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Harresiak Apurtuz,  sortu zenetik, etorkinen eskubideen zaintzan aritu da. Legeek bazte-
rrean uzten dituzte eta ikuspegi kulturalek gutxietsi egiten dituzte. Diskriminazio hori are
handiagoa da emakumeen kasuan: jatorriko herrialdean ere pairatzen zuten eta, ondoren,
betikotu egiten da bizitza-testuinguru berrian; izan ere, ez dituzte gizonezkoen aukera ber-
berak, eta, ondorioz, erronkei oztopo handiagoekin egin behar diete aurre.

Immigrazioa aztertzean, ez diegu zenbakiei soilik erreparatu behar, nahiz eta kontuan hartu
beharko ditugun politikak diseinatzeko orduan. Aitzitik, askoz emankorragoa da alderdi kua-
litatiboak aintzat hartzea. Horietan, gaur egun immigrazioak funtsezko zeregina dauka, bai
esparru intelektualetan egiten dituen ekarpen zuzenengatik, bai prestakuntza espezializatu-
rik behar ez duten zereginetan egiten duen lanagatik. Zentzu horretan, emakume migratzai-
leek betetzen duten lekua oinarrizkoa eta nahitaezkoa da gizarte-piramidearen maila guz-
tietan.

Harresiak Apurtuz elkartearen iritziz, egokia eta beharrezkoa da elkarrizketak eta interak-
zioak izatea erakunde, gobernuko instituzio, gizarte-entitate eta alderdi politiko desberdi-
nekin, bere egitekoa betetzeko. Hain zuzen ere, lankidetza horren emaitza da Mujeres
migrantes, viajeras incansables (Emakume migratzaileak, bidaiari nekaezinak) liburuaren
argitalpena. Liburua Bizkaiko Foru Aldundiak, Koordinakundean liberatutako langile taldeak
eta, jakina, testuak egiten dituztenak emandako laguntzari esker argitaratu ahal izan da.

Liburua pentsalari bikainek eta genero-harremanen aldaketaren aldeko langile nekaezinek
idatzitakoa da, eta gizarte-ekintza berriro planteatzen laguntzen du, interakzioak eta akats
historikoak aintzat hartuta. Era berean, gabezia demokratiko horiek gainditzeko ekimenak
proposatzen ditu. Ideiak eta ekintzak eskaintzeko balio izatea espero dugu, beti ere, gizonen
eta emakumeen artean ekitate baldintzak sortzeko.

Fernando Cruz Artunduaga

Harresiak Apurtuz elkarteko presidentea
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Hitzaurrea eta eskerrak 5 

Hitzaurrea eta eskerrak

Cristina Berlanga • Leyre Trigueros
Harresiak Apurtuz

Jende askok pentsatu arren migratzaile gehienak gizo-
nezkoak direla, biztanleria mugimenduetan gizonak
eta emakumeak berdin protagonista dira, bietarik izan
delako beti migrazio mugimenduetan. Gauzak horrela
badira ere, azken aldian, eta ñabardurak ñabardura,
emakumeak nabarmenago agertzen ari dira bidaiari
gisa. Hori argi ikusten da bai Europar Batasunean eta
bai Euskal Herrian, non emakume eta gizon migratzai-
leen kopurua berdintsua den. Halere, kopuru aldetik
emakumeen migrazioek daukaten garrantzia gorabe-
hera, emakumeen pisua gutxietsi egiten da beti.
Emakumeen alderako begirada itsu horrek, emakume-
ak migratzera bultzatzen dituzten eta lanean nola
gizartean integratzeko dituzten genero baldintzak ez
ikusi nahi izate horrek, ondorio bat dakar: migrazioa-
ren fenomenoa behar bezala ezin aztertua. Oraindik
orain gizarte ikerketek gizona hartzen dute gehienbat
erreferentziatzat, edo familia neutraltasuna zaindu
nahi denean, bazterrera utzirik emakumeek daukaten
pisu gero eta handiagoa.

Europarantz lan bila heldu diren etorkinen migrazio
mugimenduak aztertu dituzten ikerlari gehienek ados
daude esatean mugimendu horiek ekonomiaren inter-
nazionalizazioa eragin duten mundu mailako aldaketa
ekonomiko eta politikoen testuinguruan aztertu behar
direla. Bizkitartean, ez da kontuan hartzen lotura bat
dagoela ekonomiaren globalizazioaren eta genero
ezberdintasunak sortzen dituzten sistemen artean, eta
lokarri horren ondorioz gero eta eten handiagoa

dagoela ez bakarrik eskualde eta gizarte klaseen arte-
an, baizik eta generoen artean ere. Gauzak hala direla
erraz ezagutzen da ikusirik pobreziaren feminizazio
prozesuak, industria transnazionaletako emakumeen
zapalkuntza, zaintza arloko lanaren banaketa edo
nazioarteko turismo industriaren eta prostituzioaren
arteko loturak. Askotan, emakumeek gizonezkoenak ez
bezalako arrazoi pertsonalengatik edo lan arrazoien-
gatik migratzen dute, eta euren herrialdeetatik atera-
tzeko eta helmugako herrialdeetan sartzeko bide
ezberdinak ere erabiltzen dituzte.

Antolatzen ditugun ikastaro, mintegi eta jardunaldien
bitartez gogoeta eta eztabaidarako guneak sortzea da,
besteak beste, Harresiak Apurtuz, Etorkinen La-
guntzarako GKEen Euskadiko Koordinakundearen hel-
burua. Bestalde, lanean hasi ginenetik beti saiatu gara
migrazio prozesuen azterketan genero ikuspegia txer-
tatzen. Horretarako, 2001ean mintegi bat antolatu
genuen Generoa eta Immigrazioa gaiari buruz, bertan
ikusi eta aztertzeko, besteak beste, nola eragiten zuten
migrazioek emakumeengan, nola atzerritartasun lege-
riak indartzen zuen genero bazterketa edo nolako
pisua zeukan emakumeen migrazioak lan-merkatuan.
Mintegi hari esker konturatu ginen nolako interesa,
ardura eta kezka pizten duen genero ikuspegiak
migrazioak aztertzen eta ulertzen dihardutenen arte-
an, hala maila teorikoan nola enpirikoan nola gizarte
ekintzaren arloan. Ordutik aurrera, urtero sartu
genuen “Zubiak” izeneko gure Prestakuntza eta
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horma-irudi baten lehenbiziko pintzel kolpeak baino
ez dira liburu honetako artikuluak, baina asmoa dau-
kagu datozen urteetan ere lan honi tinko ekiteko,
marrazki osoa burutu arte. Horregatik hain zuzen bar-
kamena eskatzen diegu proiektu honetan parte har-
tzen ez duten gure emakumezko lankideei, eta ani-
matzen ditugu jarrai dezaten lanean arlo honetan,
euren lana beharrezkoa delako.

Artikulu bilduma hau egiteko adiskide adoretsu eta
akigaitz askoren laguntza izan dugu. Gure ikastaro,
mintegi eta jardunaldietako hizlari izan dira azken sei
urte hauetan. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiegu
beren laguntza eta sostengua eskaini dizkiguten arti-
kuluen egileei, bereziki Belén Agrela, Sandra Gil eta
Ruth Mestreri, gidari apartak izan baititugu liburua
apailatzean, liburuaren barneko zenbait gorabehera
erabakitzean eta gure lepora erori den “edizio” lan
honetan arrotz eta ezezagun gertatu zaizkigun hainbat
kontu ebazterakoan. Ez da zorte makala halako lanki-
deak izatea, erreferente garbiak baitira immigrazio
azterketetan eta euren eguneroko jardunaz argi oroita-
razten baitizkigute eurak direla –emakumeak, alegia–
migrazioaren bidaia gogor honetako bidaiariak.

Orobat, eskerrak eman nahi dizkiegu Marra Servicios
Publicitarios S.L.ko Ana Santamaría eta Iñaki Palmouri,
eskaini diguten arretarengatik, liburu honekin egin
duten diseinu eta maketazio lan bikainarengatik, eta
eurekin lan egitea hain gauza atsegina bihurtzen jaki-
teagatik.

Ez zaigu ahanzten noski Bizkaiko Foru Aldundia, bere
laguntzarengatik izan ez balitz liburu hau ez baitzen
argitaratuko.

Azkenik, eta eskerronen atal honekin bukatzeko, aipa
ditzagun Soraia Chacón eta Ruth Fernández, Harresiak
Apurtuz-eko bulegoko langileak, monografiko hau
argitaratzeko baztertu behar izan genituen lanak
euren gain hartuz zuzenean parte hartu baitute libu-
ru honen prestakuntzan.

Sentsibilizazio Egitarau Globalaren barruan Genero
eta Immigrazioari buruzko Ikastaroa, pentsaturik tres-
na egokia izan zitekeela errealitatearen ezagupenera-
ko, prestakuntzarako eta, azken finean, migrazioen
errealitateari egokitutako politika eta estrategiak
diseinatzeko, hau da, aintzat hartzeko migrazioei eta
migratzaileei buruz ditugun usteak eta migratzaileei
ematen diegun tratua, errealitate hori beti ere genero
ikuspegitik aztertuta. Ikastaro hori urterik urte egin
dugu, beti izan du eskari eta harrera ona gizarte era-
gileen aldetik, urteen buruan guneak sortu ditugu
proposamenak eztabaidatu, zalantzan jarri, birformu-
latu eta prestatzeko, eta partaide guztiok handizki
aberastu gara ikastarootan jasotako irakaspenekin.
Horregatik hain zuzen azkenean erabaki dugu ikaske-
ta horiek guztiak liburu honetan biltzea.

EMAKUME MIGRATZAILEAK, BIDAIARI AKIGAITZAK
deritzan liburu honetan biltzen ditugu Harresiak
Apurtuz taldeak bere prestakuntza egitarauen barruan
antolatutako ikastaro eta mintegietan zehar gai hone-
tan adituak diren emakumeek egin dituzten ekarpe-
nak. Liburu honen bitartez tresnak, giltzak eta iradoki-
zunak eskaini nahi dizkiegu immigrazio arloan lanean
ari diren lagun, instituzio eta erakundeei. Funtsean,
gure asmoa ikerlari horien lan eta gogoetak ezaguta-
raztea da, lagundu diezaguten gainditzen migrazio
fenomenoa ulertu eta kudeatzeko erabili ohi ditugun
ikuspegi androzentriko eta etnozentrikoak, askotan
emakume migratzaileak pairatzen duten bazterketa
areagotzeko baino ez direnak. Harro gaude, bestalde,
liburu aitzindari bat kaleratzen dugulako, tankera
honetako lehenbiziko argitalpena baita hau bai
Bizkaian eta bai Euskadiko Autonomi Erkidegoan ere.

Liburuari behako bat emanda ikusiko duzunez, immi-
grazioaren inguruko hainbat esparru jorratu ditugu,
denak ere garrantzitsuak gure ustez baina ez bakarrak,
noski. Badakigu gai asko, aurrerantzean aztertzen
jarraitu beharko ditugunak, bazterrean utzi ditugula,
baina egia baizik ez da ez garela gauza migrazio pro-
zesuen funtsezko alderdi guztien azterketa sistemati-
ko bat egiteko genero ikuspegitik. Nolabait esateko,

6 Harresiak Apurtuz
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Laurogeiko hamarkadan, emakumeek gai honetan zuten egoerari buruzko
atalak modu sistematikoan sartzen hasi ziren, immigrazioari buruzko iker-
ketetan. Lehenengo ikerketetan, interesa gizonen migrazioak “atzean geldi-
tutako emakumeengan” izandako ondorioetan oinarritzen zen (MEILLA-
SOUX, 1978). Hona hemen UNESCOk 80ko hamarkadan gaiari buruz egin-
dako bi lan: (UNESCO 1984: Women in the villages, men in the towns, eta
UNESCO 1985: Femmes au pays: effets de la migration sur les femmes
dans les cultures méditerranéennes). Apurka-apurka, emakumeek ere emi-
gratu egiten dutela ikusi da; hala eta guztiz ere, aldagai hori ikerketetan
sartzen denean, sarritan ikuspegi biktimista hartzen da eta, horrela, eurek
jasandako ustiapena nahiz iruzurrak azpimarratzen dira modu sistematiko-
an, emakumeek garaturiko estrategiak baino gehiago.

Emakumeen migrazio mugimenduaren ikuspegi mugatu hori, bestalde,
aurretiazko ideien multzoak sortu du eta ideia horiek eragina dute bai iker-
ketak egiten dituzten pertsonengan eta bai ikerketen irakurleengan.
Ikuspegi androzentrikoa indartuz, biztanleriaren mugimenduez arduratzen
diren autore askok emakumeen migrazioan eragina duten alderdi negatibo-
ak nabarmendu dituzte, gizonen migrazio mugimenduetatik bereizteko.
Horrela, emakumeen emigrazioaren ikuspegi biktimista ezartzen da eta
horrek halako prozesuen alderdi espezifiko batzuk ezkutatzen ditu. Hala eta
guztiz ere, emakumeek gutxienez egoitzako hiru lekualdatze egiten dituz-
te eta horien irakurketa ezin daiteke egin gizonen migrazio ereduen arabe-
ra; gainera, hiru mota horiek oso garrantzitsuak dira.  

Lehenengo eta behin, patrilokalitateak modu estrukturalean eragindako
lekualdatzea dago; horren ondorioz, kulturarik gehienetako emakumeek
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Generoa eta immigrazioa

Dolores Juliano

Generoa immigrazio prozesuen azterketan
kontuan hartu beharreko aldagai
garrantzitsua izateari buruzko galdera ez
da berandura arte planteatu, baina argi
dago zalantzarik gabeko garrantzia duela.
Eta ez horren garrantzi kuantitatiboagatik
bakarrik, emakumeek inmigrante guztien
ehuneko ia 50 osatzen baitute, baita
sektore oso sentikorra osatzen dutelako ere,
gai horretan garatzen diren politikei
dagokienez; gainera, aldagai hori
sartzearen eraginez, aldatu egin behar dira
azterketarako orain arte erabilitako ereduak
eta gaiari buruz diseinaturiko estrategiak.



jaiolekutik kanpo finkatu behar izaten dute ezkondu
osteko egoitza. Migrazioari buruzko lan gutxik izaten
dituzte kontuan halako lekualdatzeak. Hala ere,
lekualdatze espazial horretan oinarrituz, kultura askok
atzerritarren estatusa eman diete euren hiritarren
amei, eta kategoria legal horretan beste zona batzue-
tako gizon inmigranteen parean jarri dira. 

Bigarrenez, migrazio ekonomikoa daukagu, sexuaren
araberako lanen esleipen sozialean oinarrituz. Kasurik
adierazgarriena emakumeek landa ingurua uztea da.
Bistan da azken kasu horretan gizonek ere emigratzen
dutela, baina sexu bien motibazioak eta eragin demo-
grafikoa desberdinak dira. Arrazoi ekonomikoen eta
jaraunspeneko loturen ondorioz, gizon asko landa
inguruetan gelditzen dira eta emakumeek, berriz,
modu masiboan uzten dituzte inguru horiek, hirietan
lana (zerbitzu sektorean) eta bizi baldintza hobeak
bilatzeko. Joan den mende erdialdetik hona, neskame-
ek agerian jarri dute tradizio hori Espainiako estatuan;
joera horren eraginez, lehenengo eta behin, mendiko
landa inguruak hustu ziren, bertan gizonak bikoterik
gabe zahartzen baitira, eta gero, itsasoz bestalderako
mugimenduak izan dira, garrantzi demografiko handi-
ko mugimenduak. Fenomeno zabal horren ikusezinta-
suna, neurri batean, emakume horiek egiten dituzten
lanak kontratu gabeak izatearen eta, beraz, askotan
dokumentazioan ez agertzearen eraginezkoak dira.

Migrazio espezifikoaren hirugarren mota, beste alde
batetik, jatorrizko gizarteetan baliorik gabeko estatu-
sa duten emakumeek eragindakoa da, edo arau tradi-
zionalekiko bateraezinak diren helburuak dituzten
emakumeek eragindakoa, eta emakume horiek (adiera
oso zabalean) generoaren ondoriozko errefuxiatuak
direla esan daiteke. Nahi gabeko ezkontzetatik ihes
doazenak, ukatuak, prostitutak, ama ezkongabeak edo
eraso sexualen biktimak nahiz mehatxupekoak dira.
Gerrek, diktadurek eta, orokorrean, sistema patriarka-
lek emakume migratzaileen zerrenda luzeak sortzen
dituzte, eta horiek jaiolekuak ez diren tokietan berre-
giten dituzte euren bizitzak. Sarritan, soldatapeko la-
narekin modu autonomoan bizitzeko aukerak genero-
aren eraginez oso mugatuta daudenean eta jatorrizko
gizarteak emakume horientzako eremu legitimoak
eskaintzen ez dituenean, emakumeok jaiolekutik
kanpo aurkitu behar izaten dituzte irtenbide berriak.

Motibazio horiek ez ezik, emakumeek arrazoi ekono-
mikoengatik ere emigratzen dute, gizonek bezala,
baita familia biltzeko eta sustapen pertsonalerako ere,
batez ere ikerketa eta gaitasun proiektuen bitartez.

Baina arrazoiak berberak izateak ez du esan nahi
horien gainean egiten diren interpretazioak bat dato-
zenik. Emakumeen migrazioaren kasuan, bertsio
mugatua nagusitzen da; horren arabera, emakumeak
defentsarik gabeko biktimak dira, eta euren jaioterrie-
tako delitugileek iruzurrak eta zapalkuntzak egiten
dizkiete. Kriminalizazio horrek eragin bikoitza dauka.
Alde batetik, disimulatu egiten du mafien eta emigra-
ziotik irabazia ateratzen duten legez kanpoko beste
talde batzuen oinarria migrazio fenomenoaren legeria
zapaltzaileek osatzen dutela, legeria horren ondorioz
legezko migrazioa oso zaila izaten baita, eta gainera,
eztabaida harrerako gizarteetan egin beharreko politi-
ka aldaketetan oinarritzea ekiditen du. Halaber,
aurreiritzietan euskarritzen da, eta horrela, ezin daite-
ke ikusi zapalkuntza eta arriskua gizonek eta emaku-
meek jasaten dutela.

Gaiari buruzko aurreiritzi nagusiak honako hauek dira: 

• Generoko rolei buruzkoak; gizonen erasokortasu-
na eta emakumeen pasibotasuna nahiz ahultasu-
na nabarmentzen da. 

• Mugikortasun espazialari buruzkoak; gizonak
bidaiaritzat nahiz abenturazaletzat ikusten dira,
eta emakumeak, ostera, estatikotzat eta etxera
lotutakotzat. 

• Jarduerei buruzkoak; horren arabera, lana gizonek
egiten dute, eta emakumeek egindako zaintza eta
mantenamendu jarduerak ez dira lantzat hartzen. 

• Babesteko gaitasunari buruzkoak; gizonek euren
arazoak konpontzeko gauza omen dira eta emaku-
meek babesa behar omen dute, inork iruzurrik edo
zapalkuntzarik ez egiteko. 

Aurreiritzi horiek batu egiten zaizkie hirugarren mun-
duari buruzko aurreiritzi orokorrei, eta horrela, kaze-
taritzako hizkuntzan, salerosketa eta esklabotza hitzak
emakume emigranteei buruz baino ez dira erabiltzen;
gainera, sortzen diren politikek ez dituzte kontuan
hartzen emakumeen ekarpenen berezitasunak, eta lan
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kontratuak eskatzen dituzte, legalizazioa lortu ahal
izateko, nahiz eta emakume inmigranteek egindako
lanik gehienak betidanik kontraturik gabeak izan
(etxeko zerbitzua, zaharren edo gaixoen zaintza, hau-
rren zaintza, prostituzioa).

Emakume inmigranteek baldintzaturik dituzte euren
lan aukerak, harrerako gizarteak konpondu gabe
dituen arazoen eraginez. Emakumeen lana txarrago
ordainduta dago eta gizartean ospe txikiagoa dauka,
gizonen lanak baino; gainera, lege babes txikiagoa
dauka eta kasurik gehienetan kontraturik gabe egiten
da; halaber, ez dauka baldintza onargarrietan lan egi-
tea bermatzen duen araudirik. Erregularizatu gabeko
okupazio mota horixe da (etxeko zerbitzua, haurren
zaintza, zaharren edota gaixoen zaintza, orduen ara-
berako garbiketa, prostituzioa, etab.) emakume inmi-
granteen esku gelditzen den bakarra. Gizartearen iru-
dimenean hori migratzaileen lan eta hezkuntza profil

txikiaren eraginezkotzat ikusten da; hala eta guztiz
ere, horien lan eta heziketa gaitasunak kontuan hartu-
ta, prestakuntza handiagoko lanak hartzeko gauza
dira. Eskaintzen zaizkien kontraturik gabeko lanek,
arlo estrukturalari dagokionez, gainera, lege-urraketa
eta eskrupulurik gabeko mafiekiko nahiz bitartekarie-
kiko defentsarik eza eragiten dute, eta horrela, zapal-
kuntza eta, zeharka, estereotipo baztertzaileen gara-
pena bultzatzen da. 

MEILLASOUX, C. (1978). Mujeres, graneros y capitales.
Economía doméstica y capitalismo. Mexiko: Siglo
XXI.
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Gutariko batzuen ustez, Batasunetik kanpoko emakume immigrantetzat eza-
gutzen den kategoria sozial berezi hori sortzeko dinamikak azaltzen dituen
gauza bakarrak ez dira generoko erlazioak. Orain arte, ibilbidearen azken gelto-
kia heziketa kulturalari eta lan politikoari buruzko proiektu bat izan zen, Maíz
deritzonak 2003an koordinatua: Austriako emakume migratzaileen erakunde
autonomoa. Proposamen horrekin batera, autokritika, gatazka eta eztabaida
handia sortu zen, immigrazioaren inguruko ikuspegi eta esku-hartze laguntzai-
learekin, biktimistarekin eta folklorizatzailearekin, migratzaile elkarteek eurek
ere batzuetan halako ikuspegia izaten baitute. Emakume horietariko askori esker,
agerikoaren desnaturalizazioa, hausnarketa eta nire migratzaile izaeraren onar-
pena egin dut. Hortik abiatuz idatzi dut testu hau.

Sarrera
Testu honen hasieran, migrazio garaikideak aztertzen dira, nazioarteko erlazioen
testuinguru zabalagoan, batez ere Iparraldeko eta Hegoaldeko herrien, ekono-
mien eta gizarteen arteko erlazioetan. Ikuspegi horren arabera, migrazioak ez
dira fenomeno autonomoak, logika independentea edo berezkoa duten fenome-
noak; aldiz, estu lotuta daude prozesu historiko, ekonomiko, sozial eta politiko
orokorrei. Historia koloniala, merkataritza erlazioak, gatazka belikoak, garapen
eredu nagusiak, turismoa, produkzioa antolatzeko moduak, kapitala-lana bino-
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* Lan hau Hezkuntza eta Zientzia Ministerioko Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Estatu Idazkaritzak emandako doktoretza aurreko beka bati esker egin dut. Testu
honen aurreko bertsioak, berriz, Inmigrazioari buruzko jardunaldiak eta toki erakundeen eginkizuna izenekoetan aurkeztu dira (Eusko Jaurlaritzako Inmigrazio
Zuzendaritzak Donostian 2004ko ekainaren 23an eta 24an antolatuta), baita  Soziologiako II. Biltzar Nazionala deritzonean ere (Buenos Aireseko Unibertsitateko
Gizarte Zientzien Fakultatea, 2004ko urriko 21-23). 

1
Behin betiko agiria Gil Araujo, 2001ean kontsulta daiteke. Urtebete geroago, partaide batzuen artean landutako eta Nosotras izeneko emakume migratzaileen
elkarteak argitaraturiko liburu batek Campuseko eztabaidak berriro hartu eta sakondu egiten ditu (Zenbait autore, 2001).

2
Ordezkaritza hitzaren bidez, emakumeek politikak lantzeko prozesuan eta praktika sozialetan duten eraikuntza ideologikoa adierazi nahi da (Lutz, 1997).

Beste batzuk eraikitzen
Batasunekoak ez diren emakume immigranteei buruzko
arauak, diskurtsoak eta adierazpenak *

Sandra Gil Araújo

Ondoren aurkezten den saiakera, izan
ere, beste emakume migratzaile
batzuekin batera edukitako
eztabaidak, elkarrizketak eta gogoetak
sistematizatzearen ondoriozkoa da.
Zeharbide honen abiapuntua
Emakumeen Kulturaren Campusa izan
zen, Italiako Toscana eskualdean
2000n egindakoa. Topaketa
horretarako proposaturiko gaia
bertako-immigrante erlazioa izan zen.
Gero, Punto di Partenza elkarteak
(Italiako emakume italiarren eta
immigranteen taldea) 2002an
antolaturiko mintegi batzuetan,
dinamika horien ezaugarri berezietan
sakondu zen. Batasunekoak ez diren
herrietatik iritsitako emakume
migratzaileak gizarteratzeko eta
horien ordezkapeneko moduetan
eragina duten faktoreak aztertzeko
interesa zegoen. 2



mioa eta generoko erlazioak, izan ere, migrazio dina-
miken osaketa baldintzatzen duten prozesuetariko
batzuk dira.

Biztanleriaren mugimenduak iraunkorrak izan dira
gizateriaren historia osoan; hala eta guztiz ere, XVI.
mendetik aurrera ezaugarri bereziak hartu zituzten.
IOE taldeak dioenez, ekonomia apurka-apurka mundu
mailakoa izatearen ondorioz, migrazioetarako oina-
rriak finkatu ziren eta migrazio horiek, berriz, aurreko-
rik gabeko dimentsioak lortu zituzten; aldi berean,
“identitateak nazionalitateari loturiko hiritartasun
estatutu baten arabera antolatzen hasi zen sistema
politiko berri baten eraikuntza sozialak ‘atzerritar’
modernoa sortu zuen” (IOE taldea, 2002:39). Bi proze-
su horiek garrantzi handikoak dira migrazio mugimen-
duak aztertzeko orduan; hala ere, ez dira horien eragi-
le mekanikoak. Aldiz, kapitalismoak ez du klaseen
arteko gatazkaren logika ekonomikoa soilik eragin:
kulturaren, arrazaren, espazioaren eta generoen ara-
berako hierarkizazio sistema ere eragin du. Botere
erlazio horiek guztiak nazioarteko migrazioetan ins-
kribaturik daude, batik bat Iparralde-Hegoalde migra-
zioetan.

Migrazioak, horien aldaera guztietan, sistema kapita-
listaren ondorioak eta eragileak izan dira; horren gara-
penaren etapek ezaugarri desberdineko migrazio
mugimenduak sortu dituzte. Europako ekonomietara-
ko lan biziaren transferentzia, izatez ere, kolonialismo-
aren eta inperialismoaren osagai nagusia izan zen.
Esklaboen trafikoaren bitartez, ekonomia kapitalista
zona askotan sartu eta eskulanaren derrigorrezko
lekualdatzeak sortu ziren. Afrikatik iritsitako hama-
bost milioi pertsona munduko beste leku batzuetara
esportatu ziren, batez ere Amerikara, meatzeetan eta
landaketetan lan egiteko. 

Eskulanaren nazioarteko mugimenduak ere funtsezko
faktoreak izan dira mundu mailako merkatu kapitalis-
ta sortzeko (IOE taldea, 1999). XIX. mendean, migrazio
masiboak funtsezko elementuak izan ziren atlantikoaz
gaindiko sistema ekonomikoan; horrek nazioak lotzen
zituen, truke ekonomikoen eta gatazka belikoen bidez.
1700 eta 1800 bitartean, Europako biztanleria 80
milioi pertsonatik 123 milioi pertsonara igaro zen.
Testuinguru horretan, migrazioak bultzatzeko baldin-
tzak agertu ziren, eta migrazio horietan, gero eta lan-

gile gehiagok hartu zuten parte. Mugimendu hori,
ordutik aurrera, Europako historia sozialaren eta eko-
nomikoaren osagai iraunkorra da (Sassen, 1999).

Bigarren Mundu Gerraren osteko aldian, Ekialde-
Mendebaldeko edo Gerra Hotza izeneko gatazkaren
logika finkatu zen; horrela, AEBk hegemonia lortu
zuen Mendebaldean, eta SESBk, ostera, bloke sozialis-
tan. Aldi berean, periferiako herrietan deskolonizazio-
ko eta askapen nazionaleko prozesuak abiatu ziren.
Arlo ekonomikoan, industria herriek sustaturiko haz-
kunde ereduak edo fordismoak langile eskariaren
gorakada sortu zuen. Testuinguru horretan, Europa
erdialdeko eta iparraldeko herri batzuek (adibidez,
Alemania, Frantzia, Suitza, Belgika edo Herbehereak)
kolonietan edo kolonia izandakoetan eskulana erre-
klutatzeko politika abiatu zuten, edo Gasterbeiter edo
gonbidaturiko langilea izeneko eredua aplikatu zuten.
1973tik aurrera, eskulana inportatzen ari ziren herririk
gehienak immigrante berrientzako neurri murriztaile-
ak ezartzen hasi ziren, eta euren lurraldean zeuden
langile atzerritarrak berriro ere jatorrizko herrietara
bidaltzeko ahalegina egin zuten.

1. Nazioarteko testuingurua

Biztanleriaren mugimendu garaikideen ezaugarriak,
besteak beste, horretan parte hartzen duten herrien
aniztasuna eta mugimenduen zergatien konplexuta-
suna dira. Ekonomia kapitalista hedatzearen ondorioz,
jatorri desberdineko migrazioak gora egin du. Beste
ezaugarri bat, berriz, apurka-apurkako feminizazio
prozesua da. Nazioarteko migrazio korronteetan ema-
kumeek presentzia gero eta handiagoa edukitzea, bes-
talde, pobreziaren eta lan-indarraren feminizazioari
lotuta dago. Emakumeak lan intentsiboaren industrian
eta zerbitzu sektorean erabiltzea funtsezko alderdia
da, mundu mailako produkzioan eta merkataritzan
izandako aldaketetan. Iparralde-Hegoalde migrazioak,
horri dagokionez, familiek eta herriek gero eta pobre-
tze eta desoreka handiagoari aurre egiteko estrategia-
tzat har daitezke, pobretze eta desoreka hori azken
hamarkadetan ezarritako garapen ereduen eraginez-
koak baita. “Hegoaldeko herri askotan, jaiotzeko eta
bizitzeko, gaitasun ekintzaile handia eduki behar da,
batez ere haurrei eta zaharrei dagokienez; hau da,
merkataritza txikian, txikizkako salerosketan eta
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ezkutuko loterietan ibili behar da (afrikarrek tontine
eta indiarrek ciatpan esaten dutena). Herri horietan,
ikasteko, norberaren eta familiaren garapena lortzeko
gogo handia izan behar da, eta horretarako, ezinbes-
tekoa da familiako beste kide batzuekin itunak,
aliantzak, lankidetzak, lehiak eta konplizitateak
garatzea.”( Campus delle Culture delle Donne, 2000).

Saskia Sassenek (2003) lotura sistemikoak adierazi ditu
garapen bideko herrietan aplikaturiko politika ekono-
mikoen, herri horiek pobretzearen, mugez gaindiko
zirkuitu alternatiboak haztearen eta horien feminiza-
zioaren artean.3 Zirkuitu horiek legez kanpokoak izan
daitezke, adibidez, drogen trafikoa edo sexuaren
industriarakoak; legalak ere izan daitezke, esaterako,
pobreturiko herrietako emigranteek bidalitako dirua.
Baina, betiere, ekonomia globalizatuaren osagaiak
dira, berori osatzen duten dinamika batzuetan txerta-
turik baitaude: merkatu globalen eraketa, nazioz zein
herriz gaindiko sareen intentsifikazioa eta komunika-
zioko teknologien garapena.4

Emakumeek zirkuitu alternatiboetan duten presentzia
gero eta handiagoa, bestalde, politika neoliberalen
aplikazioari lotuta dago. Pobretze prozesuak emaku-
meengan izan du eraginik handiena.5 Zerbitzuen pri-
batizazioaren (esate baterako, osasuna edo hezkuntza)
eta gastu publikoaren murriztapenaren ondorioz,
beharrizan horiei familiek egin behar diete aurre, eta
etxean nagusi diren emakumeen kopuruak gora egiten
du.6 Sektore tradizionaletan gizonen eta emakumeen
langabeziak gora egitearen ondorioz, areagotu egin da
emakumeen gaineko presioa, familien biziraupena
bermatzeko bide informalak aurkitu behar izateari
dagokionez. Horrela, zirkuitu alternatiboen feminiza-
zioak aditzera ematen du familien edo komunitateen
eta herrien biziraupenaren feminizazioa egon dela.7

Gaur egun, Hirugarren Munduko herrietako industria

sektorearen eskulanaren herena emakumeek osatzen
dute. Emakumeek ordezkaritza dute sektore informa-
lean. “1980ko eta 1990eko hamarkadetan, garapen
bideko herri askotan gora egin du emakumeek sekto-
re paraleloan duten partaidetza, krisi ekonomikoen
eta egokitzapen estrukturalaren eraginez sektore
estrukturatuaren barruko enplegu aukerak behera
egin ahala eta familiek diru-sarrera gehigarriak eduki
beharrak gora egin ahala” (Sassen, 2003: 46).
Ekonomia pobretu batzuetan, garapenerako estrategia
nagusia turismoa da. Kasu askotan, industria sexuala
ikuskizunaren sektorearen zatia da eta biek ere haz-
kunde paraleloa izan dute. Eremu horietan lan egiten
duten emakumeak funtsezko faktoreak dira negozioa-
ren garapenean. “Sexuaren langile legalen, erdi lega-
len eta ilegalen kopuru gero eta handiagoa zerbitzuen
eta merkatuen irismen globalaren alderdi ezaguna da,
eta ez litzateke ahaztu behar azterketak egiteko
orduan” (Pearson, 2001:47). Hegoaldeko herri batzue-
tan, gobernuek emakumeen eskulana esportatzeko
politikak garatu dituzte, bai etxeko zerbitzurako, bai
ezkontza zerbitzurako eta bai zerbitzu sexualerako,
baita haurrak, gaixoak ea zaharrak zaintzeko lanetara-
ko ere. Maíz izeneko emakume migratzaileen erakun-
de autonomoaren sortzaileetariko batek bagina trafi-
koa izena eman dio emakumeen gorputzen transfe-
rentzia horri (herri periferikoetatik erdialdeko herrie-
tara egindako transferentzia).

2. Testuinguru komunitarioa

Hirugarren Mundutik iritsi eta EBn finkaturik dauden
emakume immigranteen egoeran, aipagarriak dira ja-
torrizko eta helmugako herrien arteko desoreka
estrukturaleko erlazioak, lehen aipatu direnak. Deso-
reka horiek, izan ere, erdialdeetan eta periferietan
modu hierarkikoan antolaturiko nazioarteko sistema
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3
“Zirkuitu kontzeptuaren bidez, aditzera eman nahi dut halako dinamiketan nolabaiteko instituzionalizazioa dagoela, eta ez ditut dinamikak aipatzen ez direla-
ko banakako ekintzen eranskin hutsak” (Sassen, 2003: 45).

4
Zirkuitu garrantzitsuenen artean honako hauek daude: lan informala, emakumeen trafikoa sexuaren industriarako, emakumeen esportazioak (zaintzarako, erizain-
tzarako eta etxeko zerbitzurako) eta emigranteek jatorrizko herrietara bidalitako dirua. (Sassen, 2003).

5
Egindako kalkuluen arabera, pobrezia egoeran bizi diren pertsona guztien %70 emakumeak dira. Emakumeen biztanleriak lanorduen bi herenak egiten ditu, mun-
duko diru-sarreren hamarrena jasotzen du eta munduko aberastasunaren %1 baino gutxiago dauka (Cockcroft, 1998).

6
Etxeko nagusien migrazioari buruz, ikusi: Oso, 1998.

7
“Biziraupenaren feminizazio nozioa erabiltzean ez dut esan nahi etxeko ekonomiak (komunitate osoak) emakumeekiko gero eta mendekotasun handiagoa due-
nik. Esan nahi dut gobernuak mugaz gaindiko zirkuituetan inskribaturiko emakumeen diru-sarreren menpe daudela, eta enpresa batzuen kasuan ere gauza bera
gertatzen da, irabaziak lortzeko legez kanpoko ekonomiara jotzen baitute”. (Sassen, 2003:45).



baten eraginezkoak dira; sistema hori, berriz, garai
kolonialaren eraginezkoa da eta, gero, indartu egin da
merkataritza erlazio desorekatuak bultzatuz (ekono-
mia periferikoen liberalizazioa sustatu eta erdiko mer-
katuak babesten dituzten erlazioak) eta eredu ekono-
miko jakinak ezarriz, Egokitzapen Estrukturaleko
Planen bidez. Nazioarte mailan, eskualdeen eta herrien
arteko desoreka hori, adibidez, eremu komunitarioaren
barruko zirkulazio askerako eskubidea lortzeko muge-
tan ikusten da. Dagoeneko ez da atzerritarren eta
nazionalen arteko dikotomia zaharra: nazionalitateak
hierarkizatzeko prozesuan sartu gara, eta horrek herri
bakoitzak nazioartean duen boterea/balioa islatzen
du. Mugimendu askatasuna (modu desorekatuan
banaturiko merkantzia urria), gaur egun, faktore
estratifikatzailea da eta, bertan oinarrituz, mundu
mailako hierarkia sozial, politiko, ekonomiko eta kul-
tural berriak eraikitzen eta berreraikitzen dira
(Bauman, 1999).

Europar Batasunean zirkulazio askerako eskubidea ez
dute pertsona guztiek, izenak hori adierazi arren:
Batasuneko hiritarrek soilik dute. Hau da, eskubide
hori estatu kideetako hiritarrek soilik daukate.
Aldaketa horien eraginez, ardatz bereizle berria sortu
da, Batasuneko hiritarren eskubideak parekatzearen
eta Batasunaren barruko nahiz kanpoko hiritarren
arteko bereizketa indartzearen ondorioz. Aldi berean,
legeria berri horren ondorioz, aldaketa batzuk sortu
dira immigrante eta atzerritar hitzen edukian. Gaur
egun, immigrante hitzaren bidez, herri “pobreetatik”
iritsitako pertsona (gizonak eta emakumeak) “pobre-
ak” adierazten dira.8 Batzuentzat sarrera-bisak eta
mugako kontrolak apurka-apurka ezabatu egin dira;
aldi berean, beste batzuentzat immigrazio kontrolak
indartu eta ugaritu egin dira. Turistak eta alprojak:
estratifikazio sorberriaren metafora (Bauman, 1999).
Baina, nola iraunarazten eta sakontzen da desoreka
global hori marko nazionaletan? 

Europar Batasuneko estatu desberdinen migrazio
kontrolerako politikak eta estrategiak hiru ardatzetan
euskarritzen dira: egoiliarrak kontrolatzeko politikak,
irregulartasun egoeran dauden pertsonak kanporat-
zeko politikak eta mugak kontrolatzeko politikak,
immigrante gehiagorik ez heltzeko (Manzanos Bilbao,
1999). Orain arte, EBren eremuan, immigrazioaren
arloan lorturiko akordioak hirugarren ardatzean bil-
tzen dira, hau da, mugen kontrolean soilik dute eragi-
na (Gil Araujo, 2003, eta prentsan). Araudi komun
hori Schengeneko Itunetik garatu da.9 Ordutik hona,
eskakizun komunak ezarri dira Batasunetik kanpoko
hiritarrak sartzeko.10 Batasunetik kanpoko atzerrita-
rren sarrera eta geraldia (hiru hilabetetik gorakoa)
arautzeari buruzko guztia kasuan kasuko estatuaren
jurisdikziokoa da. Dokumentaturiko biztanleria immi-
grantearen eskubideei buruzko jarraibide komunitario
bakarrak, izan ere, familiak berriro biltzeari eta irau-
pen luzeko egoiliarren estatutuari buruzkoak dira. 

EB osatzen duten estatuen historiak eta ibilbideak
kontuan hartuta, Europa iparraldeko eta hegoaldeko
herrien arteko desberdintasuna ezar daiteke. Hiru-
rogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, Alemaniak,
Frantziak, Herbehereek edo Belgikak langile atzerrita-
rren kontratazioa eten eta immigrazio zero lortzeko
politikak bultzatu zituzten. Horri dagokionez,
Batasunetik kanpoko hiritarrak sartzeko eta legez gel-
ditzeko bide nagusiak asiloa, heziketa eta familia bil-
tzea dira. Herri mediterranearren kasuan, adibidez,
Espainiaren eta Italiaren kasuan, Batasunetik kanpoko
langileek mugaturik dute lan merkatu formalerako
sarbidea, baina lurralde horietan lana oraindik ere
sartzeko eta modu erregularrean egoteko (geraldia
erregularizatzeko) mekanismo garrantzitsua da.

2.1. Familiak berriro biltzea eta heztea  

Migrazio jarioen feminizazioa azken hamarkadotako
ezaugarri bereizgarrietariko bat da; hala eta guztiz
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8 Aldiz, atzerritarrak aipatzen direnean herri “aberatsetatik” iritsitako pertsonak edo herri “pobreetatik” iritsitako pertsona “aberatsak” adierazten dira, hau da, ego-
era ekonomiko edo profesional jakina duten pertsonak. Adibiderik argiena futbol edo saskibaloi jokalariena da; horiek ez dira jokalari immigrantetzat hartzen,
atzerritartzat edo Batasunetik kanpokotzat baizik.

9 1985eko ekainaren 14an Frantziak, Belgikak, Herbehereek eta Luxenburgok Schengeneko Ituna sinatu zuten (bilera Luxenburgo hirian egin baitzen), barruko mugetako
kontrolak ezabatzeko. Itun hori, berriz, Schengen zabaltzeko Hitzarmenak ordeztu zuen, 1990ean. Hitzarmen hori abiatzeko, Schengeneko Sistema Informatikoa (SSI)
garatu da; informazio sistema zentralizatu horrek herri desberdinetako datu-baseak bateratzeko aukera ematen du, eta, aldi berean, datuok mugako edozein postutik
kontsulta daitezke. Batasuneko migrazio politika eraikitzeko prozesuari buruzko informazioa lortzeko, ikusi Gil Araujo, 2003 eta prentsa.

10 2001eko martxotik aurrera ezabatu egin ziren Schengen estatuen (Alemania, Austria, Belgika, Luxenburgo, Herbehereak, Frantzia, Italia, Grezia, Portugal eta
Espainia) eta iparraldeko herrien (Danimarka, Suedia, Finlandia, Norvegia eta Islandia) arteko mugak.



ere, ikertzaile batzuek diotenez, lotura estua dago
EBko herri batzuetan familiak biltzeko araubideen eta
migrazioak mendekotasunekotzat hartzearen joera
sustraituaren artean, eta hori, berriz, gizon ekoizleen
eta emakume ugaltzaileen arteko dikotomian oinarri-
turiko ikuspegiak irautearen ondoriozkoa da (Kofman,
1999). Emakume immigrantearen eta familia berriro
biltzearen arteko parekatzeak ukitu barik uzten du
enpleguari lotu gabeko menpeko emakumearen este-
reotipoa. Ingalaterran, esate baterako, britainiarra ez
den gizon batekin ezkondutako asiar jatorriko emaku-
me britainiarrek eskaturiko familia bilketarako eskabi-
deek onartuak izateko aukera askoz ere gutxiago dute,
jatorri bereko gizonek egindako eskabideek baino,
Asiako emakumeek gizonen bati jarraitzeko eskubidea
soilik balute bezala (Phizacklea, 1998). 

Familia berriro biltzeko baldintzek, bestalde, familiako
arauen eraikuntza eta Estatuak generoko erlazioen
ezarkuntzan duen rola adierazten dituzte, batez ere
ezkontzeko eta ugaltze sozialeko baldintzei dagokienez,
eta horiek emakumeen mendekotasuna euskarritzen
dute. Familia berriro biltzeko sartzen diren emakume-
entzat, legeriak emakumeen mendekotasunaren uler-
men tradizionala islatzen du (gizonak arauturiko eremu
pribatua). Familia berriro bildu nahi duenak, herri asko-
tan, familia taldea diru publikorik erabili gabe manten-
tzeko gaitasuna duela frogatu behar du. Kasu batzue-
tan, denboratxoa igarotzen da berriro bildutako pertso-
na lan merkatuan sartu ahal izan baino lehen.
Orokorrean, berriro bildutako pertsonak bertan bizitze-
ko baimenerako, ezinbestekoa izaten da ezkontza edo
bikote lotura mantentzea, urtebetetik bost urtera bitar-
tean (estatu bakoitzaren arabera). Testuinguru horretan,
dibortzioak deportazioa eragin dezake.11 Familiako
buruaren eta menpekoen nozioa familia berriro biltze-
ko prozesuetan argi eta garbi inskribaturik dago. 

Sarritan, atzerritartasun legeria kontrajarri egiten
zaio familia legeriari. Herbehereetan hiru urteko
harremana behar da bertan bizitzeko baimena lor-
tzeko. Harremana arinago deseginez gero, berriro bil-
dutako pertsona kanporatu egin daiteke, elkarrekin
seme-alabak eduki arren, familiari buruzko legearen

printzipioak kontuan hartu barik, horrek lehentasuna
ematen baitio haurraren ongizateari (Gil Araujo,
2002). Alemanian, EBtik kanpo bizi den Batasunetik
kanpoko atzerritarren batekin ezkonduz gero, urtebe-
te igaro behar da familia berriro biltzeko eskubidea
izateko, eta beraz, gerta daiteke une horretara arte
bizikidetzarik ez egotea. Hala eta guztiz ere, bertako
bikote baten kasuan, aldi horretan elkarrekin ez bizi-
tzea nahikoa da egitatezko banaketa lortzeko. 

Familia biltzeari buruzko 2003ko iraileko zuzentarau
komunitarioak oraindik ere gehiago zailtzen du pano-
rama. Araudi horrek ezarri egiten ditu estatu kideen
legeriek familia berriro biltzeari buruz errespetatu
beharreko gutxienekoak; hain zuzen ere, bost urteko
gehienekoa ezartzen du, berriro bildutako pertsonak
bertan bizitzeko duen baimena (hau da, estatusa)
berriro biltze hori eragin duen loturaren menpe egote-
ko. Halaber, eskabidea aurkeztearen eta horren ebaz-
penaren arteko aldia hiru urtera artekoa izan daiteke,
eta, kasu batzuetan, ez dago baimenduta hamabi
urtetik gorako seme-alabak berriro biltzea, horiek zen-
bat eta gazteagoak izan gizarteratze-prozesua hainbat
eta errazagoa izaten delakoan.12

Ezkontide bat berriro bildu behar duten ezkontzen
kontrolaren helburua, izatez ere, halako kontratuen
oinarrian egon behar den arrazoiarekin (maitasuna)
zerikusirik ez duten ezkontzak ekiditea da. Horrela,
halako bikoteek benetako harremana dutela erakutsi
behar dute, hau da, maitasunean euskarrituriko harre-
mana dutela, euren ezkontza iruzurtzat ez hartzeko.
Horrela, ezkontza horiei kontrola eta kalitate eskaki-
zun jakinak aplikatzen zaizkie (bertako bikoteei apli-
katzen ez zaizkienak), eta, aldi berean, ezkontzaren
idealizazio erromantikoa sortzen da. Asiar jatorria
duten emakume britainiarrek (britainiarrak ez diren
asiarrekin ezkondutakoak) familia berriro biltzeko
egindako eskabideen ukapenak arrazoitzeko, esaten da
ezkontza horren zergati nagusia senarrak bertan bizi-
tzeko baimena lortzea zela (Phizacklea, 1998).

Bestalde, familia berriro biltzeko baldintzek eta talde
batzuentzat ezarritako mugek (diru-sarreren maila
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11 Herbehereetan zenbait erakundek kanpaina bat abiatu dute, emakume immigranteek bertan bizitzeko baimen independentea lortzeko, horietariko askok zapal-
kuntza eta biolentzia egoerak jasaten baitituzte. 

12 Batzordeak 2003ko irailaren 22an emandako 2003/86/EE zuzentaraua, familia berriro biltzeko eskubideari buruzkoa. 



jakina, lan egonkorra eta etxebizitza baldintzak, sarri-
tan bertako biztanleek ere betetzen ez dituztenak)
zaildu egiten dute familiako bizitza egonkorra egotea.
Familia nuklearra hartzen da normaltzat eta edozein
desberdintasun, ostera, desbideratzetzat edo arazo-
tsutzat hartzen da. 

Azkenik, familia tradizionalaren ereduak lehentasuna
duenez, baterako bizitza ez dago onartuta, estaturik
gehienetan, familia berriro biltzeko, eta bikote homo-
sexualak ere ez daude onartuta. Europar Batasuneko
Zuzentarauaren kasuan ere gauza bera gertatzen da,
eta horrek estatuen esku uzten du eskubide hori
onartzeko edo ukatzeko aukera. Erregulaziorik gehie-
nek ezkontza egitera behartzen dute. Ezkontza immi-
grazio legeen zaindaritzat erabilita, autoktonoen eta
immigranteen arteko desberdintasunak ezartzen dira,
eta gainera, pertzepzio estatiko bat indartzen da:
immigranteak tradizioetara lotuta daude, eta europa-
rrak nahiz bertakoak, berriz, bertan behera uzten
dituzte bizikidetza modu zorrotzak.

Familia berriro biltzearen edo eratzearen beste ondo-
rioetariko bat (Batasunaren barruan gelditzeko bide
urrietarikotzat) “postaren bidezko emazteen” indus-
triaren hazkundea izan da. Web orri askok katalogo
ugari eskaintzen dituzte, euren jaioterriko hertsapene-
tatik kanpo dagoen bizitzan sartzeko bermea eskain-
tzen dienarekin ezkontzeko prest dauden emakumeen
argazkiekin (herri pobreetako emakumeak). Ez da
banakako irtenbidea eta emakume horietariko askok
euren familiak euskarritzen dituzte ekonomiaren alde-
tik (seme-alabak, gurasoak, neba-arrebak), horiek jaio-
terrietan gelditzen baitira. Jakina, halako loturek des-
berdintasun eta desoreka erlazioak sortzen dituzte, eta
gainera, emazte berriek batzuetan baldintza oso
gogorrak jasan behar izaten dituzte. Alemaniako Bild
egunkarian 1991ko urtarrilaren 9an argitaraturiko
ohar batean esaten zenez: “Thai bat ez dago prestatu-
ta Alemaniako negu hotzerako -norberak erosi behar
dio arropa-, baina poloniar batek bere herritik ekarri-
ko ditu botak eta berokia, eta ohean nahiz etxean bes-
teak bezain lan ona egiten du.” (Phizacklea, 1998: 31).

Erregulazio horiek guztiek nabarmendu egiten dute
emakume batzuen mendekotasuna eta bazterkeria,

mugatu egiten dute emakumeok aukeratzeko duten
gaitasuna, eta gainera, zaildu egiten dute gizarte har-
tzailearekiko erlazioa; halaber, baliabiderik gutxieneko
familietako emakumeek irregulartasun eta behin-
behinekotasun egoera gogorrean egin behar izaten
dute lan; era berean, ezkontzen apurtzeak oztopatu
eta emakumeen aurkako biolentzia egoerak sustatzen
dituzte; emakumeen ahultasuna eta defentsarik eza
areagotu eta indartu egiten dute Batasunetik kanpoko
emakume immigranteen estereotipo jakina, hau da,
etxe barrura lotuta dauden eta jarraibide tradizionalak
(ezkontza) dituzten emakumetzat aurkezten dituen
estereotipoa. Horrela, Batasuneko estatu desberdinen
legeriaren bidez, Batasunetik kanpoko herrietako
emakume migratzaileak mendekotasun eta desoreka
handiagoko erlazioetan gelditzen dira.13 Kasuan kasu-
ko estatuak “berdintasun politiken” bidez konpondu
nahiko ditu mendekotasun eta desoreka hori, politika
horiek emakumeen emantzipazioaren eta empower-
ment izenekoaren ustezko sustatzaileak baitira.

2.2. Lan merkatuen sarbidea eta ezaugarriak 

Lehen esan dugunez, Europa iparraldeko herrietan Ba-
tasunetik kanpoko eskulanaren kontratazioa oso mu-
gatuta dago. Hala eta guztiz ere, garrantzi handiko
salbuespenak eta berezitasunak daude emakume
immigranteentzat. Herbehereetan, esate baterako,
Aupair gisa bizitzeko dagoen baimena da migratzaile
askok etxeko zerbitzuan sartzeko duten moduetariko
bat. Baina, jarduera hori ez dago lantzat katalogatuta,
kultura truketzat baizik; beraz, laneko zapalkuntza
sustatzeaz gain, emakume horiek irregulartasunera
kondenatzen ditu, halako baimenak behin soilik ema-
ten direlako: urtebeterako eta berriztatzeko aukera
barik (Gil Araujo, 2002). Austrian, Batasunetik kanpo-
ko emakumerik gehienak lan formalaren merkatuan
sartzeko duten instantzia bakarra dantzaritzat lorturi-
ko bisa da, eta horrek sexuaren industrian lan egitera
behartzen ditu.

Europa hegoaldeko herrietan, Batasunetik kanpoko
eskulanaren kontratazioa irekita dago, baina muga
gogorrekin. Espainiako estatuan, laneko kuoten edo
kupoen politikaren bidez, bertan bizitzeko eta lan egi-
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13 Ez omen dago Batasunetik kanpoko emakume immigrantearen antzeko gauzarik; gainera, estereotipoek bestelakorik badiote ere, denak ez daude egoera laboral
edo afektibo berean, eta ez dituzte eskubide berberak eta kapital ekonomiko zein sozial berbera.



teko baimen mugatuak ematen dira, bertako biztanle-
ek betetzen ez dituzten sektore jakinetara. Horrela,
langile immigranteak jarduera kopuru mugatuan sar-
tzen dira: etxeko zerbitzua, nekazaritza, eraikuntza,
hotelak eta jatetxeak. Aldi berean, lanpostu horietan
gelditzen direnez, irudi jakina lortzen dute eta guztiz
estigmatizaturik gelditzen dira; horrela, badirudi ez
dutela beste ezertarako balio, eta horrek justifikatu
eta indartu egiten du bazterkeria. Dinamika horrek
gizartean onarturiko irudi jakinak hedatu ditu (maro-
koar jornalaria, Amerika Latinoko edo Filipinetako
etxeko langilea, eraikuntzan lan egiten duen polonia-
rra, kalerik kaleko salmentan dabilen senegaldarra);
hala eta guztiz ere, atzerritarrak onartzeko modu hori
itxierako mekanismo bati lotuta dago eta horrek ez du
gizarteratzeko beste aukerarik ahalbidetzen (IOE tal-
dea, 1999). Gero, estatistikek esango dute immigran-
teek lanpostu horietan “kokatzeko joera” dutela.

Nazioarteko 150 milioi emigranteen ia %50 erizaintzan,
etxeko zerbitzuan edo sexuaren industrian lan egiten
duten emakumeak dira (Europako Elkarteen Batzordea,
2002). Espainian, etxeko lana izan da bertako lurraldean
sartzeko bide nagusia, Batasunekoak ez diren immigran-
teen %63arentzat. Lan egiteko baimena duten langilee-
tatik, %41.6 etxeko zerbitzuan dabil, %6.9 ostalaritzan,
%6.4 bulegoetan eta %3.6 garbiketak egiten (IOE taldea,
2001). Emakume immigranteak lan sektore jakinetan
pilatzearen eraginez, lotura bat sortu da etxeko zerbi-
tzuan edo zerbitzu sexualean enplegaturik egotearen
eta emakumea, immigrantea eta gutxiengo jakinetakoa
izatearen artean. Horrela, diskriminazioko marko institu-
zionalak ezarritako baldintzak azkenean berezko ezau-
garritzat hartzen dira, hau da, diskriminaturiko pertso-
nen berezko ezaugarritzat.

Batasunekoak ez diren immigranteak lan merkatuan
sartzea mugatzen duten beste tresna batzuk honako
hauek dira: hiritartasun nazionalaren edo komunita-
rioaren eskakizuna, lanpostu (funtzionarioa) eta balia-
bide (beka) batzuk lortu ahal izateko derrigorrezko
baldintzatzat; tituluak homologatzeko prozesuak
(homologazio zuzeneko nazioarteko akordioak dituz-

ten herrietan ikasitako pertsonak ere halako prozesuen
menpe jartzen baitira), eta Batasunetik kanpoko kon-
tratazioaren eta enpleguaren egoera nazionalaren
arteko lotura. Araudi horren arabera, Batasunetik kan-
poko herrietako immigranteak kontratatzeko, beha-
rrezkoa da kasuan kasuko lan sektoreetan langile
nazional edo komunitario erabilgarririk ez egotea, eta
horrela, enplegurako aukerak erregulaziorik gutxiene-
ko eta txarren ordaindutako lanetan pilatzen dira:
nekazaritza, eraikuntza eta zerbitzuak. Sektore horie-
xek dira prekarioenak, lanaren erregulazio ezari eta
malgutasun ezari loturiko apurka-apurkako prozesua-
ren eta jarduera ekonomiko batzuen informalizazioa-
ren eraginez (hirurogeita hamarreko hamarkadaren
erdian hasitako prozesua). 

Baina, gainera, Batasunekoak diren eta ez diren hiritar
immigranteen arteko diskriminazio instituzionaleko
eremu hau generoko erlazioekin eta sexuaren arabera-
ko lan merkatuekin egituratzen da. Etxeko enplegua-
ren kasuan, ekonomia informalerako lotura indartu
egiten da lan erlazio motaren, berori ezartzeko ere-
muaren eta sektorean duen erregulazio ezaren bidez.14

Kontratuak baimena berritzeko duen garrantziak
enplegatzailearekiko mendekotasun egoera sortzen du
eta horrek urratu egiten du enplegatuaren segurtasu-
na; gainera, laneko zapalkuntza, tratu txarrak eta sexu
gehiegikeriak errazten ditu. Konfinamendu horrek,
halaber, zaildu egiten du emakume migratzaileek
harrerako gizartearekin duten erlazioa eta bertako
partaidetza. Era berean, lan sexualaren erregulaziorik
ezak eragin handia dauka Batasunetik kanpoko herrie-
tako emakumeengan, lanerako baimenaren eta laneko
kontratuaren arteko loturaren eraginez. immigra-
zioaren kasuan ere, lanaren arloa gizonei begira pen-
tsaturik eta kudeaturik dago, eta horrek ere aditzera
ematen du Zuzenbideak generoa sortzen duela
(Mestre, 1998).

Espainiako estatuan, emakume immigranteek etxeko
zerbitzurako duten kontratazioak agerian jartzen du
lan merkatuan bertako emakumeek duten presentzia
gero eta handiagoa; hala ere, igarri-igarrian gelditzen
da etxerik gehienetan etxeko lanak ez daudela ondo
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14 Espainiako estatuan etxeko zerbitzuaren erregulaziorik ezak berezitasun batzuk ditu eta honek, batez ere, Batasunekoak ez diren emakume migratzaileengan
dauka eragina. Halako lanetan ez dago kontratu idatzirik eta enplegatzaileak ez dauka gizarte segurantza ordaindu beharrik. Immigranteen kasuan, gizarte segu-
rantzari egindako kotizazioak laneko eta bertan bizitzeko baimena berritzeko duen garrantzia kontuan hartuta, sarritan langileek eurek ordaintzen dute gastu
hori. Etxeko lanak kanporatze askea ahalbidetu eta ez du langabezia kobratzeko eskubiderik ematen.



banatuta.15 Ugalketa lanak amen, emazteen edo zain-
tzaileen rolera lotuta daude eta gizarteak emakumeen
jardueratzat hartzen ditu; horiexek ordaintzen eta balo-
ratzen dira gutxien gizartean. Bertako emakumeek lane-
ko eta familiako bizitza “bateratzeko” aukera dute, eta
horrela, euren karrera profesionaletan jarraitu ahal dute,
etxeko lanak txarto ordaindutako beste emakume ba-
tzuen esku uzten dituztelako, eta, sarritan, zapalkuntza-
ri buruzko edozein erru arindu egiten da, baliabide eko-
nomiko gutxiago duen beste emakumeren bati lan egi-
teko aukera eskaintzen ari zaiola pentsatuz.16 Horrela,
emakumeenak omen diren jardueretarako (etxeko zer-
bitzuak, zerbitzu sexualak eta, batzuetan, ezkontza zer-
bitzuak) eskulanaren eskaria betetzeko, hegoaldeko eta
ekialdeko herrietako emakumeak erabiltzen dira.
“Emakumeen arteko desberdintasunen aldaketa” horrek
(Parella Rubio, 2000) ezkontzaren barruko berdintasuna-
ren eta emakumeen emantzipazioaren mitoa ezkutatzen
du, eta, aldi berean, berdin-berdin mantentzen ditu
etxeko eta laneko egitura patriarkalak.

Lanaren nazioarteko banaketa kapitalismoaren sistema
globalak egituratzen du; hala eta guztiz ere, aldi berean,
eta berori azpimarratzea ezinbestekoa da, sistema
patriarkalak ere egituratzen du jatorriko eta helmugako
herrietan. Haurrak, gaixoak eta zaharrak zaintzeko lana-
ri emandako balio urria ez da eskaririk ezaren edo lanen
erraztasunaren eraginezkoa, truke globalaren azpian
dagoen kultura politikaren eraginezkoa baizik. Arlie
Hochschildek (2001) halako lanen balio urria eta oina-
rrizko janarien prezio baxuak konparatzen ditu.
Lehengaien prezioaren ondorioz, Hegoaldeko herriek ez
dute ahalmenik nazioarteko komunitatean, eta, era
berean, lan horren prezio baxuak balio barik uzten du
berori egiten duten emakumeen estatusa, eta, beraz,
emakume guztien estatusa. 

3. Barruko mugak

3.1. Etnizitatea eta  nazionalitatea:
diskriminaziorako aldagaiak

Politika beraren ondore desberdinak eta bereizgarriak
egiaztatu ahal dira, generoko erlazioak kontuan har-
tuta; era berean, pertsonen nazionalitateari errepara-

tuz gero, biztanleria immigrantearen arteko desber-
dintasun egoerak gertatzen direla ikusten da.
Atzerritartasun araudiek eduki aldaketak eragin dituz-
te atzerritar eta immigrante hitzen artean, eta biga-
rrenari konnotazio txarrak erantsi dizkiote; aldi bere-
an, talde desberdinen arteko sailkapen eta kalifikazio
efektua sortu da. Bereizketa hori ez da EBko hiritarren
eta “immigranteen” artean bakarrik gertatzen,
Batasunekoak ez diren immigrante taldeen artean ere
gertatzen da, Estatuko lurraldean sartzeko baldintzen
aniztasunaren, nazionalitatea lortzeko baldintzen,
laneko baimen desberdinen eta abarren eraginez.
Horrela, desberdintasun horren ondorioz, pertsona
kategoriak sortzen dira, eta horiek eskubide mota des-
berdinak dituzte, euren jatorrizko eremu geografikoa-
ren arabera. 

Pertsonen mugimendu guztiak ez dira beti migrazio-
tzat hartzen eta ez dira modu berean katalogatzen.
Atzerrian jaiotako espainolen seme-alabak espainol-
tzat hartzen dira, eta, Espainiako lurraldean finkatzen
badira, itzulitako emigrantetzat hartzen dira, ordura
arte Espainian bizi ez badira ere. Amerika Latinoko edo
Europa Ekialdeko futbol edo saskibaloi jokalariak ez
dira immigrantetzat hartzen, atzerritartzat baizik, eta
euren kontrataziorako ez da kontuan hatzen enple-
guaren egoera nazionala. Kolonizazio prozesuaren
ostean Herbehereetan finkaturiko indonesiarren
komunitatea ez da inoiz ere gutxiengo etnikotzat
hartu eta talde horiek ez dira integrazio politiken
jasotzaileak, surinamdarren edo antillarren kasuan
bezala (Gil Araujo, 2002). Alemanian, Europa Ekialdeko
herrietan lau belaunaldietan bizi izan diren aleman
emigranteen ondorengoak aleman etnikotzat hartzen
dira eta euren egonaldia ez da atzerritartasun legeria-
ren bidez erregulatzen. Erresuma Batuaren kasuan,
arbaso ingelesak (hau da, zuriak) dituzten antzinako
kolonietako hiritarrak bertan bizitzea ez dago migra-
zio kontrolari lotuta. Arbaso britainiarrak ez dituzte-
nentzat, finkapena indargabetu egin zen. Horrela,
zuriak ez ziren kolonien garaiaren osteko immigranteei
ukatu egin zitzaien Britainia Handian finkatzea (Lutz,
1997). Aldiz, Europa mediterranearreko herrietako
immigranteak, Europa iparraldean bizi direnak, dagoe-
neko ez dira halakotzat hartzen, euren herriak Europar
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15 Espainian, emakumeen jarduera tasa 1987ko %30.9tik 1997ko %37.6ra igaro zen, eta 25-29 urte bitarteko emakumeen artean %74.5ekoa da. Bien bitartean,
gizonen eta emakumeen lan banaketak ez du aldaketa handirik izan (Parella Rubio, 2000).

16 Gaiari buruzko nazioz gaindiko ikuspegia edukitzeko, zenbait autore, 2004.



Batasunean sartu direnetik. Gonbidaturiko langileak
izatetik, immigranteak izatera igaro dira, eta gero hiri-
tar komunitario bihurtu dira; horrela, euren egoerak
hobera egin du argi eta garbi. 

Nazionalitatea lortzeko baldintzek agerian jartzen di-
tuzte komunitate politikoaren zatia izateko behar di-
ren ezaugarriak. Espainiako estatuan, komuntzat har-
tzen den kultura (hizkuntza, historia, erlijioa) funtsez-
ko elementua da bertakoa izateko. Nazionalizazioa,
Batasunekoak ez diren immigranteek hiritartasuna
lortzeko bide bakarra, errazturik dago Amerika
Latinoko herrietako, Andorrako, Filipinetako, Ekuatore
Gineako eta Portugaleko hiritarrentzat edo sefardien-
tzat, horiek bertan bi urtetan bizi ondoren berehala
lortu ahal dutelako. Gainerako nazionalitate guztieta-
rako, hamar urteko epea behar da. Adibide horiek age-
rian jartzen dutenez, Batasuneko estatuek jarraibide
jakina dute immigranteak onartzeko eta ukatzeko, eta
batzuen egonaldia erraztu eta beste zenbaitena zaildu
egiten dute. Erregulazio horiek ulermen kulturalekin
zeharkaturik daude, eta ulermenok gauza esentzializa-
tutzat hartzen dute kultura. Larruaren kolorea, erlijioa,
hizkuntza eta nazionalitatea desberdintasunaren
adierazletzat erabiltzen dira, hiritarrak nortzuk diren
eta nortzuk ez jakiteko. Europarra zer den eta zer ez
den jakiteko. Horri dagokionez, bigarren belaunaldiko
immigrante kategoria erabiltzeak (immigranteen
seme-alabei buruz, baita gurasoen finkapen herriaren
nazionalitatea dutenei buruz ere) aditzera ematen du
immigrante estatusa ez dela kategoria juridikoa, batez
ere kategoria soziala baita. Estatu nazional batzuen-
tzat, bertako lurraldean jaiotzea eta nazionalitatea
edukitzea ez da nahikoa immigrantea ez izateko. 

3.2. Aztarna kulturalista

Desberdintasun kulturala, gero eta sarriago, gatazken
iturritzat eta immigranteen integraziorako oztopo
nagusitzat aurkezten da, eta horrela, ezaugarri kultu-
ralak jokabide jakinaren eragiletzat hartzen dira.
Integrazio arazoak lehendik dauden desberdintasunen
(immigranteen desberdintasunak) ondoriozkotzat har-
tzen dira, eta ez dira kontuan hartzen politika institu-
zionalak derrigorrez ezarritakoak edo eraikitakoak.
Eremu horretan, eztabaida sarritan bateraezintasun
kulturalen arloan formulaturik gelditzen da. Bate-
raezintasunen eraikuntza horren eraginez, immigra-

zioaren kudeaketa tolerantzia mugen arabera formu-
latzen da: muga kuantitatiboak (zenbat?), baina baita
muga kualitatiboak ere (nortzuk?). Zer jokabide?
Irizpide horietan oinarrituz, diskurtsoak landu eta iri-
tziak ematen dira, eta gainera, politika jakinak inple-
mentatzen dira. 

Kulturaltzat harturiko desberdintasun batzuk arazo-
tsuak balira bezala aurkezten dira, eta horiei normali-
zazio edo konpentsazio neurriak aplikatzen zaizkie,
bakarra eta homogeneoa omen den sistema kulturale-
an integratzeko. “Modu inplizituan, handicap sozio-
kulturalaren ideia (konpentsazioko hezkuntzak legiti-
matzeko) eta gutxiengoaren edo desbideraturiko sub-
jektuaren kontzeptua kontuan hartuta, bazterkeria
fenomenoak hondakinezko edo bazterreko formak
dira, antolatua eta egonkorra den gizartearen
barruan, eta hori erdiko klaseen balorazio ikuspegitik
ikusten da” (Varela eta Álvarez Uría, 1988:42).
Adierazle etnikoak nabarmentzen dira, desberdintasun
kulturala adierazten duten elementutzat, eta ez dira
aintzat hartzen bertako biztanleen artean dauden des-
berdintasunak eta aniztasunak. Horrek ondorio bikoi-
tza dauka: alde batetik, dibertsitatea desberdintasun
etnikoarekin erlazionatzen du, berezitasunen eta
gabezien arteko loturak estutuz, eta bestetik, gizarte
hartzaile homogeneoaren, berdintasunezkoaren,
demokratikoaren eta tolerantearen ilusioa sortzen du
(“geu”). Kultura desberdintasuna jatorri geografikoari
edo etnikoari loturiko gauza balitz bezala eta klaseko,
generoko, adineko eta botereko erlazioekin zerikusirik
ez balu bezala. Logika horrek, apurka-apurka, lotura
bat sortzen du (etorkizunean “berezkotzat” hartuko
dena) gabezien, zailtasunen nahiz porroten eta gu-
txiengo jakinetakoa izatearen artean. Beste modu
batera esateko: pobreziaren eta desberdintasunaren
ondoreak desberdinatsun/gabezia kulturaltzat hartzen
dira. 

Espainiako estatuan, sektore batzuek euren kezka
agertu dute meskita kopuruak izandako gorakadaren
eraginez, hori nortasun katolikorako mehatxutzat
hartzen baitute (El País, 2001eko otsailaren 25a).
Gobernuak Immigraziorako duen ordezkari ohiak,
Enrique Fernández Mirandak, esan du hizkuntza, kul-
tura komuna eta erlijio katolikoa Espainian atzerrita-
rren integrazioa errazten duten elementuak direla (El
País, 2001eko urtarrilaren 12a). Herriaren Defenda-
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tzailea den Enrique Múgicak ere antzeko jarrera
dauka, eta horrek proposatu du Estatuak Amerika La-
tinoko immigrazioa erraztea (El País, 2000ko otsailaren
22a). Azken erregularizazio prozesuen zifrek aditzera
ematen dute Gobernua ere horren aldekoa dela.
Antonio Izquierdoren hitzetan, “laurogeita hamarreko
hamarkada immigrazio marokoarraren eta, beraz,
afrikarraren hamarkada izan da.” (2002:237). Baina
XXI. mendearen hasierak fase berriaren hasiera adie-
razten du, Amerika Latinoko immigrazioaren fasea.
Amerika Latinoko immigrante dokumentatuak 1991ko
61.000tik 2003ko amaierako 514.485era igaro dira, eta
hortaz, erregularizaturiko immigrazioaren %31,2 adie-
razten dute. Amerika Latinoko biztanleriaren ikusga-
rritasun handiago hori, neurri batean, Estatuko politi-
ken eraginezkoa da, azken bi erregularizazio prozesuei
buruzko datuek agerian utzi dutenez, horietan
Amerika Latinoko immigranteen eskabideek lortu bai-
tute aldeko ebazpenen ehunekorik handiena. Horren
adibidetzat, dokumentaziorik gabeko bi talde ugarie-
nen zifrak ditugu: onarpenaren %69 marokoarrentzat
eta %87 ekuadortarrentzat. 2000ko erregularizazio
prozesuan aurkezturiko eskabideen %23 Amerika
Latinoko herriren batekoak izan ziren, eta horietatik
%85ek aldeko erantzuna lortu zuten. 2001ean
Amerika Latinokoek eskabideen herena aurkeztu eta
%84ko onarpen tasa lortu zuten. 2001eko erregulari-
zazio prozesuan, marokoarrak dagoeneko ez ziren
ugarienak (lehenengoz); ugarienak ekuadortarrak
ziren eta gero kolonbiarrak. Bi nazionalitate horiek
onetsitako eskabideen %52 biltzen dituzte. Aukera
horretan, ekuadortarren eskabideentzako onarpen
tasa %81ekoa izan zen eta marokoarrena %48koa
(Izquierdo, 2002). Lehentasunezko tratu horrek bere-
halako eragina izan du estatistiketan; horren ondorioz,
ekuadortarrek Espainian dokumentaturiko atzerriko
bigarren biztanleria osatzen dute, eta horien atzetik
kolonbiarrak datoz.17

Immigrazioari eta dibertsitate kulturalari buruzko dis-
kurtso askok emakumeen gorputza dute gatazkarako
eremu. Emakumeei buruzko praktikek elementu nagu-
sia osatzen dute, integraturik egoteari ala ez egoteari
buruzko eztabaida horretan. Janzkera jakina erabiltzea
edo jarraibide batzuk edukitzea integrazioan izandako
akastzat hartzen dira. Beste modu batera esateko:

zapia erabili eta meskitara doan emakume bat ez inte-
gratutzat eta, batzuetan, integratu ezinekotzat har-
tzen da. 

3.3. Politika publikoak: integrazioaren erabilerak

Estatu modernoen eremuan, politika publikoak fun-
tsezko elementuak dira gizarteen antolaketan: arauak
nahiz balio sozialak kodifikatu eta pertsonen jokabi-
dean eragina dute; gainera, gizartearen ereduak dituz-
te. Eurok sortzen dituen gizartearen prozesu sozio
historikoak dira eta inplikazio garrantzitsuak dituzte
kulturan, legean, moralean eta ekonomian. Gero eta
gehiago, pertsonak mota desberdineko politiken bidez
sailkatzen eta moldeatzen dira (politika sozialak,
espetxe politikak, drogakoak, migraziokoak, nekazari-
tzakoak…); horiek eginkizun desberdinak ematen diz-
kiete pertsonei (hiritarrak, immigranteak, iraupen
luzeko langabetuak, gazteak, toxikomanoak, marjina-
tuak, presoak), eta gainera, pertsonen nahiz taldeen
eta publikoaren zein pribatuaren arteko erlazio berriak
sortzen dituzte, hitz horietaz ulertzen dena berriro
definituz. Politiken bidez agenda jakinak sortzen dira,
arazoak eraikitzen eta zehazten dituzten agendak;
gainera, azalpenak landu nahiz ezarri eta soluzioak
eskaintzen dira, arazoen formulazioan aurretiaz jasota
dauden soluzioak. Beste modu batera esateko: mun-
duari buruzko ikuspegi eta banaketa jakinak ezartzen
dira. 

Emakume immigranteak, sarritan, esku-hartze publi-
koaren sektoretzat hartzen dira. Arlo horretan, inte-
grazio programak gabeziak konpontzeko tresnak bali-
ra bezala agertzen dira: hezkuntza, heziketa, emantzi-
pazioa. Herbehereetan, esate baterako, integrazioa
beste bi kontzepturi lotuta agertzen da: emantzipa-
zioa eta partaidetza, tresna horiek baliozkoak baitira
desoreka sozialari eta ekonomikoari aurre egiteko.
Garrantzizkoa da GKEek halako programak diseinatze-
an eta abian jartzean duten eginkizuna. Kasu batzue-
tan, emakumeek erakunde horiek etxeko zerbitzuaren
eta haurren nahiz zaharren zaintzaren arloan eskaini-
tako ikastaroetara joan behar izaten dute, lanposturen
bat lortu ahal izateko. Hori, berriz, halako langileen
enplegatzeko aukeraren barruko hobekuntzatzat
hartzen da. Immigranteen eta emakume immigrante-
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en erakundeek eurek ere Herri Administrazioetatik
ezarritako definizioak eta sailkapenak berresten dituz-
te. Horren adibide bat, izan ere, praktika kulturalen eta
jatorrizko kultura suspertzeko nahiz hedatzeko jar-
dueren folklorizazioa da. 

Belén Agrelak (2004) sakon aztertu ditu immigranteak
integratzeko politiketan emakume immigranteei bu-
ruz dauden ulermenak. Biztanleria immigrantea inte-
gratzeko plan, programa eta ekintza batzuk (Gober-
nuak sustaturikoak) aztertu ondoren, autoreak esku-
hartze ereduak bereizi (paternalista, biktimista, balo-
razio sozial negatibokoa, feminista salbatzailea eta
kulturalista) eta halako praktiketan ezkutatzen den
emakume immigrantearen irudi sozialaren ingurua
azaltzen du. Enplegurako heziketaren barruko jardue-
ra askoren helburua garbitzen, josten, janaria presta-
tzen, zaharrak zaintzen eta abar egiten (“…Espainian
egiten den bezala”) erakusten da. Integrazioari buruz-
ko praktiketatik eta diskurtsoetatik sortzen diren ema-
kume immigranteei buruzko irudi batzuk honako
hauek dira: amak; familia unitatearen egonkortzaile-
ak; jatorrizko kulturaren mantenamenduaren berma-
tzailetzat, amatzat duten eginkizunean; jatorriko
herriko kulturaren eta helmugako herriko kulturaren
arteko bitartekariak, emakumeak izateari soilik loturi-
ko lanak egiteko gaitasunarekin; bazterkeria eta mar-
jinazio sozialerako joerakoak; alteritatearen muturre-
ko irudiak, irudikaturiko kultura europarraren beste
aldetzat; susmagarriak (ama txarrak…); “emakume
ereduaren” urratzaileak (prostitutak, interesarengatik
ezkonduak…); gehiegizko jaiotza-tasa...

4. Irudiak eta adierazpenak

Orain arte, labur-labur eta modu eskematikoan,
Batasunetik kanpoko emakumeen irudia sortzen era-
gina duten araudi, politika eta diskurtso batzuk adie-
razi dira. Horren bitartez, estatu hartzaileek immigran-
teen presentziaren inguruan dagoen irudi sozialaren
eraketan duten garrantzia jarri nahi izan dugu age-
rian. Izan ere, prozesu horren amaieran badirudi
Batasunetik kanpoko emakumeak bi gauza soilik izan
daitezkeela: zerbitzariak edo putak.

Emakumeak, euren jokabideak, gorputzak eta eurei
buruzko diskurtsoak elementu bereizgarriak dira, inte-
gratua izateari eta egoteari dagokionez. Praktika legal

eta diskurtsibo horien bidez, emakume immigranteei
buruzko adierazpenak eraikitzen dira: Biktimak (euren
kulturaren, senarren, tradizioaren, ezjakintasunaren
eta euren buruaren biktimak), Ezgauzak, Menpekoak,
Otzanak, Tradizionalak, Azpigaratuak eta Pobreak,
euren herrietan bezala. Desbideratzeren bat omen
dakarte, Europako feminitateari dagokionez, bertako
emakumeak ondoren adierazitakoaren arabera irudi-
katzen baitira: Gaitasunekoak, Independenteak,
Modernoak, Garatuak, Hezkuntzadunak, Dinamikoak,
Emantzipatuak, EBren kasuan bezala.

Batasunetik kanpoko langile immigranteak, horrela,
ugalketa sozialari loturiko lanak egiteko gauza baka-
rrik balira bezala ikusten dira, emakume izateak hala-
ko kalifikazio isilekoak eta informalak ematen dizkie-
lako, euren ikasketa maila eta aurretiazko lanbide
esperientzia edozein izan arren. Herri pobreetatik iri-
tsitako immigranteak eta, gainera, emakumeak dire-
nez, guztiek antzeko ezagutza kulturala dutela jotzen
da, behar bezala baloratzen ez den ezagutza, eta
horren izaera tradizionala nahiz azpigaratua kontraja-
rri egiten omen zaio Europako feminitate emantzipa-
tuari zein modernoari. 

Gu/eurak dikotomiaren bi muturrak homogeneotzat
ikuskatzean, ezkutatu egiten dira bakoitzaren barruan
dauden botere erlazioak. Dinamika horren adibide ona,
izan ere, emakumeen aurkako biolentzia euren kultura-
ren arazotzat hartzea da. Europako gizonek euren ema-
kumeen aurka garatzen duten biolentzia anomaliatzat
edo desbideratzetzat aurkezten da, eta komunitate
immigranteen barruko emakumeen aurkako biolentzia,
berriz, sistema kultural matxistaren berezkotzat har-
tzen da. Bi kasuotan ere, ahaztu egiten da emakumeen
aurkako biolentzia erlazio patriarkaletan sortzen dela
eta halako erlazioak gizarte garaikide guztietan inda-
rrean daudela. Horren ondorioz, banaketa bitarra man-
tentzen da, generoko erlazioei dagokienez. Europarrak
vis a vis Besteekin. Desberdintasun etnikoaren, arraza-
koaren eta nazionalaren diskurtso horren bidez (des-
berdintasun sexualaren bidez baino gehiago), Europako
emakumeen eta Besteen arteko antagonismoak nabar-
mentzen dira (Lutz, 1997). Batasunekoak ez diren
immigranteen kategorian bezala, Batasunetik kanpoko
emakume immigranteen etiketa funtsezko elementua
da Europan horiei buruz dagoen irudia eraikitzeko,
emakume europarraren ezaugarriei dagokienez. 
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Baina ez dira irudiak edo pertzepzioak soilik, munduan
egoteko moduak baldintzatzen dituzten integrazio
/bazterkeria dinamikak dira. 

“Etxeko zerbitzua: garbiketa eta laguntza, emigratze-
ko erabakia hartzen dutenentzat. Euren gaitasunean
edo ahalmenean oinarrituriko lan malgutasuna aur-
kitzeko aukera gutxi dutelakoan eta probaren bat egi-
teko aukerarik nekez aurkituko dutelakoan, emaku-
meek biziraupeneko mekanismoak bilatzen dituzte,
esate baterako, apaltasun esfortzu handia, gutxietsi-
ta sentitu arren, euren curriculum gaitasunak halako
lanak egiteko beharrezkoak ez direla jakin arren.
Apaltasuna eta norberaren bizitza nahiz subjektibo-
tasuna birplanteatzea, ezezagunak diren enplegatzai-
leen etxeetan bizitzeko. Horrela, esperientzia eta eza-
gupen multzo osoa tiradera batean gordetzen da, eta
beste esfera batzuetakoak (esfera familiarra eta afek-
tiboa) diren alderdiak azaleratzen dira, norberaren
lanetik bizitzeko. Beti babespean egoteak, gainerako-
en bermea behar izateak (zuri buruzko hitz onak esan
ditzaketenen bermea), arriskuan jartzen du emakume
helduen autoestimua, horiek bizitzan eta lanean
esperientzia oso anitza eta aberatsa dutenean.
Norberaren gaitasunekiko konfiantza galdu eta ezer
ez lortzeko beldurra areagotzen da” (Campus delle
Culture delle Donne, 2000).

Afektuaren gaiak, gehienetan emakumeek egiten dituz-
ten zaintzako lanen gainbaliotzat, ezaugarri berezia
hartzen du langile immigranteen kasuan. Gero eta
pobretze handiagoko prozesuak ezarritako mugei aurre
egiteko estrategiaren barruan, Hegoaldeko eta Ekial-
deko herrietako emakume askok familiak utzi eta
Iparraldeko familiak zaintzera etorri behar izaten dute.
Lekualdatze horrek zaintza-kate bat egituratzen du eta
horren muturretariko bat herri pobreturen batean ego-
ten da; izan ere, bertan, neskatoren batek neba-arreba
guztien zaintzaren ardura izaten du, amak beste ema-
kumeren baten haurrak zaintzen dituen bitartean,
Iparraldera emigratu ondoren, azken emakume horrek
bere lanbide bizitza garatu ahal izateko. Amatasu-
naren globalizazio prozesu horrek (Hochschild, 2001)
afektuen transferentzia sortzen du hegoalde-iparralde
eta ekialde-mendebalde norabidean; hori ez da soldata
kalkuluetan eta ordainketa balantzan sartzen, baina
efektu materialak sortzen ditu. Transferentzia horren
eraginez, haur batzuk afektua galtzen dute, beste zen-

baiten mesedetan, katearen mutur baten eta bestearen
arteko desorekaren eraginez.

Mugak ez dira fisikoak soilik, praktika sozialetan eta
kulturaletan ere ikusten baitira, baita legerian, zere-
monietan eta beste ikuskizun publiko batzuetan ere
(Newman eta Paasi, 1998). Calavitak dioenez (1998),
legeriak eta ezaugarri ekonomikoek nahiz estruktura-
lek modu sistematikoan sortzen dute bazterkeria.
Estatuko praktikek atzerritarren biztanleria integra-
tzeko eta baztertzeko parametro bereizgarriak zehaz-
ten dituzte, komunitate nazionalean, baita horien
eskubideen eta askatasunen mugak ere. Horrela, ema-
kume immigranteei buruzko legeek eta politikek
(generoko erlazio desorekatuekin egituratutakoak)
estatu nagusietan instalatzen diren emakume langile-
en outsider izaera birsortzen eta iraunarazten dute.
Legeek atzerritar guztien funtsezko eskubideak onar-
tzen omen dituzte, euren administrazio estatusa edo-
zein izan arren. Hala eta guztiz ere, “gurekin hitz egin
duten emakumeek aditzera eman dute, bi munduren
artean esekita, etxeko derrigorrezko lanaren eta pros-
tituzioaren arteko existentzia ukatua bizi dutela,
emakumeen gorputza nahiz eginkizuna oso ahulak
direla, eta legeek nahiz horien interpretazioek hori
guztia larriagotzen dutela. Legeek, sarritan, biktima-
ren paperean sartzen dute emakumea, eta horrela,
autonomiarako duen eskubidea ukatzen dute.”
(Campus delle Culture delle Donne, 2000). Italian bizi
den emakume egiptoar batek dioenez: “ezin dut igaro
babesetik eta karitatetik eskubideetara”. 
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Sarrera2

Horrenbestez, hemen ez da espetxean dauden emakume atzerritarren
egoera aztertzen; hau da, batik bat, espetxeratze horren inguruko gora-
beherak eta espetxetik irten osteko egoera aztertuko ditugu3. 

Nolabait ere, testu honen helburua gure gizartean atzerritartasunari eta
delinkuentziari buruzko eztabaida eraikitzearen inguruko ezaugarriak
aztertzea da; hori arkitektura zaila da, batez ere kontuan hartuta deli-
tutzat hartzen diren egintzak migrazio prozesuekin eta biziraupen
estrategiekin nahasita daudela. Hori oso garrantzitsua da Europar
Batasuneko (EB) migrazio politika eraikitzearen testuinguruan; izan ere,
testuinguru horrek gero eta joera handiagoa dauka lotura zuzena ezar-
tzeko segurtasunik ezaren, delinkuentziaren eta migrazioaren artean.
“Hiritarren segurtasunik eza” deritzona arazo politikotzat sortu da
berriro, azken urteotan, baina orain ez dauka aurreko hamarkadetako
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1 M. Teresa Martín-Palomo soziologoa da, eta ikerketak egiten ari da Zientzia Ikerketen Goi Kontseiluko Ekonomia eta Geografia Institutuan (CSIC):
mmpalomo@ieg.csic.es

2 M. Teresa Martín Palomok, M. Jesús Mirandak eta Cristina Vega Solísek 2001-2003 bitartean egindako Mujeres no nacionales en prisión ikerketa (Madrileko
Unibertsitate Complutenseko Ikerketa Feministen Institutuan) Lan eta Gizarte Arazoetarako Ministerioak finantzatu du, I+G+B deritzonerako Plan Nazionalaren
barruan. Ikerketa horretan elkarrizketa batzuk egin ditugu, atzerritartasunaren, espetxeen edo bien arloan lan egiten duten pertsonekin. Halaber, gaiari loturiko
albisteak bildu eta aztertu egin genituen, ikerketa garatzeko garaian prentsan agertu ziren albisteak, garai horretan atzerritartasunari buruzko arauketa itzela egon
baitzen. Bideoa egin eta, bertan, puzzle hori osatzen saiatu ginen (Amparo Navarro, Jazmín Beirak eta Marisa P. Colina); gainera, topaketa bat antolatu eta ber-
tan mundu globalizatuko krimenari, ilegaltasunari eta migrazioari buruz eztabaidatu genuen; bertatik, Delitos y fronteras: Mujeres Extranjeras en Prisión liburua
sortu zen. Testu hau liburuaren sarrera egiten duen kapituluan oinarriturik dago.

3 Emakumeek espetxean duten egoeraren gaia beste ikuspegi batzuetatik ere aztertu da, emakumeen eta beste talde batzuen delitu-ibilbideetan eta espetxe barru-
ko errealitatean oinarrituriko lehenagoko ikerketetan (Miranda, Martín-Palomo et al. 1998, Miranda eta Barberet 1998, Martín-Palomo, M. T., Barañí taldekoa,
2001; Martín-Palomo, M. T., Miranda, M. J eta Vega, 2003).

Espetxean dauden emakume atzerritarrak

Maria Teresa Martín-Palomo1

Testu honetan, espetxean dauden emakume
atzerritarrei buruz egindako ikerketa baten
garapenean sorturiko gogoeta batzuk egiten
dira. Lekua kontuan hartuta, ezinezkoa da
Espainiakoak ez diren emakumeen
espetxeratzeak izandako gorakadan eragina
duten faktoreen arteko elkarreraginean
sakontzea eta, beraz, horien ustezko
kriminaltasuna sakon aztertzea. 

Labur-labur, oraingo segurtasun eta
atzerritartasun politikek dituzten inplikazioak
aztertuko ditut, atzerritartasun egoeraren
eraginez dauden kriminaltasun prozesuei,
emakume atzerritarren adierazpen publikoei,
emakumeek garaturiko estrategiei eta
espetxeen barruko arazoei dagokienez. 



esangura berbera. Gaur egun, hautemandako segurta-
sunik eza ez da hiritarra bakarrik, globala baizik, eta
gero eta gehiago erabiltzen da eskubide zibilak eta
askatasun publikoak murrizteko (Miranda, 2001b).

Gaur egun, migrazio jarioak gero eta perfilatuagoak
diren bi frontetatik aztertzen ari dira. Lehenengoa
Europako eta Ipar Amerikako herrietan mugak kontro-
latzeko dagoen kanpoko borroka da. Gizartearen iru-
dimenean garrantzi handia duen ikuspegi horretan,
borroka mafien, terrorismoaren eta pertsonen nahiz
produktuen legez kanpoko trafiko sareen aurka orien-
tatzen da. Fronte honetan adierazitako helburua era-
kunde kriminalak identifikatzea eta kontrolatzea da.
Betalde, kontzeptu horien anbibalentziak (“mafiak”,
“ezkutuko sareak”, “pertsonen trafikatzaileak”, etab.)
ahaztu egiten ditu biziraupen estrategien eta deli-
tuzko erakunde nahiz egintza deritzegunen arteko
loturak. Kriminologia kritikoaren arloan aspalditik
esan denez, proportziorik eza handia dago delitua-
ren, delitu-eragileen eta horren ondoreen artean.
Horrela, aurretiazko kontratu faltsua egitea, egoera
irregularrean dagoen pertsona bat taxian eramatea,
pertsona hori kontratu barik enplegatzea edo berori
garraiatzea (modu arriskutsuan edo gehiegizkoan), eta
horretan inplikaturiko eragile guztiak, bildu ere, kate-
goria berberaren barruan biltzen dira, eta ez da argi-
tzen zein delitu den larriena, edo gizartearentzat zer
den garrantzitsuena. Bigarren frontea barrukoa da eta
horrek migrazioaren eta delinkuentziaren arteko eten-
gabeko lotura proposatzen du. Politika publikoetatik
eta komunikabideetatik egiten den diskurtsoak, sarri-
tan, mugatu egiten ditu beste planteamendu batzuk,
esate baterako, integrazioari edo kultura aniztasunari
buruzkoak. Lotura horren funtsezko elementua “ile-
galtasuna” (egote irregulartzat hartuta, eta gogoratu
behar da hori irregulartasuna dela administrazio-
ondoreetarako, estatu-nazio jakinean) eta delitua
parekatzea da.

2. Emakumeen migrazioa
eta globalizazioa 

Emakumeen migrazioak barruan hartzen dituen glo-
balizazioaren testuingurua, egotez ere, dinamika eko-

nomikoekin, sozialekin eta kulturalekin zeharkaturik
dago, eta horiek beste modu batera egituratu dituzte
estatuen eginkizuna eta hiritartasunaren nozioa.
Emakume migratzaileen lekualdatzeen eragileak era
askotakoak dira; besteak beste, garrantzitsuenetariko-
ak nazioz gaindiko sareen zabalera, ekonomia infor-
maleko kapital jarioak eta Europako nahiz Ipar
Amerikako herrietako eskulan-eskari handia dira.

Gaur egun, globalizazio prozesuen barruan, elkarri
loturiko fenomenoen multzoa sartzen da; horiek,
70eko hamarkadatik aurrera, eragin desberdina dute
lehenengo, bigarren eta hirugarren munduko ekono-
mietako berrikuntza neoliberaletan (industria jarduera
herri pobretuetan kokatzea, egokitzapen estrukturale-
ko planak, merkatuen irekiera periferiako herrietan eta
neurri protekzionistak erdialdeko herrietan, etab.) eta
kapitalaren eta laneko indarraren arteko erlazioan
txertatzen ari den finantza-hedapenean (Beck 1998;
Sassen 2001). Aldaketak ez dira ekonomikoak bakarrik,
eta estu lotuta daude funtsezko aldaketa politikoekin,
sozialekin eta kulturalekin: aldaketak gobernuaren
arrazionalitateetan eta teknologietan, munduko orde-
na berriko estatuen eta eskualdeen arteko erlazioetan,
komunikazio nahiz teknologia mailako zirkuitu berrien
sorreran eta lanari nahiz lekualdatzeei loturiko prakti-
ka sozialetan.

Globalizazio prozesuen eta migrazioen arteko elkarre-
raginean oinarrituriko ikuspegi batetik begiratuta,
hiru gertaera nagusi azpimarratu behar dira: (1) mi-
grazioen bizkortzea, dibertsifikazioa eta feminizazioa,
eta hori Europan eta, hain zuzen ere, Espainian, 90eko
hamarkadan buruturiko prozesua da4; (2) lanaren al-
daketak erdiko nahiz periferiako gizarteetan eta gene-
roko, klaseko eta etniako dimentsioetan; eta (3) mu-
gikortasuna kontrolatzeko mekanismoen etengabeko
berrikuntza, migrazio dinamiken eta harrerako herrien
beharrizanen arabera.

Harrerako gizarteetan, zerbitzuen sektoreak hedapen
handia izan du, eta horrela, enplegua gero eta gehia-
go polarizatu eta segmentatu da; enplegu horrek, gai-
nera, gero eta arauketa txikiagoa dauka eta generoa-
ren, adinaren eta etniaren dimentsioen eragina du.
Sassenek dioenez (2000), “bertako emakumeak eta
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4 Migrazio prozesuetan gizonek eta emakumeek hartu dute parte beti, biek. Gogoratu behar da emakumeak eta gizonak aurrendariak izan direla migrazio ibilbide-
ak irekitzen, egoera historiko guztietan. Ikusi Suárez, 2005;  Gregorio eta Agrela, 2002.



immigranteak (gizonak eta emakumeak)” tandemak
ekonomia berriak sorturiko beharrizan asko betetzen
ditu. ‘Emazterik’ gabeko lanbide-etxeek” enpleguko
nitxoak ireki dituzte etxeko lanetan eta zaintzetan, eta
herri pobretuetako emakume asko bertan sartzen dira.
Horrek nabarmen aldatu ditu generoko erlazioak: bai
lanaren nahiz ugalketaren aldetik, bai beste emakume
nahiz gizon batzuen identitateari dagokion guztian. 

Emigrazioa generoko erlazioen sistema batetik beste
batera igarotzen da. Generoko erlazioen egokitzapen
berriak (eginkizunen nahiz arduren banaketa, familia-
ren antolaketa nahiz familien artekoa, lanbide zein
ugalketa erabakiak, etab.) prozesu konplexu baten
barruan daude, eta prozesu horren barruan ez dira
migratzaileak bakarrik sartzen. Jatorrizko gizartean
dauden generoko erlazioen modalitate desberdinak
lagungarriak dira emakumeen emigrazioaren zergatia
eta hori egiteko modua azaltzeko, baita bidaia egiteko
erabakia emakume horiexek eta ez beste batzuek har-
tzearen zergatia azaltzeko ere. Egoera jatorrian edo
diasporan aztertzeak aukera ematen du migratzeko
erabakia eta horrek generoko erlazioetan duen eragi-
na ulertzeko. Adibidez, euren arduratan pertsonak
dituzten eta bakarrik bizi diren emakumeen abiapun-
tuko egoera (mundu pobretuko eskualde askotan bizi
diren “etxeko buruak”) funtsezkoa da migrazio jario
batzuen feminizazioa ulertzeko. Nolanahi ere, egoki-
tzapen prozesu horiek eragina dute harrerako gizarte-
etan generoko erlazioek izango duten funtzionamen-
duan (IOE taldea, 1998). 

Industria herrietarako azken hogeita hamar urteotako
etengabeko emigrazio baten (historikoki kolonialismo-
ari loturiko emigrazioa) nazioz gaindiko loturek ondo-
re jakinak dituzte. Nazioz gainditiko familia sareei
loturiko emakumeen (bakarrik dauden emakumeak)
migrazioak, familia berriro biltzeak, joan-etorriko
mugaz gaindiko lekualdatzeak (esaterako, Poloniaren
eta Alemaniaren kasuan), “komenigarritasuneko”
ezkontzek, Mediterraneotik Europa iparraldera 50-
60ko hamarkadetan emigratu zuten familiek sorturiko
ondorioek eta turismo sexuala deritzonak, besteak
beste5, agerian jarri dute hori. Migrazio-kateek, finka-

tu ondoren, ondoreak sortzen jarraituko dute, horiek
sortu dituzten politikak aldatu arren edo beste norabi-
de bat hartu arren (Castels 2000: 81). Migrazioekin
batera doazen jario ekonomikoek, soziokulturalek eta
afektiboek eragin handia dute harrerako gizarteetan
eta jatorrizko gizarteetan (Criado, 2000). 

Lan-merkatuan 1980ko hamarkadaren erdialdetik
izandako aldaketek benetako dei-efektua egiten
dute, batez ere emakumeen kasuan. Gizarte aurrera-
tuetatik eskatzen diren zerbitzu pertsonalek eta lan-
baldintzen narriadurak apurtzeak sortzen dituzte
diru-sarreretan, baliabideetan eta negoziatzeko gai-
tasunean. Migrazioaren zorren eraginez “mozkortu-
riko lanak” (Moulier, 1998), zenbait sektoretan
dagoen legeria erdi feudalak (adibidez, etxeko lane-
an) edo beste sektore batzuetan dagoen alegalitate-
ak (esaterako, sexuaren industrian) mugatu egiten
dituzte emakumeak arauturiko enpleguan sartzeko
baldintzak: laneratze nahiko erraza, baina lan baldin-
tza oso txarrekin, gehienetan behin-behinekoekin,
prestakuntza urriko lanetan, sarritan aldi baterako
lanetan eta txarto ordaindutakoetan (Cachón,
2003). Aukerako zirkuituek, barruko mugikortasuna-
rekin eta tokian tokiko eskarietara egokitzeko gaita-
sunarekin, aldaketa handia sortu dute ugalketa
lanean eta hori egiten duten emakumeen lan-inda-
rraren osaketan (Precarias a la Deriva, 2004). 

Hegoaldeko eta ekialdeko herrietatik Europar Ba-
tasunerantz dagoen mugikortasunaren eta ekonomia
kriminalaren arteko lotura, bestalde, seguritatearen
inguruko diskurtsoen bidez gogor egituraturik dago.
Globalizazioa eta mugikortasuna kriminaltasunera lo-
tzean, beste modu batera lantzen da “klase arrisku-
tsuen” inguruko hemeretzigarren mendeko erretorika,
eta horrela, indartu egiten da Estatuak Barne
Segurtasunaren Estatutzat duen eginkizuna, Estatu
Sozialtzat duen eginkizunaren kaltetan (Marinis, 2002,
Wacquant, 2003). Transakzio ekonomikoak eta finant-
zakoak gero iragazkortasun handiagoz mugitzen dira
mugen artean, eta estatu-nazioek galdu egiten dituz-
te euren eskubideetariko batzuk; horrela, “migrazio
jarioen” kontrola gero eta handiagoa da, eta zaintza
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5 Liliana Suárezek, adibide paradigmatiko baten bidez, nazioz gaindiko komunitateen eraketa adierazten du, mugak (geografikoak, kulturalak, politikoak) zeharka-
tzen dituzten sare sozialak osatzen dituzten immigrante senegaldarren artean, eta praktika horietan estatu-nazio bat baino gehiago omen dago inplikaturik (1998:
41-43).



eta kontrol hori gero eta gehiago euskarritzen da
segurtasunik ezari buruzko aipamenetan; horrela,
mugak gero eta zorrotzagoak eta iragazgaitzagoak
dira pertsonen zirkulaziorako. Estatuaren arauketa eta
laguntza jarduketak mugatuagoak dira beste arlo ba-
tzuetan, baina indartu egiten da barruko eta kanpoko
kontrolean duen eginkizuna. 

Nazioz gaindiko kriminaltasunaren eta migrazioaren
arteko lotura aztertzen duten ikuspegi teorikoak asko
dira, baina gehienak biktimatzat hartzen dituzte
immigranteak (pertsonen trafikoa, nazioz gaindiko
mafiak eta abar aipatzen dituzten ikuspegiak), edo
protagonismo handia ematen diote agentzialitateari.
Moulierrek ahalegina egin du nazioz gaindiko krimi-
naltasunaren eta migrazioaren arteko lotura jarrera
biktimizatuak (“immigranteak mafien esku daude”)
eta indibidualizatzaileak (“immigranteek erabaki per-
tsonalen arabera dihardute eta bakarrik iristen dira”)
baztertuz aztertzeko. Autore horrek dioenez, nazioar-
teko talde kriminalek gizakiaren nahia ulertzeko eta
bertatik irabazia ateratzeko gaitasuna garatu dute, eta
nahi hori kasu honetan hauxe da: egoera onartezine-
tatik ihes egin eta zalantzazko beste batzuen bila joa-
teko nahia. Gainera, nahi hori sortzeko prozesu sozialak
sare informalen bidez bideratzen dituzte. Landa-
gizarte tradizionaletako inguruen nahiz loturen eza-
gupenak eta erlazio informalen garapenak (estatu
ustelarekiko edo estaturik ezarekiko eta mekanismo
formalekiko mesfidantzaren eraginezko erlazioak)
hirugarren munduko herrietako ekonomietan sartzeko
eta txertatzeko ahalmen itzela ematen die mafiei6.
Autore horrek dioenez, mafiek halako indar handia
badute (estatuari biolentziaren monopolioa kentzeko
indarra, edo biztanleria jakinen bizitza arautzeko eta
antolatzeko moduko indarra), benetako ordena sor-
tzen dutelako da, “gizarte” zerbitzu jakinak eskaintzen
dituztelako; esate baterako, enpleguak lortu, kontra-
tuak egin, “itxitako” herrietarako bidea ireki, etab.
Horrek, berriz, migrazioari eta kriminaltasunari buruz-
ko eztabaidan dauden bi gai nagusira garamatza: alde
batetik, talde horien jatorrizko gizarteen erantzukizu-
na, eta bestetik, immigrazioko edo harrerako herrien
erantzukizuna (Moulier, 2000: 9).

Nola agertzen dira emakume atzerritarrak testuinguru
honetan? Biktima eta delinkuentetzat dituen kontzep-
tuak izaera berezia dauka. Emakumeak gehienetan
biktimatzat, emigrantetzat eta immigrantetzat har-
tzen dira, jatorrizko edo helmugako baldintzak
nabarmentzearen arabera; betiere, pasibotzat hartzen
dira eta euren egoera irregularraren eraginez ustiape-
naren biktimak dira. Era berean, biktima horiek arris-
kuan jartzen dute biztanleria nazionalaren ongizatea
(lanekoa, osasunekoa, hezkuntzakoa, kulturala, etab.).
Eskubide zibil demokratikoak eta giza eskubideak
aldarrikatzen dira (emakumeen osotasun fisikoa eta
sexu askatasuna, adin txikikoen babesa, ongizatea eta
arrazaren eraginezko diskriminaziorik eza), eta hori
legitimitate iturria da harrerako estatuentzat. Baina
“biktimarik gabeko delitu” kategoriak, gaur egun,
ondore maltzurrak dituen eginkizuna dauka, gizaba-
nakoen ezgaitasuna arrazoitzeko orduan, batik bat
gizabanako horiek emakumeak direnean eta eginkizun
aktiborik ez dutenean, biktimatzat hartzen direlako;
hau da, beste batzuek erabakitzen dute gatazka nola
konpondu behar den (Larrauri, 2000: 231). Horrela,
diskurtso batzuek diotenez, trafikatzaileen biktimak
babesteko, emakumeen eskubideak defendatzeko,
zorroztasun handiagoa behar da mugen kontrolean.
Emakumeen delinkuentziaren irudi-multzo berria
prostituta immigrantez beteta dago, emakume pobrez
eta orientazio gabeez, eta irudi-multzo horretan bikti-
mizazioa eta kriminalizazioa txandakatzen dira.
Biktimizazioa, izatez ere, gobernu emergenzialistaren
ezaugarri aipagarrienetarikoa da (Bigo, 2000); halako
gobernuek premiazko eta salbuespenezko neurriak
inplementatzen dituzte etengabe, kontrolatu ezin
dena kontrolatzeko, bai migrazioak eta pertsonen
nahiz ondasunen trafikoa, bai nazioarteko terrorista
sareak. Mugen kontrolak, hiritarren eskubideak lortze-
ko mugak eta legalizaturikoaren kudeaketak segmen-
tazioak sortzen ditu eta horiek lagungarriak dira babe-
sik gutxien duten pertsonen ustiapen diferentziala
emateko. Horren guztiaren ondorioz, kanporaketak
bultzatu, ikusezintasunak sortu eta talde legalen nahiz
ilegalen arteko banaketa sinbolikoa indartzen da.
Horri dagokionez, Tolerantzia Zeroko edo Indarturiko
Europako diskurtsoek ondore produktiboak dituzte,
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6 Ekonomia legalaren, drogen trafikoaren, transferentzia ekonomikoen eta migratzaile-sareen arteko elkarreragin konplexuen adibide bat Guarnidok eta Díazek azal-
du dute Cali eskualderako (Kolonbia), 90eko hamarkadan  (Guarnizo eta Díaz 1999: 408-409).



barreiaturik dagoen beldurra bideratzen baitute, eta
beldur hori, berriz, segurtasunik ezaren inguruko dis-
kurtsoek elikatzen dute etengabe.

3. Batasuneko migrazio politika:
kriminaltasuna eta immigrazioa EBren
eraikuntzan

Joan den mendeko bigarren erdian, Europako herrien
migrazio politiken helburuak zenbait alderditan oina-
rritu dira: eskulana erreklutatu eta langile immigran-
teen kontrolak nabarmendu dira, 1950-1960ko
hamarkadetan; immigrazioaren kontrola eta jatorrizko
herrietara itzultzea gertatu da 1970eko hamarkadan;
hiriko krisiaren kudeaketa eta ongizatearen mozketak
egon dira 1979aren amaieran eta 1980aren hasieran;
eta ordena publikoa eta immigrazioaren kontrola
nagusitu dira 1980ko hamarkadaren amaieran eta
1990eko hamarkadaren hasieran (Castels, 2000: 85).
2000ko hamarkadaren hasieran, mugen kontrolari,
seguritate politiketan emandako beste pauso bat ere
gehitu behar zaio (Wacquant, 2000). Migrazio feno-
menoa produkzio sistemaren beharrizanekin erlazio-
naturiko ikuspegitik kudeatzetik (batez ere, lanari eta
ekonomiari loturiko ikuspegia) immigrazioa nazioarte-
ko segurtasuneko arazotzat hartzera igaro gara.
Horrela, migrazio politikak nazioarteko krimenaren eta
terrorismoaren aurkako segurtasun politiken barruan
gelditu dira. 1992an, Maastricheko Itunak EB finkatu
zuen, pertsonen zirkulazio askearen eskubidea inaugu-
ratuz, europar hiritartasunaren irismena zehaztuz: une
horretatik aurrera, europarrak izango dira bertako
estatu kideetariko baten nazionalitatea duten pertso-
na guztiak. Halaber, une horretatik aurrera, immigran-
te hitza kanpoko herrietatik iritsitako immigrazioa
adierazteko erabiliko da, eta gizabanakoen eta horien
eskubideen hierarkizazioa gertatuko da, eta gizabana-
koen gaineko kontrola ere areagotu egingo da (Gil

Araújo, 2004: 62-63). EBren eraikuntzan prozesu bi-
koitza egon da: barruko mugak desagertu ahala, gogor
itxi dira kanporako mugak, kontrol juridiko eta polizial
zorrotzen bidez, orain “Batasunetik kanpoko immi-
grantetzat” katalogaturik daudenen aurka, horiek
atzerritar arriskutsutzat hartzen baitira (Stolcke,
1994). Mugetan kontrolak areagotu egin dira,
Schengen eremuan7 eta, beraz, horren barruko herri
bakoitzean sartzeko baldintza gero eta gehiago jarriz,
zirkulazio askatasunaren kaltetan. “Schengen eremua-
ren” eraketak eta merkantzien eta pertsona batzuen
zirkulazio askearen sustapenak ardatz bereizgarri
berriaren sorrera eragin dute, Batasuneko hiritarren
eskubideak parekatzean eta hiritar horien eta bertatik
kanpokoen arteko bereizketan sakontzen (Gil Araújo,
2002).

Batasuneko mugak eraikitzeko prozesuak aukera ema-
ten du araubide juridikoen oraintsuko bilakaera ikuska-
tzeko (lurralde batzuei dagokienez), baita eraikuntza
hori euskarritzen duten oinarriak ikuskatzeko ere;
horrela, agerian jartzen da nazioz gaindiko erakundeak
(Europako Parlamentua, Europako Justizia Auzitegia,
etab.), diru bakarra edo pertsonek lurraldearen barruan
duten mugikortasunari buruzko kategoria berriak eta
horren inguruko eskubideak nahiz betebeharrak sortu
direla. Europako itunak berretsita, terrorismoa, narko-
trafikoa eta immigrazioa bateratu egin dira, antzeko
garrantzia duten arazotzat8. Europan segurtasunaren
arloan konbergentziarako egon diren azken ekimenek
planteamendu hori bultzatzen dute: Maastrichteko eta
Schengeneko itunak, Europol eta KA4 deritzon komite-
aren jarduerak (eremu judizialeko konbergentzia bul-
tzatzeko ardura dauka, immigrazioaren eta asilo, polizia
eta aduana eskubidearen arloan) euste bateratuko
diseinu baten araberakoak dira (Wacquant, 1998a). 11-
S deritzoneko gertakariek indartu egin dute politika
hori; izan ere, nazioarteko terrorismoaren aurkako
borrokaren izenean mugetan etengabe indartu dira
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7 1985ean Schengen ituna sinatu zuten Belgikak, Alemaniak, Luxenburgok, Holandak eta Frantziak. Italiak 1989an sinatu zuen, eta 1992an Espainia, Portugal eta
Grezia sartu ziren barruan. Austria, Danimarka eta Finlandia 1995ean sartu ziren, eta Suedia 1996an. Itun hori, batez ere, immigrazio ilegalaren, sare ilegalen eta
pertsonen trafikoaren aurkako borrokan oinarritu zen, eta ez zen aipatzen lurraldean finkaturiko immigranteen integrazioa. Amsterdameko Ituna 1997an sinatu
zenean (1999an sartu zen indarrean), Askatasuneko, Segurtasuneko eta Justiziako eremua sortzeko helburua jaso zen, eta horren barruan, lankidetza poliziala eta
judiziala sartzen da, zigor arloetan (horren lehentasunen artean, aipagarriak dira immigrazio ilegalaren aurkako borroka, iraupen laburreko bisatuen kontrola eta
estatistiken nahiz informazioaren trukea, babesaren eta immigrazioaren arloan).

8 Dirudienez, etorkizuneko Europako Konstituzioaren testuak (EBko herri batzuetan horren inguruko hauteskundeak daude orain) ez du hobetu Batasunetik kanpo-
ko ez-nazionalen egoera.



segurtasuneko mekanismoak, Laekenetik Salonikara
(sareko datu-base horiek herrien artean datuak truka-
tzeko aukera ematen dute; SIS9 deritzona, inpresio digi-
talen sistema asiloa eskatzen dutenentzat eta ezkutuko
immigranteentzat; VIS, etab.).

Europako hiritartasuna eraikitzeko prozesuari buruz
Batasunak duen ikuspegia kontrolean eta ordena
publikoan oinarritzen da, giza eskubideen errespetuan
oinarritu beharrean, gai judizialen eta polizialen ere-
muan duen jarrerak agerian jarri duenez. Immigrante
ilegalaren kategoria arraroaren asmakizunak susmaga-
rri, barruko etsai (Christie, 1997) edo etsai eroso
(Wacquant, 1999) bihurtzen du Batasunetik kanpoko
immigrantea, eta arautu gabea eta ezegonkorra den
lan-merkatuaren eraginezko kezka sozialak immigran-
teei leporatzen zaizkie; horrela, biztanleriaren sektore
hori kriminalizaturik dago Europako eta Ipar Ameri-
kako herri ia guztietan. 

Horrela mugaturik dagoen eremua, izan ere, erai-
kuntza sozial jakinaren eta historikoaren ondorioz-
koa da; horrek banaketa-lerro argia ezartzen du hiri-
tar “integratuen” nahiz “integratzeko moduko” hiri-
tarren eta lurraldean bizi diren gainerako biztanleen
artean. Horrela, Batasunetik kanpoko atzerritarrek
mugako izakitzat mugaturiko beste zenbait kategoria-
ren ezaugarri batzuk dituzte, eta testuinguru eta arau
berrietara egokitu behar dira (Criado, 2001: 13-14);
gainera, euren estatus juridikoak muga jakinak
ezartzen dizkie.

Ezkutuko immigrazioaren aurkako borrokaren izene-
an etengabe higatzen edo ukatzen dira gero eta
eskubide gehiago. Ezkutuko immigrazioaren aurkako
borrokan oinarrituz, sistema polizialak eta errepresi-
boak gero eta eskumen gehiago hartzen du,
Batasunean eta horren barruko herri bakoitzean bizi
diren nazional eta ez-nazional guztien eskubideen
kaltetan. “Ilegalak”, ezkutukoak edo “egoera irregu-
larrekoak” diren migrazioen aurkako borroka izan da
EBko estatu kideek 1975etik garaturiko migrazio
politiken helburu nagusia; halaber, agerian gelditu
da horren eta Giza Eskubideen etengabeko aipame-
naren arteko kontraesana, estatu kideek etengabe

aipatzen baitituzte eskubideok erreferente etikotzat
(Moulier, 2001: 2-4).

4. Immigrazio politikak: atzerritartasunari
buruzko garapen legala

Migratzaileen mugikortasunaren kontrola intentsifi-
katzeari dagokionez, Espainian atzerritartasunari
buruz dagoen legeria berrira jo daiteke, horrek eten-
gabeko berrikuntzak izan baititu azken lau urteotan.
Laurogeiko hamarkadako erdialdera arte, atzerritarrak
Espainiako lurraldean sartzearen eta bertan gelditzea-
ren arauketa urria zen eta erraz lortzen zen, turista-
bisa edukitzea nahikoa baitzen Espainian bizitzeko eta
lan egiteko. Migrazioaren gaia ez zegoen arlo institu-
zionalean, eta une horretan irregulartasun juridikoak
ez zuen kezkarik sortzen: 1985era arte, paperik gabe-
ko immigrante askok ez zuten agintari polizialen
jazarpenik jasaten, eta Espainiako araudia urratzearen
kontzientziarik ere ez zuten. Atzerritarren Eskubideei
eta Askatasunei buruzko 1985eko uztaileko Legeak,
bestalde, atzerritarrek Espainian egindako egonaldia
arautzen du; lege hori jarioen kontrolean oinarritzen
da, Schengeneko itunean oinarrituriko ordena publi-
koaren ikuspegitik begiratuta; itun hori Europako zen-
bait herrik sinatu zuten urte horrexetan, eta berori
onartzea sine qua non baldintza izan zen, Espainia eta
Portugal Europar Batasunean sartu ahal izateko. Une
horretatik aurrera, migrazioaren gaia beste modu
batera planeatu zen, mugen kontrola Europa mailako
gai bihurtuta gelditu zenean.

4/2000 Lege Organikoak “Gizarteratzea” gehitu dio
7/85 Lege Organikoan jasotako “Atzerritarren
Eskubideak eta Askatasunak” deritzonari; formulazio
berri horren bidez, atzerritarrak kanpokotzat eta ara-
zotsutzat identifikatzen dira. Lege hori 2000ko otsai-
lean sartu zen indarrean eta espainolekiko jarrera
“babeslea” dauka, Batasunetik kanpoko herrietatik
iritsitako ez-nazionalei dagokienez. 4/2000 Legea
onetsi zenetik, Gobernuak legegintzaldian horren
barruko puntu batzuk aldatzeko asmoa jakinarazi
zuen. 2000ko martxoan, Alderdi Popularrak hautes-
kundeak irabazi zituen berriro, gehiengo osoarekin
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9 Europako Parlamentuak berak ere onartu egin du SIS deritzona arriskutsua dela pertsonen askatasunentzat eta eskubideentzat, ez baitago berme nahikorik era-
ginpeko pertsonen datuen babeserako eta segurtasunerako (Manzanos, 2001: 4).



gainera, eta horretaz baliatuz, Legea aldatu eta are
gehiago zorroztu zuen. Berrikuntza horretarako erabi-
litako arrazoiketak honako hauek izan ziren: (a) Tam-
peren 1999ko urrian egindako Europako gailurrean
harturiko konpromisoak, (b) 4/2000 Lege Organikoa-
ren “dei efektuaren” eraginez izandako ustezko immi-
grazio jario handia, eta (c) pertsonen trafiko-sareen
aurkako borroka. Horren ondoriozko legeak, abendua-
ren 22ko 8/2000 Legeak, Espainiako Konstituzioan
onarturiko eskubide zibil barik utzi zituen erregulari-
zatu gabeko atzerritarrak, eta lanbideari loturiko
eskubide guztiak ere kendu egin zizkien (bilketa,
elkartzea, manifestazioa, sindikazioa, greba, etab.),
nahiz eta horiek Espainiako estatuak sinaturiko
nazioarteko akordioetan onartuta egon. 8/2000 Lege
Organikoak lotura estuagoa ezartzen du migrazioaren,
ilegalitatearen eta kriminalizazioaren artean, diziplina
araubidea aldatzean, Estatuan bizitzeko baimenik ez
duten atzerritarrak espetxeratu edo kanporatu ahal
izateko. 2001eko abuztuan, 8/2000 Lege Organikoaren
Araudia sartu zen indarrean; bertan, jarioen kontrola-
ri dagokionez, lehentasuna ematen zaio aldi baterako
kontratazioa jatorrizko herrian egiteari, salbuespenez-
ko egoerari (erregulazioko arauzko mekanismotzat)
eta eskubideen murrizte gero eta handiagoari (familia
biltzea, kanporatze-prozesuetako laguntza edo deli-
tuen biktimak diren immigranteen babesa). Goi
Auzitegiak ezeztatu egin zituen (2003ko martxoan)
familia berriro biltzeko eskubidea, espainolen edo
egoiliarren ezkontideentzako bisatuen salbuespena,
espetxeratzea, aberriratzea eta kanporaketak. Baina
Gobernuak, Araudia aldatu beharrean, Legearen alda-
keta berria eragin zuen (Gil Araújo, 2004: 24). Horrela,
2003ko amaieran, berriro aldatu da azaroaren amaie-
ran onetsitako atzerritartasunari buruzko legea (14/
2003 LO), immigrazio ilegalaren eta horren eragileen
aurkako borroka indartzeko, eta garraio-konpainiak
halako lanetan gero eta gehiago inplikatzeko ahalegi-
na egin da10. Gainera, Schengeneko eremuko edozein
herritan edo jatorrizko herrietan zigor-aurrekariak
dituztenei ukatu egiten zaizkie aldi batean egoteko
baimenak, baldin eta Espainiako antolamendu juridi-
koan jasotako delituak egin badituzte. Lege horretan
atzerritarrak edukitzeko zentroei buruzko arauak ere

jasotzen dira, eta horien segurtasun neurriak espetxe-
etan erabiltzen direnen modukoak dira.

Politika murriztaile hori oso lagungarria izan da
maniobrako bitarte legala estutzeko, bai Estatuan bizi
diren pertsonei (paperdunak edo halakorik gabeak) eta
bai mugak zeharkatu nahi dituztenei dagokienez.

5. Ez-nazionalak: ilegalak, susmagarriak,
delitugileak, arriskutsuak....

Espetxean dauden emakume atzerritarrak izeneko
ikerketak oinarritzat harturiko aldia, 2000-2003, ger-
takariz beteta dago, atzerritartasunaren arauketari
dagokionez, bai Estatu eta bai Europa mailan. Testu
horien azpiko arrazionalitateak sakondu egin ditu
1985eko Legean zeuden mugapen batzuk: alde bate-
tik, nazionalen eta ez-nazionalen arteko muga, eta
bestetik, legalen eta ilegalen arteko muga. Kategoria
horiek ez dute zerikusirik irregulartasun egoeran dau-
den subjektuen, aldi baterako egoiliarren, Estatuan
finkatzeko edo nazionalizatzeko erabakia hartu duten
oinezkoen, bertatik dabiltzan edo egonkortu egin
diren atzerritarren edo jatorrizko herrietara itzultzen
ari diren immigrante erregularren esperientziarekin.
Subjektuen jokabide estrategikoaren konplexutasunak
gainditu egiten ditu gobernuen xedapenak eta seg-
mentazioak, azken horien helburua “naturalizazioa”
eta lurraldea, subiranotasuna, hiritartasuna eta esta-
tu-nazioa ainguratzea baita.

Nolanahi ere, Encarnación Gutiérrezek dioenez, muga
erregulazioko eta kontroleko tresna da, “ezinbesteko
elementua estatu-nazioaren subiranotasuna eta bere-
zitasuna legitimatzeko (…), eta horrela, mugaren
barruko berdintasuna eta bertatik kanpoko desberdin-
tasuna sortzen da. Muga, horrela, elementu arautzai-
lea eta tresna egokia da, logika identitario baten
barruan” (2001: 86). Mugak nonbaitekoa izatearen,
segurtasunaren, egonkortasunaren eta ordenaren ilu-
sioa mantentzeko aukera ematen du, lurralde jakina-
ren barruan. Estatuaren eta nazioaren arteko lotura
juridiko-politikoak mugak sortzen ditu “nazionalen”
eta “atzerritarren” artean, hizkuntzan eta ustezko kul-
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10 2003ko irailaren 29ko 11/2003 LOko (Hiritarren segurtasunaren, etxeko biolentziaren eta atzerritarren integrazioaren arloko neurri zehatzak) 318. eta 318 bis
eta 188. artikuluetan jasota: “pertsonen trafiko ilegalari aurre egitea, horrek ekidin egiten baitu atzerritarrak harrerako herrietan integratzea”. Europan ere, adi-
bidez, Tampereko Europako Kontseiluan, alderdi hori garatzen ari da, betiere “ezkutuko immigrazioaren aurkako borrokaren” eskutik.



tura jakinean oinarrituz (Maquieira et al, 2001).
Abdelmalek Sayadek (1996:14) azaldutakoaren arabe-
ra, nazioaren barruan “ez-nazionalak” egoteak nahasi
egiten du ordena nazionala, ordena hori jatorrian
oinarritzen baita. “Ez-nazionalen” kategoriak marka
bat eta alteritate irudi bat azaltzen du, eta horrek
barruko arriskua sinbolizatzen du: autoktonoen egu-
neroko bizitzaren segurtasuna arriskuan jartzen duen
atzerritarra. Gobernuaren politikek, bestalde, arrazio-
nalitateen, legeen, arauketen, planen, programen eta
erakundeen egitura konplexua sortzen dute, eta horiek
funtsezko eginkizuna dute identitate sozialen erai-
kuntzan eta berreraikuntzan, baita “geure” eta “beste-
en” arteko mugak zehaztean ere. Legeria erabiliz,
banaketak, sailkapenak eta mugak zehazten dira argi
eta garbi (Bauman, 2001: 28). Sailkapen horiek ez dira
inondik inora ere neutralak eta ondore bortitzak nahiz
hertsagarriak sortzen dituzte (Bauman, 1996: 75).
Estatu-nazioak, bere eraketan, barruko benetako sub-
jektu bat dagoela ezartzen du, eta subjektu horrek
eskubide eta pribilegioak ditu; horrekin batera, subjek-
tu arrotza eta faltsua dagoela dio, eta horren identi-
tatea ondo bereizi behar da benetako hiritarrari dago-
kionez (Doty, 1996; Gil Araújo, 2002). Horrela, hiritar-
tasuna susmo batean oinarritzen da: euren desberdin-
tasunean bertakoak ez direnekiko susmoa; horiek
estatu-nazioaren barruan eta, Europar Batasunaren
kasuan bezala, estatu-nazio guztietan daude.

Ez-nazionalek, aldi berean, bereizketa sailkapen asko
izaten dituzte: immigrante ekonomikoak, errefuxia-
tuak, ezkutukoak, ilegalak, “paperik gabeak”, Bata-
sunetik kanpokoak, etab. Estatuen legerietan eta esta-
tuen artekoetan ezarritako segmentazio horiek, berriz,
beste bereizte-iturri batzuekin batera egituratzen dira
(adibidez, sexua, jatorria edo arraza). Horien artean,
osagai erlijiosoak berebiziko garrantzia hartu du
aspaldion, batik bat magrebtar musulmanen kasuan,
New Yorkeko eta Madrileko atentatu izugarrien oste-
an. Arabiarrak, alderdi horretatik, susmagarri nagusiak
dira, baina lehendik ere horiek terrorismoarekin eta
fanatismo erlijiosoarekin erlazionatzen zituzten este-

reotipoak zeuden, Europan tradizio luzea zuten estere-
otipoak11. Alde biko hitzarmenek, bisatuen salbuespe-
nek, lehentasun nazionaleko klausulek, borondatezko
itzultze-akordioek, kontingenteak osatzeko lehentasu-
nek eta abarrek estatutu legala ematen diete herri
batzuekiko tratamendu bereizgarriari eta “arrazakeria
instituzionala” deritzonari (Van Dijk, 2003). Gauza
bera gertatzen da, kasu honetan sexuari lotuta, per-
tsona batzuk lan sektore jakinetara atxikitzearekin
(esate baterako, etxeko lanera), EBko herri askotan,
edo lan sexualarekin zenbait herritan (adibidez,
Austria), eta berez onartezina da Europako legerian.

Hierarkizazio juridiko hori funtsezko elementuetarikoa
da, ezaugarri susmagarri eta delituzkoak sortzeko
orduan. Kriminalizazio prozesuek agerian jartzen dute
zigor-sistemak gizarte demokratikoetan duen izaera
hautakorra, eta horrela, erantzukizun kriminala eduki-
tzeko aukerak handitu edo txikitu egiten dira, kokaleku
sozioekonomikoaren, kulturalaren eta jatorriaren nahiz
nazionalitatearen arabera (Bergalli, 1995: 86). Horrela,
antzeko urratze baten aurrean, talde jakinetako per-
tsonek (besteak beste, gutxiengo etnikoetako kideak)
aukera handiagoa dute zigor gogorragoa jasotzeko,
adibidez, espetxe-zigorra (Barañí taldea, 2001).
Gutxiengo etnikoek eta kulturalek zigor-ibilbidean eta
espetxean duten neurriz kanpoko ordezkaritzaren zer-
gatien artean, ikusi da talde horiei espetxe zigor
gehiago ezartzen zaizkiela12. Gutxiengo etnikoek eta
kulturalek kriminalizazio prozesuetan eta espetxean
duten gehiegizko ordezkaritza errealitate gero eta
hedatuagoa da industria herri aurreratuetan, batik bat
sektorerik baztertuenetan, horiek aukera gehiago bai-
tute atxilotuak, kondenatuak eta espetxeratuak izate-
ko, jabetzaren, pertsonen eta osasun publikoaren aur-
kako delituen eraginez (Tonry, 1997: 6).

Migrazioari nahiz delinkuentziari buruzko produkzio
estatistikoak eta praktika polizialek agerian jarri dute
lotura berri hori, batez ere 2001eko udazkenetik
aurrera, hau da, New Yorkeko atentatuak gertatu zire-
netik aurrera. Erakundeek (Espetxea, Aginte Judiziala,
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11 1994an, Paul Baltak (1994:31) lau estereotipo aipatu zituen, europarrek arabiarrak ikusteko moduari zegokionez: terrorista, langile emigrantea, Golkoko emir abe-
ratsa edo integrista fanatikoa (Rodrigo Alsina, 1999:89).

12 Esate baterako, Herbehereetan, espetxe-zigorra jasotzeko aukera altuagoa da lehenengo urratzean, kondenatua afrikarra edo surinamdarra denean (Tonry, 1997:
257-310). Frantzian, espetxe-zigorra edukitzeko aukera 1,8 eta 2,4 aldiz altuagoa da atzerritar batentzat frantses batentzat baino (Wacquant, 1999: 65).
Ingalaterran, biztanleriaren %1,8 diren afrikarrak edo Antillak-Guyanakoak presoen %11ra iristen dira; Frantzian, Batasunetik kanpoko biztanleriak (%6) espe-
txeraturiko biztanleria osoaren %26 dira (Wacquant, 1999: 63-67).  



Polizia… nahiz eta zehaztasun gutxikoak izan -Aranda,
2004-) delinkuentziari buruz emandako zifrek, pren-
tsan behin eta berriro argitaratzen direnek13, esaten
dute kriminalitateak gorakada ikaragarria izan dutela
eta deliturik gehienak immigranteei leporatzen zaiz-
kiela. Eraikuntza horren gakoen barruan, honako hau
sartzen da: delitu “ezagunen” hautapena, salaketaren
sustapena (kanpainen bidez), zirkular polizialak (sub-
jektu batzuekiko esku-hartzea eragiten dutenak), zen-
batzeko moduak (adibidez, artxibaturiko kasuak,
urratzeak, administrazio arazoak, adibidez, dokumen-
taziorik ez edukitzearen ondoriozko atxiloketa, etab.),
zigorren gorakada gero eta handiagoa (esaterako, osa-
sun publikoaren aurkako delituak), zenbaturiko taldeen
hedapena eta homogeneizazioa (esate baterako, immi-
granteen eta atzerritarren arteko nahastea), praktika
judizialak eskumenekoak izateko eta talde desberdinek
defentsa ona lortzeko dituzten aukerak, etab.
Delituaren algebrak indartu egiten ditu prozesu krimi-
nalizatzaile baten ondoreak: susmo handiagoa, zaintza
handiagoa, atxiloketa gehiago, espetxeratze gehiago....

Migrazioa eta kriminalitatea lotzeko joera hori gero
eta handiagoa da. Komunikabideek, azken urte haue-
tan, eragile oso aktiboak izan dira elkartze horien
sorreran. Migrazioari edota delinkuentziari buruz
prentsan eta telebistan dauden atalak eta albisteak
egonkortu egin dira epigrafe oso arazotsuetan
(“migrazio irregularra” edo “ezkutuko migrazioa”) edo
epigrafe oso anbiguoetan (“immigranteen arazoa”)14. 

6. Espetxeraturiko emakume atzerritarrak:
atzerritarrak eta espetxeratuak

Espetxean dauden emakume atzerritarrei dagokienez, bi
gauza adierazi behar dira. Lehenengoa estu lotuta dago
ekonomia kriminalean nahasitako emakume atzerrita-
rren inguruko irudi multzoaren aldaketara. Lehen esan
dugunez, prentsa funtsezko eragilea izan da irudi mul-
tzo horren eraikuntzan, eta bertan, biktima eta sasila-
guntzailearen eginkizunak bateratzen dira. Bigarren
oharra, berriz, interpretatu beharreko datu zehatz bate-
an oinarritzen da: espetxean dauden emakume atzerri-
tarren kopurua gero eta handiagoa da.

Kategoria horietan nolabaiteko arbitrarietatea dagoe-
la onartuta, immigranteak eta atzerritarrak bereizi
beharra dago. Espetxeen testuinguruan, emakume
“ez-nazionalak” aipatzen direnean, harrerako herrian
aurretiaz bizi barik sistema polizialarekin, judizialare-
kin eta penalarekin kontaktuan sartzen diren emaku-
meak sartzen dira, eta horiek, halako gertaeren ondo-
rioz, kondena luzeak bete behar izaten dituzte
Espainiako espetxeetan (Martín-Palomo eta Miranda,
2001). Talde horrek Espainiako espetxeetan duen
ordezkaritza, nazionalek dutenarekin konparatuz gero,
oso altua da, eta, eskuartean ditugun daturik berrie-
nek diotenez, azken urteotan gorakada itzela izan du. 

Mirandak eta Barberetek 1998an egindako ikerketa
baten arabera, espetxean dauden emakumeen %12,6
ez zen Espainiako estatuan bizi, espetxeratu baino
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13 Atzerritarren aurkako “sorgin-ehizaren” adibidetzat, El Mundo egunkariko artikulu bat erabiliko dugu, 2001eko ekainaren 24koa: “Delitos con denominación de
origen”. Ale asko saltzen dituen egunkari nazional horretako artikulu batean, abokatu baten hilketan oinarrituz, atzerritarrak delitu desberdinekiko duten erla-
zioaren arabera sailkatzen ziren. Sailkapen horren arabera, Espainian bizi diren 60.000 kolonbiarren %10 droga-trafikatzaileak omen dira, eta “narkotrafikoaren”
katean bitarteko mailatzat jarduten dute; bitxitegietan egindako lapurreten %70 ere eurei leporatu zitzaien; marokoarren eta aljeriarren delitu-jarduera poltsa-
tirakadan eta aiztoz egindako lapurretan oinarritzen da, gehienbat turistei; Kosovokoak taldeetan antolaturik daude eta pistolarekin egindako lapurreta handiak
eta ibilgailuen lapurretak egiten dituzte; lituaniarrak emakume zurien salerosketan dabiltza, eta euren eragiketen erdigunea Almeriako, Murtziako eta Alacanteko
kostaldean dago; errusiarrak espezializaturik daude eskala txikiko droga-trafikoan, eta zuritu egiten dute Italiako negozio ilunetan lorturiko dirua.
Oraintsuago, 2004aren amaieran, “542 mafias operan en España. 101 nacionalidades distintas componen las organizaciones criminales identificadas por la poli-
cía el año pasado” izenburupean (La Razón, 2004ko abenduaren 12a), beste egunkari batek zioenez, Espainiako Krimen Antolatuaren 2003ko memorian jasota-
koa ikusi ondoren (Polizia Judizialaren Komisaria Nagusiak urtero egiten duen memoria), beharrezkoa da “delinkuentzia antolatuaren” aurkako jarduketak
indartzea. Delituak jatorrizko nazionalitatearen arabera zehatz azaltzen dira: “auto-lapur bulgariarrak, trafikatzaile marokoarrak, bahitzaile kolonbiarrak, pira-
ta informatiko txinatarrak, txartel-falsifikatzaile errumaniarrak, iruzurgile nigertarrak, proxeneta albaniarrak, estortsiogile marseillarrak, lanbide-ustiatzaile
ghanatarrak, etxe-lapur kroaziarrak”… Ondoren, hurrengo orrialdean, “Las mafias extranjeras de la A a la Z. Mafias por nacionalidades, tipos de delito y lugar
donde operan” izenburua duen lauki zehatza agertzen da. Komunikabideetako adierazpen horiek eragin handia dute immigranteak desbideratze sozialarekin eta
delituarekin erlazionatzen dituzten estereotipoen eraikuntzan.  

14 Beste adibide bat erabilgarria izango da hori azaltzeko. 2003ko urriaren 21ean, Madrileko Erkidegorako hauteskunde kanpainan bertan, EL PAÍS egunkariak erre-
portajea argitaratu zuen “Madrileko segurtasunik eza” deritzonari buruz. Bertan, Poliziako Kidego Nazionalak eta Guardia Zibilak emandako zifra batzuk jasota
zeuden, atxiloketa baten argazkia zuen atzealde baten gainean. Estatistikak Poliziaren Goi Burutzak egindako balantze baten araberakoak ziren (2003ko
urtarrila/iraila), eta bertan kategoria hauek agertzen ziren: “desegituraturiko immigrazio ilegaleko sareak” (58), “atxiloturiko pertsonak” (280), “kanporaturiko
immigrante irregularrak” (515) eta “ebatzi gabeko kausen ondorioz atxilotuak” (1.266). Albiste horren eta halakoak diren gainerako albisteen gauzarik garran-
tzitsuena, izatez ere, migrazioari zuzen-zuzen loturiko delituen eta ustezko delituen hautapena da. Komunikabideei buruzko ikerketek halako fabrikazioak adie-
razten dituzte; ikusi Aierbe (2002), Bañón (2002), Martín Rojo et al. (1997), Peñamarín (1997), Santamaría (2002) eta Van Dijk (2003).



lehen (1998: 41-43). Espainiako estatuan, Espetxeko
Biztanleriari buruzko 2001eko abenduko Estatistika
Orokorrean jasotzen zenez, 47.571 preso zeuden
Espainiako espetxeetan; horietatik 43.666 gizonak
ziren eta 3.905 emakumeak, eta horietatik laurdena,
hau da, %24,10, atzerritarrak ziren. Espetxean dauden
emakume “ez-nazionalen” zifra, horrenbestez, adieraz-
garria da, neurriz kanpokoa den neurrian. Espetxean
daudenen zifra gero eta progresio handiagoan hazten
da: Espainiako espetxeetan 2005aren hasieran zeuden
presoen kopuru osoa 59.639 pertsonakoa zen; horieta-
tik %92,2 gizonak ziren eta %7,8 emakumeak; 1993tik
2005era bitartean, espetxeetako biztanleriak %80ko
gorakada izan du (33.055etik 59.639ra igaro da)15.
Zoritxarrez ez dago oraintsuko daturik, presoen nazio-
nalitatea egiaztatzeko.

Espainiako biztanleria immigrantea, 2003aren hasie-
ran, guztizko biztanleriaren %6 ingurukoa zen, baina
egoera irregularreko biztanleria immigratuari buruzko
kalkuluak gutxi gorabeherakoak dira (Arango, 2004:8).
Biztanleria “ez-nazionalaren” ehunekoa, Espainiako
espetxeetan, egonkorra izan zen 15 urtetan (%19
ingurukoa, 1985 eta 1999 bitartean), eta Atzerritar-
tasunari buruzko 8/2000 Lege Organikoaren aplikazio-
tik hona gorakada itzela izan du: 1999ko %19tik
2001eko %23,32ra igaro da (2001eko otsailaren
amaieran %23,64). 2002an, 51.882 presoetatik 13.413
atzerritarrak ziren, hau da, preso guztien %25,9 atze-
rritarrak dira. Gorakada hori, berriz, preso guztien tes-
tuinguruan txertatu behar da, eta horrek etengabeko
inflazio-gorakada izan du; horrela, presoen propor-
tzioari dagokionez, Espainia Europako herri nagusie-
netarikoa da (Wacquant, 2000: 90-110).

Beste ikerketa batzuek agerian jarri dutenez, espe-
txean dauden emakume atzerritarrek gehienetan ez
dute gizarte bazterkeriaren profilik, narriadura per-

tsonalari eta sozialari dagokionez, euren familietatik
urrun egoteak sortzen duen sustrairik ezaren aldetik;
gainera, mugaturik dute kondenak betetzeko lekue-
tan harreman berriak ezartzeko eskubidea (Miranda
et al, 1998: Miranda eta Barberet, 1998; Dorado,
1998). Eskura ditugun datuen arabera, kasurik
gehienetan, drogen trafikoari loturiko delituen era-
ginez sartzen dituzte espetxean, eta mugara iristeko
unean atxilotzen dituzte, batik bat aireportuetan.
Beraz, ez dira Espainian bizi diren immigranteek
egindako delituak. Are gehiago, emakume horiek
batera lortzen dute atzerritartasun eta delinkuente
izaera. 1998an, osasun publikoaren aurkako deli-
tuengatik espetxean zeuden emakume guztien %30
“ez-nazionalak” ziren, eta horietatik %36 “kokaren
triangelutik” iritsitakoak ziren (Kolonbia, Ekuador
eta Peru), eta %10 marokoarrak ziren eta gehienetan
haxixarekin trafikatzearen inguruko akusazioa
zuten. Oro har, espetxean dauden emakume “ez-
nazionalen” %68,3 Hegoaldeko herrietatik iritsita-
koak ziren (Miranda eta Barberet, 1998). Emakume
horiek “mandotzat edo gamelutzat16 iristen dira
mugara, hau da, drogen nazioarteko banatzailetzat,
horren azken mailan, zenbatekorik txikienean”
(Miranda, 1997:19). 

1995eko Zigor Kodearen berrikuntzak17 nabarmen go-
gortu zituen drogen trafikoaren eraginezko zigorrak;
horiek erredentzio-aukerako 8 urteetatik erredentzio-
aukerarik gabeko 9 urtera (gutxienez) igaro dira.
Horixe da preso dauden emakume atzerritarren kopu-
ruak izandako gorakadaren eragileetariko bat. Horrela,
droga ilegalekin erlazionaturiko delituetarako zigorrak
gogortzeko politika berriek eragin hautakorra izan
dute emakumeengan, gaur egun eurak baitira drogen
garraiatzaile nagusiak. (Saven eta Boow, 1992, Cf  Mi-
randa eta Barberet, 1998).
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15 Ikusi http://www.mir.es/instipeni/ (2005eko urtarrilaren 28an bisitatua).
16 Maria Cristina Doradok irudi hori aztertu du, drogen aurkako gerraren testuinguruan, espezifikoki sorturiko eragileak dituen itxurazko mundua sortu duen batai-

la abstraktutzat: “Bataila honetako sormen fantastikoen artean, mando/drug courier deritzonaren irudia sortu da, eta pertsona horrek bere zerbitzuak eskain-
tzen ditu drogen garraioan” (1998:79). Horrek kriminalitateari eta arriskuari loturiko konnotazioak ditu, eta beraz, horren araberako zigorra jasotzen dute.  

17 1995eko Zigor Kodeko 89. artikuluan hauxe ezartzen da: “1. Askatasuna kentzeko zigorren ordez (legez Espainian bizi ez den atzerritar bati ezarritako sei urtetik
beherakoak), lurralde nazionaleko kanporaketa eragin daiteke. Era berean, epaileek edo auzitegiek, Fiskaltzak eskatuta, sei urteko edo hortik gorako espetxe zigo-
rra duen atzerritarra Espainiatik kanporatzeko erabakia har dezakete, baldin eta kondenaren hiru laurdenak beteta baditu. Bi kasuetan ere, beharrezkoa izango
da zigortua aldez aurretik entzutea. 2. Atzerritarrak ezin izango du Espainiara itzuli hiru eta hamar urte bitarteko epean, kanporatzen denetik zenbatzen hasita,
ezarritako zigorra bete ondoren. Hori baino lehen itzuliz gero, bete egingo ditu ordezturiko zigorrak. 3. Hala eta guztiz ere, Espainiara itzultzeko berariazko debe-
kua duen kanporaketa-erabakia hautsi nahi duen atzerritarra, mugan harrapatuz gero, gobernuko agintaritzak kanporatu egingo du.” 11/2003 LOk eta 14/2003
LOk indartu eta arindu egiten dute kanporaketarako orientazioa.



Oraintsu, 2003an, aldatu egin da Zigor Kodea; bertan
delitu berriak sartu dira, esate baterako, mozketa
genitala, eta gainera, hori 6-12 urte bitarteko espetxe
zigorrarekin zigortzen da. Halaber, aldatu egin dira
prostituzioa eta droga-trafiko ilegala edo pertsonen
ezkutuko immigrazioa sustatzearen delituei buruzko
artikuluak. Halako jarduketen aurreko zigorra handia-
goa da: pertsonen trafiko ilegalak 4-8 urte bitarteko
espetxe-zigorra dauka. 

Delituarekin erlazionaturiko kategorien izaerak
garrantzi handia hartzen du, orain Espainiako espetxe-
etan dauden emakume atzerritarren kasuan. Horri
dagokionez, berrikuspena egin behar da, atzerritarrak
edo immigranteak izateari, kategoria horiek nahastea-
ri eta azken horrek eskubideen iturria eratu ahal iza-
teari dagokienez. Bi kategoria horiek bereizi barik era-
biltzeak nahaste asko eragin ditu, batik bat eremu
kuantitatiboan eta estatistikoan (García Sainz, 2001;
Spire, 1999). Immigrazioak egoitza-eremua adierazten
du; beraz, stricto sensu, kontzeptu demografikoa
baino ez da eta horren barruan ez dira iritzi juridiko-
ak, politikoak edo ekonomikoak sartzen. García
Sainzek dioenez (2001), bi kontzeptu horiek (immigra-
zioa eta atzerritartasuna) nazioarteko dimentsioan
egiten dute bat, modu arazotsuan. Izan ere, atzerriko
immigrantetzat hartzen dira beste herri batetik iritsi
diren eta herri hartzailearen nazionalitaterik (kasu
honetan, nazionalitate espainola) ez duten pertsona
guztiak. Atzerritar kategoriak jatorri juridikoa dauka,
eta, horrenbestez, legeak arautzen du. 8/2000
Atzerritartasun Legean ezarritakoaren arabera, atze-
rritarra nazionalitate espainola ez duena da (1. art.).
Atzerritartasuna, baldintza juridikotzat, beste alderdi
juridiko batzuei lotuta dago: nazionalitatea, subirano-
tasuna eta hiritartasun eskubidea.   

Beraz, “atzerritarrak” edo “ez-nazionalak” aipatzean,
bizilekuaren inguruan egiten den bereizketa hartzen
da oinarri. Espetxean dauden emakume ez-nazionalik
gehienak (gehienetan aireportuan droga-trafikoagatik
atxilotuak) ez dira lehenago Espainiako lurraldean bizi
izan. Batzuk, aldiz, modu erregularrean edo irregula-
rrean bizi ziren Espainiako estatuan, eta, une jakinean,

bidaia egiteko erabakia hartu zuten edo bidaia hori
zenbait aldiz egin dute, atxilotuak izan baino lehen.

Espetxean sartzean hartzen duten estatutua apur bat
zalantzazkoa da. Emakume horiek Espainiako estatu-
tuan bizi dira, espetxean, baina atzerritarrak eta
espetxeratuak direnez, atzerritartasunari eta espetxe
zuzenbideari loturiko egokitzapen berezia dute: ez
dituzte gainerako espetxeratuen eskubideak eta, oro-
korrean, kondena luzeagoak bete behar izaten dituzte;
epaitu baino lehen, modu sistematikoan espetxeratzen
dira, prebentzio moduan. Gainera, ez dute modu siste-
matikoan irteteko baimenik izaten, Espainian sustrai-
rik edota familia loturarik ez edukitzearen eraginez
(Aguilera, 2005). Gainera, eurentzat, hirugarren gra-
durako progresioa ez da (gainerako preso nazionalen
kasuan bezala) erdi askatasuneko erregimena, Es-
painiako berehalako kanporaketa baizik, eta Estatura
ezin izango dute itzuli gutxienez hamar urtetan; izan
ere, baldintzapeko askatasuna lortzeko, euren herrie-
tara itzuli eta kondena bertan bete behar dute.
Horrela, espetxean dauden emakume atzerritarrei ez
zaie onartzen harreman pertsonalik (familia, lagunak,
etab.), lan-harremanik (nekez lortzen dute lan eskain-
tzarik), ez tratamendukorik (espetxe barruko jokabide
ona, etab.) eta sei urte egon daitezke espetxe-hobari-
rik gabe. Horrek guztiak neurri asko egituratzen ditu
emakumeek espetxeak egiten duten eguneroko bizi-
tzan: biztanle gune handietatik urrunago dauden
espetxeak, baliabide gutxiago eta produkzio nahiz
okupazio tailer gutxiago duten espetxean, komunika-
zioetarako zailtasunak, bidalketak eta laguntza, espetxe
barruan eta kanpoan ezarritako loturen onarpen eza
(adibidez, espetxean egon diren eta dagoeneko kanpo-

an dauden emakumeekin), etab.
18 

Izan ere, tratuan dagoen bereizkeria horrek agerian
jartzen du emakume ez-nazionalek kondena bikoitza
jasaten dutela; gainera, berriro ere zalantzan jartzen
du honako hau dioen filosofia: zigorraren helburua
(espetxe-zigorraren edo tratamenduaren helburua)
zigortua berriro gizarteratzea edo heztea dela, loturak
bultzatuz eta espetxeratzea askatasuneko bizitzarantz
orientatuz.
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18 Hori EBko beste herri batzuetan ere gertatzen da, adibidez, Italian, Celina Frondizik Erromako Citacivecchia espetxean dauden emakume atzerritarren egoerari
buruz egiten duen azterketan (Frondizi, 2005).



Espetxeko paradigmaren apurtzea eta horren zigor-
izaera zorrotza ondo arrazoiturik gelditu dira19. Hala
eta guztiz ere, hausnarketa kritiko horiek sarritan kri-
minologiaren eta soziologia kritikoaren arloan gelditu
dira, eta ez dute gainditu iritzi publikoaren iragazkia,
iritzi hori errepresioko neurriak aplikatzearen aldekoa-
goa baita gero eta gehiago20. Hortaz, ez da zalantzan
jarri sistema juridiko demokratikoaren zutabeetariko
baten eraginkortasuna eta justizia: zigorraren helbu-
rua presoa berriro gizarteratzea dela. 

Bestalde, delituek hartu duten dimentsio globalak ez
ditu desegin estatu-nazioak zigorrak ezartzeko orduan
dituen eskubideak, kanporatze zigorrak ere barne.
Horrenbestez, espetxe eta atzerritartasun politiken
egokitzapen diferentziala egon da eta horrek genero-
izaera nabaria dauka.

7. Espetxea eta emakume espetxeratuen
bizi-ibilbideak

Ondorioak baino gehiago, galdera asko gelditu dira
erantzun barik, 2000 eta 2003 bitartean garaturiko
ikerketan. Lehenengoa hauxe da: ea nola integratzen
diren espetxea eta, orokorrean, arrisku handiko estra-
tegiak atzerriko emakumeen eta horien familien bizi-
ibilbideetan; hau da, ezagutu egin behar da ea espe-
txea biziraupen estrategia baten barruan egon daite-
keen ala ez.  Bigarren galdera, berriz, espetxean ego-
teak alferreko bidaiarekin galdutako diru-sarrera
urriak lortzeko modurik sortu ahal izateari buruzkoa
da. Produkzio-tailerrek sorta batzuk sortzen dituzte,
eta horiek baldintzatu egin dezakete emakumeek erdi
askatasuneko erregimena ez hartzea, batik bat kon-

tuan hartuta enplegua edo senarra lortzeko zailtasu-
nak (espetxetik kanpoko bizitza erregularizatzeko bide
bakarrak), batez ere horiek baimenek dirauten bitarte-
an lortu behar direla aintzat hartuz21. 

Hirugarren galdera hauxe da: ea espetxeko egonaldia
(ezein erakundek onartzen ez duen Espainian egoteko
modalitatea) edo bertatik kanpoko egonaldia (erdi
askatasuneko erregimena) nola erabil daitekeen
migratzeko erabaki batean, preso dagoen emakumeari
laguntzeko etor daitezkeen edo lehendik ere Espai-
niako estatuan bizi diren beste pertsona batzuei dago-
kienez. Hala ere, espetxe barruko egonaldian, emaku-
me atzerritarrek sustraitzea frogatzeko aukera ematen
duten erlazioak garatzen dituzte, baina funtzionarioek
eta epaileek gehienetan hori ez dute onartzen.

Aipatzeko moduko laugarren galdera estu lotuta dago
gorago aipatu diren kontraesanekin. Espainian geldi-
tzea erabakitzen duten emakumeak klandestinitatera
igarotzen dira, legezko linbo antzeko batera, irregular-
tasun administratiboko egoerara. Beste batzuk aldi
batean gelditu edo euren herrira itzultzen dira.
Deportatuen kasuan, kanporaketaren eraginez, ezin
dute Espainiako estatuan gehiago sartu, ezta Schen-
gen eremuan ere, autore batzuek double peine deri-
tzotenaren arabera (Sayad, 1996). Izan ere, sare infor-
matikoen sistema bat dago, Schengeneko Sistema
Informatikoa (SIS); gobernu artekoa da eta, bertan,
krimen organizatuan inplikaturiko pertsonen zerren-
dak daude, eta gainera, eremu horren barruko edozein
herritako mugan bisatua edo onarpena ukaturik izan
duten atzerritar guztiak ere agertzen dira.

Amaitzeko, egoera etengabe aldatzen ari dela esan
behar da. Ekonomia kriminala malgua izan behar da
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19 M. Jesús Mirandari egindako elkarrizketa (Extranjeras en prisión bideoa, Mirandak, Martín Palomok eta Vega Solísek ekoiztua, 2003). Halaber, ikusi Miranda 2002;
Almeda, 2002.

20 CISen barometrorik berrienek inkoherentzia batzuk jarri dituzte agerian. 2003ko ekaineko barometroan, 2.528 ikerketan, hiritar segurtasunik ezari buruz dagoen
ideiari buruz galdetzean, elkarrizketaturiko %1,8k uste du segurtasun eza horren eragile nagusia immigrante atzerritarren presentzia dela, beste 1,8k bigarren
postuan jartzen dute hori eta %3k hirugarren postuan. 2003ko maiatzeko Barometroan, 2.511 ikerketan, “zure ustez, orokorrean, pertsona guztiek askatasuna
eduki beharko lukete edozein herritan bizitzeko eta lan egiteko, herri hori eurena izan ez arren?” galderari, %88,5ek baietz erantzun zioten; %54,1ek uste du
Espainian langile immigranteak behar direla, eta %43,9k uste du immigrazioa gehienbat positiboa dela immigranteak jasotzen dituzten herri garatuentzat. Hala
eta guztiz ere, elkarrizketatuen %85ek uste du langile immigranteekiko politikarik egokiena lan-kontratuarekin datozenak soilik sartzen uztea dela, eta %7,54k
uste du langile guztiei utzi behar zaiela etortzen, legezko oztoporik jarri barik. Espainian gaur egun hiritar segurtasunaren eta immigrazioaren artean erlazioa
egotearekin ados ote dauden galdetu zaienean, %58,10ek esan dute horrekin ados daudela (%13,9 oso ados eta %44,2 nahiko ados).    

21 Espetxean dauden emakume askok Espainian gelditu nahi dute, zigorra bete ondoren, eta bertakoen espetxe-eskubide berberak lortu nahi dituzte. Baimenetan
urratzeek izandako gorakadak nahi hori jartzen du agerian. Atzerriko emakume espetxeratu askok irteera urriak erabili dituzte loturak ezartzeko, lehendik zituz-
tenak indartzeko, abalak nahiz lan-eskaintzak bilatzeko, lan egiteko eta, ahal den neurrian, lagunen sareetan konektatzeko. Espetxean dauden emakume batzuek
nahiago dute espetxean egoteko denbora luzatu.



nahitaez, eta horrela, profil eta subjektu susmagarriak
aldagarriak dira eta zirkuituak ere aldatu egiten dira,
aukera ekonomikoak eta praktika juridikoak nahiz
polizialak aldatu ahala. Integrazioa ahalbidetuko
duten prozesuek garatu barik jarraituko dute, harik eta
espetxeen eginkizuna eta atzerritartasunaren krimina-
lizazioa zalantzan jarri arte.
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1. Sarrera

Ondo begiratuta, etxeko langilea soluzioa (tragikoa) da geure gizartean
txarto konponduta dauden arazo askorentzat, batez ere sexuen arteko ber-
dintasunari dagokionez. Egoera zaila da eta, horri erantzuna emateko,
menpeko subjektuak sortzen dira: hegoaldetik iritsitako emakumeak. 

Etxe batzuetan zerbitzuaren kontratazioa estatusari lotuta dago, baina
kasurik gehienetan ez da horrela (Herranz 1998, 72.or.). Etxeko langileen
eskariak izandako gorakada azaltzeko, bi zergati nagusi aipatzen dira: ema-
kumeak lan formalean hastea eta biztanleria zahartzea. Etxeko lanetan
emakume imigranteak modu masiboan sartzeak aditzera ematen du alda-
keta sozialekin batera, arlo publikoan, ez dela aldaketa pribaturik egon.
Hau da, emakumeak etxetik kanpoko soldatapeko lanetan hasteak ez du
eremu pribatua edo etxekoa aldatu, eta gainera, etxearen arloa oraindik ere
emakumearekin identifikatzen da. Beste alde batetik, ongizate estatuaren
garapen urria kontuan hartuta, beharrezkoa da mendekotasuna duten
pertsonek ia ikusi egiten ez diren kontratu pribatuak edukitzea. Espainiako
estatuan “familiarako babesean” egiten den gastua BPGren %0,4koa da eta
Europako batez bestekoa, berriz, %2,2koa (UGT, 2003). Gainera, zaharren
arreta eta zaintza familiak egin behar du; nire ustez, ez horretarako balia-
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1 Artikulu hau 2004an argitaratu zen Cuadernos de Geografía aldizkarian, 72. zenb., 2002, 191-206. orr. 
2 Hortik dator artikulu honen izenburua. Deus ex Machina adierazpenaren bidez, Greziako antzerkian, ezusteko soluzio azkarra eskaintzen zuen pertsona edo ger-

takaria aipatzen zen; horrek irtenbidea aurkitzen zion zailtasunen edo egoera tragikoren bati, eta hori goitik behera aldatzen zuen. Jaungoikoa ezustean eta modu
harrigarrian agertzen da, eta gertaerak aldatzen ditu; antzezpenean, gainera, tramankulu konplexu batekin agertzen zen (makina batetik sorturiko jaungoiko bat).
Adierazpide hori, gaur egun, autoreak egoera zailen batetik irteteko baliabide arraroren edo “barregarriren” bat erabiltzen duenean aplikatzen da. Ikus. Petite
Larouse, Expressions Latines, Paris, 1962.

Dea ex Machina
Langile migratzaileak eta etxeko lanen
berdintasunerako negoziazioa1

Ruth M. Mestre i Mestre

Orain dela gutxi, artikulu batean irakurri
nuen (Ehrenreich 2003, 89. or.) Ipar
Amerikako etxe askotan, etxeko lanen
bidezko banaketaren arazoa konpontzeko,
lan hori “ezabatzea” erabaki zutela. Dea ex
machina, etxeko langilea, soluzio egokia da
egoera tragiko horretarako2. Espainiako
estatuan ere, bikote gazte askok “ezabatu”
egin dute etxeko garbitasunak egitearen
arazoa (etxeko gauzak mantentzeko
baterako erantzukizuna eta berdintasuna),
langile bat kontratatuz, eta horrela, etxeko
lan guztia egituratzen duten aginte
erlazioak hirugarren pertsona bati
(emakumea) eman zaizkio, baina horiek
berriro definitu edo aldatu barik. 



3 LOE atzerritartasun legea da. L.O 4/2000, L.O. 8/2000 (atzerritarrek Espainian dituzten eskubideei nahiz askatasunei eta horien gizarteratzeari buruzkoa) eta L.O.
14/2003 legeen bidez aldatua.

bide publikorik ez dagoelako, baita familiaren eta
gurasoekiko erantzukizunen esangurak oraindik ere
garrantzia duelako ere. Familiek (hau da, emakume-
ak) ugalketa lana eginkizun nagusitzat eta bakartzat
onartzen ez dutenean, etxeko zerbitzura jotzea
beharrizanak (baita afektiboak ere) betetzeko bitar-
teko bidea da, etxearen eta familiaren arloan.
Horrela, pribatutasunaren-ikusezintasunaren eragi-
nez, ongizate estatuaren porrota ez da argi eta garbi
zalantzan jartzen, batez ere mendekotasuna duten
pertsonen zaintzaren arloan, zaintza hori batik bat
emakumeek egiten baitute. Izan ere, etxeko langileen
kontratazioaren helburua ez da emakume autoktono-
ek etxetik kanpo lan egitea, gizonek etxe barruan lanik
ez egitea baizik (Ehrenreich eta Hoschschild 2003, 9).
Mendebaldeko gizartearen porrot hori (nire ustez ez
da feminismoaren porrota bakarrik), mundu aberatse-
an, gizarte pobreetatik iritsitako emakume migratzai-
leek ordaintzen dute. Horrela, “soluzio tragikotzat”
aurkezten dena ikusezintasunarekin mozorroturiko
porrota baino ez da.

Izan ere, ikusezintasuna porrot hori ezkutatzeko
gehien erabili den hitza izan da. Esate baterako, ema-
kume migratzaileen eta horien lanaren ikusezintasuna
aipatzen da, arrazoi osoarekin, etxekoandreek eginda-
ko etxeko lanaren ikusezintasuna aipatzen zen bezala,
baina dirudienez orain dela hamarkada bat garrantziz-
koak izandako eztabaida asko dagoeneko ez dira
garrantzitsuak eta interes handia dago lana eta langi-
lea ez ikusteko moduan mantentzeko, batez ere imi-
granteen kasuan. Hori dela eta, nire iritzian, ikusezin-
tasuna behin eta berriro aipatzeak ikusteko gaitasuna
kentzen du. Etxeko lana ikusezina izateko, hori egiten
duen langilea ere ikusezina izan behar da, eta, aldi
berean, pertsona ikusezinak berebizikoak dira halako
lanak egiteko. Itzalez beteriko eszenatoki honetan,
magiaren bidez balitz bezala, etxeko langile migratzai-
learen irudia agertu da, gauzak ikusezintasunetik kon-
pontzeko. Baina, izan ere, hegoaldeko emakumeak
iparraldean emakumeen lantzat hartzen diren lanak
egitera datoz iparraldera, eta gainera, lanok ikusezinak
izateaz gain horiek egiten dituzten langileak ere iku-
sezinak dira. Ikusezintasun hitzaren barruan aginte
erlazio asko ezkutatu eta isiltasuna legitimatzen dugu.

Hala eta guztiz ere, ezkutu edo ikusezintasun hori ba-
tzuetan emakumeek eurek erabili, sustatu eta elika-
tzen dute, euren migrazio proiektua helmugako
herrian eskainitako aukeretara egokitzeko estrategia-
tzat. Dena den, beste zenbait kasutan, ezarritako iku-
sezintasuna zalantzan jarri eta horren aurka egiten da,
batik bat horrekin batera eskubiderik eta babesik eza
dagoelako, ikusezintasunak errealitate jakinaren eta
gizatasunaren ukapena dakarrelako.

Nire lan honen helburua bikoitza da. Alde batetik, iku-
sezintasunerako interesa aztertzea, helmugako gizar-
tearen ikuspegitik, bai etxeko lanari eta bai langile
migratzaileari dagokionez. Ikusezintasuna etxeko
lanaren eta emakume imigrantearen berezko gauza-
tzat eraikitzen duen testuingurua eta eremua (soziala,
arauzkoa, politikoa) ezagutu behar da. Lau oihaleko
eszenatokia daukagu. Beste alde batetik, nire helburua
emakume migratzaileek etxean garatzen duten ikus-
garritasun eta negoziazio estrategiak adieraztea da,
ikusezintasunaren eta ikusgarritasunaren arteko ten-
tsioa emakumeen ikuspegitik adieraztea baino gehia-
go. Hemen aipatuko ditudan estrategiak, berriz,
boluntario talde batek 1998-2000 urteetan ACUDE-
VIMAR de València izeneko elkartean egindako lanetik
ateratakoak dira.

Azkenik, ondorioetan ikusiko dugunez, berdintasuneko
gizartea sortzean porrota ikusgarria izan arren, Dea ex
Machina horretatik gauza asko ikas daiteke, zantzuak,
baliabideak eta soluzioak eskaintzen baititu, ez etxea
garbitzen duen pertsonari buruz, etxe barruko aginte
erlazioen arazoari buruz baizik.

Eszenatokia
Lehenengo oihala: etxeko bizitza
Emakume imigranteen ikusezintasunari buruz hitz
egitea zentzuzkoa da, etxeko gauzetan duten bizipe-
nei eta horrek ikusezintasunean (soziala, ekonomikoa
eta arauzkoa) duen eraginari dagokionez, bai emaku-
me langiletzat eta bai emaztetzat. LOEk3 emakume
migratzailearen eraikuntza juridikoa egiten du publi-
ko/pribatu banaketan oinarrituz, eta esfera horiei
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dagokienez duen posizioak emakume horien eskubide
eza, mendekotasuna eta ezkutatzea eragiten du.
Ezarritako ikusezintasun horrek erlazioa dauka estatu
hartzailean eremu publiko/pribatua eta etxea kudea-
tzeko moduarekin eta horrek hiritarrekin duen erlazio
estuarekin. Ordena sozio-politiko modernoa publiko
/pribatuaren arteko banaketan oinarritzen da, eta
hamarkada askotan feministek horren kritika gogorra
egin dute. LOEk banaketa hori berregin eta emakume-
ei berriro ere etxe barrukoa esleitzen die, horrek daka-
rren guztiarekin. 

Etxekoa publiko/pribatuaren banaketa da eta gehiene-
tan ezkutaturik egoten da malestream deritzen azter-
keta politikoetan. Modernitateak emandako interpre-
tazioaren arabera, pribatua esku-sartzerik gabeko
eremu positiboa da, norberaren eskuratze eremua
(Murillo 1996, XXVI. or.). Etxekoa eremu pribatu feme-
ninoa da, negatiboan, norberaren gabetze eremua
(Murillo, íbid), eta bat dator Arendt-ek aipaturiko
eremu pribatu klasikoarekin4. Arendtek dioenez (1958
–1998-), eremu pribatuaren ezaugarri bereizgarria
bertan gizakiak nahitaez batera bizitzea da. Pribatua
beharrizanen, mantenamenduaren eta norberaren
nahiz espeziearen biziraupenaren eremua da. Barruko
lanaren banaketa sexuala (gizonak janaria lortu eta
emakumeak ugalketa lanak egiten ditu) berezkotzat
eta aurrepolitikotzat hartzen da: beharrizanei eman-
dako erantzuntzat. Familia justifikatzearen zergatia
(hau ere aurrepolitikoa, filosofo greziarrentzat), bes-
talde, espeziearen mantenamendurako hornidura eta
lankidetza eginkizunetan oinarritzen da. Beharrizana
etxeko antolamenduaren ezaugarria da eta eremu
horretan indarra zein biolentzia justifikaturik daude,
beharrizana menperatzeko eta aske izateko bitarteko-
ak direlako   (Arendt 1998, 43. or.): eremu pribatuan ez
dago askatasunik, aske izateak beharrizanaren menpe
egotea esan nahi duelako. Aske (hiritar) izateko, beha-
rrezkoa da beharrizanen eremu pribatua gainditzea:
etxeko-familiako unitateak gobernatzen dituzten
familia buruak.

Hala ere, eremu publikoan askatasunik ez zuena (ema-
kumeak eta morroiak/esklaboak) ez zen guztiz gizakia,
giza espezieko animaliaren espezimena baizik (Arendt
1998, 56. or.), beharrizanen eremuan zegoelako, bene-
tan gizatiarra zen eremu publikoa gainditzeko gauza
ez zelako. Eremu pribatua gertakizunaren eta beharri-
zanaren eremua da, izakiaren erabateko gabetzea, eta
hori hiritarrak soilik dauka arlo juridikoan eta politiko-
an. Arendtek dioenez, erabateko bizitza pribatua bizi-
tzeak gizakiaren benetako bizitzarako funtsezkoak diren
bi gauzaren gabezia dakar: besteek ikusteko eta entzu-
teko errealitaterik ez edukitzea, gainontzekoekiko erla-
zio objektiborik gabe egotea, eta hori etxetik kanpo soi-
lik gerta daiteke, mundu komun-publikoan, mundu
sozialean. Erabateko bizitza pribatua bizitzea, izan ere,
norberaren bizitza eta biziraupena garatu gabe egotea
da. Beharrizanaren eremua ez gainditzea, edozein ani-
maliaren kasuan bezala (Arendt 1998, 67. or.).

Feminismoak dikotomiari egindako kritikaren zati bat,
bestalde, emakumeei eremu pribatua/etxekoa hierar-
kia eta mendekotasun ordenan esleitzea izan da.
Emakumeok, mendebaldeko tradizioan, beharrizanen,
askatasun ezaren, mendekotasunaren, banaezintasu-
naren eremua daukagu esleituta, gizonen mundua,
ordena maskulinoa eta bizitza publikoa ahalbidetzeko.
Esleipeneko/erreklusioko estrategiak, lehen bezala
orain ere, era askotakoak dira; bideak, oraingo lanbide
hiritartasuna finkatzeko ibilbideak, estrategia horieta-
riko batzuk eta euren mantenamendua adierazten
ditu. 

Bigarren oihala: lanbide hiritartasuna
Hiritartasunaren oraingo eraketara lanbideari dago-
kionez iristeko egindako bidea berreginez gero, ondo
ulertuko dugu emakumeek hiritartasunarekin eta
eskubideekin duten erlazioa oraindik ez-osoa izatea-
ren arrazoia. Hiritartasuna finkatzeko estrategiak baz-
tertzaileak izan dira emakumeekin (eta ez eurekin
bakarrik): langilea den hiritarraren ideia finkatu da,
hiritar hori aldez aurretik gizontzat eta familia buru-
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tzat hartuta. Izan ere, lanbide hiritartasuna eraikitze-
ko eta garatzeko, beharrezkoa izan da emakumeen
lana ez ikustea eta horiek baloraturiko mundutik
(publikoa) kanpo mantentzea, baita eskubideak eska-
tzeko aukeratik kanpo mantentzea ere, ezarritako pla-
taformetan oinarrituz (izaki arrazionalak, independen-
teak edo langileak). Langileen borrokak sexu/genero
sistemaren ardatzetan eta publiko/pribatu banaketan
oinarrituz egituratu dira. Esate baterako, langileen
boto eskubidearen aldeko borrokarako, lana (eta ez
errenta) oinarri nahikotzat hartu zen eskubideen titu-
larra izateko. Gizonen zentsu bidezko sufragioa izate-
tik gizonen sufragio unibertsala izatera igaro zen
batez ere langilearen autonomia/independentzia
berretsita, bigarren mailako beste izaki batzuen men-
dekotasunari dagokionez (Fraser eta Gordon 1996, 73.
or.). Horretarako, beharrezkoa zen, alde batetik, ema-
kumeak menpeko izakiak zirela berrestea eta hori legi-
timatzea (Ilustrazioan hasitako bideari jarraituz eta
emakumeei berriro ere etxeko eremua esleituz); beste-
tik, emakumeek lanetik baztertzeko aukera eta langi-
leak eta, beraz, hiritarrak izateko aukera legitimatzea5

(H. Taylor 1856, 402-404. or.). 

Lana babesteko lehenengo legeek beharginari edo lan-
gileari buruz emandako definizioaren arabera, “langi-
leak etxetik kanpoko eskulanen bat egiten duten guz-
tiak dira, inoren kontura lan egiten dutenak, soldata-
rekin edo halakorik gabe”; beraz, lana, lan izateko,
etxetik kanpokoa izan behar zen (Martínez Veiga
1995, 25. or.). Emakumeek etxean eta lantegietan
egindako lana, beraz, estrategia horretatik kanpo gel-
ditzen zen, eta etxeko enplegatuen lana ere bertatik
kanpo gelditzen zen. Hala eta guztiz ere, hasieran lan-
tokia garrantzitsua izan arren, apurka-apurka etxetik
kanpoko lana azaldu beharrik ez zuen gorabehera izan
zen (jakina, emakumeek euren etxean egindako lana
ez zen benetako lana), eta ezaugarri bereizgarri berria
lana soldatapekoa izatea ala ez izatea zen. Lana etxe-
tik kanpoko soldatapeko lantzat identifikatuta, etxeko
lana deskalifikatu egiten da, bi arrazoirengatik: etxe
barruan egiten delako (etxekoa, beharrizanei lotua)
eta soldatapekoa ez delako; baina ez da soldatapekoa
etxe barruan egiten delako. Horrela, lanbide hiritarta-

suna eraikitzeko  prozesua egiteko, etxeko lana ikusezin
bihurtu zen eta ez zen lantzat hartu, eta jakina, langi-
leari ukatu egin zitzaizkion eskubide guztiak. Kon-
plizitate horrexek azaltzen du etxeko lana oraindik ere
benetako lantzat ez hartzearen irizpideak; Langileen
Estatutuan jasota dago, baina lan harreman berezitzat.
Neurri handi batean, berezitasuna ikusezintasunetik
dator, eta, aldi berean, indartu egiten du ikusezintasun
hori.

Ikusezintasunaren lehenengo adiera hau nekez har-
tzen da kontuan edo gutxitan aipatzen da; hori dela
eta, Herriaren Defendatzaileak, 2000. urtean, etxeko
langile migratzaileak modu erregularrean sartzeko
bide bereziren bat pentsatzeko eskabidea egin zuen.
Argitara atera behar zen (ikusgarri egin) etxeko lana-
ren espezialitatea, eta gainera, migrazio araurako sal-
buespen bat ezarri behar zen. Baina horixe da neurria-
ren arazoetariko bat: berori betetzeko, indartu egin
behar da lanaren eta langilearen, eremuaren eta
migrazioaren espezialitatea eta ikusezintasuna: etxeko
lana ez da lana, beste gauza bat da, langileen migra-
zio ekonomikoari egindako salbuespena da (migrazio
eta lan araua).

Hirugarren oihala: ganapana 
Familiaren soldataren aldeko borrokarako, indartu
egin zen familia buruak ganapantzat zuen eginkizuna;
hau da, horrek menpeko familia unitatearen mantena-
mendu ekonomikoaren ardura dauka, baita emaztea-
ren mantenamendu ekonomikoaren ardura ere. Pro-
letarioek ituna egin zuten kapitalarekin, familia bu-
ruak sortzeko (Amorós 2000, 34. or.). Emazteek (zain-
tzaileak) laneko indarraren ugalketa (oraingoa eta
etorkizunekoa) bermatzen zuten, kapitalarentzat
kostu txikian, eta gainera, soldatarik gabeko lanaren
bidez, langilearen existentzia ahalbidetzen zuten
(Hartman 1980). Publiko/pribatu banaketak, horrela,
eremu publikoa ez ezik ekonomikoa ere egituratzen
du. Emakumeek, pribatutik, arretako eta zaintzako
(materiala, emozionala eta sexuala6) oinarrizko beha-
rrizanak beteko dituzte berriro, baita bizitza sortzeko
eta birsortzeko beharrizanak ere.   

44 • Dea ex Machina. Langile migratzaileak eta etxeko lanen berdintasunerako negoziazioa • Ruth M. Mestre i Mestre

5 Nire ustez, adierazgarria da Cadizeko Konstituzioak (1812) morroiei, etxeko langileei, eskubide politikoak ukatzea, horiek gizonak edo emakumeak izan.
6 Positiboko feminitate eredu hori sortzeko, beharrezkoa da negatiboko feminitatea ezartzea, emakumeak banatzeko eta diziplinatzeko, mehatxutzat erabiltzeko:
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Horrela, lana = eskubideak ekuazioa ez ezik (borroka
sozial eta politiko asko egituratzen duen ekuazioa),
emakumeak eskubide barik gelditzea ere finkatu zen.
Lanbide hiritartasunak murrizketa hori egitea dakar,
eskubideak lanarekin identifikatzea (ez soldatarekin)
eta etxetik kanpoko soldatapeko lan formalik ez duena
eskubiderik gabe uztea.

Izan ere, emakumeak hiritartasunean sartzeko, aldatu
egin da adskripzio sistema, eta gainera, zalantzan jarri
da hiritartasun eredua, hau da, eremuen arteko hierar-
kiak eta eskubideen titularra izateko oinarri nahiko-
tzat hartzen dena. Gizonen esperientzia gizatasunaren
parametrotzat finkatu da; horrela, emakumeak espe-
rientzia hori zalantzan jartzen ez duten neurrian edo
gizonenak ez diren ezaugarrien nahiz esperientzien
araberako hiritartasunik eskatzen ez duten neurrian
dira hiritarrak. 

Hau ez da desberdintasunaren aldeko kantua, baina
egiaztatu egiten du hiritartasuna ez dela aldatu hiri-
tarraren eredutzat etxeko erantzukizunak dituen edo
ugalketa gaitasuna duen norbait jartzeko. Eta, horrela,
amatasunak oraindik ere arazoak jartzen dizkio esta-
tuari, baita ongizate estatuari ere. Eredu unibertsaliza-
tuan, eskubideen subjektua oraindik ere, zentzu asko-
tan, eredu maskulinoa da eta eskubideen titularitate-
rako oinarria oraindik ere estu lotuta dago lanbide
hiritartasun maskulinoarekin sorturiko eredura. 

Hori dela eta, emakumea eremu publikoan sartzeko,
batez ere soldatapeko langiletzat, mundu pribatuan
bizi diren beste subjektu batzuk sortu behar izan dira;
hain zuzen ere, eremu publikoaren (baloratua) eta
etxeko eremuaren (beharrezkoa bakarrik) artean bana-
turiko sistema aldatu edo berregituratu ez delako.
Sistemak, oraindik ere, bizitzarako (baloraturiko ere-
mutik kanpo) beharrezkoak diren lanak egiten dituen
norbait behar du. Orain bi ganapan ditugu eta zain-
tzaile bat behar dugu, emakume bat, beste emakume
bat. Fraserrek eta Gordonek diotenez (1996), emakume
kopuru gero eta handiagoak gizonen antzeko inde-
pendentzia lortu ahala, menpeko beste izaki talde bat
sortu da, izaki anomaloak, estigmatizatuak eta etniko-
ki sailkatuak, baina feminizatuak, eta horrela, gaur

egun praktika generizatzaileak eta etnifikatzaileak
lotuta daude bigarren mailako subjektuen sorreran.

Langileek/ganapanek euren emazte/zaintzaileen iku-
sezintasuna mantendu nahi eta mantendu ahal izan
duten moduan, orain soldatapeko langileen lanaren
ikusezintasuna mantentzen dute. Horri dagokionez,
enplegatzaileak ere laguntzaileak dira ikusezintasun
horretan. Ez ohiko praktika, Quesadak salatu zuenez
(1991), kontraturik ez sinatzea delako soilik, indepen-
dentzia gure gizarteko baliorik preziatuenetarikoa
delako baizik. Emakume bat, arrakastako pertsona iza-
teko, ama bikaina, emaztea eta langilea izan behar du,
eta ez du ahalegin horretan hil behar; izan ere, ez da
onartzen hori izateko emakume batek beste pertsona
baten lanaren menpe dagoela eta azken horrek ere ez
duela ahalegin horretan hil nahi. Baina berriro diot:
etxeko langileen kontratazioari esker, gizonak oraindik
ez dira inplikatzen eta ez dute lanik egiten etxean,
beharrizanen eremuan, eta aginte erlazioak lekualda-
tu egiten dira, baina oraindik ere ezkutuan, isil-isilik
eta aldatu barik daude.   

Laugarren oihala:
etxeko zerbitzuaren arauketa
Etxeko lana ez da inoiz ere benetako lantzat hartu eta
horrek halakotzat hartu arte izan duen historia gora-
beheratsuak argi eta garbi adierazten du hori. Arauen
bilakaerari buruzko azterketa sakon batek agerian
jartzen du morrontzatik formalki askea den lan harre-
manerako igarotze amaigabea (Quesada 1991)7. KODE
ZIBILAk (1889) bizitza osorako zerbitzuen errentamen-
dua debekatzen du (1583. art.), eta 1931n, lan kontra-
tuari buruzko legeak berariaz onartu zuen jarduera
horren lan izaera. LANGILEEN ESTATUTUAk (1980),
azkenik, lan erlazio berezitzat jaso zuen (lan erlazioa-
ren ohiko ereduarekin zerikusirik ez duena), eta beraz,
arauketa berezia behar du (abuztuaren 1eko
1424/1985 ED, etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan
erlazioa arautu duena). 

Lanaren espezialitatea, EDk azaltzen duenez, etxe
barruan eta familiarentzat egindako jarduera izatean
oinarritzen da. Hori dela eta, langilearen oinarrizko
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eskubideak orekatu egin behar dira beharrezko mal-
gutasunarekin, enplegatzaileak eta langileak zerbi-
tzua adostasunez emateko baldintzak zehazteko. Lan
erlazioa akordioan eta konfiantzan oinarritzen da. EDk
gehiegizko espezializazioa ematen dio lan erlazioari,
horren familia izaera nabarmenduz, hau da, izaera pri-
batua, eta bertan, enplegatzailearen borondate askea
estatuaren esku-sartzearen arlotik ateratzen da.  

Lan erlazioa arautuko duten arauak erabakitzeko
autonomia onartuta, EDk legitimitatea eman die etxe-
ko zerbitzuaren ohiko lan baldintzei: zehaztugabeta-
suna, mendekotasuna eta bizikidetza. Baina ituna ez
da berdinen artean egiten, eta itunaren eremuak ez
dira antzekoak edo konparatzeko moduak bi alder-
dientzat: langilearentzat lana da, ez dira bere familia
eta familia horren beharrizanak bete behar direnak,
langilearentzat ez da etxeko eremua, etxetik kanpokoa
baizik. Aldiz, familiarentzat ez da langile bat, adierazi-
tako beharrizanak betetzen dituen pertsona bat bai-
zik; mundu pribatuan/etxean bizi den izakia da, oina-
rrizko beharrizanei (batik bat materialak) erantzuna
emateko dagoen pertsona bat. 

1424/85 EDk bere aplikazio eremutik kanpo uzten ditu
langile baten eta pertsona juridiko baten eta familia-
koen arteko lan erlazioak. Hiru modalitate ezartzen
ditu: barrukoa (lantokian bizi eta familia buru baka-
rraren menpe dagoena); kanpokoa (familia buru
batentzat edo gehiagorentzat -gehienez hiru- lan egi-
ten duena); autonomoa (familia buru askorentzat -
hiru baino gehiago- lan egiten duena, orduka).
Egoerarik arriskutsuena barneko langileena da. EDk
aukera ematen du (langileak eta enplegatzaileak elka-
rri erakutsitako konfiantzan) kontratua idatzizkoa edo
ahozkoa izateko (ahozkoa bada, urtebetekoa izango
da, luzatzeko aukerarekin). Asteko lanaldiari (40 ordu)
enplegatzailearen esku egoteko presentzia aldia
gehitzen zaio, alderdi bien artean itundutakoa.
Horrela, benetako laneko eguneko bederatzi orduei
(barneko langileak egindako lanaldia) etxean egoteko
beste bost ordu gehitu ahal zaizkio, enplegatzaileak

behar dituen gauza guztietarako. Lanordu baten eta
hurrengoaren artean, 8 orduko atsedenaldirako esku-
bidea dauka, eta, guztira, bi ordu ditu otorduetarako.
Horrela, lanaldia eguneko 14 ordukoa izan daiteke8,
hori bai, itundutakoak. Konfiantza eta adostasun
horrek, kontratu idatzirik ez egotearekin batera, egin
beharreko lanen zehaztugabetasuna eragiten du, eta
langilea familiaren beharrizanetara egokitzen da
(EDko 1.4 art.). Langileak, edozertarako neskameak
(Herranz 1998, 68), etxea garbitu, janaria prestatu,
arropa garbitu, haurrak zaindu, zaharrak zaindu, etab.
egiten du. Batik bat etab. 

Gutxieneko ordainketa lanbide arteko gutxieneko sol-
data da, baina EDk dioenez, mantenu edota ostatu
ematearen kasuan (batez ere barneko langileak),
enplegatzaileak soldataren %45 deskontatzeko aukera
dauka, espezietan egindako ordainketaren kontzeptu-
tan. Langileak aparteko bi ordainketa erdi izan ditzake
(uda eta negua), eta hilabeteko oporraldia ere bai.  

Quesadak dioenez, ia ez da kontratu idatzirik egiten,
eta sarritan, gertatzen diren egoerek arriskuan jartzen
dituzte langileen eskubideak, are gehiago kontuan
hartuta lan baldintzarik gehienak adostasunean eta
konfiantzan oinarritzen direla. Lan erlazioa malgutu
beharraren eraginez (familiaren beharrizanei erantzu-
na emateko), langilea segurtasunik ezari lotutako ego-
eran gelditu da. EDk mantendu egiten du etxeko lana-
ren behin-behinekotasuna, eta gainera, instituzionali-
zatu egiten du langilearen ezegonkortasuna, lan
zuzenbideak langilea babesteko duen joera tradiziona-
lari bizkarra emanez. Familiako/etxeko eremua nabar-
mentzean, jarduera bertan garatzen baita, indartu egi-
ten da lan erlazioaren espezialitatea: akordioak eta ez
eskubideak (adibidez, lanaldia). EDk pribatizatu egiten
du lan erlazioa, eta eremu pribatua/etxekoa (enplega-
tzailearena) eskubideetatik eta esku-hartze publikotik
baztertzen du9. 

Langileen eskumenekoak diren prestazio sozialak
nahiko mugatuak dira, kotizazioa baxuenetarikoa de-
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8 Martínez Veigak (1997, 192. or.) inkesta bat egin zien emakume dominikarrei, lan baldintzei eta orduei buruz, eta lan egindako batez besteko ordu kopurua 11,9
izan zen. Inkestaturiko guztien %84,4k barneko langiletzat egiten zuten lan. Autoreak dioenez, inkestatuek esan zuten lanaldia 16 ordukoa izan daitekeela.
Ekuadorreko langileekin izan nituen elkarrizketek berretsi egiten dituzte datu horiek.

9 Lan ikuskapenaren esku-hartzea mugatuta dago, “etxearen bortxa-ezintasun eskubideak eta intimitate pertsonalaren nahiz familiarraren errespetua” zaintzeko
(1424/1985 EDko 11. art.). Lanaren eskubideak eta emakume langileen eskubideek atetik kanpo soilik dute zentzua, eta ez atetik barrura. 



lako (140 euro inguru): langilearentzako eta menpeko
familiarentzako osasun laguntza; aldi baterako ezgai-
tasunerako prestazio ekonomikoak (gaixotasuna: gai-
xotasunaren 29. egunetik aurrera); amatasuna (gaine-
rako langileentzat bezala: 16 aste, baldin eta 180 egu-
netan kotizatu bada); elbarritasun iraunkorrerako,
erretirorako eta abarrerako prestazio ekonomikoak;
seme-alaba bakoitzeko prestazio ekonomikoak, baldin
eta diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldataren
bikoitza gehi erdi ez badira; laguntza soziala eta zer-
bitzu sozialak, baina langabeziaren eraginezko presta-
zio barik, ez baita gertakizun horretarako kotizatzen.
Gizarte segurantzan alta hartzeko, inprimaki bat bete
behar da, baina kontraturik edo lan baldintzei buruz-
ko adierazpenik aurkeztu gabe. Etxeko titularrak bere
erantzukizunpean aitortzen du enplegatua inprima-
kian adierazitako egun eta ordu kopuruan egiten
duela lan. Itundutako lan baldintzak (akordioak) ez
zaizkio estatuari interesatzen, ez baita lan erlazio
arrunta, pribatuaren barruko akordio pribatua baizik.   

Emakume ekuadortarrak Valentzian10

Langileekin eta enplegatzaileekin batera, hirugarren era-
gile/egile garrantzitsu bat dago: bitartekariak, eta eragi-
le horiek (irabazi askoarekin edo halakorik gabe) sarritan
nahasi egiten dira lan erlazioan, eta erlazio hori zehaztu,
ahalbidetu eta mugatu egiten dute. Eskariak gora egite-
aren eraginez, kolokazio agentzia pribatuak sortu dira,
baina antzinako egiturak ere biziberritu egin dira: neskei
lan duina lortzen laguntzeko ordena erlijiosoak.
Emakume imigranteek zabaldu egiten dituzte euren
sareak, horietan lehendik dauden egiturak sartuta eta
zerbitzuak suspertuta (Cortina, 2000). Behintzat horixe
da Religiosas de María Inmaculada de València (RMI)
izenekoaren kasua. Erlijioso horien lana, ordena 1876an
sortu zenetik, etxeko enplegatu gaztearengana bidera-
turik dago eta zentro sozialean gauzatzen da, hau da,

etxeko zerbitzurako lanpostuak sortzeko zentro antzeko
bat. Orain dela hamar urte ingurutik hona, zentrora lan
bila doazen pertsonarik gehienak imigranteak dira, batez
ere Amerika Latinokoak, eta, hain zuzen ere, Ekua-
dorrekoak. Bi urtetan, laguntzaile talde bat komentuan
lanean ari da mojekin eta emakume imigranteekin11.

Mojetan fitxa irekitzea, sarritan, emakumeen lehenen-
go pausoa da Valentziara iristen direnean, eta gizarte-
ratzeko lehenengo pausoa ere bada. Iristen diren
berriak, lagunen eta familiakoen informazioari esker
(migrazio sarearen bidezko informazioa), komentura
joaten dira euren lan proiektua hasteko. Komentua,
halaber, topaketarako lekua da: asteburuetan heziketa
ikastaroak, jarduera ludikoak, era askotako informa-
zioa eta, noizetik noizera, jaiak egiten dira, eta bertan,
Valentzian bizi diren ekuadortarren komunitatea bil-
tzen da; beraz, lagunekin eta ezagunekin biltzeko
balio du. Komentua, gaur egun, erreferentziako pun-
tua da hiriko mapa ekuadortarrean.  

RMIen zentro sozialak enpleguko eskariak eta eskain-
tzak jasotzen ditu. Mojek enplegatzaileekin adosten
dituzte, gutxi gorabehera ezarritako irizpideen arabe-
ra (lanorduak, mota, kokalekua…), gutxieneko lan bal-
dintza batzuk. Eskaintzak eskariekin lotu eta, berriro
ere, gutxi gorabehera ezarritako irizpideak kontuan
hartuz (itxaroteko eta langabeziako aldia, beharrizana,
familia egoera, lehenagoko lan esperientzia, komentu-
ra joaten den ala ez…), lanak esleitzen dira. Langile
batek onartzen duenean, etxearen norabidea ematen
zaio elkarrizketa baterako. Lan baldintzak mojek
ituntzen dituzte eta elkarrizketa baliozkoa da langilea
aukeratzeko eta egin beharreko lanak zehazteko. Hori
dela eta, RMIk oso garrantzitsuak dira lan erlazioan;
izan ere, erlazio hori zehazteaz gain, erlazioaren gara-
penean ere parte hartzen dute: alderdiren batek ara-
zorik edukiz gero, RMIetara joaten da, horiek bitarte-
karitzat jarduteko.  
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10 Oraingoan ez ditut aipatuko beste lan batzuetan azaldutako erregularizazio arazoak (esaterako, Mestre 2003). Valentzia hirian etxeko lana garatzeko eremu sozia-
la aipatu nahi dut, nire eskerrik beroenak dituen boluntario talde batekin batera egindako lan baten ondorioz, eta boluntario horiengandik asko ikasi nuen.

11 Jandrora iritsi ginenean (ni 1998ko irailean) “Etxeko enplegatuentzako elkarte soziokulturala” sortu berria zen (azkenean ACUDE-Vimar izena jarri zioten); berta-
ko kideak Ana (presidentea), Isa eta Ramona (etxeko laguntzaileak), Carmen (psikologoa), Fani eta Lola (Ekuadorreko etxeko langileak) ziren. Nuria eta Mª Eugenia
zentro sozialaren ardura zuten mojak ziren; horiekin harremanak izan, jarduerak antolatu eta abar egiten genuen. Handik gutxira Gloria etorri zen. Gloriak, Jandrok
eta hirurok emakume imigranteen “paperen eta arlo legalen” ardura genuen. Hiru hilabetetan, Jandro lanaldi osoko dinamizatzailetzat eta informatzailetzat ibili
zen lanean komentuan, kultura arteko bitartekari ikastaro bateko praktiken barruan, eta horrela, informazio eta hausnarketa honen zati handi bat berari eta mas-
terrerako egin zuen lanari zor diot (A. Cortina: Quien trabaja en nuestras casas? Ecuatorianas en el servicio doméstico en València, Masterreko Tesina, Comillas,
Madril, 2000, argitaratu gabea). Kontingentea 1999an egin genuen, eta erregularizazio prozesu berezia 2000n. Ekintza proiektu orokorragoa aurkeztu genuenean, pro-
bintziakoak laguntzaileak ez erabiltzea erabaki zuen eta elkartea deseginda gelditu da, mojen moduan lan egin arren.



Etxeko zerbitzua prestakuntzarik gabeko lantzat hartu
arren, asteburuetan antolaturiko jarduera nagusiak
lanerako heziketara bideraturik daude: sukaldaritza,
geriatria, garbiketako produktuak (helburua ez baita
beharrizan materialak betetzea soilik, bertako moduan
egitea baizik12). Arlo materialarekin batera, arlo sinbo-
likoa, esangurak eta ikurrak ere lantzen dira. Langileek,
zentrora joanez, zenbait beharrizan betetzen dituzte:
zentroak lanetarako sarbidea eta lanari loturiko hezi-
keta nahiz informazioa ematen die. Mojek baldintzak
ituntzen dituzte, baina emakumeek, lanen bat onartu
baino lehen, lanei eta enplegatzaileei buruzko infor-
mazioa jasotzen dute (lagunek emandakoa, ilaran
komentatzen dena); halaber, eskatu beharreko edo
eskatzeko moduko baldintzei buruzko informazioa ere
jasotzen dute, ea hiritik kanpoko etxe batera joatea
edo adineko pertsona bat zaintzea hobea den…
Horrela, komentura ikustera joateak informazioak eta
baliabideak eskaintzen zituen, baita bestela nekez
lortzeko modukoak ziren beste lan baldintza batzuk
ere. Gainera, bertakoek ikustea funtsezkoa da enple-
gua lortzeko, eta beraz, noizean behingo bisitaldia
egiten da komentura. 

Komentuan egon ginen bitartean, sartzeko ohiko
bidea (orain bezala) turista bisatua zen eta kontingen-
teak aprobetxatzen ziren egoerak erregularizatzeko.
Hasieran, emakume imigranteek nahiago dute etxeko
zerbitzuan lan egin, barneko langileen modalitatean,
eta horren alde onak soilik ikusten dituzte, baina ez
alde txarrak: etxea eta janaria ematen die, eta horre-
la, aurrezteko gaitasun oso handia dute; baina, horren
ordez, etxe barruan sartuta egon behar izaten dute,
ezegonkortasun handiarekin gainera. Asteburuetan,
irteteko aukera dutenean, lagunekin eta familiakoekin
partekatzen dute etxebizitza. Aurrezteko praktika
horiei esker, urtebetean zorra ordainduta edukitzen
dute, gutxi gorabehera, familia batean edo enpleguan
mantendu badira. Horixe da ikusezintasunaren estra-
tegietariko bat. Halako emakume askok ez dute pape-
rik, baina polizien edo lan ikuskapenen begiradatik
“babestuta” sentitzen dira, eta beraz, oraingoz ez dute
kanporatuak izateko arriskurik edo bestelako arazorik.
Lehenengo etapa horren ostean, egoera erregulariza-
tzeko edo aurrezteko ahalegina egingo dute, euren

jaioterrira dirua bidali eta familiako kideren bati etor-
tzeko esanez (ahizpa, alaba). Horrela, etxeko taldearen
diru-sarrerak bikoiztu egiten dira, familia lanean has-
ten denean (bien bitartean, bera arduratzen da).
Gehienetan, bigarren urtetik aurrera etxeko zerbitzu-
tik irteten edo erregularizatzen saiatzen dira.
Ibilbiderik ohikoenetariko bat hauxe da: barneko lan-
gilea, kanpokoa (familia batentzat edo batzuentzat),
eta, ahal denean, ostalaritza sektorerako aldaketa:
garbiketa, sukaldaritza eta lanposturik gogokoena:
zerbitzaria. Horrela, azkenean ez dira ikusezinak, beste
pertsona batzuekin harremanak izaten dituzte, ez
daude ezkutuan eta gainerakoek erabateko pertsona-
tzat ikusten eta entzuten dituzte.

Elkartean lanari buruzko beste heziketa mota bat
eskaintzeko ahalegina egiten dugu: alderdien eskubi-
deak nahiz betebeharrak eta egoera erregularizatzeko
modua. Helburua langileek lan erlazioan duten posi-
zioa indartzea da, lanari buruzko informazioa eta
baliabideak eskainiz, gaitasuneko langiletzat hartzeko,
etxe barruko lana lortzeagatik pozik egon behar duten
emakume pobretzat hartu beharrean. Emakume langi-
leak euren lanpostuan eroso daudenean, eskari zeha-
tzak egiten has daitezke. Gure lehenengo lana, esate
baterako, lan kontratuaren eta erregularizaziorako
enplegu eskaintza izendunaren arteko desberdintasu-
na azaltzea izan zen. Aldi batean, profesionalen/
boluntarioen estrategia emakumeen erregularizazioa
lortzea izan zen, emakume langileen euren itxarope-
nak eta planak aintzat hartu barik. Besteek ikuspegirik
ez edukitzearen edo horiek garrantzirik ez izatearen
pentsamendua nagusitu egin zen hasieran. Bestearen
ikuspegiak egokiak ez direnean edo zuzenbideak guz-
tiz jasotzen dituenean (adibidez, egoera irregularrean
gelditzea), gure ustez hori arrisku handiegia zen eta
emakumeak horretaz jabetu behar genituen. Hala eta
guztiz ere, emakume imigranteek ez dute inolako
jabetzerik behar, behintzat horri dagokionez.     

Izan ere, estatuen trafiko ikuspegiaren eraginez, ema-
kumeen imigrazioa autonomoagoa da, baina krimina-
lizatuagoa ere bada (Azize, 1998). Trafikismoak trafi-
kora bideratzen ditu estatuak ordenatu/bideratu
gabeko migrazio guztiak; halako migrazioak ukatu eta
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12 Sukaldaritza ikastaroak eskatzen ziren gehien: emakumea izateak ez du esan nahi janariei buruzko jakituria unibertsala dutenik, eta, bertara iritsi zirenean, bakar
batek ere ez zekien paella egiten. 



kriminalizatu egiten dira; estatuak migrazio ekonomi-
koa erregulatzen du batik bat, gehienbat gizonena den
lan merkatuan oinarrituz eta gizonen lanen irizpideak
edo baldintzak betez. Emakumeak emaztetzat ager-
tzen dira arauetan (familia berriro biltzea), baita sal-
buespenezko langiletzat (etxeko lana, sarbide “bere-
ziarekin” 2001etik) edo trafikatzaileen biktimatzat ere.
Bide horiek, neurri handi batean, ikusezinak dira eta
ikusezintasunera daramate, bai emakumeak etxeko
lanetara mugatzen direlako, bai sektore informaletan
lan egiten dutelako (lan sexuala), bai emakumea bera
subjektutzat ukatzen delako (salaketaren eraginezko
saria), bai migrazio subjektutzat edo eskubideen sub-
jektutzat agertzen ez direlako13.  

Erregulazio arrunteko bideak murriztu direnetik eta
kontingenteak kupo oso hertsiak direnetik, emakume
langileen egoera erregularizatzea zailagoa da. Etxeko
lana eskatzen dutenak sartzeko bide bereziak eta erre-
gularrak porrot egin du, zenbait arrazoiren eraginez,
eta oraingo LOEk, uste zenaren aurka, asko zaildu du
irregularren egoera; gainera, ikuspegi trafikistaren
eraginez, emakumeak irregulartasun luzea dute.
Guztiarekin ere, orduan garatu genituen estrategia
batzuk, nire ustez, oraindik ere baliozkoak dira.

Estrategia zehatzak egon daitezke, bazterturiko talde-
ek baliabide juridikoak erabiltzeari dagokionez; horiek
garrantzitsuak dira eta oharkabean gelditzen dira.
Lucie White autorearen “Subordination, Rhetorical
Survival Skills and Sunday Shoes: Notes on the
Hearing of Mrs. G.” artikulua (1991) oso interesgarria
da; bertan esaten denez, subjektuek ez dute nahi
euren burua kategoria estatikoetan eta itxietan sartu,
eta erresistentziako estrategia iraunkorrak izaten
dituzte, bai sistemaren eta bai Mrs.G deritzona ordez-
katzen duen abokatuaren aurka, hori sistemaren zatia
baitzen. Profesional boluntariook ez genuen ulertu
geu ere sistemaren zati ginela; izan ere, erantzunak
emakumeak baztertzen zituen eta eurek ukatzen
zuten sistematik bertatik aurkezten genituen.
Horrenbestez, RMI komentuan egindakoa azaltzen
jarraituko dut, Whitek emandako arrazoiketetan oina-
rrituz (taldearen bilakaera azaltzeko balio duten arra-

zoiketak). L. Whitek Mrs. G deritzonak garaturiko es-
trategiei buruzko teoriak egiten zituen, eta horiek
benetako ekintza aukeratzat aurkezten zituen, hierar-
kizazio eta bazterkeria prozesu konplexuekiko konpli-
zitatearen aurrean. Horren ondorioen harira, emaku-
meek eta elkarteak 1998-2000 aldian garaturiko
estrategia batzuk aurkeztuko ditut:  

(1) Biktimizatzeak ez du ezer konpontzen.
Emakumeak ustiapen eta mendekotasun siste-
men biktimatzat aurkeztean, kasurik gehienetan,
ukatu egiten da protagonista nagusia eta bera
zapaltzen duen gurpilean sartzen da. Aldiz,
ekintza aukerak aipatzen baditugu, gizabanako-
ei ahalmena ematen diegu, solaskidearekiko eta
gainerako hiritarrekiko berdintasunean jarrita.  

Emakumeek ez zituzten paperak erregutu nahi
eta euretariko askok jatorrizko herrira itzultzeko
asmorik ere ez zuten, bisatua hartzera. Eta, hala
eta guztiz ere, beste erantzun batzuk behar zituz-
ten, lanari loturiko premiazko arauetarako.
Hileroko informazio aldizkaria egitea eta enple-
gatzaileen etxeetara bidaltzea erabaki zuten (era-
baki genuen). Aldizkariaren bidez, zenbait gauza
gelditzen ziren agerian: alde batetik, langileak
antolaturik zeudela adierazten zen; bestetik, zen-
troaren komunikazio orria zen eta horren barruan
informazio legala sartzen zen, baita baliabide
sozialei, komentuko jarduerei eta abarri buruzko
informazioa ere. Langileak ez ziren biktimak eta
emakume gaixoak, hau da, taldeko proiektu
sozialean eta laboralean parte hartzen zuten, eta
beraz, plano askotan ikusgarri bihurtzen ziren. Ez
ziren barneko langile isolatuak (ezkutukoak), eta
euren egoera laboralaren eta pertsonalaren ardu-
ra zuen elkarte bateko kideak ziren (esfera zibila,
publikoa). Emakumeek prestatzen zituzten zen-
bakiak eta aztertu beharreko arazoak ere eurek
aukeratzen zituzten. Emakumeek, horrela, ikusi
zuten ez zeudela enplegatzailearen borondatea-
ren menpe, aldizkariak agerian jartzen baitzuen
eurei informazioa eman eta arlo publikoan eska-
riak egiten zituen laguntza sareen barruan zeu-
dela14. 
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13 Gai honi buruz, ikusi Mestre 2001 eta 2003.
14 Esate baterako, manifestazio edo beste jarduera motaren batera elkartetzat joaten ginenean, aldizkarian ACUDE-Vimarren pankartaren argazkia agertzen zen

(haurrek komentuan larunbat askotan egindakoa), baita bertara joandako elkarteko pertsonak ere.



Bazterturiko pertsonen agentzia eta horren aukera
berresteak ate gehiago irekitzen du. Ekimena sustatu
zuten emakumeentzat, ideia nagusia hauxe zen:
enplegatzaileen etxeetan langileen eskubideei buruz-
ko informazioa sartuta emakumeek errazago negozia-
tuko zituztela lan baldintza batzuk.  

(2) Menpeko taldeek era askotako estrategiak zituz-
ten (errespetua merezi duten estrategiak) euren
esperientziak, nahiak eta itxaropenak baliozta-
tzeko. Hori dela eta, beharrezkoa da euren itxa-
ropenak entzutea, gu geu eta eragileak euren
testuinguruan kokatzeko. Emakumeek esaten
zuten oraindik ez zutela bidaiatu nahi bisatua
hartzeko eta oraindik ez zutela paperik lortu
nahi, baina osasun babesa eskatzen zuten15; hori
egitean, aukera berdintasunean erabaki nahi
zituzten euren oinarrizko beharrizanak eta eurok
betetzeko lehentasuna. Pribatuan egindako kon-
tratuak ziren eta ez zuten guztiz agerian jartzen
osasun babesik ezaren arazoa. Hala eta guztiz
ere, langilearentzat eta lan erlazioarentzat alda-
keta nabaria eta salaketa zen. Gainera, negozia-
zio garrantzitsua zen emakume langilearen lan
baldintzei eta babesari buruz (eskubideak dituen
langile izaeraren onarpena).

(3) Mendekotasuna eta biktimizazioa itxuraz ezin-
besteko dituen sistema baten aurrean ere, era-
ginpeko pertsonek horri aurre egin eta sistemari
erronka egiteko estrategia zehatzak dituzte.
Zuzenbidea gizakien arteko elkarreraginean
nahita alde batera gelditzen denean ere, ahulek
estrategia juridikoak garatzen dituzte sistemari
aurre egiteko. Horrenbestez, estrategia aldatu
eta RMI zentroan aldi batez kontratua sinatu
beharra azpimarratu genuen (lanak, eginkizunak
eta arauak jasotzen zituen kontratua), emaku-
mearen egoera administratiboa edozein izan
arren: osasun laguntza bermatu behar zen, ema-
kumea egoera irregularrean egon arren, eta
emakumeek eurek itundu behar zituzten gutxie-
neko baldintzak, ez bakarrik lanekoak (presentzia
aldia/astialdia, adibidez), baita bizikidetzakoak
ere (familiako gainerako kideekin batera jaten

zuten ala ez, euren arropa garbitzeko aukerarik
zuten, bisitarik eduki ahal zuten ala ez). Lanak
nahiz lan baldintzak eta arazoak agerian utzi eta
negoziatu behar ziren, bizikidetzaren eta elkarre-
raginaren arloan. Langileak indartu egin behar
ziren, eurengan eragin zuzena zuten gaiak nego-
ziatzeko baliozko solaskide bakartzat. Batzuen-
tzat etxea dena besteentzat lantokia da, eta logi-
kak ez dira beti berberak. Gai horietan guztietan,
mojak ez ziren sartzen, eta emakumeek, alderdi
horretatik, langiletzat berresten hasteko aukera
zuten, enplegatzaileen aurrean16. Arlo publikoa-
ren barruko ikusgarritasun estrategia bat baka-
rrik hartu beharrean (erregularizazioaren bidez),
hori arlo pribatuan eraman zen batik bat: bi
alderdien lanak, eskubideak eta betebeharrak
onartzeko eskabidearen bidez, eta gehienetan
eremu pribatukoak ziren eta eztabaidatu, itun-
du, azaldu nahiz onartu behar ziren gai garran-
tzitsuen bitartez. 

Ondorioak.
Ikusezintasuna publikoan ala pribatuan? 
Nire iritziz, mahai gainean sakonago eztabaidatzeko
moduko gaiak daude, baina nik bi azpimarratu nahi
nituzke, eta gaiok porrotaren dimentsioei buruzkoak
dira.

Alde batetik, nire ustez, Fraserrek eta Gordonek (1996)
esaten zutenez, generoak eta etniak markaturiko azpi-
subjektuen sorrera gero eta handiagoa eta kezkaga-
rriagoa da; izan ere, harrikoa egiten duen eskua kolo-
rekoa eta emakumezkoa da (Ehrehnreich, 2003), eta
horrela, sexuen arteko desberdintasunak birsortzeaz
eta indartzeaz gain, intimitateko arrazakeria elikatzen
ari gara, harreman sozialen erdigunean bertan. Ez gara
gauza izan esferen esangurak eta erlazioak beste
modu batera formulatzeko, eta gainera, oraindik ere
sistema mantentzeko behar diren azpisubjektuak sor-
tzen ari gara. Gure gizarteak oraindik ere bazterkerian
eta ezkutatzean oinarrituz sortzen du aberastasuna,
baita ikusezintasunean eta etxeko laneko ustiapenean
oinarrituz ere. Gainera, halako lanak sortzeko subjektu

50 • Dea ex Machina. Langile migratzaileak eta etxeko lanen berdintasunerako negoziazioa • Ruth M. Mestre i Mestre

15 4/2000 LOEra arte, irregularrek ez zuten osasuna babestuta.
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egokiak sortzen ditu, sistema zalantzan jarri barik.
Azpisubjektuak betikoak dira: beste batzuk (emaku-
meak eta gizonak). Hori dela eta, nire iritzian, funtsez-
koa da beharrizanen ordena egituratzeko daukagun
modua zalantzan jartzea, eta hori nork eta nola bete
behar duen aztertu behar da: nork hori generoko kon-
tua da, argi eta garbi: ez da emakume bat, subjektu
femenino bat baizik, hau da, bigarren mailakoa eta
menpekoa.

Beste alde batetik, ez da egia subjektu horiek zalan-
tzarik ez edukitzea. Izan ere, azaldutako estrategia
asko zalantza eta beharrizan baten eraginezkoak dira,
hau da, arlo pribatuan (esku-hartze publikotik kanpo)
gertatzen diren gauzak eta egoerak argitara atzeratze-
ko eta eztabaidatzeko beharrizanaren eraginezkoak.
Langileek negoziatzen dutena pribatu/etxekoan duten
ikusgarritasuna da, hain zuzen ere, lan handiz ikuse-
zin bihurtu dugun zerbait. Feminismoak, bestalde,
arlo pribatuaren barruko aginte erlazioak argitara
eta eztabaida publikora ateratzeko eskatu du beti,
eta horixe da emakume migratzaileak euren enple-
gatzaileekin, gizonekin eta emakumeekin negozia-
tzen ari direna. Negoziazioaren zati handi bat ate
barruan egin bada ere, ez dira gai pertsonalak, bana-
kakoak edo familia bakoitzarenak: pertsonala politi-
koa da. 

Emakume asko, beraz, arlo pribatuan duten ikusezin-
tasuna ari dira zalantzan jartzen, horrek eragina baitu
arlo publikoan duten ikusezintasunean. Ekintzarako
eta erabakirako gaitasuna duten langileak direla diote:
ez dira gizakiaren espezimenak, eta eurak ikustea eta
entzutea eskatzen dute, arlo pribatuan. Nire ustez,
migratzaileen eta horien lanen ikusezintasuna nabar-
mendu baino gehiago, orain arte azaldutako estrate-
giak eta arlo pribatuan/etxekoan sortzen ari diren
aldaketak nabarmentzen eta sustatzen hasi behar da.
Emakumeek ez dute loturarik, mendekotasunik eta
zehaztugabetasunik, guk geuk etxeko arloan esleitzen
dizkiegunik. Era askotako estrategien bidez, zalantzan
jartzen dute lanaren definizioa eta eskubideak eduki-
tzeko lan formala, etxetik kanpokoa nahiz soldatape-
koa eduki beharra. Euren lana izatez lana da hobari
soziala, familiarra, pertsonala eta ekonomikoa sortzen
duelako, bai enplegatzaileentzat eta bai emakume
langileentzat; gainera, amaitu gabeko eztabaida asko
garatu eta, halaber, handitu egin behar da emakume-

ok lehen bezala orain ere gizarteari egiten dizkiegun
ekarpenen balioa. 

Lan handia dago egiteko, jakina. Gure ustez, Dea ex
Machina eszenan sartu ondoren, gertaeren norabidea
aldatu egingo da.  
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1. Immigrazioa Espainian

Oraingo eszenatokia

Hala eta guztiz ere, errealitatea ez dator bat datu ofizialekin. Garai horre-
tan, adituek egindako kalkuluaren arabera, Espainian milioi erdi eta milioi
bat pertsona bitartean bizi zen, bertan bizitzeko inolako baimenik gabe.
Gero frogatuko dugunez, irregulartasun administratiboak eragin handiagoa
dauka emakumeengan gizonengan baino, emakumeak hartzen dituzten lan
merkatuen erregulartasun eza handiaren ondorioz. Beste alde batetik, lan
arloko politika eta jarduera batzuek eragina izan dute migrazioen femini-
zazio prozesuan, bai jatorrian eta bai helmugan. Horrela, jatorrian eginda-
ko kontratuen nagusitasunak aldaketa garrantzitsuak sortu ditu eta horien
artean aipagarria da nekazaritzako lan merkatuen feminizazioa. 2004an
20.000 lan kontratu baino gehiago sinatu dira marrubien kanpainarako
Huelvan, guztiak Poloniarekin eta Errumaniarekin (laster Europar
Batasunean sartuko diren herriak), eta horrek aldaketa handiak eragingo
ditu, herri horietako pertsonak araubide komunitarioan sartzen direnean.
Bestalde, beste probintzia batzuetan ere nekazaritzako lan merkatuen
feminizazioa gertatu da; hori ez da datu ofizialetan agertzen, sektore
horren informalizazio maila handiaren eraginez, eta bertan, emakumeek
alderik txarrena daramate, euren lanaren ikusezintasunari dagokionez.

Feminizazio hori zenbait faktorek eragiten dute, eta horietatik lehenengoa
jatorriko herrietan emakumeen emigrazioak izandako gorakada da.
Globalizazio prozesuek planeta mailako desoreka ekonomikoen hazkundea
eragin ahala, emakumeen migrazioak funtsezko zutabeak dira tokian toki-
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ko taldeen estrategian. Aldi berean, etxeko buruak
diren emakumeen eta kide bakarreko familien kopu-
ruak ere gora egin du; horren eraginez, gizon immi-
granteen kopuru handi batek nekez onartzen ditu
emakume horiek hartzen dituzten lanak eta lan bal-
dintzak. “Prestutasun” handiago horren ondorioz
(“gatazka” gutxi, laneko, gizarteko eta banakako esku-
bideak errebindikatzeko orduan), emakume immigran-
teak pertsonarik “egokienak” dira lan-nitxo batzuetan.

Era berean, egokitasun horrek “dei efektua” sortzen
du, harrerako herrietan dauden beharrizanen arabera.
Nekazaritzako lan merkatuaren kasuan, zonetan falta
den eskulanaren beharra etengabea da; gainera, eska-
riaren “inflazio” prozesua dago, segmentazio hirukoi-
tza ezarri ahal izateko: etnikoa, generokoa eta juridi-
koa, eta hori estrategia erabakigarria da produkzioko
kostuen minimizazioan. Segmentazio hori mekanismo
eraginkorra eta errentagarria da produkzio ereduko
lan indarraren beharrizanetarako; izan ere, eredu
horretan langileak txandako prozesu baten menpe
daude, lan malgutasunaren enpresa eskakizunak
onartzeko prest dauden taldeak agertzen diren neu-
rrian. Txanda horrekin batera, eskulanaren lehentasu-
nen hierarkizazioa (“diferentziaren naturalizazioan”
oinarrituz) justifikatzen duen diskurtsoa sortu da, eta
hori, adibidez, generoaren lehentasunean edo horren
“kulturizazioan” (esaterako, etniaren kasuan). Lan in-
formalaren erabilera oso hedatuta dago nekazaritzako
lan erlazioetan; atzerriko langileen egoera irregularra-
ren edo erregularraren aldetik dauden desberdintasu-
nak aprobetxatzen dira, eta horrela, gutxien errebindi-
katzen duten taldeen erregularizazioa ahalbidetzen
duten lan baimenak sustatzen dira, eta gainera, lan
antolaketarik handiena dutenei baimenak ukatzen
zaizkie. Horri dagokionez, emakumeak balio handiko
elementuak dira, baina ez da euren onarpen ekonomi-
korik edo sozialik egiten (paradoxa hutsa).

Emakumeen lana = txarto ordaindutako eta onarpen
sozialik gabeko lana deritzon ekuazioa gero eta age-
riagokoa da, immigranteak etxeko lanetan sartu dire-
netik. Horien presentzia ezinbestekoa da, eta, horrek
bideragarritasun ekonomikoa edukitzeko, beharrezkoa
da eurek (eta ez beste batzuek) etxearen, haurren eta
zaharren ardura hartzea. Autonomia erkidego batzue-
tan, esate baterako, Andaluzian, etxeko lanak egiten
dituzten emakume autoktonoen kopurua oraindik ere

handia da, baina egun osoko lana egiten duten ema-
kumeen eskari gero eta handigoa dago, eta horrela,
sektore horretan ere, segmentazio etnikoa dago eta,
horren eraginez, emakume andaluziarrak lehenengo
postuan daude ordukako lan erlazioetan eta emakume
immigranteek barneko langileen azpisektorea modu
esklusiboan okupatzen dute. Lan horren ikusezintasu-
naren ondorioz, gehiegikeriak eta gehiegizko ustiape-
nak nekez ikusteko modukoak dira.

Beste alde batetik, emakume immigranteek autokto-
noak ordeztu dituzte prostituzioaren negozioan,
batik bat jarduera horren barruko segmenturik
baxuenetan; bertan, prostituzioaren estigmari sarri-
tan “paperik ez” edukitzearena gehitzen zaio, eta
horrela talde horretako emakumeak oso ahulak eta
mendekotasun handikoak dira, sexuaren merkatuan
dauden sareei dagokienez. 

Etorkizuneko eszenatokia

Mundu “globalizatuan”, azterketa teorikoak egituratu
egin behar dira leku oso anitzetatik inplementatzen
diren jarduera eta adierazpen sozialen ikerketarekin,
eta horretarako, lehenengo eta behin, onartu egin
behar dira gauzak aldatu egin direla bai “munduan
egoteko” moduari eta bai mundua pentsatzeko
moduari dagokionez. Planeta, inoiz baino gehiago,
leku bakarra da, baina desorekaz eraikita dago.
Pertsonek “munduan euren lekua” egiteko erabiltzen
dituzten mekanismoak kontuan hartuta, partaidetza
sozialeko modu berriak behar dira eta horiek zuzen
lotuta daude elkarreraginaren arlo guztietan gerta-
tzen diren jarioen gorakadarekin. Arlo horretan, aniz-
tasunaren kudeaketa funtsezko erronka da eta, horri
aurre egiteko, tresna egokiak behar dira. 

Migrazioek erronka egiten diete estatuek eta nazioar-
teko finantza erakundeek ezarritako mugei eta truke
ereduei. Pertsona askok planetako lekurik pobreenetan
jasaten dituzten bazterkeria egoerak gainditu behar
izatearen ondoriozkoak dira. Erronka horri dagokionez,
arau, tratatu eta mekanismo judizial, polizial eta sozial
guztiek (fenomenoa murrizteko sortutakoak) ez dute
eraginkortasunik. Historian zehar, gizakiak gaitasun
handia izan du bere burua subjektutzat berresteko,
onarpenerako dituen aurkako baldintza guztien gaine-
tik. Bestalde, jario horiek testuinguru globalean erre-
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gulatzen saiatzea (lan merkatuen erregulaziorik eza
handiarekin) boluntarismoko ariketa baino ez da, eta
hori, dirudienez, estatu nazionalen iritzi publikoari
begira egiten da, eta ez legeek markaturiko lan bal-
dintzak benetan betetzeko. Egoera horretan, immi-
granteak gizarte hartzaileetan integratzea estatuen
eta hiritarren erronka da, eta zuzen lotuta dago euren
lurraldeetan bizi diren gizakien eskubideen onarpene-
rako neurriak inplementatzearekin.

Horri dagokionez, beharrezkoa da ikuspegi eta plante-
amendu biktimista batzuk zalantzan jartzea; izan ere,
halakoek, asmo onekoak izan arren, immigranteak
estatuen immigrazio politiken objektu pasibotzat egi-
turatzen dituzte. Giza Eskubideen logikarekin arautu-
riko mundu baten aldeko apustua egiten dutenek
frustrazioz eta bidezko suminduraz ikusiko dute logika
horrek eskubideon aurka egitea; egin-eginean ere,
gizakien kopuru handiaren heriotza egoerek gora egin
dute, ez heriotza fisikoari dagokionez bakarrik, baita
heriotza politikoari eta kulturalari dagokionez ere.
Immigranteek aurre egin beharreko egoera askoren
larritasuna ukatu barik, gogoratu behar da horiek gai-
tasun handia dutela hasieran guztiz txarra den egoera
baten hobariak ateratzeko. Horrela, estaturik gehiene-
tan migrazio politikak gogortu egin dira, eta, horren
eraginez, estrategia berriak inplementatu dira; horie-
tan migratzaileen komunitateen translurraldetasunak
funtsezko eginkizuna dauka. Migrazio jarioak ez dira
amaitu, baina forma berriak hartu dituzte, harrerako
gizarteetan ezarritako sareetan gero eta gehiago eus-
karrituz (jatorrizko gizarteekin estu lotuta). Horren
ondorioz, migrazio ereduetan aldaketa handiak egon
dira; izan ere, eredu horien helburu nagusia dagoene-
ko ez da erregularizaziorako agiriak lortzea: legeek
sorturiko ikusezintasunean oinarrituz, mugikortasune-
an (nomadismoa) eta jarduera ekonomikoen aniztasu-
nean oinarrituriko mekanismoa sortu da.

Oraingo migrazio ereduen ikerketa ezin daiteke
banandu ekonomia mundu mailako bihurtzeko dina-
miketatik eta estatu nazioaren forma espezifikoak
berriro formulatzeko merkatu eremuen eraketatik, eta
hori guztia, berriz, lehen aipaturiko aldaketa guztien
oinarrian dago. Errealitate horiek estu lotuta daude,
eta, horien eraginez, transnazionalizazio eredu berriak
sortu dira; ereduok alderdi kualitatibotik desberdinak
dira lanaren nazioarteko banaketan (eredu fordista)

daudenetatik. Prozesu multzo horrek migrazio proze-
suek hartzen dituzten formetan duen eragina gutxitan
hartu da kontuan migrazio politiken formulazioan eta
hiritartasunaren lorpenean. Aldiz, ikusten denez,
inplementaturiko jardueren helburua jarioak erregula-
rizatzea da, murriztapen gero eta handiagoko dinami-
kan; bertan, estatuek lan merkatuak erregulatzeko
testuinguruan indarrean dauden planteamendu ideo-
logikoak erabiltzen dituzte, Ongizate Estatuaren (des-
egituratze prozesuan) inguruko ereduan oinarrituz.
Testuinguru horretan, nagusitzen den joerak bi helbu-
ru ditu: Gasterbeiter eredua indartzea, jatorrian egin-
dako kontratuari lehentasuna emanez, eta hiritartasu-
na lortzeko gero eta oztopo gehiago jartzea, hau da,
immigranteen eskubideak murriztea. Hori guztia, gai-
nera, immigrazioaren ulermen manikeoarekin egiten
da, eta ulermen horretan, immigrante onak edo
beharrezkoak (estatuan bizitzeko eta lan egiteko
baimenak lor ditzaketenak) eta txarrak bereizten
dira, eta azken horiek delitugiletzat hartzen dira,
arriskuko gizartearen testuinguruan (Beck, 1998);
hori legitimazio-elementutzat erabiltzen da desber-
dintasun juridikoa, gizarte bereizkeria eta lanaren
barruko gehiegizko ustiapena eraikitzeko.

Gure ustez, migrazio politikak gogortuta, jarioen
murriztapena eragin beharrean, jario horiei ezaugarri
berriak ematen zaizkie: feminizazioa, mugikortasun
geografikoaren gorakada eta jarduera ekonomikoen
dibertsifikazioa (ikusezintasunaren, gizarteratzeko
zailtasunen, xenofobiaren eta delinkuentziaren haz-
kundea). Testuinguru horretan, autoktonoen eta
immigranteen arteko erlazioetan, baldintza jakinak
egonez gero, arrazakeria sor daiteke eta horren ondo-
rioek oztopatu egiten dute kulturen arteko elkarbizi-
tza. Izan ere, une honetan bateragarritasun kulturala-
ren ideia nagusitu dela dirudi, lan merkatuen segmen-
tazio etnikoa eta immigranteak gizarteratzean dagoen
desoreka juridikoa nahiz soziala justifikatzeko elemen-
tutzat; izan ere, horiek talde jakinekoak izatearen eti-
keta dute eta hori euren banakako existentziari nagu-
sitzen zaio; dena den, existentzia hori ez da inoiz guz-
tiz onartu, Atzerritartasun Legeek betidanik ezarri
duten eskubideen desberdintasuna kontuan hartuta.

Horri dagokionez, Modernitatean hiritartasunari
buruz orain dagoen eredua globalizazioaren garaiko
gizarteetan baliozkoa ote den galdetu behar diogu
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geure buruari; bestela, gizartean parte hartzeko modu
berriak bilatu beharko dira, erabakiak hartzeko proze-
suak aldi horretakoak ez diren lekuetan gertatzen
direla aintzat hartuz. Premiazkoa da gaiari buruzko
eztabaida egitea, dibertsitate kulturalaren tratamen-
duari dagokionez. Horretarako, eztabaidako arlo ba-
tzuk mugatu behar dira:

• Hiritartasunari buruzko eztabaiden oraingo ego-
eraren berrikuspena; horrek nabarmendu egingo
ditu desberdintasunaren finkapen juridikoaren
ereduen ondorio maltzurrak, eta gainera, desber-
dintasun kulturalen eginkizunari buruzko ezta-
baida piztuko du berriro.

• Generoko desberdintasunari buruzko ikuspegi
kritikoa, hiritartasuna lortzeari dagokionez;
eremu legala ez ezik, gizon-emakume immigran-
teen gizarteratzea eta laneratzea ere aztertuko
da, baita familia berriro biltzeko mekanismoek
eta legeek nahiz jarduera legalek desberdintasun
horren mantenamenduan eragiteko moduak ere.

• Migrazio ereduetan gertatzen ari diren aldaketei
buruzko hausnarketa: estrategia berriak, sarrera-
ko bide berriak eta lan-nitxo berriak, migrazio
jarioak kontrolatzeko eta erregulatzeko politikei
dagokienez.

Beste leku batean idatzi dugunaren arabera (Martín,
2003), Europako estatuetan atzerritartasun legeak
aplikatzearen ondorioz, eskubideak murrizten dira, eta
gainera, migrazio politikak terrorismoaren aurkako
borrokari eta hiritarren segurtasun ezari lotuta daude;
hori ez da eremu egokia integrazio politika baterako.
Aldiz, horrela bazterkeria politikoa, gizarte bereizkeria
eta atzerritarren aurkako biolentzia sinbolikoa gara-
tzen eta legitimatzen da. Hala eta guztiz ere, globali-
zazio prozesuen eraginez euren jatorritik eta bizimo-
duetatik atera behar izan duten (batzuetan betiko)
milaka pertsonen etorkizuna ez ezik, geure gizarte ere-
dua ere jokoan dago. 

2. Emakumeak oraingo migrazio prozesuan

Generoa eta etnizitatea migrazio prozesuetan

Alienazio sozialeko forma berrietan erabilitako tresnek
eta diskurtsoek identitateari buruzko eztabaida oso
kulturalizatua eragin dute, polemista asko horretaz

jabetu ez arren. Gaur egun, identitateak globalizazioa-
ren ondorioei aurre egiteko mekanismotzat plantea-
tzen dira. Hona hemen identitateak Castells-entzat zer
diren: “Globalizazioari eta kosmopolitismoari berezi-
tasun kulturalaren eta jendeak bere bizitzaren nahiz
inguruen gain duen kontrolaren izenean aurre egiteko
talde-identitateko adierazpen indartsuen multzo
handia”. (1997, II. lib., 24. or.) Bestalde, Tourainek gal-
dera hauxe egiten dio bere buruari: “Nola bizi gaitez-
ke elkarrekin, gure mundua bata bestetik gero eta
urrunago dauden bi kontinentetan banatuta badago:
komunitateen kontinentea (kanpotik iritsitako per-
tsonak, ideiak eta ohiturak sartzearen aurkakoa) eta
globalizazioaren ordaintzat jokabide pertsonalen
nahiz taldekoen gaineko eragin ahula duen kontinen-
tea?”. (1996: 11) Bi iritzi horiek argi uzten dute era as-
kotako planteamenduak daudela identitateari buruzko
adierazpenek gizarte garaikideetan duten esangurari
buruz.

Identitate desberdinen prozesu elkarreragilean eta
negoziatzailean, taldeko identitateek berebiziko
garrantzia hartzen dute; izan ere, gure ustez, identi-
tateak identifikazio prozesuen inguruan eraikitzen
dira eta prozesu horiek, sortu ere, taldeak oinarrian
komunak diren esperientzietan duen partaidetzarekin
sortzen dira. Taldeek garatzen dituzten identitate-
elementuak euren posizioari eta beste talde ba-
tzuekin nahiz gizarte “globalaren” testuinguruan
duten egitura motari buruzkoak dira. Horrela, alda-
keta kulturala ez da bizimodu desberdinetan oinarri-
tuz ulertu behar: talde horiek adierazle kulturalak
modu kontzientean eta berariazkoan erabiltzean
oinarrituz ulertu behar da; izan ere, identitateak
topaketa eta egoera sozialen bidez hartzen du
garrantzia (jendeak bizitzaren eskariei eta erronkei
aurre egiteko duen modua).  

Kulturaren definizioaren arabera, gure geneetan ez
dauden gauza guztiak ikasitakoak dira, eta beraz, indi-
bidualizazio prozesua akulturazio prozesuaren barruan
soilik uler daiteke; hortaz, gizabanakoaren nozioa
ulertzeko, jakin behar da testuinguru kultural bakoi-
tzean gizakia izatea zer den. Horrek ez du esan nahi
gizakia kulturaren menpe dagoenik, baina gizakiak
ezin du kultura alboratu: gizabanakoa dela egiaztatze-
ko (espezieko beste kide batzuekiko dituen eskubideak
eta betebeharrak), modu kulturalean emandako defi-
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nizioak behar dira. Horrela, Ilustrazioaren ondoriozko
gizabanakoa eta fededun musulmana ez dira katego-
ria berekoak, baina unibertso kultural horien barruan
gizabanakoaren nozioa (komunitate hiritarraren edo
erlijiosoaren kidea denari eta ez denari buruzko
nozioa) taldea osatzen dutenek behintzat sinbolikoki
partekatzen duten nozioa da. 

Hortaz, ezin ote da egon gizakiaren izaerari buruzko
adostasun unibertsalik?, ezin ote da hitzik egin plane-
tako gizonen eta emakumeen berdintasunari buruz?
Horren erantzuna ez da erraza eta itxurazko kontrae-
san baten bidez soilik erantzun ahal da. Berdin-
tasunaren eta dibertsitatearen arteko erlazioak jorra-
tzeko modua hartu behar da aintzat. Nolanahi ere,
gizakiaren izaera bakarra berretsi arren, ez da ahaztu
behar batasun horren ezaugarririk bereizgarriena
Kultura dela, hitz hori adierarik zabalenean ulertuta
(hau da, gizakiak edozein unetan eta lekutan sorturi-
ko gizarte guztietarako sistema unibertsala).

Nire iritzian, berdintasunaren eta dibertsitatearen
arteko erlazioaren arazoa ez da gizakiaren kultura des-
berdinen gauzapen espezifikotik sortzen (kultura
horiek garai eta inguru jakinari erantzuna emateko
modutzat hartuta), kultura horiek unitate itxitzat, ira-
gazkortzat eta homogeneotzat hartzetik baizik, hau
da, horien erreifikaziotik, horrek elkarren aurkako
“komunitate” askotan “harrapaturiko” gizabanakoen
ikuspegia sortzen baitu. Historiak, hala eta guztiz ere,
ikuspegi hori eta errealitatea elkarrengandik oso urrun
daudela frogatu du; ez bakarrik kultura partikularrek
aldatzeko eta egokitzeko duten gaitasun handia kon-
tuan hartuta, baita ikerlari askok ezagutu baina orain-
dik behar bezala teorizatuta ez dagoen gauza bat
aintzat hartuta ere: gizabanako bat kultura desberdi-
netakoa izatea eta horrek ondorio bikoitza sortzea:
alde batetik, kulturen arteko mugak gainditzeko eta
kasuan kasuko testuingurura ondoen egokitzen den
moduan aurkezteko gaitasun teorikoa (nire kasuan,
emakumea, antropologoa, Europar Batasuneko hirita-
rra…), eta bestetik, kultura horiek (modu kontzientean
eta, sarriago, barneratze prozesu ezkutu baten ondo-
rioz) ezartzen dizkieten hertsapenekiko identifikazioa
(akulturazio prozesuaren eraginezkoa), talde kultural
horietako kidetzat duen existentziatik sortzen diren
itxaropenei dagokienez.

Hala eta guztiz ere, modu desorekatuan eraikitako
mundu honetan, gizabanakoek euren errepertorio kul-
tural anitza erabiltzeko duten gaitasuna baino
garrantzitsuagoa da kulturalki eraikitako taldeek (uni-
bertsaltzat agertu arren) elkarreragina egiteko tresnak
eta eszenatokia zehazteko gaitasuna edukitzea, edo,
beste modu batera esateko, eremu honetan baliozkoa
dena eta ez dena zehazteko gaitasuna edukitzea.

Horren garrantzia, izan ere, erreifikazioak kultura guz-
tietan eragin berbera ez edukitzearen ondoriozkoa da.
Esaten ari garenaren adibidetzat, “mendebaldeko”
gizarteen eta gizarte “musulmanen” genero-kulturen
arteko konparazioa egin daiteke, emakumeen gorpu-
tzen gaineko hertsapenei eta horien aurkako biolentzia-
ri dagokionez. Horrela, lehenengo gizarteen kasuan,
etxeko biolentzia esaten denean, kultura ez da inoiz
arrazoiketatzat erabiltzen. Ematen diren zergatiak
banakakoak dira, edo, gehienez ere, bazterkeria soziala-
ren eraginezkoak: ugarienak langabezia, alkoholismoa
eta nortasunaren nahasteak dira, gizon erasotzaile
askok emakumea euren jabetzakotzat hartu arren.
Aldiz, tratu txarrak ematen dituena musulmana izanez
gero, horren aukera erlijiosoa arrazoi nahikoa izaten da.
Izan ere, Koranak (inoiz irakurri ez arren) menpeko giza-
kitzat aurkezten omen du emakumea. Ahaztu egiten
ditugu eliza Katolikoaren doktorea izandako Akinoko
Santo Tomasek emakumearen aurka egindako diatribak,
sei mende geroago formulatu zirenak, edo ez dugu uste
gure gizartean erlijioa arrazoiketa sinesgarria denik. Era
berean, emakume batek bere gorputza estaltzen badu,
erlijioak emakumearengan ezarritako esklabotza aipa-
tzen da, beraren gorputza alienatu egiten duelako;
baina, emakumea “berebiziko pisua” lortzeko dieta oso
gogorrekin torturatzen denean, zelulitisa kentzeko
kirurgiako ebakuntza zailak eta mingarriak egiten badi-
tu, edo bere gorputzeko zona batzuk kolagenoz bete-
tzeko nolabaiteko obsesioa edukiz gero, eta, hala eta
guztiz ere, bere irudiarekiko poztasun eza nabaria badu,
inoiz ere ez da aipatzen merkatuak emakumeei (eta
gizonei ere gero eta gehiago) ezartzen dien esklabotza.
Berriro ere osasunari, estetikari edo, jakina, nortasuna-
ren nahaste oso erabiliei buruzko aipamenak egingo
ditugu, eta ahaztu egingo dira teknika basati horiek
emakumeen gorputza kontrolatzeko eta erreprimitzeko
erabiltzen direla, kultura guztietako teknika basatien
kasuan bezala, arrazoiketa estetikotzat eta, batzuetan,
osasuntsutzat agertu arren.
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Gorputzen gaineko hertsapenen pertzepzio desberdi-
nak agerian jartzen du kultura desberdinen aurkezpe-
nean nahiz kategorizazioan dagoen desberdintasuna,
baita gutxiengo taldeak kasuan kasuko gizartearen
barruan posizio nagusia dutenen arabera aurkezteko
joera ere. Horrela, gizarte arabiarretan edota islamia-
rretan duten egoerari buruzko azterketa askotan,
emakumeak minorizazio prozesu bikoitzaren menpe
gelditzen dira: musulmantzat eta emakumetzat.
Lehenengo prozesuan, kultura etnikoa estigmatizatzen
da, eta bigarren kasuan, berriz, euren ahotsa isildu egi-
ten da, izaki pasibo eta gaitasunik gabekotzat aurkez-
tuta, ez omen dutelako euren mendekotasun egoera
adierazteko gaitasunik; beraz, mendebaldeko elkarta-
suna behar omen dute, mendekotasun horretatik atera
ahal izateko. Herri arabiarren “askapenerako” egin
ditugun ekarpenak kontuan hartuta, kontu handiagoz
jokatu beharko genuke, elkartasun hori Mendebaldeak
ekialdeko herrietan esku hartzeko modutzat eskatzeko
orduan.

Nolanahi ere, orain egin dugun konparazioak agerian
jartzen du “kulturak” bloke itxitzat, komunitate homo-
geneotzat eta interes berberak dituzten komunitate-
tzat hartzearen arriskua. Generoaren aldagaiak diber-
tsitateari loturiko alderdi bat sartzen du, kultura des-
berdinak aztertzeko orduan erabiltzen den gehiegizko
homogeneizazioaren aurka. Gizabanakoaren eta
horren erreferentziako kulturen arteko egituraketak
presentzia eduki behar du hiritartasunari eta Giza
Eskubideei buruz egin behar den berrikuspenean, kul-
tura aniztasunaren teorikoek oraintsu esan dutenez.
Berrikuspen hori, berriz, kultura aniztasuneko egoera
guztien ezagupenean eta errespetuan oinarritu behar
da, eta horretarako, alde batetik, agerian jarri behar
dira minorizazio prozesuak, eta bestetik, berriro hasi
behar da eskubideak lortzeko nahiz betetzeko berme-
rik onena ematen duten mekanismo legalei buruzko
eztabaida.

Gure gizarteak oso urrun daude aniztasuna adierazte-
ko berdintasunezko mekanismoen garapenetik, eta ez
bakarrik hiritartasun kontzeptuak berak nazionalen
eta atzerritarren artean ezartzen duen bereizketaren-
gatik, baita lorpen asko atzerakada prozesu nabarian
daudelako ere, lan erlazioen behin-behinekotasunari
eta bazterkeriaren zein biolentziaren gorakadari dago-
kionez.

Kultura anitzeko testuinguruak onartzea beharrezkoa
da subjektu askeen eskubideak garatzeko, bai talde
erreifikatuen barruko subjektuak izateari eta bai euren
banakotasunak duen ustezko berdintasun fikzioari
dagokionez. Ezinbestekoa da kulturen arteko elkarriz-
keta ezartzea, bide politikoan eta teorikoan adostasu-
na bilatzeko, berdintasunaren eta aniztasunaren oreka
zaila bide horretan adierazi behar delako. Oreka hori,
beraz, beharrezkoa da, baina oraindik ere urrun dago,
gero eta globalizatuagoa eta, aldi berean, zatikatua-
goa den mundu batean. Planteamendu batzuei atxiki-
ta, dibertsitatearen balioa nabarmendu egin behar da,
gizarte zatiketaren eta bazterkeriaren oinarrian dau-
den bereizte prozesuei aurre egiteko, egiaztaturik bai-
tago berdintasuna hiritartasunaren, mailaren edo
generoaren arabera neurtzen duten planteamenduak
izandako porrota; izan ere, hiritartasuna, maila eta
generoa funtsezko elementutzat planteatu dira, eta
batzuetan, gainera, bigarren mailakotzat agertu dira,
funtsezko aurkaritzatzat hartzen denari dagokionez.
Testuinguru horretan, dibertsitatearen balioa nabar-
menduta, gizabanakoa ez da identitate bakarraren
barruan sartzen; baina, aldi berean, onartu egiten da
erreferentziako talde desberdinen barruan dagoela,
eta gizabanakoaren existentziak talde horietan har-
tzen du zentzua. Gure eguneroko existentzia osatzen
duten egoeren aniztasunak esperientzia anitzak sor-
tzen ditu eta horiek prozesu desberdinak eratzen
dituzte; hori onartzeak aukera ematen du gizabanako-
en eskubideen onarpenean euskarrituriko kultura
arteko proiektua bultzatzeko, gizabanakoek talde des-
berdinetako kidetzat dituzten posizioak defendatzeko.
Azken batean, berdintasuna dibertsitatea onartuz
lortzeko ahalegina da, guztiok ere anitzak garela
onartzea ezinbestekoa baita elkarrekiko desberdinak
garela pentsatzeari uzteko. 

Arrazakeria eta sexismoa globalizazioaren
gizarteetan

Dibertsitatearen balioa areagotzeko, garrantzi handiko
oztopo objektiboak daude. Lehen ikusi dugunez, ideo-
logia globalistarentzat mundua leku bakarra da eta
arau berberek arautzen dute, praktikan arau horiek
testuinguru desberdinetan eta eremu geografiko des-
berdinetan gauza oso desberdinak adierazi arren:
pentsa ote daiteke Amerikako Estatu Batuetako presi-
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denteak Irakeko inbasioa “Askatasun iraunkorreko”1

esku-hartzetzat kalifikatzen duenean hitz horiek
Amerikako Estatu Batuetako eta herrialde arabiarreko
biztanleentzat gauza bera adierazten dutenik? Txinako
agintari bat merkatuak irekitzeaz ari denean eta
Alemaniako gobernuko ekonomia ministroa horri
buruz ari denean, biek ere gauza bera esan nahi ote
dute? Markismoarekiko obsesioak ondorio berbera ote
ditu Italiako gizartean eta Kenyako gazteen artean?
Errusian orain dagoen demokraziak eta Frantzia erre-
publikarrean dagoenak gauza bera adierazten dute?
Sinplifikazio onartezina izango litzateke pentsatzea
jendeak hitz berberak erabili arren jarduera eta adie-
razpen ideologiko berak erabiltzen dituela. Hala eta
guztiz ere, arrazoiari eta aurrerakuntzari baliozkota-
sun unibertsala eman nahi dietenek ahaztu egiten
dute Modernitatearen ideien errepertorioak planetan
hedatzeko prozesuan hartzen dituen esanguren aniz-
tasuna, baita horrek jatorrizko lekuetatik oso urrun
dauden errealitate ekonomikoetara eta kulturaletara
hedatzeko duen aukera ere.

Errezeta unibertsalen eraginkortasunik ezaren feno-
menoa, oraingo “Modernitate berantiarraren” testuin-
guruan, beraren bidezkotasunaren indartze ideologi-
koarekin batera doa. Egoera paradoxiko horrek zentzu
berria ematen die bereizkeriarekin erlazionaturiko
ekintzei eta planteamenduei. Alferrekoa da aurreraka-
da genetikoek izaki bizidunen arteko desberdintasuna
arraza desberdinetakoak izatearen ondoriozkotzat
azaltzea. Gaur egun, arrazakeria berri batek (oraingo-
an oinarri kulturalekoa) XIX. mendeko arrazakeria
zientifiko zaharra ordeztu du. 

Zenbait lanetan (1999tik 2002ra), arrazakeriari buruz-
ko azterketa Foucaulten (1992) azterketa genealogi-
koarekin lotu dugu. Ikuspegi horretatik begiratuta,
arrazakeria zuzen lotuta dago agintearekin, eta hori,
berriz, “normalizazioarekin”; normalizazioa izaki bizi-
dunen bizikidetza arautzeko parametroak ematen
dituzten kontrol sozialeko teknikekin lotuta dago.
Ikuspegi horretatik begira, arrazakeria agintearen era-
bilera da, eta, ikusten denez, testuinguru nahiz forma
askotan garatzeko modukoa da, eta garapen hori,
ostera, eragile sozial askok gauzatzen dute.

Gainditu beharreko arazoa kultura aniztasuna dela
dioen ideiaren aurka, errealitateak agerian jartzen du
gutxiengoen arazoak estu-estu lotuta daudela gizarte
osoaren arazoekin, maila guztietan: herria, estatua eta
mundua. Horren adibide bat jartzeko, immigranteek
“harrerako” gizarteetan sartzeko dituzten arazoak iku-
siko ditugu.

Immigrazioaren ikuspegi arazotsua ideologia globalis-
ta baten hegemonian oinarritzen da, eta ideologia
horrek, berriz, merkatuko “beharrizanen” arabera ikus-
ten du immigranteen integrazioa. Hegemonia horreta-
tik abiatuz, diskurtsoak jarduera ekonomikoak ugal-
tzeko eta pentsioen sistemak mantentzeko behar diren
immigrante kopuruetan oinarritzen dira, eta hori
berebiziko modua da errendimendurik handiena kos-
turik txikienekin lortzeko (eskulana erreklutatzeko
modalitateak), baita immigranterik “errentagarrienak”
aukeratzeko ere (immigranteen jatorri etnikoaren ara-
bera gatazka sozial handiagoa edo txikiagoa eratxiki-
tzen duen arrazakeriazko dinamika batean).
Planteamendu horietan oinarrituz, pertsonek euren
subjektibotasuna galdu eta merkantzia bihurtuta gel-
ditzen dira, eta inplementatzen diren politikek indartu
egiten dute immigranteak merkatuko beharrizanen
arabera ordezteko moduko merkantziak izatearen
planteamendua. Praktika eta diskurtso horiek ez dute
zerikusirik gizaki guztien arteko berdintasun balioekin,
halako balioek Giza Eskubideetan oinarrituriko politi-
kak eta planteamenduak behar baitituzte, elkarreragin
soziala legitimatzen duen eremutzat.

Beste alde batetik, ezin dugu ahaztu “ordena mundial
berrian” “arrazakeria kulturalaren” eraikuntzak duen
garrantzia; horrek “mundu askearen etsaien” bertsio
berria proposatzen du. Orrialde hauetan ez dugu hala-
ko teoriak egin eta hedatzen duten autoreen propa-
gandarik egin nahi; izan ere, gure ustez, edozein ira-
kurlek edo komunikabideen edozein ikuslek informa-
zio nahikoa dauka “kultura aniztasunaren arriskuei”
eta “zibilizazioen arteko talkaren” arriskuei buruz,
komunikabideei arreta apur bat jarriz gero, bere iritzi
politikoa edozein izan arren. Diskurtso horren aurrean,
autore batzuek (Martínez Montávez, Martín Muñoz,
Bolado, Moreras, etab.) aditzera eman dute komunis-
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moaren mamua desagertzean beste mamu bat sortu
dela, islamismoa. Hori Islamaren bertsio erreifikatua
da, kategoria “arrotza” balitz bezala (gure balioetatik
urrun dagoen eta balio horiekiko bateraezina den
kategoria), kategoria itxia, iragazgaitza, ez-historikoa
eta mugiezina, burua itxita duten pertsonak hertsa-
tzen dituena (ekintza eta pentsamendu askerik gabe-
ko pertsonak); beraz, Koranaren ortodoxiari itsu-
itsuan jarraitzen dioten pertsonak omen dira. Bertsio
horren aurrean, pertsona askeek eta berdinek osaturi-
ko blokea eraiki da; pertsona horiek sekularizatuta
daude eta berezko gaitasuna dute desberdintasunak
negoziazioaren bidez konpontzeko, edo behintzat,
gizaki guztien askatasuna eta berdintasuna bermatzen
duten erakunde batzuen bitartekaritza onartzeko.

Mundu mailako geoestrategia berri horren estaldura
ideologikoa bat dator estatu-nazioen krisiarekin, hain
zuzen ere, welfare deritzen politikei dagokienez; hau
da, lanaren segmentazioa, bereizkeria soziala eta baz-
terkeria politikoa “kulturalismoz” hornitzen dira.
Eremu horretan, “arriskuko gizartean” bizi den biztan-
leriaren haserrea immigranteek jasaten dute, batik bat
etniaren eta generoaren araberako kategoria jakinen
barruan dauden talde estigmatizatuek. 

Izan ere, globalizaioak eragindako arazoek ez dute
eragin berbera gizonengan eta emakumeengan.
UNFPAk, “Munduko biztanleriaren egoera, 2002” ize-
neko txostenean, 1995ean egindako “Emakumeari
buruzko Laugarren Mundu Konferentziaren” ondo-
rioak jaso ditu, eta bertan esaten denez, “Nazioarteko
komunitateak eta Nazio Batuen sistemak kezka gero
eta handiagoa dute pobrezia ezabatzeko, baina ema-
kumeen pobrezia ezabatzeko neurriak ez dira hain
sistematikoak”. Txosten horren arabera, “pobreen arte-
an gero eta handiagoak dira generoaren arabera dau-
den desorekak osasunaren eta hezkuntzaren arloan,
eta desorekak handiagoak dira herrialde pobreetan
gainerakoetan baino”.

UNIFEMek egindako ikerketa batean esaten denez,
“Oraindik ere generoko aurreiritzi asko daude erakun-
deetan, merkatuetan eta prozesu ekonomikoetan sus-
traiturik, eta aurreiritzi horiek, berriz, politika makro-
ekonomiko batzuen eta garapeneko zenbait estrate-

giaren bidez indartzen dira. Horren ondorioz, emaku-
me asko eskubide barik eta aginterik gabe gelditzen
dira”.2

Testuinguru horretan, ez da harritzekoa migrazioen
feminizazio fenomenoa gertatzea, prozesu horrek baz-
terkeria egoerei irtenbidea ematen dien neurrian.
Lehen esan dugunez, atzerritartasun eskubideak gizar-
tean parte hartzeko aukerak eta eskubidea lortzeko
diferentziaren sormen juridikoa bada, lege hori gene-
roko ikuspegi batetik begiratzeak aukera ematen du
neurri horiek gizonengan eta emakumeengan eragin
desberdina zein neurritan duten ikusteko.

“Emakumeen migrazioak” artikuluan (2002), Casalek
eta Mestrek ondorio batzuk atera dituzte, Espainiako
Estatuko oraingo Atzerritartasun Legean jasotako
erregulazio mekanismo nagusiek emakume immigran-
teengan duten eragina aztertuta: lan kontratua, fami-
lia berriro biltzea eta justiziarekiko lankidetzarako bai-
men berezia. Autore horiek diotenez, ekonomia for-
malean sartzearen eta eskubideen lorpenaren arteko
identifikazioak ondorio txarrak ditu immigraziorako,
baina batez ere emakumeen kasuan, horiek lortzen
dituzten lanak feminizaturik, pribatizatuta, erregula-
zio barik, soldata txikiekin eta onarpen sozial urriare-
kin daudelako, eta beraz, baliabide sozialen lorpen
desberdina ezartzen da. Migrazioaren ikuspegi trafi-
kistaren eraginez, beste alde batetik, prostituzioan
dabiltzan emakumeak biktimatzat edo delitugiletzat
agertzen dira, eta ukatu egiten da migrazio mota
horren lan izaera. Autoreak nabarmendutakoaren ara-
bera, pertsonen trafikoaren biktimak babesteko neu-
rriak emakumeen mugikortasuna nahiz sexualitatea,
morala eta mugak kontrolatzeko tresnak dira. Azkenik,
eskubideak familia berriro biltzearen bidez lortzeak
agerian jartzen du emakumeak arlo pribatuko zain-
tzailetzat nahi ditugula, ez-subjektutzat, hau da, gizo-
narekiko mendekotasun ekonomikoa, soziala eta juri-
dikoa duten gizakitzat.

Emakume immigranteak estatu demokratikoetan
gizarteratzean horiei generoko bereizkeria ezabatzeko
mekanismoak ezagutzeko aukera ematen zaiela dioen
ideiatik urrun, Casalek eta Mestrek hauxe nabarmen-
tzen dute: “emakume immigranteak erabili eta etxe
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barruko eremua esleitzen diegu; horrela, eremu publi-
koaren eta pribatuaren arteko banaketa tradizionala-
ren inguruko bizitza soziala antolatzeko dugun ere-
dua birsortzen dugu. Eredu hori egituratzen duen
erlazioaren oinarrizko zutabeak ganapana (eremu
publikoan eta produktiboan duen partizipazioaren
araberako eskubideak dituena) eta zaintzailea (ez-
subjektua, menpekoa eta ez-produktiboa eremu pri-
batuan) dira; eremuen eta eginkizunen arteko bana-
keta horren arabera eraikitzen dira gizonen hiritarta-
suna eta emakumeen mendekotasuna”. (164. or.).

Azkenik, galdera hauxe egin behar diogu geure burua-
ri: ea mendebaldeko emakumeen “askapena”, gero eta
gehiago, herrialde pobreetako beste emakume batzuek
mendebaldekoen rolak onartzearen araberakoa izango
ez ote den. Gainera, Lucasek aipaturiko “Atenaseko
sindromearen” arriskuak gogoratu behar dira, giza
eskubideen globalizazioan oinarrituriko logika baten
eraikuntzarako. Hausnarketa horiek hurrengo ataletan
garatuko ditugu.

3. Emakume immigranteei lan merkatuan
enplegua emateko aukera 

Etxeko Langileen Erregimen Berezia:
babesik eza eta behin-behinekotasuna

Etxeko zerbitzuak abiapuntu oso negatiboa dauka, lan
jardueratzat onartua izateko. Lanaren indarra sortzeko
nahiz ugaltzeko eta, beraz, gizartea ugaltzeko ezinbes-
teko eginkizuna da; hala eta guztiz ere, sarritan ez da
lantzat hartzen. 

Horrenbestez, etxeko zerbitzua emakumeen “berezko”
jardueratzat hartzen da, euren soziabilitatearen berez-
ko eremua ugalketarena delakoan. Ugalketaren ger-
taera biologikoa eta etxeko lana identifikatuz, onartu
egiten da emakumeek, sexu femeninokoak direnez,
etxeko lanetarako gaitasuna ematen dieten jakintzak
eta trebetasunak dituztela.  

Gaur egun, familia unitateen barruan aldaketa batzuk
egon dira, eta, horren eraginez, sektore horretan sol-
datapeko lan gero eta gehiago behar da: emakumeak
lan merkatuetan sartu dira, etxeak beste modu batera
osatu dira (berreraikitako familien gorakadarekin),
bizi-itxaropenak gora egin du eta, beraz, bakarrik bizi

diren zaharren kopuruak ere gorakada handia izan du.
Aldaketa horiek eragina dute etxeko zerbitzuaren sek-
torean egon den gorakadan, eta horrela, sektore hori
etorkizunik handienetarikoa duen enplegu-iturria izan
daiteke, baina behin-behinekotasunari eta gizartearen
onarpen ezari loturiko baldintzetan.

Langile autoktonoek ezin dute bete eskariaren goraka-
da, batez ere lanaldi osoko arduraldia behar denean.
Emakume immigranteak iristearen eta migrazioen
feminizazio gero eta handiagoaren eraginez, aldaketa
batzuk sortu dira sektore horretan, eta arlo batzuetan
ordezpen prozesua egon da, batez ere barruko langile-
en sektorean. Lan merkatu horretan sartu ondoren,
jardueraren “etnifikazioa” gertatzen da eta horrek
eskaria beste sektore batzuetara zabaltzen du: kanpo-
ko langileak eta ordukakoak.

Lehenengo ondorioa etxeko zerbitzuak onarpen sozia-
lik ez edukitzea da, eremu pribatuan garatzeak ezku-
tatu egiten baitu horren lan dimentsioa. Egoera horrek
zenbait gauza eragiten ditu:

• Soldata txikiak.

• Lan baldintza oso gogorrak eta oso anbiguoak;
horrek eragina dauka ordutegian, oporretan eta
eginkizun jakinetan.

• Lege guztiz diskriminatzaileak, jarduera ekono-
mikoaren barruko beste sektore batzuen aldean.

Emakume langileentzat, onarpen sozialik ezak honako
pertzepzioak eragiten ditu:

• Etxeko lana ez dute lanbidetzat hartzen, hobeto
ordainduta dauden eta gizarteak lanbidetzat
hartzen dituen beste enplegu batzuk lortu bitar-
teko jardueratzat baizik.

• Lanarekiko lotura eza horrek eragina dauka pro-
fesionalizatzearekiko interes urriarekin.

Ikusten denez, errealitate bikoitzaren aurrean gaude: 

1. Jarduera hori lantzat hartzeko tradizio urria;
horrekin batera, Gizarte Segurantzan sarritan ez
da altarik ematen.

2. Jardueraren erregulazio legala, espezifikoa, sek-
tore horretan lan egiten duten pertsonak gaine-
rako langileen multzotik isolatu eta babesik
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gabe uzten dituena; hori konparazio-irain han-
dia da, jarduera ekonomikoaren barruko beste
sektore batzuei dagokienez.

Bestalde, egoera hori gertatzeko bi faktore erabakiga-
rri daude:

1. Batez ere emakumeek egindako jarduera izatea.

2. Lantokia (etxea) eremu pribatutzat hartzea;
hortaz, lan erlazioetan legalitatea bete egiten
dela nekez bermatzen da.

Eremu publikoaren eta pribatuaren arteko banaketa ez
da errealitate unibertsala eta denborarik gabea, eta une
historiko jakinean zehaztuta dago; une horrek, berriz,
kapitalismo industrialaren ereduaren garapena eta, hain
zuzen ere, langileriaren helburuen garaipena adierazi
du. Emakumeak etxeko lanetan soilik ibili ahal izateko,
beharrezkoa zen familiaren soldata gizonek soilik ira-
baztea; horrela, produkzio erlazioetan lanak soldataren
bidez onarpena lortuta, lan hori etxetik kanpo egin
behar zen, horretarako berariaz diseinaturiko eta eraiki-
tako eremuetan. Familia garaikidearen barruan ezartzen
den lanaren banaketa sexualak dikotomia oso handia
dauka familia buruaren eta etxeko andrearen artean.
Berebiziko eredua eta, beraz, hegemonikoa izan arren,
errealitateak aniztasun handia dagoela erakusten du;
gainera, jokabide horren nagusitasun ideologikoak
ezkutuan utzitako alderdiak erakusten ditu. Eredu idea-
laren eta errealaren arteko lotura eza, berriz, honako
gogoeta hauek uzten dute agerian:

Eremuen banaketaren eta rol dikotomikoen eratxi-
kipenaren eraginez (sexua-generoa sistemaren
arabera), gizonek eta emakumeek modu desberdi-
nean lortu zuten hiritartasuna; halaber, adierazpen
sozial espezifikoen multzoa sortu zen bi talde
horientzat. Eremu publikoa ospearen eremua zen
eta hori gizonen esku uzten zen; horrenbestez, jar-
duera horien zama sinbolikoa euren balorazio
altuarekin batera dator. Gizonari erabakiak hartze-
ko, kudeatzeko eta aginteko gaitasuna eskatzen
zaio, eta beraren eginkizun nagusia etxeko taldea-
ri bizitzeko baliabide nahiko eskaintzea da.

Emakumeen espazioa pribatuaren eremua denez,
beste mota bateko gaitasunak eskatzen zaizkie:
euren jarduera nagusiak (esklusiboak ez badira ere)
etxearen zaintza eta seme-alaben arreta dira.

Horrenbestez, emakumea batik bat ama eta emaz-
te ona izan behar da, eta gainera, familiaren egu-
neroko beharrizanen ardura eduki behar du.
Eroapena eta sakrifizioa (balio pasiboak) dira, bes-
teak beste, etxeko andrearen rola ondoen zehazten
duten balioak, eta horiei kontrajarri egiten zaizkie
gizonei eskatzen zaizkien balio aktiboak.

Sexua-generoa sistemen adierazpen sozialen garapen
hegemonikoak markatzen duen rolen diferentziak, une
historiko jakin honetan, etxe barruko jarduera ekono-
mikoen balio-galtzea eragiten du, eta batzuetan, gai-
nera, ez dira jarduera ekonomikotzat hartzen. Lana,
horrela, etxetik kanpokoa baino ez da, eta etxe barru-
ko jarduerak naturalizatu eta sexu jakinaren berezko
lantzat hartzen dira. “Bere eginkizunak” esaldi ospe-
tsua, Francoren garaian Espainiako emakumeen
Nortasun Agiri Nazionalean agertzen zena. Gaur egu-
nean ere, norberaren konturako etxeko jardueren
onarpena arazoz beteta dago; izan ere, oraintsu gerta-
tu denez, familiei laguntzeko neurriak etxetik kanpo
lan egiten duten amentzako dirulaguntzetan oinarritu
dira. Gizakien biziraupenerako eta bizi-kalitaterako
funtsezko eta ezinbesteko eginkizuna duten lanak ez
onartzeko, testuinguru berezia behar da, eta bertan,
publikoa-pribatua dikotomia jarduera ekonomiko guz-
tien merkantilizazioarekin batera doa. 

Lehenengo eta behin, publiko/pribatu dikotomiak etxe
barruko lanei buruz sorturiko pertzepzioaren arabera,
lanok emakumeenak dira berez; gainera, horien balioa
gutxietsi egiten da, eta batzuetan, etxe barruko lanen
izaera ekonomikoa ere ez da onartzen.

Berezkoa izatetik urrun, eredu ideologiko hori
“Ongizate estatuaren” garapenarekin batera iritsitako
kapitalismoaren fasean sortu da, eta horren ezarkun-
tza praktikoa biztanleriaren erdiko mailetan garatu da.
Goiko mailek (“etxeko zerbitzariekin”) eta beheko mai-
lek (emakumeen etxetik kanpoko lana ezinbestekoa)
ez zuten praktikan parterik hartu eredu horretan,
baina horren hegemonia nagusitu egin zen adierazpen
sozialetan, “familia eredu idealtzat”.

Lan jarduera eremu pribatuan garatzearen eraginez,
“egiten jakitearekin” batera beste gauza batzuk ere
baloratzen hasi ziren, adibidez, enplegatuak moral
nagusiarekiko zeukan egokitzapen maila eta, barruko
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langileen kasuan, emakume gazteak aitaren agintea-
ren zati bat bera “hartzen” zuen etxeari lagatzen zion. 

Etxeko lanaren ezaugarri bereziak (orain arte azaldu
ditugunak) jarduera hori arautzen duen legerian jaso-
ta daude. Gogoratu behar da, gizon batzuek (autono-
moak eta immigranteak) sektore horretan lan egin
arren, jarduera hori batez ere emakumeek egiten dute-
la eta generoaren aldagaiak presentzia handia duela
(modu inplizituan gutxitan bada ere) legegintzaren
garapenean.

Etxeko zerbitzuari buruzko legeriak agerian jartzen du
eremu pribatuan eta publikoan garatzen diren jarduera
ekonomikoen arteko desberdintasuna, eta, horren ara-
bera, lana eremu publikoan garatzen dena baino ez da.
Etxeko zerbitzua lan jardueratzat onartzeko prozesua
zailtasunez beteta egon zen. 1985ean 1.424 Errege
Dekretua promulgatu zen, eta horrek, lan erlazioa onar-
tu arren, “izaera berezia” ematen dio. Izaera berezi hori
estu lotuta dago jarduera egiteko erabiltzen den eremu-
ra: etxea, eta horrek estatutu juridiko berezia dauka,
intimitatearekin erlazionaturiko funtsezko eskubideen
eremu pribilegiatua baita: pribatutasunerako eskubidea,
modernitatearen tradizio liberalean sakratua baita. Lan
arloko legeria batek dimentsio “publikoa” eman behar-
ko lioke eremu horri. Hori dela eta, jardueraren erregu-
lazioan alderdien arteko “konfiantza” aipatzen da, eta,
aldi berean, esaten da Lan Ikuskapena egiteko zaindu
egin beharko direla etxea ez bortxatzeko eskubidea eta
intimitatearen errespetua.

Bestalde, alta bidezkoa izateko, beharrezkoa da hilero
gutxienez 72 orduko zerbitzua ematea, hilabete
bakoitzean 12 egunetan edo gehiagotan banatuta.
Enplegatzaileak langilea kanporatzeko aukera dauka,
20 egun lehenago horretaz ohartarazita (erlazioa
urtebetetik gorakoa denean, bestela aurretiazko ohar-
tarazpen hori 7 egunekoa baita). Gutxienez hiru kasu-
tan, lan erlazioa diskriminaziokoa da: kontratua egin
behar ez izatean, horren indarraldian (urterokoa eta
ez-mugagabea dela jotzen baita, hori berariaz adiera-
zita egon ez arren) eta kanporatzean.

Lanaldia asteroko 40 ordukoa da eta egunerokoa ezin
daiteke 9 ordutik gorakoa izan. Muga horren barruan,
ordutegia alderdien artean adosten da. Lanaldi osoko
emakume langileen kasuan, asteroko atsedenaldia 36

ordukoa da eta horietatik gutxienez 24 batera izan
behar dira; oporrak urtero 30 egunekoak dira.
Horietatik, gutxienez 15 batera izan behar dira.

Soldata, bestalde, Lanbide arteko Gutxieneko Soldata
da, lanaldia osoa denean, baina hortik gorako soldata
hitzartzeko aukera ere badago, edo bestela, deskontu
proportzionala egiten da, lanaldia laburragoa izanez
gero. Bestalde, arauak soldataren %45 ezartzen du
mantenu eta ostatu gastuetarako, OITek emandako
gomendioaren aurka %20). 

Erregimen horrek langabeziaren eraginezko prestazio
guztiak salbuesten ditu, eta gainera, ez du lanbide gai-
xotasunaren kategoriarik onartzen. Gaixotasunaren
eraginezko baxak hogeita bederatzigarren egunetik
aurrera gauzatzen dira, eta, elbarritasun iraunkorra
lortzeko, beharrezkoa da aurreko 10 urteetan gutxie-
nez 60 hiletan kotizatzea.  

Nolanahi ere, esan behar da langile autoktonoen ehu-
neko handi batek ez duela altarik Gizarte Segurantzan.
Neurri handi batean, lanaldi osoan lan egiten dutenak
gutxi direlako eta ordukako kontratazioa nahiago iza-
ten dutelako. Emakume horietatik gehienak senarra-
ren txartelaren bidez lortzen dituzte osasun zerbi-
tzuak, eta euren zerbitzua erregulatu nahi dutenak
batik bat senarrarengandik banandutakoak dira. Alta
hartzen dutenean, sarritan kotizazioa kendu egiten da
langilearen soldata osotik.

Emakumeak lan merkatuetan gero eta gehiago sartze-
aren ondorioz, etxeko zerbitzuan eskariak gora egin
du, batez ere hiri handietan. Hala eta guztiz ere, ezin
daiteke esan emakumea etxetik kanpoko lanean has-
tea faktore erabakigarri bakarra denik. Beste faktore
aipagarri batzuk ere badira:

Etxetik kanpo lan egiten duten emakume asko bere
familiaren bizilekutik kanpo bizi da, eta horrela,
zailagoa da etxeko lanetan ahaidetasun sareak
erabiltzea, batik bat haurren zaintzari dagokionez.

EBko beste herri batzuetan gertatzen denaren
alderantziz, Espainian ez dago familiaren eskubi-
deak babesten dituen lan legeriarik, etxeko lanak
eta etxetik kanpokoak aldi berean egiteko aukera
eskaintzen duenik. Errealitate horrek ere etxeko
zerbitzuaren eskari handiagoa sortzen du.
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Beste alde batetik, bakarrik bizi diren zaharren kopu-
ruaren gorakadak ere eragina izan du eskari horrek
izandako hazkundean.

Eskariaren hazkundean eragina duten faktoreei, bes-
talde, eskaintzaren hazkundea eragiten dutenak gehi-
tu behar zaizkie. Argi dago migrazio berriek soluzio
garrantzitsua ekarri dutela, etxeen zaintzaren arazoei
aurre egiteko, eta leku batzuetan, esate baterako,
Madrilen edo Bartzelonan, Gizarte Segurantzan alta
duten immigranterik gehienak emakumeak dira eta
etxeko zerbitzuan egiten dute lan. Gainera, kontuan
hartu behar da immigrazio politikek izandako garape-
na, baita generoko desberdintasunak gizonei eta ema-
kumeei gizartearen barruan emandako eginkizun des-
berdinak ere. Horrela, immigranteek eta emakumeek
ordezkaritza handia dute ekonomia informaleko sek-
toreetan. Lan merkatuetara sarbide desberdina eduki-
tzearen ondorioz, emakumeen immigrazioa erregula-
tzea zailagoa da. Immigranteen eskubideak onartzeko
baliozkotzat aurkezten den ereduak, beste alde bate-
tik, immigranteak eta euren funtzionalitate ekonomi-
koa lotzen baditu, eta immigrazio “ordenatua” harre-
rako gizartearen beharrizan ekonomikoen ondorioz-
koa bada, immigrazioa gertatu aurreko zailtasunek
(etxeko zerbitzua lan jardueratzat onartzeko daude-
nak) langile immigranteek sektore horretan dituzten
arazo espezifikoak eragingo dituzte.

Immigrazioa baliabide ekonomikotzat ikusten duen
pertzepzio horren barruan, 8/2000 Lege Organikoak
lanbidearen bidezko erregularizazioa lortzeko bi
mekanismo ezartzen zituen funtsean: kontingentea
(7/85 Legean jasota zegoen irudia) eta migrazio presio
handiko estatuekin sinaturiko alde biko hitzarmenak,
eskaria kasuan kasuko herriko efektiboekin bete ezin
dituzten lanetarako.

Etxeko zerbitzuaren sektorea izan da sartzeko gehien
erabili den mekanismoa, familia berriro biltzearekin
batera, emakume immigranteen erregularizazioari
dagokionez. Erregularizazio hori, gehienbat, kontin-
gentearen bidez gertatzen zen, Lege berria indarrean
sartu arte gertaturikoaren moduan: langileak betetzen
zuen enpleguaren eskaintza onartuz. Hala eta guztiz
ere, etxeko zerbitzuan pertsona ezezagunen bati nekez
eskaini ahal zaio konfiantzako lanposturen bat. Arazo
hori konpontzeko, baldintzaturiko eta aldi baterako

sarbidea ahalbidetzen zen, enplegua bilatzeko.
Eskaintza hori enplegu bulegoen bidez kudatzen saia-
tzeak ez dauka zentzurik, halako kudeaketatik kanpo
dagoen lan merkatua baita.

Amaitzeko, honako puntu hauek aipa daitezke:

• Etxeko lana ez da “benetako” lantzat hartzen. Ez
da produktiboa, ekonomia neoklasikoak hitz horri
ematen dion adiera kontuan hartuta; izan ere, zer-
bitzua den neurrian, gainontzekoen merkatura
bidertuta dagoela jotzen da. Horren emaitzak ez
dira irabaziak, irabazle bakarrak aberastasuna
sortzearen arabera ikusten dituen logika baten
barruan. Eremu pribatuan egiteak eta lan horren
emaitza “familiarrek” edo sozialek aditzera ema-
ten dute onarpen maila urriko lana dela, eta gai-
nera, kontuan hartu behar da emakumeek eginda-
ko lana dela. Hori argi eta garbi jasota dago sek-
tore horretako lan legerian bertan.

• Emakume immigranteek, etxeko zerbitzuan sar-
tzen diren neurrian, mugaketa bikoitza dute:
immigrantetzat (eskubideen murriztapen handia)
eta etxeko langiletzat (jardueraren beste sektore
batzuei dagokienez diskriminaziokoa den lan lege-
riaren menpe). Erregularizazioak ez du aukerarik
ematen diskriminazioko egoerak gainditzeko, eta
gainera, emakume langileen mendekotasuna area-
gotzen du, euren lana eremu pribatuan eta, hor-
taz, legalitatea betetzeko mugaketa handiekin
egiten den neurrian.

Prostituzioa: esplotazioaren
eta biziraupenaren artean
Azken egunotan komunikabideetatik Espainiako pros-
tituzioari buruzko albiste pilo itzela iristen ari zaigu:
dokumentalak nahiz eztabaidak telebistan, prentsako
artikuluak eta irratiko mahainguruak; horietan, ikus-
pegi eta sentsibilitate oso desberdinetatik, gaia azter-
tzen ari dira. “Informazio pilo hori estu lotuta dago
jarduera horren lan izaerari buruzko epai polemikoak
jasaten ari diren zabalkundearekin. Horri dagokionez,
prostituzioaren inguruko guztia iritzi publikora iristen
ari da, eta horrela, gizarteak sexuaren merkatuaren
inguruan zuen isiltasuna apurtu eta eztabaida atera-
tzen ari dira feminismo lazgarri batzuen jarrera erre-
gulazionisten nahiz abolizionisten artetik. Hala eta
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guztiz ere, interesa sortzen duena ez da zerbitzu
sexualen inguruko jardueren garrantzi ekonomikoa,
edo mendebaldeko herrietan eskariak gora egitea,
sexu askatasuna finkatzearekin bat etortzea, edo pros-
tituten bizi-baldintzekiko kezka: interesa sortzen
duena, izan ere, emakumeen immigrazioaren eta pros-
tituzioaren arteko ageriko erlazioa da, iritzi-inkesten
arabera biztanleria nazionalaren %85ak Espainian fin-
katzeko eskubidea lan-baimena edukitzearekin lotzen
baitu. Horrela, prostituzioaren estigmari gainjarri egi-
ten zaio irregulartasun administratiboko egoeran
egindako immigrazioaren estigma. Espainian ilegala
den pertsonak ez dauka eskubiderik (Lucas, 1994),
baina “ilegala” eta “puta” izanez gero (pertsona horiek
halako gordintasunarekin ikusita baitaude), egoera
horretan dagoen pertsona defentsa eta bazterkeria
juridikoaren eta sozialaren mailarik altuenean dago.
Atal honetan, neurrien irismena eta ondorioak azter-
tuko ditugu; baina, batez ere, lege-egituraren azpian
dagoen filosofia guztia ikusiko dugu; izan ere, ikuspe-
gi trafikista argiarekin, bazterkeria egoera bi horien
konbinazioaren zailtasunak aztertzen saiatuko gara,
horren inguruko planteamenduak sarritan kontrae-
sankorrak izaten baitira. Gure asmoa emakume horiek
jasaten duten ikusezintasun eta minorizazio prozesua
azpimarratzea da, prostituzioaren tratamenduari
dagokionez hartzen den jarrera edozein izan arren.

Testuinguru honetan, migrazioen feminizazio gero eta
handiagoa “sare-gizartetik” deskonektaturiko herrie-
tatik eta muturreko bazterkeria-egoeretatik irteteko
estrategia kontzientetzat eta nahita egindakotzat
hartu behar da. Migrazio proiektua, beraz, kasurik
gehienetan, banakako edo taldeko (familia) erabakiak
hartzearen eraginezkoa da, eta hori gizon eta emaku-
me immigrantearen kasuan aplika daiteke. Hori dela
eta, diskurtso nagusiei dagokienez, esan beharreko
lehenengo gauza hauxe da: ez dago pertsona bati
emigratzeko erabakia harrarazteko gaitasuna duen
talde antolaturik, familiaren kasua alde batera utzita,
eta emigrazio hori “legez” egiteko ezintasunak pertso-
nen trafikorako sareak (antolaketa handiagokoak edo
txikiagokoak) erabiltzera behartzen du.

Hala eta guztiz ere, migrazio proiektuaren barruan
berezkoa den erabaki-hartze prozesua ukatzea ele-
mentu nagusia da migrazioak kriminalizatzeko estra-
tegian. Immigranteei euren subjektu izaera kentzen

zaien neurrian, migrazio jarioak kontrolatzeko politi-
kak euren bizitzak babesteko tresnatzat aurkezten
dira, errealitatea goitik behera aldatuz. Horretarako,
testuinguru globalean komunikabideetan behin eta
berriro egiten diren oinarri gabeko akusazioek “legiti-
matu” egiten dute gobernarien jarduera, baita gerra
adierazpenen moduko ekintza oso konplexuetan ere,
Iraken aurkako gerraren kasuan ikusi denez. Baina,
batez ere, sinesgarritasun aukera handiagoak daude
immigranteak emakumeak direnean, horiek sarritan
adin txikikoekin lotzen baitira, gero ikusiko dugunez.

Immigrazioari buruzko ikuspegi trafikistak ibilbide
garrantzitsua eta trinkoa dauka, eta horren barruan,
emakumeak XIX. mendean Amerikara eta Australiara
egindako migrazioak sartzen dira: “emakume zurien
salerosketa”. Zuzen lotuta dago mugimendu abolizio-
nistara eta hori Ingalaterran sortu zen, XIX. mendeko
bigarren erdian; lehenengo arrakasta politikoa 1904an
lortu zuen, Parisen “emakume zurien salerosketari”
buruzko Nazioarteko Lehenengo Akordioa sinatu
zenean; horren atzetik 1910eko, 1921eko eta 1933ko
akordioak etorri ziren. Pertsonen salerosketaren eta
prostituzioaren ustiapenaren errepresiorako konben-
tzioa 1949ko abenduaren 2an onartu zuten Nazio
Batuek, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala egin
eta urtebetera, esklabotzaz edo antzeko jardueraz
arduratzen diren Giza Eskubideei buruzko nazioarteko
tresnen artekotzat. Ikuspegi abolizionista hegemoni-
koa izan zen, erakunde horren barruan, eta ondorio
garrantzitsuak izan zituen Giza Eskubideekiko konpro-
misoa zuten erakunde eta pertsona guztiengan.

Guri dagokigun gaian, prostituzioaren eta immigra-
zioaren arteko loturari dagokionez, Konbentzioak
planteaturikoaren arabera, prostituziora bideraturiko
salerosketari aurre egiteko, estatuek immigranteak
babesteko neurriak hartu behar dituzte, “batik bat
emakumeak eta haurrak babesteko neurriak, bai irte-
erako eta bai harrerako lekuan, baita bidaian bertan
ere” (17.1 artikulua). Halaber, salerosketaren arriskue-
kin erlazionaturiko prebentzio programak antolatu
(17.2 artikulua), leku publikoak, geltokiak nahiz aire-
portuak zaindu (17.3 artikulua) eta neurriak hartu
behar dituzte agintari eskudunek konplizeak edo erru-
dunak iristeari buruzko informazioa edukitzeko, baita
salerosketaren biktimei buruzko informazioa edukitze-
ko ere. Ikusten denez, orain dela ia mende erdi baino
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gehiago formulatuta egon arren (beste helburu eta
interes batzuekin, Europako oraingo gobernuek dituz-
tenei dagokienez), agerian dago neurri horiek egokitu
egiten direla migrazio jarioak kontrolatzeko interesera,
EBko estatuen legeriek interes hori eduki baitute
Maastrichteko akordioetatik Europako Konstituzioaren
proiektura arte.

Dinamika horiei dagokienez, datuek adierazitakoaren
arabera, sexuaren merkatua gero eta handiagoa da,
horren jardueraren arlo guztietan, testuinguru anitza-
ren barruan; bertan, estatu batzuek debekuaren alde-
ko legeriak eduki eta prostituta nahiz bezeroa zigor-
tzen dituzte (adibidez, Irlandaren kasuan). Beste esta-
tu batzuek, bezeroari isunak jarri nahiz espetxean
sartzen dute, eta gainera, prostituzioaren ustiatzaileei
zigor gogorrak ezartzen dizkiete (esate baterako,
Suediaren kasuan). Legeria erregulazionistak dituzten
estatuak ere badira, esaterako, Alemania edo Holanda.
Beste estatu batzuek jarduera horren forma batzuk
erregulatzen dituzte, gainerako formak toleratuz edo
debekatuz. Zenbait estatutan tolerantzia nagusitzen
da, eta ez dago ez erregulaziorik ez debekurik.
Espainiaren kasuan, gaur egun, jarduera horri loturiko
sektore ekonomikoek (hain zuzen ere, harremanak iza-
teko lokalak) argitara irten eta gizartearen onarpena
lortu nahi dute. Atzerritartasun legeak eta nazioarte-
ko xedapen abolizionistak konbinatuz, prostituzioa
delitu-jardueren arloan dago, eta egitura horren
barruan, negozioek gero eta irabazi handiagoak lor-
tzen dituzte eta prostitutek, berriz, ez dute euren
eskubidek bermatzeko baliabide legalik. 

Komenigarria da azken arrazoiketa horretan sakontzea.
Patronalaren interesen arabera, ez da komeni prostitu-
zioa lan jardueratzat onartzea, eta horretan bat datoz
jarrera abolizionistekin; hain zuzen ere, patronalak
ostalaritzako negoziotzat aurkeztu nahi ditu lokalak.
Horrela, prostitutak hoteleko maizterrak izan eta
bikoitza ordainduko lukete, ostatuarengatik nahiz
mantenuarengatik eta gelak euren jardueretarako era-
biltzeagatik ere bai. Horrenbestez, helburua ez da pros-
tituzioaren erregularizazioa, negozioaren onarpen
soziala eta “normalizazioa” baizik, eta, horretarako,
beharrezkoa izango litzateke poliziaren esku-hartzeak
eta lokalak ixteko etengabeko mehatxuak amaitzea.

Enpresaren logikatik begiratuta, koherentea da prosti-
tuta “hoteleko maiztertzat” agertzea, erlazio horrek
maximizatu egiten baitu establezimenduaren iraba-
ziak; gainera, murriztu egiten ditu lokalaren, gelen eta
taberna-zerbitzuaren mantenamenduaren kostuak. Ez
da harritzekoa, hortaz, enpresaburuak haserre egotea
Andaluziako Justizia Auzitegi Gorenak eman duen
epaiarekin; izan ere, horren arabera, Kordobako “eróti-
cas Goya” klubaren jabeak Gizarte Segurantzan alta
eman behar die lokalean 2001ean prostituzioan zebil-
tzan hamabi neskei, lan-ikuskapenak egindako bisital-
di baten ondorioz.

Epai hori interesgarria da. Izan ere, kontraesanez bete-
riko gai baten konplexutasuna legeriaren eremuan
txertatzen du, eta konplexutasun hori, berriz, prostitu-
zioak Espainian duen tratamendu anbiguoaren eragi-
nezkoa da. Enpresaburuen planteamenduak, lokalen
jabeen eta maizterren erlazioaren lan izaeraren onar-
penak proxenetismoaren onarpena eragiteari dagokio-
nez, badauka bere logika, baina hori ez onartzeak ez
du esan nahi halakorik ez dagoenik. Epaiaren ondorio
nagusienetariko bat, izatez ere, gai konplexu hori iritzi
publikoaren bistan uztea da; egin-eginean ere, debe-
kuaren eta tolerantziak dakarren onarpenaren artean
dagoenez, era guztietako gehiegikeriak egiten dira.

Prostituzioaren egoeraren ondoriozko zailtasunei
(erregulaziorik ez, baina tolerantzia, hertsapena froga-
tuz gero debekua, baina “harremanak izatearen” faze-
tan –lan jardueratzat– onarpena), beste konplexutasun
bat ere gehitu behar zaie; hau da, zigor Kodean eta lan
legerian indarrean dauden xedapenak nahiz araudiak
Atzerritartasun Legeekin bateratzeko ahalegina. Halako
lokaletan egiten diren sarekadek agerian jartzen dute
emakume horietariko askok ez dutela Espainian egote-
ko baimena ematen duen dokumentaziorik. 

Prostituzioa lan jardueratzat ez onartzeak ondorio
larriak ditu immigranteentzat, prostituzioan jarduteko
modalitate guztietan, ez baitu lan baimenaren bidez-
ko erregularizaziorako aukerarik ematen. Egoera
horren aurrean, bi aukera daude: edo kontratu fal-
tsuak lortu (kalkulatu ezin den ehunekoa altan daude
Etxeko Langileen Araubide Berezian eta, neurri txikia-
goan, Nekazaritzako Araubide Berezian)3, edo, sarritan
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egiten denez, “legaltasunik ezan” gelditu, eta horrela,
ahultasun handiagoa dute eta esklabotzaren antzeko
ustiapen egoerak jasan behar izaten dituzte. 

Egoera horri irtenbidea aurkitzeko, indarreko atzerri-
tartasun araudiko 41.3 artikuluko d) atalean ezarrita-
koaren arabera, aldi baterako bizitzeko baimena
emango zaie, kasu bakoitzeko salbuespenezko egoerak
kontuan hartuta, Espainiako agintari administratiboe-
kin eta judizialekin lankidetzan diharduten pertsonei.
Hain zuzen ere, antolaturiko sareen aurkako
Lankidetzari buruzko 94. artikuluan ezartzen denez,
atzerritarren batek zehapen espedienterik edukiz gero,
izapidegileak “bertan aipaturiko pertsonen erantzuki-
zuna salbuesteko eta pertsona horiek ez kanporatzeko
proposamena egin dezake, agintariekin edo horren
agenteekin lankidetzan ibili badira, funtsezko datuak
emanez edo kasuan kasuko prozesuetan aitorpenak
eginez, biktimatzat, kaltetutzat edo lekukotzat, edo
gizakien legez kontrako trafikoen egileak zein lagun-
tzaileak agintari eskudunen aurrean salatuz… Hori
horrela bada, atzerritarrak berak aukeratuta eta
horren gizarteratzea errazteko, estatuan aldi batean
bizitzeko baimena emango zaio (salbuespenezko ego-
eretan), baita lan egiteko eta bertan bizitzeko baime-
na ere, edo bere jatorrizko herrira itzultzeko errazta-
sunak emango zaizkio. Hala eta guztiz ere, dokumen-
tazio hori ematea ezeztatu egin daiteke, baldin eta
titularrak (biktimatzat, kaltetutzat edo lekukotzat
duen prozedurak dirauen artean) agintari polizialekin
edo judizialekin lankidetzan jarduteari uzten badio”.

Hala eta guztiz ere, eta ez gai honetan bakarrik, lege
horren elementurik garrantzitsuena migrazio jarioak
kontrolatzeko elementuen nagusitasunean oinarritzen
da, integrazioko neurrien kaltetan. Errealitate hori eta
2001eko irailaren 11ko atentatu terroristen ondorioz
mundu osoan sorturiko eszenatokia estu lotuta daude.
J. de Lucasek planteatzen duenez (2002:24), “irailaren
12tik aurrera, eta terrorismoaren aurkako “gerra”
horren erabateko lehentasuna ikusita, immigrazio
politikak desagertu egin dira (behintzat lehentasun-
tzat) Europako agenda politikotik, home policy deri-
tzonarekin erlazionaturiko gaiekin duten loturaren
kasuan izan ezik (edo, argiago eta zehatzago esateko,
segurtasunaren eta ordena publikoaren dimentsioare-
kin duten loturaren kasuan). Gainera, hauxe ere plan-
teatu du: “Horren guztiaren ondorioz, immigrazioa

politika instrumentaltzat eta defentsakotzat kudea-
tzen da berriro, hau da, mugako poliziak erabili eta lan
merkatuaren egokitzapena egiten da” (25. or.). 

Lehentasun hori argi ikusten da kasu legaletan egiten
ez diren migrazio jarioei buruzko iritzian ikuspegi tra-
fikistak duen garrantzian; horiek, gero eta gehiago,
kontingenteko eta, batik bat, jatorrizko kontratuko
ereduetara murrizten dira. Horrela, atzerritartasuna-
ren arloko urratzeei eta bertako zehapen araubideari
buruzko III. tituluko 54. eta 59. artikuluetan, hori azpi-
marratzen da. 54. artikuluko (urratze oso larriei buruz-
koa) b) atalean hauxe esaten da: “pertsonen ezkutuko
immigrazioa Espainiako lurraldera bideratzeko edo
pertsona horiek bertan gelditzeko sutapena egitea edo
horretarako erraztasunak ematea (dirua irabazteko),
gertaera hori delitua ez denean”. Gainera, prostitu-
zioaren arloan, 59.1 artikuluan hauxe ezartzen da:
“Espainiako muga baimen egokirik gabe zeharkatu
duen atzerritarrak, edo sarrera hori aitortzeko betebe-
harra bete ez duen eta Espainian modu irregularrean
dagoen atzerritarrak, baimenik nahiz dokumentaziorik
gabe edo dokumentazio irregularrarekin dagoen atze-
rritarrak (gizakien legez kontrako trafikoaren edo immi-
grazio ilegalaren edo eskulanaren legez kontrako trafi-
koaren edo prostituzioaren ustiapenaren -beharrizan
egoera aprobetxatuz- biktima, kaltetua edo lekukoa),
erantzukizun administratiborik gabe gelditzeko auke-
ra dauka, eta ez da Estatutik kanporatuko, baldin eta
trafiko horren egileak edo laguntzaileak agintari esku-
dunen aurrean salatzen baditu edo atzerritartasunaren
arloko funtzionario polizialekin lankidetzan jarduten
badu, funtsezko datuak emanez edo egileen aurkako
prozesuan lekukotzat agertuz.

Prostituzioa emakumeentzako lan-nitxo berezia sor-
tzea (handitzeko joerarekin) eragiten duen errealita-
tetzat aztertzetik urrun, neurri horiek emakume
horien estigma soziala areagotzen dute. Izan ere,
horren eraginez, emakume immigranteak kiribil bate-
an sartuta gelditzen dira, eta bertan, euren jarduera-
ren gaineko zentsura moralari antolaturiko nazioz
gaindiko delinkuentziarekiko identifikazioa gehitzen
zaio. Prostitutak edo delitugileak, edo delitugileen bik-
timak, baina betiere delitugileei lotuta. Berriro gizar-
teratzeko (arlo moralean eta legalean) irtenbide baka-
rra salaketa da.
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Gizakien trafikoa ekiditeko neurriek batez ere trafiko
horren errepresioan oinarritzen dira, biktimen babese-
an baino gehiago. Abiapuntutzat hartzen dituzten
gertaeren izaera askoz ere konplexuagoa da, eta izae-
ra horren barruan gizabanako eta talde desberdinak
biltzen dira, eta horiek euren estrategiak ezartzen
dituzte. Izan ere, alderdi horien arteko interesen kon-
bergentzia proposatzen da, estatuek migrazio lege
murriztaileak diseinatzearen eraginez, eta lege horiek
antolaturiko igarotze-sareen erabilera sortzen dute.
Gainera, migrazio proiektua abiatzearen zailtasuna ez da
bidaiara mugatzen; izatez ere, horren barruan, gero eta
gehiago, harrerako gizarteetako gizarteratzea eta lane-
ratzea ere sartzen da. Horren guztiaren ondorioz, igaro-
tze-sareekiko mendekotasun gero eta handiagoa dago,
eta horien eragin-aldea jatorritik finkapenera hedatzen
da; izan ere, enpresaburuekin eurekin edo bitartekariekin
egituratzen dira, azken horiek bideratu egiten baitute
eskariaren eta eskaintzaren arteko desfasea.

Irregulartasun administratiboa duen immigrantea ingu-
ratzen duen zirkulutik irteteko aukera, testuinguru
honetan, sarea desegiten laguntzearen baldintzapean
jartzea zaila eta arriskutsua da. Zaila da, kasurik gehie-
netan immigranteak gauza gutxi dakielako sare horiei
buruz (sareko nodo bat edo batzuk, bitarteko elemen-
tuak eta elementu baztertzaileak, igarotzeko edo lane-
rako bitartekaritzat jarduten dutenak); erlazio zuzenki
proportzionala dago sarearen antolaketa mailaren eta
bertako zuzendariek ezkutuan nahiz babestuta geldit-
zeko gaitasunaren artean. Bestalde, arriskutsua da,
migrazioa antolaturiko sarera lotuta dagoen neurrian
sare horrek presio handia egiten duelako immigrante-
engan, eta batzuetan, gainera, euren nahiz familiakoen
biziaren aurkako mehatxuak ere jasotzen dituzte.
Horrenbestez, bisaturiko salbuespenaren bidezko erre-
gularizazioa eta Estatuan aldi batean bizitzeko baime-
nak agintariekiko edo horren agenteekiko lankidetzari
lotzea (lankidetza amaituz gero immigrantea dokumen-
tazio barik gera daitekeela kontuan hartuta) pertsona
hori aramu-sare batean harrapatzea da, eta bertan,
gauza txar biren arteko bat aukeratu behar izaten du:
alde batetik, kanporaketa, eta bestetik, bere nahiz fami-
liakoen bizia arriskuan gelditzea. 

Bestalde, neurri horrek bi helbururen arteko baterae-
zintasuna eragin dezake: antolaturiko nazioz gaindiko
delinkuentziaren aurkako borroka eta immigranteen

legez kontrako trafikoaren aurkako protokoloa sina-
tzearen eraginezko betebeharra; izan ere, azken
horren ondorioz, estatuek babesa eskaini behar diete
immigranteei, pertsonek edo taldeek eurengan egin
dezaketen edozein biolentzia motaren aurka, emaku-
meen eta haurren beharrizan bereziak aintzat hartuta.

Salaketaren arriskua, gainera, ez da neurri horren zail-
tasun bakarra. Ez salatzea ere arriskutsua da prostitu-
tarentzat; izan ere, kasu horretan zehapen espedientea
ezarri ahal zaio eta, beraz, kanporatu egin daiteke, edo
delitu-taldearen kidetzat auzipetua izan daiteke.
Legezko kasu horren barruan ez dira kontuan hartzen
emakumeek prostituzioan jardutea aukeratzeko
kasuak, eta horrekiko alternatibak ere ez dira eskain-
tzen. Legezko kasu hori aukeratu duten emakumeen
taldea oso txikia da eta, iturri batzuek salaturikoaren
arabera, talde horren barruan kanporaketa kasuak
egon dira. Neurri horiek lorturiko oihartzun urria ain-
tzat hartuz, horiek berriro planteatu behar dira, ema-
kume horiek errazago gizarteratu ahal izateko.

Lehen esan dugunez, legearen erreformak eremu poli-
tiko zabalago batean txertaturik daude, eta bertan,
segurtasunari eta ordena publikoari loturiko neurriek
erabateko hegemonia dute, eta gainera, ondorio
garrantzitsuak eta larriak dituzte eskubideen arloan.
M. Jiménezek4 (2003) dioenez, Espainiako estatura
bakarrik iristen diren adin txikikoen arazoak aztertze-
an, lehenengo eta behin, immigrante izatea azpima-
rratzen da, adin txikikoak izatearen aurretik; hala ere,
prostituzioan dabiltzan adin nagusiko emakumeei
buruzko xedapenetan, “minorizaziorako” joera ikusten
da, horien egoera babesik ezari lotutako egoerarekin
asimilatuta. Emakumeen eta haurren arteko identifi-
kazio hori zuzen lotuta dago adierazpen sozial patriar-
kalen ikuspegi paternalistara, emakumeen prostitu-
zioari buruzko eztabaidan dirudienez ikuspegi hori
nagusitzen baita. Lege eremua, beraz, koherentea da
anbiguotasunez eta iritzi moralez nahiz ordena publi-
koei buruzko iritziez beteriko eztabaida sozialarekin,
eta horrela, prostitutak ez dira funtsezko alderdi bitan
onartzen: alde batetik, migrazio proiektuaren prota-
gonistatzat, eta bestetik, prostituzioan dabiltzan ema-
kumeak direnez eskubidedunak diren subjektutzat.

Bistan da prostituzioa irabazi handiak sortzen dituen
jarduera ekonomikoa dela. Errealitate hori ikusita, gal-
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detu egin behar da ea nork edo nortzuek ateratzen
dituzten irabaziak eta galerak jarduera hori ez onar-
tzetik. Jakina, horren erantzuna ez da erraza, gaiaren
inguruko errealitatea konplexua baita eta ñabardura
asko baititu. Prostituzioan jarduteko eredu desberdi-
nek erantzun desberdinak behar dituzte. Kaleko pros-
tituzioak neurri jakinak behar ditu eta klubetako pros-
tituzioak, berriz, beste neurri batzuk; modalitate biok,
gainera, ez dute zerikusirik etxebizitzetan garatzen
den prostituzioarekin. Baina prostituzioan jarduteko
modalitate desberdinen barruan ere egoerak desberdi-
nak dira. Iritzi moralen nagusitasunari esker, eragile
sozialak eztabaida faltsuan nahasten dira, baina hori
onartezina da ikuspegi etikotik begiratuta, berorren
azken emaitzak, abiapuntuko posizioa edozein izan
arren, subjektu sozialak gauza bihurtzen dituelako.
Prostituzioan oinarritzean, horren aldeko edo aurkako
iritzia eman eta prostitutak albo batera utzi behar
dira. Prostitutetan oinarritzean, aldiz, onartu egiten da
funtsezko gaia horien eskubideen onarpena dela.
Egin-eginean ere, gizaki guztien berezko duintasuna
onartu behar da, horren egoera edozein izan arren;
horrela, onarpen horretan oinarrituz, denon artean
eraikitzeko eredu sozialei buruzko eztabaida sor deza-
kegu. 

Azken hori, berriz, ez da emakume horien aurka egiten
diren eskubide-urraketa larriak saihesteko ahalegina.
Aldiz, gure ustez, prostituten onarpenak prostituzioko
testuinguru askotan dagoen bidegabekeria agerian
jartzeko aukera ematen du, horren aurka borrokatze-
ko mekanismo eraginkorragoak sortzeko aukera ego-
teko. Agintarien eta euren eragileen lehentasuna,
Nazio Batuen Konbentzioan eta horren eraginezko
protokoloetan jasotakoaren arabera, pertsonen esku-
bideen babesean eta zaintzan oinarritzen da, eta
beraz, halako egoeren aurka borrokatzeko bideak ire-
kiko dira. Bestela, orain arte egin den bezala, lehenta-
suna migrazio jarioen kontrola eta, batez ere, murriz-
tapena izanez gero, alderantzizko emaitza lortuko
dugu: immigranteen kriminalizazioa eta euren eskubi-
deen murriztapena edo ukapena. Testuinguru horre-
tan, ustiapen egoeren aurkako borroka ezinezkoa da,
baldin eta hori oraingo Atzerritartasun Legearen berri-
kuntza bati lotzen ez bazaio, lege horretan orain jaso-
tzen den eskubideen desberdintasuna ezabatzeko.
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Gure ustez, “emakume immigrantetzat” hartzeko erabiltzen diren kate-
goriak lagungarriak dira desberdintasunak indartzeko, eta, horren eragi-
nez, aurkaritza eta desoreka planoan kokaturik gelditzen dira, “emaku-
me espainolaren” ereduari dagokionez, eta azken eredu hori ere sarritan
irudimenezkoa, irreala eta estereotipatua izaten da. Biztanleria immi-
grantea “gizarte bazterkeriako taldetzat” irudikatzera garamatzaten
mekanismoak jakin nahi ditugu, baita politika publikoa eta Gizarte
Zerbitzuak horien inguruan egituratzeko modua ere. Hain zuzen ere,
“emakume immigrante” kategoriari buruzko diskurtsoak eta praktikak
aztertu nahi ditugu; izan ere, horien bidez, errealitatea antolatu, halako
emakumeen gizarte bazterkeria eragin eta esku-hartze ereduak propo-
satzen dira.

1. “Emakume immigrante” kategoriaren sorrera
Ia laurogeita hamarreko hamarkadara arte, Europar Batasunetik kanpo-
ko immigrazioa ez zen “arazo publikotzat” hartzen Espainiako estatuan;
izan ere, garai hartan agenda politikoetan (Agrela 2004) sartzen hasi
zen, lehenengo Atzerritartasun Legea egindakoan; lege horrek egoera
jakinak arautu eta espainiarrak ez zirenak (luzaroan Espainian bizi arren)
“atzerritar” bihurtu zituen. Hasieran kezka tekniko-administratibo hutsa
izan arren (sarreren eta irteeren kontrolean soilik arduratzen zena),
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1 Autorea Jaeneko Unibertsitateko Gizarte Lanaren Unibertsitate Eskolako irakaslea da, baita Granadako Unibertsitateko Emakumeari buruzko Ikerketen Institutuko
ikertzailea ere. 

2 Eskerrak eman nahi dizkiet Cristina Berlangari eta Leyre Triguerosi, liburuki honetan parte hartzeko gonbidapena egin didatelako; bi horiek, euren lana, ahalegi-
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ko azterketak eta eztabaidak ezartzeko.

“Emakume migrantea” irudiak gizarte
ekintzako politiketan
Diskurtsoetatik esku-hartzeko
praktiketara eta ereduetara

Belén Agrela Romero1/2

Generoari eta Inmigrazioari buruzko liburu
honen barruko eztabaidan, testu honen bidez,
hausnarketa batzuk eskaini nahi ditut politika
publikoetatik emakume inmigranteak
eraikitzeko eta antolatzeko moduari buruz;
eraikuntza eta antolaketa horiek generoaren,
inmigrazioaren eta kulturaren aurkezpen
jakinetan oinarrituz egiten dira, eta horiek,
batzuetan, emakumeok munduan duten
posizioa bereizteko eta hierarkizatzeko
erabiltzen dira. Gure helburua zenbait gogoeta
egitea da, eremu publiko eta instituzionaletik
biztanleriak eta, hain zuzen ere, emakumeak
sailkatzen eta urruntzen dituzten mekanismoei
buruz; sailkatze eta urruntze hori
hiritartasunari, etniari, arrazari, kulturari edo
gizarte klaseari loturiko arrazoietan euskarrituz
egiten da. “Beste emakumeak” eraikitzeko
erabiltzen diren sailkapen eta estigmatizatze-
prozesuen bidez, arruntaren eta susmagarriaren
arteko mugak indartzen dira, baita garatuari
eta azpigaratuari edo zuzenari eta delituzkoari
buruzko ideiak ere. 



apurka-apurka, politizatze prozesua eta berrikuntza
politiko nahiz instituzionaleko fasea abiatu zen
(Zapata et al. 2002). Biztanleria immigrantea ordezka-
tu duten irudiak gizonen profilean eta esperientzietan
oinarrituz eraiki badira ere, 2000ko hasieran abiaturi-
ko esku-hartzearen testuinguruan hartu zuen prota-
gonismorik handiena emakume immigrantearen iru-
diak, neurri handian “estatistikak agertzearen” ondo-
rioz, baina batez ere emakumeei etxe barruan eta
komunitatean ongizatearen bermatzailetzat ematen
zaien eginkizunaren ondorioz.

Euren kopuru handia agerian gelditu zenean, emakume-
en immigrazioari buruzko ikerketak ugaritzearen eragi-
nez, emakumeok ikuskatzen hasi eta berezko nortasune-
ko subjektutzat ikusten hasi ziren (euren mugikortasuna
gizon baten mugikortasunari lotuta egon edo ez).
Horrela, kategoria sozio-politiko berria sortu zen, “ema-
kume immigranteak”, eta horrek ordeztu egin zuen ema-
kumeen migrazioak betidanik izan duen ikusezintasuna;
horren ordez, horien hiperikusgarritasuna sortu zen eta
horrek arretaren erdigunean kokatu zituen emakumeok
(Juliano, 2002): migrazio prozesuei eta emakumeek
horietan duten edo izan behar duten rolari buruzko dis-
kurtsoetan, programetan, praktiketan. Egoeraren eraba-
teko isiltzetik, bereziko protagonismora igaro gara, eta
horrek lehentasunezko helburutzat jartzen ditu berdin-
tasun planetan, Europako fondoekin finantzaturiko pro-
grametan, heziketa ikastaroetan, gizarte laneko prakti-
ketan, GKEen ekintzetan, etab. 

Ekintza horiek emakumeok gizarteratzeko/baztertzeko
eragin handia duten neurrian, ikertzailetzat eta gizar-
te eragiletzat dudan ibilbidearen eta esperientziaren
ostean, hausnarketa sakona egin behar izan dut ema-
kume horien integrazioa (prozesu politikoetan eta
praktika profesionaletan) eraikitzeko oinarritzat har-
tzen diren irudiari edo irudiei buruz. Programa politi-
koetan eta gizarte ekintzako praktiketan horiek irudi-
katzeko eta izendatzeko moduari buruzko “diskurtso
eragiketak” aztertzeko interesa izan nuen. Nire ustez,
emakumeok behatzeko eta pentsatzeko moduek bal-
dintzatu egiten dituzte eurok tratatzeko era. Hori dela
eta, politika publikoak sortzeko zentroetan generoari

eta immigrazioari buruz sartzen diren esanguretan
sakontzeko erabakia hartu nuen, baita emakume
horien bazterkeria azaltzeko eta euren integrazioa jus-
tifikatzeko erabiltzen diren arrazoiketetan sakontzeko
erabakia ere. Azken batean, gizartetik eta politikatik
eraikitzen diren kategoriak aztertu nahi nituen; kate-
goria horiek eragile sozial batzuk irudikatu eta (berri-
ro) asmatzen dituzte, horiei jokabide, jarrera, balio,
beharrizan eta abar jakinak emanez. Irudi edo adieraz-
pen sinboliko horiek, aldi berean, praktika sozialen eta
immigranteekin ditugun elkarreragin zuzenaren bidez
ere eraikitzen eta eratzen dira.

Boterearen teknologiatzat hartuta (Foucault 1992),
politika eta esku-hartze horiek erabilgarriak dira men-
dekotasun jarrera jakinak sortzeko moduak ulertzeko
eta horietan sakontzeko; halaber, baliozkoak dira
gizarte taldeen arazoak eta horiek emakume immi-
granteak integratzeko edo baztertzeko prozesuetan
dituzten ondorioak zehazteko moduak ulertzeko eta
horietan sakontzeko ere.

Nire ikerketaren begirada (galderaz beterikoa), besteak
beste, honako galdera hauek osatzen dute:
Biztanleria immigrantearen kasuan, nola antolatzen
dira generoko erlazioak? Emakume immigranteek
politika publikoetan dituzten beharrizan egoeren
azterketa, zer diskurtso-eremutik egiten ari da?
Berdintasun politiketan eta praktiketan nola gauza-
tzen dira genero, atzerritartasun eta kulturako kate-
goria jakinak? Politika publikoak zein neurritan dira
lagungarriak generoko desberdintasunak eragiteko?3

2. Politika publikoak, errealitatea
eraikitzeko tramankuluak

Politika publikoak, gaur egun, estatu modernoen fun-
tsezko tresnak dira gizartea antolatzeko. Aldi berean,
batez ere migrazio politikoen kasuan, biztanlerien
arteko sailkapenak eta bereizketak sortzen dituzte;
pertsonak horien subjektutzat eta objektutzat eraiki-
tzen dituzte, euren bizitzak erregulatzen dituzte, eta
gainera, gu lotzen edo baztertzen gaituzten talde des-
berdinei buruzko esangurak sortzen dituzte. 
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3 Horri dagokionez, niretzat oso erabilgarria izan zen Virginia Maquieirak, Carmen Gregoriok eta Elena Gutiérrezek egindako lana (2000), politika publikoei, gene-
roari eta immigrazioari buruzkoa. Horiek eskaini zizkidaten gakoak baliozkoak izan ziren nire esperientzian sakontzeko, politika publikoetara hurbiltzeari dagokio-
nez; horrela, definizioek “beste emakumeak” eraikitzean eta “berdintasunen” nahiz “desberdintasunen” arteko mugetan duten ahalmena aztertu ahal izan nuen
(Agrela 2002a, 2002b). 



Cris Shorek eta Susan Wrightek (1997), politikaren
antropologiaren ikuspegi batetik, esaten dute politika
publikoak gizartearen esangura desberdinak antola-
tzeko balio duten testutzat irakurri behar direla,
horrela erretorikak eta integratzeko nahiz baztertzeko
ikurrak sortzen baitira. Politikak hizkuntzaren barruan
zabaltzen dira eta arrazoitzeko modu berezi batean
oinarrituz eratzen dira; modu berezi horrek eragina
dauka izendatzeko eta sailkatzeko moduan, eta horrek
testuinguru sozialak eta kulturalak lotzen ditu.
Horrela, biztanlerien arteko sailkapenak eta bereizke-
tak sortzen dira, eta pertsonak horien subjektutzat eta
objektutzat eraikitzen dira; euren bizitzak erregulatu
eta gu lotzen edo bereizten gaituzten taldeei buruzko
esangurak asmatzen dira.

Sailkapen sistema horren helburua, Pierre Bourdieuk
(1994) dioenez, eragin sozialak sortzea da; egitura
sozial baten barruan sailkatzen gaituzte, estatus jaki-
naren arabera, eta batzuk besteetatik bereizten gai-
tuzte, mota desberdineko sailkapenen eta politiken
bidez; horien arabera, rol eta eskubide desberdinak
ematen gaituzte subjektutzat. Horrela, talde edo kate-
goria sozialak sortzen dira (“ama ezkongabeak”,
“immigranteak”, “Europar Batasunekoak”, “elbarriak”,
“hirugarren adina”, “prostitutak”, “drogazaleak”, etab.),
eta horiek esangura desberdinak hartzen dituzte esze-
natoki sozial eta politiko desberdinetan. Zatikatze eta
hierarkizatze horrek bereizketak eragiten ditu pertso-
nen artean, eta sarritan, gainera, desberdintasunaren
eragilea izaten da. Sailkapen horiek, sarritan, itxuraz
deskribatzen dutena birsortzen dute.

Munduaren ikuspegi jakina egituratzen duen prozesu
konplexu honetan, politika publikoek garrantzi handia
hartzen dute, errealitatea deskribatzen duen diskurtso
instituzionala eratzen dutelako. Horrela, agenda poli-

tikoak sortzen dira, hau da, talde jakinei esleituriko
“arazoak” modu berezian eraikitzen eta zehazten dira,
azalpenak landu nahiz ezartzen dira, eta arazoen for-
mulazioan inplizituak diren soluzioak eskaintzen dira
(Ibáñez 1998). 

Gure arreta diskurtso instituzionalean edota gober-
nuaren diskurtsoan oinarritzearen arrazoia (horrek
errealitate mota jakina eraikitzen duela jakin arren,
errealitate mota partziala eta nahiko itxuragabetua),
izan ere, diskurtso hori nagusia izatea da, berori
hedatzeko bide pribilegiatuak daudelako eta pentsae-
ra alternatiboak salbuesten dituelako,4; gainera, legiti-
moa da, sinesgarritasun handia ematen zaiolako, teo-
ria objektibotzat eta ofizialtzat hartzen baita.5 Bi
alderdi horiek erretorika instituzionalari gaitasun han-
dia ematen diote, errealitateari buruz egiten duen
deskribapena eta interpretazioa beste batzuk baino
zorrotzagoa dela sinestarazteko. Baina, oraindik ere
garrantzitsuagoa dena, erretorika horretan oinarrituz
esangura jakinak eraikitzen dira, eta, horietan euska-
rrituz, praktika arautu, gizarte beharrizanak interpre-
tatu, erantzuteko modalitateak asmatu eta gizarte
ekintzako politikak egituratzen dira. 

Espainiako politika sozialak Gizarte Zerbitzuen siste-
ma publiko baten bidez gauzatzen dira, bizi kalitate-
ko eta gizarte ongizateko maila hobea lortzeko,
gabeturiko pertsonen nahiz taldeen prebentzioko,
laguntzako eta gizarteratzeko jarduketen bitartez.6

Hori, berriz, Espainiako babes sozialeko sistemara
sartzeko atea da, hiritarren eskubide subjektiboa
baita. Autore horiek diotenez, Gizarte Zerbitzuek
“Gizarte Politika dagoela adierazten diete hiritarrei”.
Eskubide sozial horiek, gero, hedatu egin ziren
Espainian modu erregularrean bizi diren “Batasu-
netik kanpoko biztanleengana”.7
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4 Parte hartu nuen “Análisis de las políticas públicas y su impacto en la reproducción y cambio de las desigualdades de género: acción social, inmigración y coopera-
ción al desarrollo” (45/01) izeneko proiektuan, Carmen Gregorioren zuzendaritzapean, eta horrek halako gaietan sakontzeko aukera eman zidan; proiektu horrek
Emakumeak eta Generoa deritzon ikerketa programa sektorialaren eremuan (Lan eta Gizarte Arazoetarako Emakumearen Institutua) izan zuen dirulaguntza.

5 Ez dut ukatzen menpeko talde batzuek landutako alderantzizko diskurtsoak daudenik, baina boteretik eta politiken kudeaketaren eremutik landutako diskurtsoek
duten eragin handia azpimarratu nahi dut, “errealitate” nagusia aztertzeko ereduari eta horren gaineko diskurtsoari dagokionez. Diskurtso hori hedatzeko bide
pribilegiatuen erabilera eta, batez ere, horri ematen zaion legitimitatea (teoria ofizialtzat hartzen delako) kontuan hartuta, erretorika instituzionalak gaitasun han-
diagoa dauka praktika arautzeko erabiltzen diren esangurak zehazteko. Gaiaren bat eztabaida publikoaren erdigunean dagoenean, adibidez, migrazioen kasuan,
diskurtsoan hierarkia prozesua gertatzen da, eta, horren bidez, hitz batzuk besteak baino garrantzitsuagoak izaten dira (Laclau & Mouffe 1985, Halkierren aipa-
tuak 2003).

6 Politika publikoek errealitatea deskribatzeko modua teoria ofizialtzat har daiteke: 1) Kasuan kasuko egoera sozialaren gertaerak eta oinarrizko errealitateak des-
kribatzen eta kontzeptualizatzen ditu (epistemological claims), 2) Esku-hartzeen bidea teorizatu eta prozesu politikoen eta sozialen arteko kausaltasunak ezar-
tzen ditu (explanatory claims), 3) Politiken helburua den balio-gune motaren bat gauzatzen du, eta hori, berriz, horren azpiko justifikazio filosofikoa izango da
(normative claims). (Gil 2002).

7 Gehiago garatzeko,  ikusi Mª Luisa Setién eta Mª Jesús Arriola (1998).



Espainiako babes sozialeko sistemaren funtzionamen-
dua modu zatikatuan eta eraginkortasun urriarekin
garatzea alde batera utzita, hori lortzea, berez eta
modu formalean, gizakiaren eskubideak eta hiritarra-
ren eskubideak parekatzea da; pertsona guztien bana-
kako eskubideak eta hiritarrek Estatu nazio jakinaren
kidetzat dituen eskubideak parekatzea.8 Beraz, oso
garrantzitsua da politika sozialei, ekintza sozialari eta
Gizarte Zerbitzuei erreparatzea: eskubide sozialak ber-
matu behar dituzte, sistemak sortzen dituen desorekak
konpentsatzeko, eta horrela, biztanleria immigranteak
eta, batez ere, emakume immigranteek halako zerbi-
tzuak zein neurritan eskuratzen dituzten jakin behar
da, baita arreta sozialaren barruan dauden esangurak
ere. 

Hori dela eta, agiri politikoetatik landutako diskurtso-
eraketetan euskarritu gara batik bat, baina baita
horiek inplementatzen dituztenen diskurtsoetan eta
euren praktika profesionaletan ere. Gure ustez, ema-
kume horiek behatzeko eta pentsatzeko moduek bal-
dintzatu egiten dute horiei emandako tratua.
Foucaultek dioenez (1970), diskurtsoak ez dira “esaten
diren gauzetara” mugatzen; izan ere, eurei estu, ten-
tsioz eta modu kontraesankorrean lotutako adierazpe-
nekin eta praktika sozialekin osaturik daude.
Gobernazio prozesuen bidez (Vallespín, 2000), subjek-
tuen ekintzaren eta subjektibotasunaren gainean eta
horren bidez jarduten da; horrenbestez, beharrezkoa
da gizarte ekintzako praktiken bidez (sarritan erruti-
nakoak) garaturiko birsortze sozial eta sinbolikoari
loturiko prozesu horietan sakontzea.

Politika publikoak eta generoaren nahiz immigrazioa-
ren esangurak aztertzea funtsezkoa da emakumeen
bazterkeria prozesuak eta desorekak ulertzeko eta
horiek sakonago aztertu ahal izateko. Are gehiago,
genero kategoriaren konplexutasuna beste prozesu
batzuekin batera aztertu behar denean, adibidez, kul-
tura, etnia, atzerritartasuna, erlijioa, adina edo egoera
zibila (Gregorio, 2002); hori, emakume immigranteen
kasuan gehiegi dimentsionatzen da eta, horrela, indar-
tu egiten da gizarte eredu bakoitzaren arabera ezarri-
tako hierarkizatze sozialaren sistema.

2. Emakume immigranteekiko esku-hartze sozialari
buruzko diskurtsoak eta praktikak

Azken urte hauetan, emakume immigranteekin esku-
hartze praktika ugari eta era askotakoak egin dira.
Lehenengo eta behin, ekintza sozial ugarienetarikoak
aipatu nahi ditut, gero horien azpiko genero edo
immigrazio irudiei buruzko hausnarketa egiteko.

Gizarte eragileek familia immigranteak gizarteratzeko
bultzatzen duten jarduera ohikoenetariko bat alfabe-
tatze ikastaroak antolatzea da, eta bertan, sarritan,
emakumeen partaidetza sustatzeko interes handia
egoten da. Izan ere, familien oinarrizko beharrizanak
mantentzen eta betetzen dituztenez, horien inplika-
zioaren eta heziketaren hobariek eragin biderkatzailea
dute, amak eta emazteak direla kontuan hartuta.
Horrela, esate baterako, Immigranteak Gizarteratzeko
1995eko Planean (biztanleria immigrantearekin egin-
dako politika administratiboak eta gizarte ekintzako
nahiz esku-hartzeko politikak garatzeko lehenengo
eremu arautzailea eta erreferentziakoa), hauxe esaten
da: “Emakumearen alfabetatzeak eta egokitzapen
kulturalak garrantzi estrategikoa dauka, ez kopurua
aintzat hartuta bakarrik, baita emakumeak familia
osoa testuinguru sozial berrira egokitzea lortzeko
duen funtsezko eginkizuna kontuan hartuta ere”
(1995: 60). Oso antzekoak izan ziren, besteak beste,
nik elkarrizketaturiko eragile sozialek emakume immi-
granteekiko esku-hartze berezia justifikatzeko erabili
dituzten arrazoiketak. Horrela, esate baterako, ama
atzerritarrentzako heziketarako ikastetxe bateko
zuzendariak hauxe esan zidan: “… espainola ez bada-
kite ez dira ikastetxera irakasleekin hitz egitera eta
euren seme-alabek huts zertan egiten duten jakitera
etortzen; gainera, seme-alabei ezin diete laguntzarik
eman euren lanetan, eta ikastetxearen eta hezkuntza
sistemaren funtzionamendua ere ezin dute ulertu (…)
Emakumeak hezi ezean, familiekiko kontaktua galdu
eta familiok hezkuntza instituzionalarekin, beste gura
batzuekin eta abarrekin lotura gabe gelditzen dira (…)
Amak bere hezkuntza eta guk beste bat ematen diegu,
eta horrela, bien bitartean hutsune handia gelditzen
da” (Almeriako ikastetxe bateko zuzendaria).
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8 Espainiaren kasuan, Gizarte Zerbitzuek ongizatearekin eta laguntza sozialarekin izandako lotura estuari esker, paperik gabeko immigranteek ere larrialdi sozialeko
neurri batzuk jaso dituzte. Hori ohikoa da tradizio erlijioso handiko herrietan, adibidez, Espainian eta Italian, eta hori kontrajarri egiten zaie Ongizate Estatu gara-
tuagoa duten herriei, adibidez, Danimarkari, Suediari edo Norvegiari.



Gizarte eragileek behin eta berriro esaten dute oso
garrantzitsua dela emakumea amaren rolean oinarri-
tuz kontuan hartzea, hau da, gizarteratzearen eragi-
letzat eta familia unitatearen barruko harmoniaren
bermatzailetzat. Horrenbestez, ez da kasualitatea agiri
politikoek eta planek atal bereziak edukitzea, emaku-
me immigranteek gizarteratze prozesuan duten fun-
tzioa aztertzeko.9 Halaber, emakumeen arretarako zer-
bitzuen ebaluazioan (Immigrazioari eta Gizarte Lanari
buruzko II. Txostena) hauxe esaten da ondoriotzat:
“Sarritan, emakume immigranteekin egindako lan
sozialean emakumea amatzat hartzen da eta seme-
alabak sozializatzeko eginkizunaren ikuspegitik egi-
ten da lan, eta etxearen zaintzailetzat duen eginkizu-
na ere kontuan hartzen da” (1997: 449).

Gizarte Zerbitzuetan itxuraz formakoa den gaia hona-
ko hau da: “orokorrean, Zentrora emakumea doa, bai
bere kabuz edo bai familiako kideren batek eskatuta,
eta berorrek dauka kontakturik handiena gizarte
hartzailearekin, eta integraziorako funtsezko tresna
ere emakumea da” (Jaeneko Gizarte Langilea). Hori
dela eta, integraziora bideraturiko jardueren “helburu
nagusia” emakumeak dira. Hala eta guztiz ere, ondo-
reak harago hedatzeko asmoa dagoela dirudi, eta
horrela, emakumeak haurrak inguru berrian sozializa-
tu eta etxeko zaintzailearen eginkizunean orientatu
nahi dira.10

Sarritan garatzen diren beste praktika batzuk kulturen
arteko jarduerak dira. “Espainiako kulturaren” eta
“immigranteen kultura desberdinen” arteko truke eta
elkarren ezagupena sustatzeko, emakumeak berebizi-
ko protagonismoa hartzen du; izan ere: “familia tal-
dea inguru berrira egokitu eta euren jatorrizko kultu-
raren barruko tradizioak nahiz ohiturak zaindu behar
izaten dituzte” (Immigraziorako Eskualde Plana, 2001-
2003, Madrileko Erkidegoa, 102-103. orr.). Horrela,
zenbait ikuskizun antolatzen dira, esate baterako,
jaiak, ipuin-kontaketak, dantzak, janari gastronomiko-

ak edo kontzertuak, eta horietan emakumeei protago-
nismo berezia ematen zaie. 

Oso ugariak dira “eskualde bakoitzerako, bertako hiz-
kuntzarako eta musikarako hurbilketa” lortzeko anto-
latzen diren ekintzak11. Hona hemen Eguneko Zentro
baten zuzendariak inguruko ikastetxeetako seme-alaben
amei begira antolaturiko kultura arteko jardunaldi
batzuen ospakizunari buruz azaldu zidana: “(jardunal-
dien helburua) elkar ezagutzea, esperientziak truka-
tzea, sukaldaritzako errezetak ikastea… eta, horrela,
aurreiritziak desmitifikatzea da; gainera, kultura des-
berdinak edukita ere elkarrekin bizitzeko eta elkar
ulertzeko aukera dugula ikusteko ere balio dute… Eta
horretarako egokienak amak dira, hau da, seme-alaben
heziketaz arduratu eta balioak, ohiturak eta kultura
jakinarazten dizkietenak (…) Hori dela eta, kontura-
tzen bazara, amekin lan eginez zure mezua familiako
kide guztiengana iritsiko da”. “Amaren kultura” amek
eurek hedatzen dute belaunaldiz belaunaldi, teknikari
sozial batek dioenez, eta beraz, zentzuzkoa da gure
esku-hartzeak amei zuzenduta egotea.

Diskurtsoetan eta praktiketan behin eta berriro sortu
den beste iritzi bat, izan ere, inguru berrira egokitzeko
behar diren aldaketen sustatzaileak emakumeak iza-
tea da (Immigraziorako 2002-2003 Eskualde Plana,
Madrileko Erkidegoa, 124. or.). Hori, batzuetan kon-
traesankorra dela pentsa daiteke, ekimena sustatzeko
praktika askori, antolatzeko moduari eta hezkuntzari
nahiz lan heziketari dagokienez. Sarritan, gizartera-
tzeko gabeziak eta zailtasunak azpimarratzen dira;
gizarte bazterkeriaren arriskua eta kulturizazio proze-
suaren barruko arazoak nabarmentzen dira12; hori dela
eta, besteak beste, Gizarte Zerbitzuen biztanleria-
dianatzat hartu ziren13. Halaber, hauxe esaten da:
“emakume immigranteek modu berezian jasaten
dituzte kultura aldatzearen ondoreak (…) eurentzat
atzerriko herri bateko immigrante izatea zaila da,
arlo ekonomikoan eta pertsonalean” (2001: 102). 
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9 Gogoratu behar da hiritartasun kontzeptua kategoria baztertzailetzat sortuta dagoela; izan ere, komunitate bateko eskubide osoko kideek soilik dituzten pribile-
gioak indartzen ditu, eta arrotzek edo immigranteek ez dute halakorik (Carrio 2003).

10 Ikusi, besteak beste, Andaluziako Gizarte Zerbitzuak Ebaluatzeko Plana (1998); Immigranteak Gizarteratzeko Plana (1995); FEMP (Udalerrien eta Probintzien
Espainiako Federazioa) (1995).

11 Alderdi hau ere Immigrazioari eta Gizarte Lanari buruzko II. Txostenean agertzen da (1997).
12 Granadako Udalak 2003ko ekainean antolaturiko “Kultura arteko Jardunaldietan” planteaturiko helburua.
13 Immigranteak Murtziako Eskualdean Gizarteratzeko Plana (2002, 38-95. orr.); Madrileko Erkidegoak Immigraziorako duen Eskualde Plana (201, 102. or.);

Kataluniako Generalitataren Immigraziorako Eskualde Plana (215. or.), besteak beste.



Arriskuko taldetzat hartzen dira eta esku-hartzean
lehentasuna dute; beraz, arakapen ikerketa asko sus-
tatzen dira, “euren errealitatea eta beharrizanak” zein
diren jakiteko; halaber, gizarte trebetasunen hezkun-
tza tailerrak bultzatu edo euren gabeziak “konpentsa-
tzeko” informazio liburuxkak argitaratzen dira.14 Izan
ere, batzuetan itxuraz gehiegi dimentsionatzen da
euren bazterkeria egoera eta ezgaitasuna, beste
“arazo” eta talde estigmatizatu batzuekin lotzean.
Horrela, esate baterako, Gizonen eta Emakumeen arte-
ko Aukera Berdintasunerako III. Planean (1997-2000),
Lan eta Gizarte Arazoetarako Ministerioko
Emakumearen Institutuak sustatuan, emakume immi-
granteak “Gizarte bazterkeriako egoeran dauden
emakumeen” arloan sartzen dira, hauxe adierazita:
“Emakumeen immigrazioak, ijitoen herrikoa izateak,
prostituzioan jarduteak (batzuetan drogen kontsu-
moari eta Ihesari lotuta), espetxeetan sartuta egote-
ak eta kide bakarreko familiakoa izateak bazterkeria
maila desberdinak eragiten dituzte” (1997: 83). 

Tratu txarrena ere immigranteekin erlazionatzen den
beste “arazoetariko bat” da, euren gizarte patriarkalen
eta kulturen berezko ezaugarria balitz bezala, belaunal-
diz belaunaldi hedatzen den gaitza balitz bezala.
Horrela, sarritan, emakumeok honako honetaz aska-
tzeko gauza ez diren pertsonatzat hartzen dira: “jato-
rrizko kultura batzuetan gizonarekiko mendekotasun
mekanismoak” (Madrileko Erkidegoak Immigraziorako
duen Eskualde Plana, 2001-2003, 126. or.). Era berean,
jakintzat hartzen da talde horiek, euren “mendekotasun
kulturaren” eraginez, isilago gelditzen direla, eta beraz,
azken urteotan gero eta informazio bilkura gehiago
dago, batez ere emakume immigranteei zuzenduta.15

Berezitasun kulturala nabarmentzea, emakumeon
mugak eragiten dituen elementutzat hartuta, baita

“Espainiako kulturara”16 egokitzeko oztopo nagusi-
tzat hartuta, alderdi nagusietarikoa da, eta horren
inguruan jarduera asko kudeatzen dira. Batzuetan,
desberdintasun kulturala ardaztzat hartuta, berezita-
sun kulturaletan17 oinarrituriko programa bereziak
sustatzen dira, esate baterako, arretako ordutegiak,
arreta hori eskaintzen duen pertsonaren profila eta
prestazioak kudeatzeko lekuak. Biztanleria immi-
granteari emandako arreta “euren kulturara egokitu-
riko” zerbitzuen bidez garatzeko joera dago, hori
aukerarik egokiena delakoan. Horren adibidetzat,
esan daiteke immigranteekin egindako esku-hartze
guztietan arreta zerbitzuek kultura arteko bitarteka-
ria eduki behar dutela (bitartekari atzerritarra, jaki-
na). Era berean, adibidez, sarritan, emakume atzerri-
tarrei zuzendutako osasun arreta Gurutze Gorriaren
bidez gauzatu da, beti sendagile batekin eta gaueko
ordutegian; izan ere, pertsona arduradun batek azal-
dutakoaren arabera, “immigranteak errazago etor-
tzeko, gehienetan emakumea zen eta senarra ere
berarekin batera etor zitekeen (…), eta horrela, euren
kultura eta ohiturak errespetatzen ditugu”. Eztabaida
hori iraunkorra da gizarte ekintzako politiken disei-
nuan, batez ere gizonen eta emakumeen arteko ber-
dintasun planen diseinuan. 

Lan merkatuaren barruko integrazioa errazteko, gara-
turiko beste jarduera batzuk hezkuntza praktikak eta
jarduera kulturalak dira. Zenbait elkartetatik gauza
asko erakutsi dizkiete, esate baterako, “garbitzen, jos-
ten, zaharrak zaintzen, janariak prestatzen…
Espainian egiten den bezala, emakume espainolaren
moduan lan egiten ikasteko eta, horrela, barneko
enplegatutzat edo ordukakotzat lana aurkitu ahal
izateko”, emakume immigranteekin lan egiten zuen
Andaluziako etxeko andreen elkarte bateko presiden-
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14 Gizarte ekintzak jarduketa jakinen baterako proiektua diseinatzen duenean, helburuak, metodologia edo finantziazioa zehazteaz gain, zati nagusietariko batek
“biztanleria-diana” aztertzen du, hau da, jarduketa horren jasotzaile nagusiak izango diren pertsonak (gehienetan, pertsona horiek taldetzat hartuta). Horrela,
esku-hartzearen helburua, biztanleria onuraduna eta emaitzak ebaluatzeko erabiliko den eragina mugatzen dira.

15 Horri dagokionez, gizarte trebetasuneko tailer asko egin dira, eta horietan, helburu nagusia “euren egokitzapenerako eta integraziorako oinarrizko ezagupenak
eta trebetasunak eskaintzea” da (Emakume immigranteen integraziorako programa, 2002, Granadako emakume elkarte batek sortutakoa). Halako heziketa, berriz,
honako hau lortzera bideratu da: ohitura osasuntsuak, etxeko trebetasunak, pertsonen arteko harremanetarako trebetasunak, adin txikikoak laguntzekoak edo
adineko pertsonak zaintzekoak lortzea eta hobetzea.

16 Egindako landa-lan guztietan, bai Almerian eta bai Granadan eta Jaenen, beti eskatzen zidaten emakume immigranteek prostituzioan jarduteko baldintzak eza-
gutzeko, baita horrek tratu txarrekin eta drogamenpekotasunarekin zeukan erlazioa ere. 

17 Kontzeptualizazio hori modu esplizituan edo inplizituan agertzen da agiririk gehienetan, kulturen arteko ezaugarriekin, “talka kulturalarekin” edo “harrerako
gizartean” gizarteratzearekin erlazionaturiko gaietan: “kultura katalana”, “norberaren kultura eta kultura hartzailea”, “harrerako biztanleria osoaren kultura”. Ikusi,
esate baterako, Immigranteak Gizarteratzeko Plana (1995); Murtziako Immigranteak Gizarteratzeko Plana (2002-2004); GRECO (2000-2004) edo Pla
Interdepartamental d’Immigració (2001-2004).



teak esan zigunez. “Ulertu egin behar dute gauzak
hemen ez direla euren kulturetan bezala egiten, joka-
bidearen aldetik gutxieneko jarraibide batzuk ikasi
behar dituztela, itxura fisikoa zaindu behar dutela,
hezkuntza izan behar dutela, errespetua eta formali-
tatea, hori eurek gutxiago ezagutzen baitute, garapen
urriagoko Hirugarren Munduko herrietatik datozela-
ko”, esan zuen amaitzeko.

Lan merkatuan sartzeko, okupazio heziketako prakti-
kak egiten dituzte, eta Europako Gizarte Fondoak
indarrez sustatu du hori; izan ere, ekimen komunitario
batzuen bidez (esaterako, Horizon, Integra, Equal edo
Now), zenbait jarduera finantzatu ziren, adibidez,
laneratzeko aholkularitza ikastaroak, orientaziokoak,
enplegua bilatzeko teknikak edo gizarte trebetasunen
heziketa, eta horietan, María García-Canok dioenez,
“ardatz nagusitzat `gizarte hartzailearen arauetako
eta jokabideetako sozializazioa´ hartuta (diseinatu
ziren)” (2002: 335). 

Testu honen helburua ez da emakume immigranteen
laneratzea lortzeko erabiltzen ari diren programetan
eta moduetan sakontzea. Hala eta guztiz ere, gauza
garrantzitsu bat adierazi nahi dugu, sarritan agerian
gelditzen baita halako emakumeek lan merkatuan
parte hartzen dutenean eta horretarako ekintzak
aipatzen direnean. Horretarako, horretan dabilen lan-
eragile batekin izandako elkarrizketa baten zatia sar-
tuko dut, lan eskaintzak esleitzeko erabiltzen diren
irizpideei buruzkoa: “Lan batzuk oso argiak dira… ba
ez dakit… etxeko enplegatuarena edo zaharren nahiz
umeen zaintza… Baina beste batzuetan, sexua ez da
hain erabakigarria, esate baterako… ba ez dakit,
taberna edo jatetxeren bateko langilea, azkenean
senarrari ematen baitiozu, zeren, tira, lana batek
bakarrik egin ahal izatekotan, ez da senarra etxean
haurrak zaintzen geldituko, zelan egin ere ez daki
eta… Gainera, gizonek ere horixe erabakitzen dute,
tira, ez pentsatu, euren pentsaeraren eta kulturaren
eraginez nahiago dute eurek lan egin, emazteak lan
egin baino (…) eta agian hobe izaten da emakumea
hor egotea, familia zaintzearen eta haurren hezkun-
tzaren ardurarekin”.

Batera nahiz bestera, arrazoiketa eta kontraesan horiek
behin eta berriro agertzen dira, emakumeak lan merka-
tuan sartzeari buruzko gaia aztertzen denean. Alde
batetik, immigranteen “emantzipazioa” sustatu nahi
da, ordaindutako lana lortuta; baina, beste alde bate-
tik, gizarte eragileek zalantza dute, lehentasunezko
alderdiei buruz: lana edo seme-alaben zaintza, horiek
“babesik gabe gelditzeko arrisku argia” baitute18. Are
gehiago, immigranteen kasuan bezala, horien lan mer-
katuan sartzea senarraren diru-sarreretarako lagun-
tzatzat edo osagarritzat hartzen dela kontuan hartu-
ta.19 Beste alde batetik, euren bazterkeria murrizten eta
Espainiako emakumeekiko eskubideekin parekatzen
lagundu nahi da, baina emakume emigranteak hezita
eta euren gaitasunaren edo ezaugarri biologikoen ara-
berako lanak emanda, esate baterako, haurren arreta
eta zaintza, garbiketak eta etxeko beste lan batzuk.

Beste praktika batzuk inguru berrira egokitzeko ahale-
ginarekin erlazionaturik daude. Ekintza horiek euren
egoera “normalizatzeko” egiten dira; hori, Gizarte
Zerbitzuek adierazitakoaren arabera, esku-hartzea
homogeneizatu beharra da, euren kulturaren eraginez
dauden desberdintasunak eta urruntasunak handiak
izan arren. Hain zuzen ere, goian aipaturikoaren aur-
kakoa den ikuspegi batetik. Immigranteentzako zerbi-
tzu berezien sorrera ekidin nahi da, Gizarte Zerbitzuen
gainerako erabiltzaileen taldetik kanpo dagoen talde-
tzat hartu nahi ez direlako. Gizarte langile batek esan
zigunez: “Hemen pertsona guztiei normalizazio prin-
tzipioa azaltzeko ahalegina egiten dugu, guztiak ber-
dinak garelako, kultura, arraza edo kolore desberdina
eduki arren. Baina, hori lortzeko, emakume horiek
bertoko funtzionamendura `egokitu´ behar ditugu:
zerbitzuen eskabidea, ordutegiak, senar barik etorri
beharra, seme-alabak zaintzeko modua, gutxieneko
eskubideen errespetuan oinarrituz… (…) Hori dela eta,
beste leku batzuetan immigranteentzako Eguneko
Zentro berezietan egoten diren bitartean, hemen
Gizarte Zerbitzuen Zentrotik bideratzen dugu guztia”.

Hedapenik handieneko jardueretariko bat, sarritan
immigranteekin eurekin egiten ez bada ere, immigra-
zioari buruzko mahai-inguruen antolaketa da, hemen-
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18 Gizonen eta Emakumeen arteko Aukera Berdintasunerako III. Plana (1997-2000), Lan eta Gizarte Arazoetarako Ministerioko Emakumearen Institutuak egindakoa
(98. or.).

19 Murtziako Eskualdeko Immigranteak Gizarteratzeko Plana (2002-2004), 39. or.



go telebistetan, baita ikastetxeetako informazio kan-
painak edo manifestazioak ere, eta horien helburua
hemengo biztanleria emakume horien bazterkeriaz
jabearaztea da. Ekintza horietan oinarrituz, sarritan
hedatzen den ideiak joera nabaria dauka euren ikur
kultural asko atzerakadatzat, garapen urritzat, mende-
kotasuntzat edo ez-egokitzapentzat interpretatzeko
(adibidez, beloaren edo txadorraren kasuan).20

Emakume elkarteko presidenteak mahai-inguru bate-
an (ni bertako moderatzailea nintzen) horri buruz
esandakoa adierazgarria da: “… Espainian emakumeak
askatasuna dauka eta du zertan ezkutatu edo ema-
kume izateaz lotsatu (…) eta immigranteek ondo ikasi
behar dute hori: herri zibilizatuan gaudela”.

Horri dagokionez, Generoen arteko Berdintasunerako
probintzia plana diseinatzeko ardura zeukan gizarte
teknikari batek hauxe esan zidan emakume immigran-
teak gizarteratzeko moduari buruz: “Berdinak izan
nahi dugu, baina zaila da… ez baita gauza bera
Granadako emakume bati hitz egitea, horrek nahitaez
bide luzea eginda duelako, gizarte demokratikoan bizi
delako eta kanpoko emakumeek ez duten “ibilbidea”
duelako (…) Kanpokoen munduak ez dauka zerikusirik
geurearekin, guk orain dela berrogeita hamar urte
genuen egoerarekin (…) (emakume immigranteak)
herri atzeratuetatik datoz, bertan emakumeak ez dira
pertsonatzat tratatzen (…) eta hori guztia bertako
kulturaren ondoriozkoa da, bertan izateko eta emaku-
meak tratatzeko modu berezia baitute, eta emakume-
ek eurek ere horixe erakusten diete euren alabei, hori
aldatzea ez baita erraza (…) Garrantzitsuena desber-
dintasun horiek ikustea eta laguntza eskaintzea da,
emakumeok aurrera egiteko eta euren oraingo egoera
gainditzeko”.

Diskurtso hori eta gizarteak ikuspegi eboluzionistatik
nahiz aurrerakuntza linealeko ikuspegitik interpreta-
tzeko modu hori, kulturak ranking jakinaren arabera
antolatuz, euren “garapen egoera” kontuan hartuta
(Yuval-Davis 1997), behin eta berriro agertzen da.

Bartzelonako Diputazioak immigrante atzerritarren-
tzat argitaraturiko informazio koaderno batzuetan,
Gizarte Zerbitzuen jarduketa eremuei zegokienez, eta
emakume immigranteen berdintasuna sustatzeko
asmoz, hauxe esaten zen: “Emakumeen eskubide ber-
dintasuna errespetatu egin behar da gure gizartean,
kultura desberdinetara egokitzeko murriztu edo erla-
tibizatu ezin den balio unibertsala delako”
(Bartzelonako Diputazioa, 1997: 41).

3. Generoaren eta immigrazioaren
adierazpenak 

Emakume immigranteekin izan beharreko esku-har-
tzearen mota desberdinak azaldu ondoren, atal hone-
tan diskurtsoetan eta praktiketan jasotako generoaren
eta immigrazioaren irudi desberdinak zehazten saiatu-
ko gara. Hau da, “immigranteak behatzeko, pentsat-
zeko eta tratatzeko moduak” (Santamaría 2002a),
baita ekintzen, erretoriken, jarraibideen eta politiken
konbinazio horrek emakume horiekin izandako esku-
hartzean duen eragina ere (plan politikoetan, gizarte
zerbitzuetan edo ikerketa akademikoetan oinarrituz
egindako esku-hartzeak).

Identitateen arteko elkarreraginaren eta sorreraren
testuinguruan21 emakume immigranteak “eragile sin-
bolikotzat” hartu nahi izan ditugu, “atzerritartzat”
(hitz horren adierarik zabalenean) eraikitzeko erabil-
tzen diren prozesuak aztertuz.22 Emakume immigran-
teak gizartean kategoria sozialtzat sortzeko erabiltzen
diren moduak interesatzen zaizkigu, baita horien
inguruan sortzen diren adierazpenak ere, horien bidez
euren identitatea eta bereizketa naturalizatzen baita. 

Kontzeptualizatzeko moduak konplexuak, anbiguoak,
orokorrak eta abstraktuak dira. Nabarituko zenez, ba-
tzuetan osagarriak eta besteetan baztertzaileak diren
diskurtso eta praktika horiek agerian jartzen dituzte
migrazioen tratamenduaren kontraesan handiak (eko-
nomikoak, politikoak, ideologikoak…), esku-hartzeko
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20 Esaterako, Immigranteak Gizarteratzeko Planean (1995) esaten denez, beharrezkoa da emakumeak berriro biltzen saiatzea, etxeko ekonomian laguntza handia
eskaini ahal dutelako. 

21 Bazterkeria prozesuak determinismo kulturalaren eraginezkotzat interpretatzeko lerroan, oso adierazgarria da Murtziako Immigranteak Gizarteratzeko Planak (2002-
04) adierazitakoa: “Emakumeen immigrazioari ez zaio garrantzi handirik ematen, emakumeek ‘ ikusgarritasun’ txikiagoa dutelako; izan ere, oraindik ere bigarren mai-
lako posizioa dute gure gizartean eta horrek garrantzi handiagoa hartzen du, kontuan hartuta euren jatorrizko herri gehienetako arau kulturalak” (38. or.)

22 Alteritateak sortzeko prozesuak aurkako identitateetan oinarrituz (zentzua elkarreragineko testuinguruan hartzen duten identitateak) sortzen badira, “bestearen”
edo atzerritarraren irudia hasierako unean baino ez da agertzen. Norbera zehazteko prozesu horretan (“gainontzekoekiko” aurkaritzat zehazteko prozesua), iden-
titate eta atzerritartasun asko sortzen dira. 



politikek eta eragileek halako kontraesan asko egiten
baitituzte. Immigrazioari buruzko irudi anitzen multzo
hori agerian gelditzen da emakume immigranteei
buruzko diskurtsoetan; horietan, sarritan, begirada eta
aurreiritzi etnozentrikoak, androzentrikoak, feministak
edo kontserbadoreak erraz eta modu zolian nahasten
dira, eta horrek ondorio maltzurrak sortzen ditu. 

Kontrako irudi horiek (esate baterako, batzuetan, sub-
jektu ahultzat eta ingurura egokitzeko zailtasunak
dituen subjektutzat aurkezten dute; beste zenbaitetan,
berriz, gaitasunik handiena eta integraziorako –berea
eta familiarena– trebetasun handiak dituen subjektu-
tzat), bestalde, abiapuntutzat harturiko jarrera teoriko-
ak adierazten dituzte, baita beste desberdintasun modu
batzuekin egituratzearen arabera aplikatzen diren
esangura desberdinak ere. Dolors Comasek dioenez,
“sexuan oinarrituriko desberdintasunak beste desber-
dintasun sozial batzuk sortzeko prozesu orokorrean
soilik ulertu ahal dira” (1995: 14). Planteamendu ba-
tzuk eta besteak aplikatzeko beharrizanen eta testuin-
guruen arabera, arbitrariotasun horrek “ondorio des-
berdinak sor ditzake inplikaturiko subjektuentzat”
(Maquieira et all. 2000: 421). Baina, gainera, desados-
tasun horiek agerian jartzen dituzte pertsonen pen-
tsaeren nahiz euren “arazoen”23 eta jarduteko modua-
ren artean (testuinguruaren konplexutasunen eragin-
pean) sarritan egoten diren kontraesan nabariak.

Hemendik abiatuz, nire azterketan identifikatu ditu-
dan generoko eta immigrazioko irudiak aurkeztu nahi
ditut, baina horiek ez dira kategoria itxitzat eta baz-
tertzailetzat hartu behar, emakume immigranteetan
oinarrituriko agirietan, diskurtsoetan eta praktiketan
dauden irudietariko batzuk berreskuratzea eta azter-
tzea eragiten baitute.24

Emakume immigranteengan pentsatzean nabarmentzen
den gauzetariko bat familia unitatearen egonkortzai-
letzat duten rola da. Emakumeak integraziorako tres-
natzat hartzen dira, generoaren arabera modu tradi-
zionalean esleiturik duten eginkizunean oinarrituz, eta
horrela, barne orekako eta ordenako eginkizuna har-
tzen dute (arlo afektibotik hasi eta familia unitatearen
elikaduratik edo higienetik igarota), eta eginkizun hori
emakumeari egotzi zaio betidanik, ama den neurrian.25

Emakumearen presentzia oreka emozionalaren ardura-
duntzat, “gizartearen normalizaziotzat” eta hezkuntza
eragiletzat ulertzen da.26 Horri dagokionez, oso adie-
razgarria da Andaluziako udal bateko emakume zine-
gotzi batek kontatu diguna: “Emakumeek mesede egi-
ten diote immigranteen gizarteratzeari, eguneroko
bizitza antolatu, familia batuta eduki, seme-alabak
kontrolatu eta immigranteek Espainiako ereduaren
araberakoagoa den familia unitatea edukitzea ahal-
bidetzen dutelako”.

Emakume immigranteak irudikatzeko moduan, Es-
painiako testuinguruko familia ikuspegitik begiratuta,
batik bat familiaren ongizatearen zaintzailetzat eta
sustatzailetzat ikusten dira, eta familia unitateko
mendekotasuna duten pertsonen (seme-alabak, gaixo-
ak, zaharrak…) zaintza eta ardura eurengan euskarri-
tzen da. Agiri politikoetan ere (nahiz eta lan hori
zuzen-zuzenean eratxiki ez) “susmagarria” da hez-
kuntzari, osasunari edo zaintzei buruzko gaiak azter-
tzen direnean emakumearen irudia agertzea, eta ez
gizonarena. Dirudienez, jakintzat ematen da familia
eginkizunen antolaketaren ereduan emakumeek egin-
kizun horien ardura dutela. Horrenbestez, esate bate-
rako, familia adiskidetzako planak itxuraz Espainiako
emakumeentzat pentsaturik daude, eta ez emakume
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23 Atzerritartasuna ez da ulertu behar barrukoa/kanpokoaren arteko dikotomiatzat; izan ere, hitz horrek, Santamaríak dioenez (2002), barneratze eta kanporatze,
antolatze eta menderatze maila desberdinak konbinatzen dituen eremu konplexura eta anbiguora garamatza.

24 Azken urteotan, gizarte ekintzako eremuetatik, batez ere langile sozial batzuen aldetik, problematika hitza erabiltzen da, gizarte talde horri loturiko arazoen mul-
tzoa adierazteko (arazo anitzak eta, batzuetan, zehaztugabeak). Kontzeptu hori modu errepikarian eta anbiguoan erabiltzen da, gizarte talde jakinaren egoera
aipatzeko, eta horrek ondorio maltzurra dauka; horren eraginez, pertsona horiekin zerikusirik duten gauza guztiak arazotzat interpretatzen dira. “Immigrazioaren
problematika” esapidearen barruan era askotako arazoak sartzen dira, eta horiek beste “arazo sozial” batzuei lotzen zaizkie. Horregatik jarri dut azken hori kako-
txen artean, immigranteei buruz hitz egitean askotan erabiltzen den kontzeptu horren erabilerarekiko zalantza adierazteko, ez bainago batere eroso horren esan-
gurarekin.

25 Adierazpenen azterketa-lerro beretik doa Virginia Maquieira et all. autorearen lana (2000), baita Carmen Gregorioren lana ere (2002).
26 Almerian egindako ikerketan argi ikusi nuen senar-emazteek (seme-alabekin edo halakorik gabe) osaturiko familia unitaterik gehienak hirigunearen barruan bizi

zirela; emakumerik gabeko familia unitaterik edo gainontzeko unitaterik gehienak, berriz, negutegien artean barreiatuta bizi ziren. Auzo-elkarteekin egindako
elkarrizketetan egiaztatu egin nuen horren arrazoia emakumerik gabeko etxebizitzek ukapena sortzea zela; izan ere, bakarrik bizi ziren gizonekin erlazionaturik
zegoen, etxea ardura barik zuten gizonekin, etxera kanpotar gehiago ekartzeko aukera zuten gizonekin eta, azkenik, emakume barik egonik euren seme-alaben-
tzat (espainolak) arriskutsuak izan zitezkeen gizonak herritik urruntzeko estrategiarekin. 



atzerritarrentzat, azken horientzat antza denez ez bai-
tago banaketarik laneko bizitzaren eta bizitza pertso-
nalaren nahiz familia bizitzaren artean.

Badago emakume immigranteak irudikatzeko beste
modu bat ere, hain zuzen ere, jatorrizko “kulturaren”
bermatzailetzat, amaren eginkizunean.27 Hori lotuta
dago immigranteen seme-alabek euren ohiturak man-
tentzeko kezkarekin, horrek teorian behintzat “biga-
rren belaunaldiaren” integrazioa errazten baitu,28;
eginkizun hori emakumeari ama delako ematen zaio.
“Ama hizkuntza eta kultura” eurek transmititu behar
dutela jotzen da, eta horrela, familia unitatearen
arduradun eta sustatzaile bakartzat hartzen dira.

Emakume immigranteak, alde batetik, euren ohiturak
nahiz “jatorrizko kultura” mantentzearen arduradun-
tzat hartzen dira, eta bestetik, testuinguru berrira
egokitzeko eta gizarteratzeko “tresna” pribilegiatu-
tzat; neurri horretan, “jatorrizko herriko kulturaren”
eta “harrerako herriko kulturaren” arteko bitarteka-
riak dira. Horrela, immigrazioko eta identitate kultura-
len berreraikuntzako testuinguru batean, emakumeak
“gu-bertokoen” eta “besteak-kanpokoen” arteko
banaketaren erdibidean kokaturik gelditzen dira;
horrela, bitartekaritzaren protagonista nagusiak dira.
Politikak eta praktikak, itxuraz, emakumeengana
zuzenduta daude, bi kulturen arteko bitartekariak
diren neurrian (Gregorio 2002b); horrela, itxuraz elka-
rren aurkakoak diren bi kulturen arteko trukeak eta
negoziazioak kudeatzen dituzte, eta beraz, ikastetxe-
ek, Gizarte Zerbitzuek eta abarrek antolaturiko kultu-
ra arteko topaketetan zati garrantzitsuak dira. Alde
batetik, onartu egiten da sortzaile-mantentzailetzat
eta “euren kulturaren” aditutzat duten eginkizuna;
bestetik, “beste kulturaren” lekukoa biltzeko nahiz
zabaltzeko gaitasuna ere onartzen da, emakumea tal-
dearen hezkuntzaren, sozializazioaren eta akultura-
zioaren arduraduna baita.

Lanaren arlotik, beste autore batzuek agerian jarri
dutenez29, migrazio politikak garatzen dituzten testue-
tan “gizon langileak” kontzeptua erabiltzen da.

Emakumeak ia ez dira aipatu ere egiten, eta, aipatzen
direnean, etxeari eta familiari lotuta agertzen dira
beti. Etxetik kanpoko arloa familiaren ekonomiari
egindako ekarpentzat hartzen da30, eta hortaz, emaku-
meen lana “laguntzatzat” hartzen da. Horrenbestez,
familia unitatearen barruan amatzat eta zaintzailetzat
duten eginkizunari lehentasuna ematen zaio. 

Oraintsuagoko agiri batzuetan, berriz, emakumeak
langiletzat agertzen dira, eta onartu egiten da lan
merkatuan eta ordaindutako enpleguan sartzeko
duten eskubidea. Hala eta guztiz ere, gorago esan
dugunez, horrek ugalketa lanetan eta familiaren oreka
emozionalean eragin dezakeen gabezia susmo handi-
goarekin ikusten da emakume immigranteen kasuan
espainolen kasuan baino. Horrela, gizarte eragileen
artean, emakumeen laneratzearen versus haurrak
arreta barik uztearen arteko dilema sortzen da.  

Era berean, emakumeak laneratzea adierazpen ideo-
logiko batzuen bidez baldintzaturik dago; izan ere,
emakumeak direnez, generoari loturiko lan jakinak
egiteko baino ez dutela balio pentsatzen da, eta
horrela, lan merkatua generoko desberdintasunen
arabera banatzen da. Batez ere, zaintzei loturiko jar-
duerekin erlazionaturiko lan-elkarrizketetarako deia
egiten zaie edo horren inguruko (zaintzak, garbike-
ta, sukaldea edo ehungintza) okupazio tailerretarako
heziketa jasotzen dute. Hogares, cuidados y fronte-
ras deritzonari buruzko ikerketak (2004) agerian
jarri duenez, etxeko lanetan transferentzia gertatzen
ari da, eta lanok emakume espainoletatik emakume
immigranteetara igaro dira. Bai kanpoko langiletzat
eta orduka kobratuz edo bai barneko langiletzat,
emakume immigranteak neurri handian lan-nitxo
horretan sartzen dira, lan horretarako “berezko” gai-
tasuna dutela ulertzen delako; izan ere, emakume
espainolek dagoeneko ez dute halako lanik egin
nahi, baina euren errebindikazioetan ez dira kexa-
tzen lan hori beste emakume batzuek egingo dute-
lako, ezta emakume horiek lana baldintza txarretan
hartzen dutelako ere31.
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27 Immigranteak Gizarteratzeko Plana (1995: 60).
28 Carmen Gregorio (2002) eta Antonio Izquierdo (2004) alderdi horretan ari dira lanean.
29 Bigarren belaunaldiari, alde kulturalari eta integrazioari dagokionez, oso interesgarriak dira Adela Franzék eskolaren arloan egindako ikerketak (2002). 
30 Ikusi, besteak beste, Carrasco (1997) Mestre (s/f); Rivas (1998) Maquieira, Gregorio eta Gutiérrez (2000); ZZAA (1998)
31 Ikusi, esate baterako, Biztanleria Immigrantearekin egindako Plan Integrala (1995).



Egindako elkarrizketetan, sarritan, Gizarte Zerbitzuek
“eremu pribatura bazterturiko” emakumeen irudia
edukitzen dute, emakume immigranteei dagokienez.
Lehen esan dugunez, emakumeok ugalketaren eta
familiaren zaintzaren lanak egiten dituzte, eta gizo-
nek, berriz, familia unitatea mantentzeko baliabide
ekonomikoak hornitzen dituzte. Hala eta guztiz ere,
Gizarte Zerbitzuetara (publikoak nahiz pribatuak) joan
behar denean, rol hori alderantziz gelditzen da, eta
gizarte laguntzen “berezko eskatzaileak” emakumeak
dira. Immigranteek eurek ere erabili eta indartu egiten
dute egoera hori (ardurapean pertsonak dituzten ema-
kumetzat gizonek baino aukera gehiago dutela jaki-
nik), baita gizarte langileek ere (elkarrizketetan berre-
tsitakoaren arabera, “euren aldeko nolabaiteko diskri-
minazio positiboa egiten dugu, gizonen kaltetan, gure
ustez seme-alaben kontua emakumeena baita”). 

Subjektu sendoak, sortzeko gaitasunekoak eta alda-
ketetara egokitzeko ahalmenekoak direla dioen iru-
diari kontrajarrita, gizarte bazterkeriarako eta marji-
naziorako joera duten emakumeen irudia detektatu
dugu. Immigrazio planik gehien-gehienetan, horien
egoera “gizarte bazterkeriaren arloan” aztertzen da,
eta bertatik, politikek “subjektu ahultzat” irudikatzen
dituzte32, gabeziaz beteriko subjektutzat eta zaurga-
rritasun handiko subjektutzat. Euren mugak, horren-
bestez, ez dira generoari lotuta aztertzen (egoera
jakinean eta botere erlazio jakinekin dagoen emaku-
mea), immigrantea izateari lotuta baizik; horrela, sor-
tzen duen irudiak “nahasi egiten du emaitza pertso-
nen eta taldeen berezko egoerarekin, eta hori, gure
gizartearen irudimenean, desbideratze sozialari
edota subjektuen ardurari lotuta gera daiteke”
(Maquieira et al. 2000: 422). Nahaste horrek oraindik
ere gehiago hutsaltzen du halako emakumeen egoe-
raren azterketa, irudi miserabilista eta bazterkeria
egoera estigmatizaturiko beste talde edo praktika
batekin batera jartzen denean.

Gorago esan dugunez, diferentzia kulturala gehiegi
azpimarratzearen ondorioz, nabarmendu egiten dira

integraziorako distantziak eta zailtasunak, eta gainera,
horren eraginez, emakume immigranteak alteritatea-
ren muturreko iruditzat agertzen dira, eta (irudikatu-
riko) “Europako kulturaren” beste aldetzat hartzen
dira. Enrique Santamaríak dioenez, immigranteen pre-
sentziak irudimenak asaldatzen ditu eta irudikeria
sozial itzela sortzen du (2002b:154). Horrenbestez,
sarritan, bazterkeria prozesuak “euren kulturaren” eta
horrek sortzen duen inposizioaren nahiz determinis-
moaren ondoriotzat interpretatu dira. Euren sinbolo
kultural asko, horrela, mugapen “etniko” bihurtzen
dira, eta horiek “gizonen zapalkuntzari men egitetzat
interpretatzen dira, eta beraz, euren “kultura” alda-
tzearen aurkako erresistentziatzat, baita sexuen arte-
ko berdintasunean oinarrituriko gizarte demokratiko
baten “integrazioari” aurre egiteko modutzat ere”
(Gregorio 2002b: 10). Hortik ateratzen denez, euren
alabengan mendekotasun ikur horiek mantentzen eta
birsortzen saiatzen direnean, jarrera hori generoko
kontzientziarik ez edukitzearen eta emakumeen
otzantasunaren eraginezkotzat baloratzen da; hau da,
esaten da emakumeok ez dutela “Europara egokitu”
nahi eta ez dituztela Espainia bezalako herri garatue-
tan (ustez) dauden eskubide guztiak lortu nahi.
Horrela, pertsona otzanak eta autonomia urrikoak
direlakoan, pentsatzen da beharrezkoa dela eurei
laguntza ematea emakumea askatzeko prozesuetan.33

Euren distantzia kulturala eta mugapen etnikoak des-
berdintasunaren eta marjinazioaren justifikatzailetzat
eraikitzen diren neurrian, emakume immigranteak
sarritan emakume ijitoen ondoan sartzen dira, katego-
ria berberaren barruan, hau da, “gutxiengo etnikoen”
barruan, eta gizarte ekintzako programak “beste kul-
turalak” deritzonen artean diseinatzen dira (Agrela
2002a). Sarritan, irudi kultural horiek aurrez sortuta-
koak dira, euren atzerakuntzaren eta azpigarapenaren
adierazletzat, baita gure nagusitasuna adierazteko ere,
eta beraz, euren bazterkeriaren eta mendekotasunaren
erruduntzat eta erantzuletzat irudikatzen dira, “bila-
katu” nahi ez dutelakoan. 
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32 Etxeak, zaintzak eta mugak… deritzonari buruzko txosten horrek (2004) agerian jartzen duenez, balioa galdu duen eta txarto ordainduta dagoen sektore bateko
integrazio baldintzen eta irregulartasun juridikoaren eraginez sortzen den egoeran, emakumeek ahultasun handia dute zapalkuntzaren aldetik, eta sarritan, euren
gain biolentzia sinbolikoa eta materiala gauzatzen da (2004: 58).

33 Julia Varelak eta Fernando Álvarezek, “subjektu ahulak” deritzon formulazio ospetsuan, halakotzat aurkezten dituzte: “aldi berean zorrotza eta malgua den logi-
ka sozial nagusiak (…), gizartearen barruan bazterkeriatik bikaintasunera doazen aurkako poloen eraketak (…) eta oraingo gizarteen izaera hierarkikoak nahiz
agintekeriazkoak eragindako tentsio gogorren adierazpenik handiena osatzen duen taldea” (1989: 10).



Emakume immigrantearen irudia diskurtso eta agiri
politikoetan sortzeko beste adierazpenetariko bat estu
lotuta dago eurekiko mesfidantzari eta susmoari34.
Emakume gaiztoen, susmagarrien eta trabesen estig-
matizatze hori zenbait mailatan erabiltzen da, eta
modu desberdinean adierazten da, kasuan kasuko
gizarteen eta testuinguruaren arabera (Juliano 2002).
Horrela, sarritan euren jarduerak edo beharrizan per-
tsonalak karga sexual gogorrarekin erlazionatzen dira,
eta deseroso sentiarazten dira, dirua irabazteko intere-
sa dutelako. Emakumeen jokabide batzuk gizartean
zehapen handiagoa dute (batzuetan zigor-zehapena
ere bai) jokabide horiek gizonenak direnean baino, bal-
din eta senarrekin nahiz seme-alabekin dituzten harre-
manak edo lanbide-okupazioak “normaltasunaren”
barruan gelditzen ez badira, eta halako kasuetan, joka-
bide horiek “emakume ereduaren” haustetzat hartzen
dira, euren kulturari, egoera pertsonalari edo estatus
sozialari dagokionez. Generoko diskriminazio hori
nabarmendu egiten da emakume immigranteen kasuan
eta horrek distortsio fenomenoa sortzen du, euren iru-
dia prostituzioarekin35, ilegalitatearekin, drogamenpe-
kotasunarekin, “senar espainolaren ehizarekin” edo
seme-alaben babesik ezarekin erlazionatzen denean.  

Politiketatik immigranteak eta prostituzioaren arazoa
aztertzen direnean, sarritan, desbideraturiko jokabide-
ekin erlazionatzen dira behin eta berriro, adibidez,
drogamenpekotasunarekin, immigrazio ilegalarekin,
lapurretarekin, transexualitatearekin edo eskrupulurik
ezarekin36, eta irudi nagusian immigranteak kriminali-
zatu egiten dira37, sexuaren langileak direlakoan.
Horrela, jarduera hori emakume batzuek askatasunez
aukeratzen duten beste edozein lan-aukeratzat har-
tzen ez denez, horrek sortzen duen ukapenaren, ilega-

litatearen eta estigmatizioaren ondorioz, agiri politi-
koetan emakume horiek bazterkeriaren eta marjina-
zioaren eremuan kokatzen dira beti, integrazio plane-
tako eta programetako lanbide-eremuetan kokatu
beharrean. Prostituzioak sortzen duen irainak, Dolores
Julianok horri buruz egindako ikerketan dioenez,
“bigarren mailan uzten du lan sexualaren azpian
dagoen arrazionaltasun ekonomikoari loturiko alder-
dia, jarduera hori alde psikologikotik eta moraletik
emakumearentzat iraingarritzat hartzen den neu-
rrian” (2002: 12).

Era berean, Gizarte Zerbitzuak kezkatuta ibiltzen dira
emakume immigranteen “jaiotza tasa handiaren-
gatik” (Gregorio 2002b); dirudienez, horiek seme-
alaba kopurua handitzen dute, prestazio sozialen
eskari handiagoa egin ahal izateko. Horien gehiegizko
ugalketarekiko kezka dago, eta zalantzak sortu dira
hori, ama baten sentimendu “zintzoen” eraginez izan
beharrean, gai ekonomiko edo kultura baten ondorioz
ez ote den. Era berean, lanaldi luzea dutenez eta euren
seme-alabak zaintza barik gelditzen direnez, euren
lehentasunen inguruko eztabaida sortu da: ama baino
gehiago emakume langileak ez ote diren. Horri dago-
kionez, adierazgarria da lehen aipaturiko lan-eragilea-
ren iritzia, eta horrek justifikatu egiten du lan eskain-
tza bakarra egonez gero hori gehienetan senarrari
eman behar izatea: “(…) agian hobea izan daiteke
emakumea hor egotea, familiaren eta seme-alaben
hezkuntzaren arduran (…) Batzuetan garrantzizkoa
izaten da garrantzitsua zer den eta lehentasuna zeri
eman behar zaion ez ahaztea, edozein amak egingo
lukeen bezala, ezta?”. Dikotomia hori emakume immi-
granteentzat planteatzen da, eta emakume espaino-
lentzat, ostera, familiako eta laneko bizitza adiskide-
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34 Letitia Volppek Estatu Batuetako Feminismoa versus Kultura Aniztasuna deritzonari buruz egindako ikerketa interesgarrian (2001), emakume immigranteak “euren
kulturaren biktimatzat” hartzeko modua aztertzen da. Autore horrek agerian jartzen du Amerikako biztanleriaren irudimenean Hirugarren Munduko emakumeen
ikuspegi miserabilista sortzeko modua, eta emakume amerikarrak, ostera, sendotzat eta liberaltzat agertzen dira. Hirugarren Mundua eta Ekialdeko herriak bio-
lentzia bortitzeko lekutzat hartzen dituen nozioan oinarrituz landutako irudiak dira; gizarte horiek Amerikakoa baino askoz ere sexistagoak direla eta biolentzia
sexualeko gertaera asko dituztela esaten da.

35 Murtziako Eskualdeko Immigranteak Gizarteratzeko Planean bertan onartzen denez (2002-2004), arazo nagusienetariko batzuk “emakume immigranteen aurka-
ko aurreiritzi sozialak dira (“zikinak eta prostitutak dira, eta ez dira inondik inora ere fidatzeko modukoak”)” (39. or.)

36 Amnesty International erakundeak Espainiari buruz oraintsu egindako ikerketa batean (“Estatuko agenteek arrazakeriaz eragindako tortura eta tratu txarrak”)
salaturikoaren arabera, emakume immigranteek (batik bat, Amerika Latinokoak) prostituzioari loturiko susmagarritasuna dute. Horrenbestez, sarritan, poliziako
agenteek leku publikoetan geldiarazi eta dokumentazioa eskatzen diete; gero, komisariara eroan edo mugan geldiarazten dira, euren herrian sartzeko arrazoieki-
ko mesfidantzaren ondorioz (Amnesty International). 

37 Horren guztiaren eraginez, medikuntzaren eta osasunaren arretaren erdigunean daude, baita zigor arloan ere. Are gehiago, prostituzioa sexu-ustiapenarekin eta
generoko biolentziarekin ia zuzen-zuzen lotzeko joera dagoenean. Horri dagokionez, esate baterako, Andaluziako Immigraziorako I. Plan Integraleko eremu sozio-
sanitarioan, hauxe esaten da: “Generoko biolentziaren kasuan, ezin da ahaztu haurrei eta neskato gazteei genitalen mozketa erritualak egiten dizkietela, ezta
ustiapen sexualerako esklabutzaren menpe dauden emakume immigrante askok jasaten duten egoera ere” (2001: 97).



tzako politikak garatzen dira, emakumeok lan merka-
tuan partaidetza gero eta aktiboagoa edukitzeko.

4. Adierazpenetatik eta praktiketatik
esku-hartze ereduetara

Lehen esan dugunez, gure ustez, emakume atzerrita-
rrak, horien arazoak eta beharrizanak behatzeko eta
pentsatzeko moduek baldintzatu egiten dute horiei
ematen zaien tratua. Pertsonak sailkatzeko eta tipifika-
tzeko moduak gizarte harremanetako ereduak eskain-
tzen ditu, horren inguruko arau guztiekin, baimenduta
edo debekatuta dagoen guztiarekin (Goffman 1989).
Sailkapen horiek gure ekintza orientatzen dute, eta
hori, eguneroko jardueran “ohiko praxi” bihurtuta gel-
ditzen da (Dietz 2003); horrek sortzen dituen esku-
hartze ereduek modu sistematikoan birsortzen dituzte
“emakume immigranteen taldearekiko” eta horien ara-
zoekiko” ekintza espezifikoak”.38

Gure iritziz, “esku-hartze eredua” honako honi buruzko
pentsamenduen eta kontzeptuen multzo koherenteak
osatzen du: biztanleria kategoria batzuetan oinarrituz
eraikitako teoriak, sentimenduak, jarrerak eta ekintzak;
kategoria horiek gizarte esku-hartzeko gida marrazten
dute, arazo jakin batzuen inguruan. Ereduak, beraz, erre-
alitatearen eraikuntza sinplifikatuak eta eskematikoak
dira; horren azalpena eman eta praktika gidatzeko erre-
ferentziako eskema osatzen dute. 

Emakume immigranteak helburu dituzten diskurtsoei
eta praktikei buruz egin dugun azterketan, gutxienez
gizarte ekintzako lau eredu nagusi identifikatu ditugu.
Ez dira elkarren aurkako eredu itxiak: gure iritziz, prak-
tikan sarritan aldi berean eta elkarrekin nahasita era-
biltzen dira. Eredu bataren edo bestearen aplikazioa,
berriz, gizarte egoera bakoitzak unetik unera eta tes-
tuinguru jakinean hartzen dituen esanguretan eta era-
ginkortasun sinbolikoan oinarritzen da. Esku-hartze
bakoitzeko eredu mota zenbait faktoreren araberakoa
da (Hill 1982); esate baterako: arazoaren zergatiak
ulertzeko modua; gizarte teknikarien laguntza;

balioak nahiz etika interpretatzeko modua; arazoa
bizi duen emakumea ikusteko modua, edo gizarte
eragilearen eta emakume atzerritarraren artean eza-
rritako erlazioa. 

Praktikan eredu bakarra lerrokatzeko zailtasunak egon
arren, horietariko bakoitzean emakumeen egoera,
horien arazoak eta eurok konpontzeko modua deskri-
batzeko modu jakina eta eremu analitiko jakina nagu-
sitzen da, eta horrek guztiak generoko adierazpen ba-
tzuk agerian jarri eta esku-hartze jakinak proposatzen
ditu. Lekurik ezaren eraginez, labur-labur azalduko
ditugu.

Eredu pertsonalista-biktimista. Lehen esan dugunez,
emakume immigranteak irudikatzeko modurik ohikoe-
netarikoaren arabera, horiek babesik gabeko subjek-
tuak, zaurgarriak eta gabeziaz beterikoak dira; gaine-
ra, ez dira gauza euren bizitza gobernatzeko eta ara-
zoei aurre egiteko. “Gizarte bazterkeriako talde”
bihurtuta, ahultzat eta “adin txikikotzat” hartzen dira,
eta esaten da ez direla gauza eurenez gobernatzeko
edo erabakiak hartzeko. Marjinaziorako joera dutela
uste izatearen ondorioz, biktima modura ikusten dira
eta eurekiko erruki sentimendua sortzen da (Dolores
Julianok dioenez -2002-, hori estigmatizatzeko eta
gizarte bazterkeriako beste modu bat da), baita babes
sentimendua ere.39

(Ustezko) azpigarapen egoera, kultura atzeratua, men-
dekotasuna, defentsarik eza eta egokitzapenik eza arra-
zoiketa legitimotzat eta “logikotzat” hartzen dira, ema-
kumeok laguntza eta orientazioa behar izatean oinarri-
turiko esku-hartze praktikak garatzeko. Horrela, sortzen
den esku-hartze planteamenduak, gizarte ongizatearen
ohiko ulermen paternalistetan euskarrituz, laguntzako
eta karitatezko praktikak sortzen ditu, esate baterako,
dirulaguntza jakinak, arropa edo janariak.

Halaber, gabeziaz beteriko emakumeak direla pentsa-
tzen denez, neurririk ohikoenak heziketa ekintzak iza-
ten dira, euren gabeziak, ikasketarik eza edo inguru
berrira egokitzeko trebetasunik eza konpontzeko,
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38 Emakume immigranteen kriminalizazioaren gaia eta “delituaren aurpegi berriaren” ideia modu interesgarrian aztertu dute Mª Jesús Miranda, Teresa Martín eta
Cristina Vega autoreek, “Emakume immigranteak espetxean” liburuan (2003).

39 Badakit beti ez dagoela lotura zuzenik politikek adierazten dutenaren, gizarte eragileek emakume immigranteei buruzko diskurtsoa lantzeko moduaren eta azke-
nean gauzatzen diren praktiken artean. Nire ustez, prozesu konplexu horretan, esangurak, testuinguruak eta ekintzako benetako aukerak kontuan hartu beharre-
ko faktoreak dira. Hala eta guztiz ere, gogoeta bat egin nahi dut azterturiko kategoria batzuei, diskurtsoei eta esangurei esleitzen zaien garrantziari buruz; horiek
nagusitu egiten dira gizartearen irudimenean eta talde batzuk ikusteko ditugun eskemetan. 



euren gizarteratzea eta laneratzea horrexek oztopa-
tzen duelakoan.40 Eredu horren arabera, emakume
horien arazo sozialak eta bazterkeria eurei lotuta
daude, eta azterketa horretan ez da dimentsio sozialik
aintzat hartzen. Era berean, osasuneko eta gaixotasu-
nen prebentzioko ohiturekin erlazionaturiko alderdien
heziketa da gehien nabarmentzen den beste arloetari-
ko bat,41 horrek banakako nahiz familia osoko ondore-
ak dituelako, emakumeak emazte-ama-hezitzailetzat
hartzen baitira.

Balorazio sozial negatiboaren eredua. Eredu horretatik
begiratuta, emakumeen migrazioa sarritan susmo han-
diz ikusten da. Gizartearen irudimenean, mugikortasun
oso gutxiko emakumetzat ikusten dira (Juliano 2002),
eta horrela, migratzen dutenean anomalo gisa agertzen
dira, jatorrizko gizarteetako kontroletik kanpo “ihes”
egiten duten emakume gisa, bai biktimatzat (lehen esan
dugunez) edo bai urratzailetzat, eta hori gauza peiora-
tiboa balitz bezala hartzen da, eta ez ausardiaren edo
“hobekuntzaren” seinalea balitz bezala. 

Emakume horiekin batera doan balorazio negatiboen
multzo hori, dirudienez, estu lotuta dago era askotako
alderdiei; esate baterako, sexuaren langileak izateko
susmoari, gaixotasun benereoak eta HIESa edukitzeari,
ama txarrak izateari (seme-alabak euren jaioterrian
uzteagatik edo euren biziak arriskuan jartzeagatik,
itsasartea zeharkatuz), nazionalitatea familia ekartze-
ko soilik lortu nahi duten pertsonak izateari, iragane-
an sustraituriko kultura baten transmisoreak izateari,
edo jaiotza-tasako estrategiak garatzeari (dirulagun-
tzak lortzeko). Horrekin guztiarekin, lehen esan dugu-
nez, euren irudiaren distortsio fenomenoa gertatzen
da (Juliano 2002), eta hori emakume guztiengana
hedatzen da; horren eraginez, gizarte hartzailearen
misoginiaren jasotzaileak izaten dira (Santamaría
2002). Are gehiago euren miserien arduradun bakar-
tzat hartzen direlako (prostituzioa, gaixotasunak,
jaiotza-tasa altua, generoko biolentzia…), eta horrela,

euren inguruko pobreziaren eta bazterkeriaren errua
egozten zaie. 

Planteamendu hau, bestalde, euren marjinazioa
zuzendu beharreko okertzetzat interpretatzen duen
eredu klinikoari lotzen zaio. “Emakumeok bide onean”
jartzeko jarraitzen diren esku-hartze praktikak era
askotakoak dira; adibidez, zapalkuntza (euren jarduera
sexualak) edo euren jokabideak “normalizatzeko”
moduari buruzko heziketa nahiz hezkuntza (integrazio
hobea lortzeko nahiz arduragabekeriez jabetzeko).
Berriro ere, euren arazoa banakako ikuspegi batetik
aztertzen da eta gizarteratze aukeren erantzukizuna
emakumeen gain jartzen da. Diagnostikoa, beraz,
emakumeen zailtasun eta arazo pertsonaletan oinarri-
tuz lantzen da. Emakume prostituta berriro gizartera-
tzeko programak oso ugariak dira, baita osasun hez-
kuntzako programak (lehen aipaturikoak), familia pla-
nifikaziorako heziketa ikastaroak edo ezkontza misto-
en gaineko kontrola ere. 

Eredu salbazionista. Emakume immigranteei buruzko
diskurtsoko topikorik ohikoenetarikoa, izan ere, ema-
kumeok euren gizarte patriarkalean preso dauden sub-
jektutzat aurkeztea da; horrela, bertako kultura ma-
txistako martiriak omen dira eta matxinatzeko gaita-
suna kentzen dien mendekotasuna omen dute. Horrek
guztiak eragina dauka gizartearen irudimenean, eta
horrela, emakumeon irudi ahula, ezjakina eta otzana
sortzen da, eta euren zorigaiztoko patua modu apati-
koan onartzen dutela pentsatzen da. Mendekotasu-
naren eta modernitatearen aurkaritza gogorraren
ikurtzat aurkeztuta, itxuraz aukera bakarra “euren
loturetatik salbatzea” da, jatorrizko gizarte gaiztoek
ezarritako loturetatik, eurek bakarrik ezin baitituzte
lotura horiek apurtu.42 Sentimendu horiek oraindik ere
gogorragoak dira emakume arabiarren eta musulma-
nen kasuan; badirudi horiei ez zaiela ematen euren
aldaketaren eta berrikuntzaren eragileak eta protago-
nistak izateko aukerarik. 
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40 Horrenbestez, ez da kasualitatea immigrazio planetan eta programetan emakume immigranteak eta euren egoera haurrekin batera aipatzea. Murtziako Eskualdeko
Immigranteak Gizarteratzeko Plana (2002-2004) hartuko dugu adibidetzat; bertan, emakume horiek babestu beharra azpimarratzen da: “emakumeek eta adin
txikikoek arreta berezia merezi dute. Bi kasuotan, immigrante izateari, adinaren edo generoaren faktorea batzen zaio, eta horrek babesik ezari loturiko egoera
larriak sortzen ditu; egoera horiek batzuetan ustiapenera iristen dira, delitu-sareen bidez” (9. or.) 

41 Heziketari dagokionez, oso interesgarria da García-Canoren ikerketa (2002), Espainian generoko okupazio-heziketari eta berdintasunaren sustapenari buruz,
Elkartetik kanpoko immigrazioari dagokionez; bertan, halako programen ondorioak eta laneko segmentazioaren sorrera (generokoa, etnikoa eta klasekoa) azter-
tzen ditu, horrek presentzia handia baitauka Espainiako lan-merkatuan.

42 Ikusi, adibidez, GRECO programak (2002) “Osasunerako eta gaixotasunen prebentziorako hezkuntza-ikastaroak” deritzonari buruz egiten duen aipamena (immi-
granteentzako ikastaroak), edo Andaluziako Immigraziorako I. Plan Integrala (2001): “osasun ohiturak nabarmendu behar dira, emakumeek gaixorik jartzeko arris-
ku handiagoa dutelako” (101. or.).



Horrela, “herri garatuetako” joera feministarik gehie-
nek azpigarapen egoeran laguntzeko beharrizantzat
interpretatu dute emakume immigranteenganako
esku-hartzea, eta euren jarrera, berriz, prisma etno-
zentriko batetik aztertu da, hau da, emakume espaino-
lak “Hirugarren Munduko emakumeen” aurretik jar-
tzen dituen prismatik, eskubideei, demokraziari eta
modernizazioari dagokionez. Emakume horiek, ikuspe-
gi horretatik begiratuta, pasiboak eta anakronikoak
dira; mendebaldeko emakumeek gaindituriko etapa
batean daude, eta azken horiek, berriz, uste dute
euren mundu demokratikoan berdintasuneko eta
gizarte onarpeneko estatusa lortu dutela. Beraz, “arris-
ku taldeak” omen dira eta horiek zaindu nahiz gidatu
egin behar dira demokraziarako bidean.

Baldintza horietatik abiatuz, jarraitzen diren esku-
hartze praktiketan emakumeon heziketa eta irakas-
kuntza sartzen dira, oraindik ezjakinak baitira gauza
askotan, adibidez, errebindikazio politikoan eta gene-
roko kontzientziaren eraketan. Harrigarria bada ere,
Mª Angustias Parejok dioenez (2002), diskurtso femi-
nistak “eraginpeko” emakumeen partaidetza barik
lantzen dira, eta horrela, baztertu egiten dira euren
ekarpen feministak.43 Era berean, sarritan, jarduketa
planetan (independentzia, analfabetismo politikoa eta
“pentsaera feminista” ez dutelakoan) euren autonomia
sustatzen duten ekimenak bultzatzen dira44, baita
integrazioa errazten duten foroetan nahiz platafor-
metan parte hartzea eragiten duten ekimenak ere.45

Eredu kulturalista. Lehen esan dugunez, emakume
immigranteen marjinazioa eta desoreka eragiten
dituzten zergatiak aztertzean, hori azaltzeko dimen-
tsio bakarra kultura izaten da, gizartean dauden eta
emakume immigranteen egoera baldintzatzen duten
beste dinamika, prozesu eta faktore estruktural bat-
zuen kaltetan. Emakume immigrantearen “arazo sozia-
laren” eragileak, izan ere, emakume espainolarekiko

distantzia eta desberdintasun kulturalaren eraginez-
koak omen dira, eta gainera, euren (“beste kulturako-
ak”) eta geure (“mendebaldeko kulturakoak”) arteko
bateraezintasun kulturala nabarmentzen da.  

Kulturak, horrela, aldaezinaren ahalmen sinbolikoa
hartzen du; hori, berriz, desberdintasun asko euren
jatorriaren eta kulturaren eraginezkoak direla azpima-
rratzea da. Gizarte bazterkeria kulturaren eta “kultu-
ren arteko talka” ondo erabiltzeko ezgaitasunaren
ondoriozkoak direla pentsatzean, euren integrazioa
praktika bikoitzetik igaro behar da. Alde batetik, euren
kultura desberdinetara egokituriko programa bereziak
landu behar dira, eta bestetik, akulturazioa edo ego-
kitzapen kulturala behar da46, baita “Espainiako kultu-
raren ezagupena” ere, gizarteratzea ahalbidetu ahal
izateko. Halaber, kultura arteko jarduerak proposatzen
dira eta, horietan, “hain urrunekoa omen denaren hur-
bilketa” eragiten da.

“Kulturen arteko talka” hori erabiltzeko, instituzioek
sarritan “immigranteen jatorrizko kulturan eta ohitu-
retan” trebatzeko eskatzen diete gizarte eragileei47,
horrela euren jokabideak eta “benetako beharrizanak”
hobeto ulertuko dituztelakoan.

5. Amaitzeko asmorik gabe...

Testu honetan agerian jarri nahi izan dugu emakume
immigranteak irudikatzeko eta aurkezteko dagoen
modua, baita gizarte politikek eta praktikek irudi
horiek jasotzeko eta sortzeko duten modua ere. Nire
iritziz, hausnarketa sakona egin behar da immigrante-
ak ulertzeko moduari eta irudi sinboliko horiek erabil-
tzeko moduari buruz, emakume immigranteentzako
programak edo esku-hartzeak ondo diseinatu ahal iza-
teko. Eraikuntza horien ahalmena, kategoria sozialak,
kognitiboak eta politikoak diren neurrian, era askota-
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43 Ikusi, esate baterako, GRECO (2002) programak emakume immigranteentzako “osasunaren eta gaixotasunen prebentzioaren heziketarako ikastaroak” deritzenei
buruz egiten duen aipamena, edo Andaluziako Immigrazio I Plan Integrala (2001): “beharrezkoa da osasun ohiturak nabarmentzea, emakumeek gaixotasuna
hartzeko arrisku handiagoa dutelako” (101. or.). 

44 Nire ustez, oso adierazgarria da gizarte langile batek emakume immigranteekiko esku-hartzeari buruzko jardunaldi batean horri buruz esandakoa: “Oso urrune-
tik datoz, seme-alabekin, senarrik gabe, ‘espainola jakin barik’, ikasketa gabe... eta jakina, egoera horretan ez diezu eskatuko burua argi edukitzeko eta euren
bizitzarekin zer egin behar duten jakiteko!”. 

45 Plá interdepartamental d’immigració 2001-2004 deritzonean hauxe proposatzen da: “Promoció de la donna immigrant: aspectes relacionats ambs processos i
dinàmiques d’interrelació, de participació i de interrelació, per tal que es potenciin iniciatives que promoguin l’autonomia de les dones immigrants i les seves
capacitats i potencialitats” (151. or.).

46 Murtziako Eskualdeko Immigranteak Gizarteratzeko Plana (2002-2004), 42. or.
47 Immigranteak gizarteratzeko plana (1995).



ko egoerek har dezaketen indarrean eta esanguretan
oinarritzen da; horiek batzuetan kontraesankorrak
izan daitezke, euren gizarteratze/bazterkeria prozesuei
dagokienez. Beraz, beharrezkoa da etnozentrismoak,
androzentrismoak, moralismoak eta “mendebaldeko
feminismoak” dakartzaten zamak askatzea, “emakume
immigranteak” halako aurreiritzietan eta estereotipo-
etan euskarrituz eraikitzen baititugu.

Politika publikoek eta immigrazio politikek kategoria
politiko homogeneoa osatuko balute bezala tratatzen
dituzte emakume atzerritarrak. Familia erreferentetik
soilik ikusita, ama/emazte/alabatzat (hezitzaileak,
familia ongizatearen hornitzaileak, integrazioaren
bermatzaileak, kulturen transmisoreak eta bitarteka-
riak ere badira), pertsona gisa dituzten beharrizanen
eta generoko desberdintasunen (beste desberdintasun
modu batzuei dagokienez) azterketa itsua egiten da.  

Euren bazterkeriaren eta marjinazioaren zergatiak
aztertzean, emakumeak eurak azpimarratzen dira, eta,
banakako ikuspegitik, euren egoeraren erantzule baka-
rrak direla pentsatzen da, eta beraz, euren arazoak
konpontzearen ardura leporatzen zaie. Horrela, gene-
roko berdintasunarekin konpromisoa omen duen
Estatutik eta “europarrak” nahiz “modernoak” izateaz
harro gauden une honetatik (autonomia eta indepen-
dentzia kota handiak lortu ditugulako), emakume atze-
rritarrak etxeko eta familiako gaiekin identifikatzen
ditugu, eta euren zein geure generoko eta ongizateko
funtzioak egiteko eskabidea egiten zaie. Amatzat
duten eginkizuna baino ez da indartzen, eta horrela,
mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko eta horien
ardura edukitzeko lanetara mugatzen ditugu. 

Euren egoerarako egiten dugun azterketa sinplistegia ez
da nahikoa euren errealitatearen konplexutasuna uler-
tzeko, ezkutatu egiten baitira emakume immigranteen

“beste errealitateak”. Marjinaltasunarekin erlazionatzen
ditugunez, agiri politikoetan eta esku-hartze agirietan
jasotzen direnean, “logikotzat” hartzen da ahultasunari,
sustrairik ezari, babesik ezari eta halako alderdien ingu-
ruko gaiei buruzko ataletan soilik aipatzea, eta horrela,
antzeko ezaugarriak omen dituzten beste “talde” ba-
tzuekin erlazionatzen dira. Eurekiko irudi miserabilista
horren bidez, arazoen inguruan eraiki eta esku-hartzea
behar duten “arrisku taldetzat” agertzen dira48. Ahaztu
egiten da emakumeek eurek beti ez dutela barneratzen
euren buruari buruzko irudi biktimizaturik eta sarritan
autobalorazio eredu positiboak garatzen dituztela.
Frantziako emakume arabiarren mugimenduak sorturiko
esloganarekin gelditzen gara, horrek bikain adierazten
baitu emakume horietariko askoren sentimendua: “Ez
putak ez otzanak”.49

Amaitzeko, hausnarketarekin jarraitzeko orrialde ire-
kiak utzita, ideia pare bat azpimarratu nahi ditut.
Emakumeak pentsatzeko eta adierazteko modu sin-
plistek eta dikotomikoek eraginkortasun sinboliko
handia dute, eta horrek eragin zuzenak ditu ekintza
sozialean eta eurak gizarteratzeko prozesuetan.
Emakume horien inguruan sarritan sortzen ditugun
pertzepzio eskemak berriro planteatu behar dira, eta
ez da ahaztu behar dibertsitatea (baita dibertsitate
kulturala ere) ez duela biztanleria immigranteak soilik
sortzen; gainera, gogoratu behar da pertsonak ez dire-
la beti euren jatorri kulturalen gatibuak, eta ez dituz-
tela esperientzia berberak, kategoria beraren barruan
sartzen baditugu ere. “Esku-hartze subjektuak” ezagu-
tzeko interesean (sarritan interes konpultsiboa), agian,
komenigarria izango da “ikertu beharreko subjektuak”
gu geu eta geure erakundeak izatea, desberdintasunak
eta diferentziak sortzeko prozesuak eta emakume atze-
rritarrek munduan duten lekua (eurentzat aukeratzen
dugun lekua) hobeto ulertu ahal izateko.50
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48 Madrileko Erkidegoko immigraziorako eskualde plana (2001).
49 “Arrisku taldea” kontzeptua, gizarte kategoriatzat, asko erabiltzen da gizarte ekintzaren arloan; lan sozialak kontzeptu hori biomedikuntzaren arlotik atera du,

diagnostiko edo tratamendu kontzeptuen kasuan bezala. Kategoria horiek gizarte ekintzaren arloan sartu dira, neurri handi batean euren jatorrizko erreferente-
ak galduz; hala eta guztiz ere, nolabaiteko lotura dute talde arazotsuaren ideiarekin erlazionatzen dituzten esangurekin (“arriskuko jokabideak” edukitzeagatik -
berarekiko edo gizartearen gainerako kideekiko- bazterkeriarako joera duen taldea). Ezabatu beharreko gaixotasuna duten taldeak, ustezko gabeziak, desbidera-
tzeak edo desberdintasunak berriro ere naturalizatuz. Horrexegatik erabiltzen ditut kakotxak, kontzeptu arriskutsu horiek behin eta berriro erabiltzeak sortzen
dizkidan zalantzengatik.

50 Oraintsu, bertako presidentea den Fadéla Amarak izenburu horixe duen liburua aurkeztu du; bertan, emakume arabiar gazteek Frantzian dituzten gizarte eta hez-
kuntza mailako arazoak jasotzen dira; izan ere, Frantziako gizarteak otzanak direla eta euren talde erlijiosoak putak direla pentsatzen baitute. Liburuan mugi-
menduaren historia azaldu eta zenbait gai aztertzen ditu; esate baterako: immigrazioa, emakume musulmanak, feminismoa, kultura aniztasuna, unibertsalismoa,
eskola barruko laikotasuna eta ghetto bihurturiko auzuneak.
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Sarrera
Azalpen hau garatzerakoan, emakumeek migrazio inguruneko elkarteetan
duten partaidetzaren deskribapenetik abiatzen gara, eta ondoren, emaku-
meen berezko elkarteei helduko diegu, azkenik emakume etorkinen ohiko
partaidetzako tokiak berriro deskubritu ahal izateko, hauek emakumeak
diren bezain anitzak izanik. Modu hertsian tipologiak ez badaude ere, hur-
bilpena egingo dugu, honek ikuspegi orokorra ematen du, parte hartzeko
leku ugariak deskribatu ahal izateko, eta horrela emakume etorkinek parte
hartzeko guneetan duten balizko “ikusezintasuna” ukatzeko.

Zentzu horretan, ez gara partaidetza sozialekotzat (elkartegintza) jotzen
diren lekuez bakarrik ari, harremanetarako espazioez baizik, “emakumeen
artekoaz”. Gune hauek mugimendu feministak aitortu eta erabilitako espa-
zioak dira, eta harremanetan sartzen diren emakumeen artean dagoen
heterogeneotasun handiaren eta dabiltzan jakintzen aniztasunaren berri
ematen dute.

Azkenik, partaidetza sozial aitortuagoa gauzatzeko (esparru asoziatiboan)
dauden mugak ere adierazten dira, dela jatorriko arrazoiengatik dela ema-
kumeak izateagatik.

Lan honetan egindako proposamena, funtsean, egiten dugun emakumeon
esperientzian bertan oinarritzen da, eta esperientzia hori ere gure jatorriz-
ko tokietatik, gure kanonengandik, partekatzeko gogoz beterik zeuden eta
eguneroko trukaketaren bidez, emakumeen eta hauen artean egindako
eguneroko hausnarketaren bidez, aberastu diren gure maletetatik genera-
man esperientzian oinarritzen da.
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Artikulu honetan emakume etorkinek
Katalunian, eta oso bereziki Bartzelonan,
duten partaidetzaren gaineko gogoetak
aurkeztu ditugu, bertan emakumeen
mugimendua bere erreferentziazko tokia
izan dela eta dela, eta bertan parte
hartzeko hamaika modu uztartzen direla,
horiek emakumeen mugimendu osoaren
heterogeneotasunaren erakusle izanik. 



Partaidetza immigrazioaren ingurunean 
Elkartegintzaren etapak 

Gizartearen eraikuntzan modu batera edo bestera era-
giten duen edozein jarduera, ekintza edo erabaki har-
tzea partaidetza da. 

Hala ere, prozesu migratzaileak, berez, gizartea sun-
tsitzea dakar (lehen egiten zuten lekuetan parte har-
tzeari uzten badiote) eta elkartegintzaren barruan
prozesu migratzaileak berez dakarren isolamendua
borrokatzen da, hain zuzen ere. 

Horregatik, elkartegintza etorkinen taldeetan oso
garrantzitsua eta beharrezkoa dela esatea egia handia
da.

Immigrazioaren fenomenoak dakarren isolamendu
soziala suntsitzen duen gunea da. Elkartasuna susta-
tzen den eta talde guztiek bere burua aurkitzeko
baliozko erreferenteak aurkitzeko gunea. Bitartekotza
benetan egiazkoa den gunea da, izan ere, desplazatuak
bertan aurkitzen dituen pertsonekin, immigrazioaren
bere lehen etapan, dolu eta urradura bideratzen ditu,
eta bertan bere ahotsak familiakotasun eta hurbiltze-
ko ahotsa aurkitzen du, lotura eta berrelkarketa bere
jatorriarekin.

Gizarte hartzailearen zenbait taldek etorkinen elkarte-
ak nolabaiteko mesfidantzaz ikusten dute, eta batzue-
tan horiek gizarteratzea zailtzen dutela adierazten
dute, zenbaitetan jatorriko gizartearen eskemak erre-
pikatzen dituztelako, hala nola talde etnikoak, nazio-
nalitateak, etab. Ezta hurrik eman ere, talde hauek
gizarteratzea gauzatzeko negoziazioak adostu eta
bateratzeko lekuak ere badira.

Elkarteak aldatzen, eraldatzen joan dira. 

Elkarteen hasierako etapa batean, hirurogeiko urteen
hamarkadaren erdialdean, Bartzelonan kokatu zen
Sahara hegoaldeko kolektiboan batez ere, taldeak
jatorri bereko pertsonek osatuta zeuden: Gambia,
Senegal, Ekuatore Ginea, orduan helburutzat honakoa
zutela:

a. Pertenentzia-taldearekiko pertenentzia eta leial-
tasuna berresten dituzten alderdiei eustea.

b. Gai garrantzitsuetan, batez ere sozialetan,
elkartasun-sareak sostengatzea.

c. Jatorriko herrialdeen eredu soziala, bere aukeren
neurrian, errepikatzen saiatzea eta, zenbaitetan,
baita bertakoen artean polemika eragin zuten
jatorriko herrialdeetako kultur praktika batzuk
ere, giza eskubideak urratzen dituzten, eta ema-
kumeen talde batzuk borrokatzen ari diren prak-
tikak, hain zuzen ere.

Lehen etapa honetan, hirurogeiko hamarkadaren
aurreneko bosturtekoa hartzen duen honetan, elkarte-
ek eginkizun ikusezina zuten harrera-taldearentzat,
taldeen arteko lana nolabaiteko endogamiaz egiten
zen, horrek babes gisa balio izan zigula. Pertsonei
egonkortasun emozionala eskaintzen zitzaien. Doluak
partekatzen zituzten, eta egoera hauek, zenbait kasu-
tan, zerikusirik ez zuten patologiekin lotu ziren, esate
baterako, egoera depresiboa hurbileko senide baten
hiletara, jatorriko herrialdean, ez joateagatiko egoera
somatikoarekin nahastea, etab. 

Pasibotzat egindako irakurketa honek, guretzat har-
mena irudikatzen du berritik eman eta jasotzean.

Elkartegintzaren bigarren etapa laurogeiko urteen
bukaeran, laurogeita hamarreko hamarkadan kokatu
ahal dugu. Saharaz azpiko kolektiboak talde berriak
hartu zituen, eta aurreko beharrizanei taldearen
esparrutik haratago egin behar zituzten bestelako
batzuk eransten zaizkie, aldarrikapen-izaera handia-
goa dutenak.

Premia berriak ondoko hauetan laburbil daitezke:

a. Legezko aldarrikapenak (atzerritarrei buruzko
legearen aurkako borroka esaterako) eskubide
zibil eta sozialen alde.

b. Kultur adierazpenak, beste taldeak eta gizarte
hartzailea gonbidatuta.

c. Gobernuko Erakundeek edo GKEek antolatutako
ekitaldietan laguntzea eta parte hartzea.

Europako bestelako herrialdeetan bezalaxe, etorkinen
aurreneko elkarteak elkarte mistoak izan ziren.
Emakumeak, oro har, oinarrizko bazkideak ziren.
Azpisahararrei dagokienez, asoziazio-ekimena ekuato-
reginearrengandik atera zen, hirurogeita hamarreko
hamarkadaren bukaeran. Azkar asko, zonalde geogra-
fiko honetatik, zehazki Afrika mendebaldetik, zetozen
bestelako kolektiboek ekimen honekin bat egin zuten. 
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Horrela Bartzelonako kolektibo ginearraren Riebapua,
Jama kafo Mataron, Easu Premiá de Mar herrian, Musa
Molo Calellan bezalako elkarteak sortu ziren, horiek
guztiak Gambiako kolektiboak eratutakoak. Gambia-
rren elkarteek 1994. urtean GAS (Espainiako Gam-
biarren Elkartea) sortu zuten, Espainian dauden elkar-
te gambiar guztien Federazioa dena.

Latinoamerika, Filipinak, Magreb... eta abarreko beste-
lako elkarteak elkarrekin harremanetan jarri ziren, eta
FCIC (Kataluniako Etorkinen Kolektiboen Federazioa)
sortu zuten, guztion aldarrikapenak egiteko ahalegi-
nak bateratzeko talde garrantzitsua eta beharrezkoa. 

Federazioaren lana bere eskubideak urratuta ikusten
dituzten kolektibo hauen eguneroko borrokan oinarri-
tu da. 

Hala ere, Bartzelonako etorkinen elkarteak ez daude
finkatuta, egiturak oraindik ahulak dira, eta arazo
erantsitzat GKE batzuek etorkinen eta bere elkarteen
eginkizuna usurpatu nahi dutela ikusten dugu. 

Horren bidez, etorkinen kolektiboa lagundu beharko
luketen erakundeek programak etorkinentzat eta ez
etorkinekin diseinatzen dituzten GKE hauek babestu
nahiago dute. Oro har, laguntza ekonomiko handiak
jasotzen dituzte etorkinen eta bere elkarteen kaltetan,
azken hauetan bere programak etorkinekin, etorkine-
nak, etorkinengandik eta etorkinentzat direla; gainera,
hori dela kausa, hainbat arazo ere gertatu dira GKEko
taldeen eta etorkinen artean, gehienetan leunak eta
bestetan zuzenak, beste bide batez, kritikatzen dutela
dioten diskriminazioa sendotzen dutela. 

Horrela, GKE batzuek, zeharka, etorkinen taldeak finka
ez daitezen eta bere asoziazio-potentziala ahultzen
laguntzen dute, horrela bada, talde hauen lider eta
dinamizatzaile batzuei lansaria jasota hauetan lagun-
tza eman dezaten eskaintzen diete, kolektibo hauek
izaten duten lan-kolokatasunaz eta immigrazioaren
fenomenoan duten esperientziaz baliatzen direla.

Emakume etorkinen elkarteak 
Laurogeiko hamarkadaren erdialdean emakume eta
gizonek osatutako elkarteetatik landa, emakume etor-
kinek, batez ere emakume filipinarrek eta azpisahara-

rrek, emakumeen elkarteak eratzeko beharra ikusi
genuen, horrela guk bakarrik egin dezakegula sinesten
genuena eta duguna aldarrikatzen joateko, esparru
mistoetan ez zituztelako kontuan hartzen.

Emakumeen independentzia berez zaila da, gainera,
sendia berriro elkartzeko kasu askotan, hauek dituzten
arazoak areagotzen dira ez dutelako bere dokumenta-
ziorik, eta senarraren menpe egoten dira; izan ere,
bere egoitza-baimena gal dezakete eta, dokumenta-
ziorik ez dutenez, kanporatu ere egin ditzakete. 

Jatorriko herrian edo harrera-herrian jaiotako gure
seme-alaben errealitatea oso konplexua da. Kultura
amaren eskutik helarazten bada guztion jakina denez,
“Herri gehienek kultur berezitasuna amaren aldetik
helarazten delako kontzientzia argia dute”, harrera-
gizartearen eta gure familien arteko agente edo bitar-
tekariak izateko premia dugu.

Lan-baimenen, egoitza-baimenen... eta abarren garran-
tzia gutxietsi behar, gure seme-alaben egiazko gizar-
teratzea eta gure senarren menpe juridikoki ez egote-
aren borroka, emakumeen arteko laguntza-sareak
sortzea emakumeen elkartegintzaren giltzarriak dira. 

Hauek gure jatorrizko herrialdeetako emakumeekin
eta emakumeen elkarteekin harremanetan jartzen gai-
tuzte eta, modu horretan, laguntza eta orientazioa
eskaini ahal dizkiegu.

Hasiera zaila izan zen. Pertsona hauek bere aldarrikape-
na izateak nolabaiteko harridura eragiten du harrera-
gizartean, izan ere, pertsona hauek otzan, ezjakin eta
abartzat jotzen dutelako leku jakin batean jaiotzeaga-
tik eta immigrazioaren tokian gutxiengokotzat har-
tzen den taldekoak izateagatik; horri guztiari gure
errealitateaz, oro har, dagoen ezjakintasuna erantsi
behar diogu. 

Horrek ez zuen eta kontuan izaten ez zuen bertakoen,
eta are gutxiago gure kide etorkinen, bataioarekin.
Hala ere, zailtasunei aurre egitera ohituta gaudela,
gure proiektua gauzatu genuen eta, horrela, emakume
etorkinen aurreneko elkarteak agertu ziren.

Talde mistoen antzera, emakumeen elkarteak jatorriko
herrialdeen araberako etorkinen kolektibo ezberdine-
tatik jaio ziren. Hau da, filipinarrak bere taldearekin,
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gambiarrak berearekin, magrebtar batzuek bere taldea
sortu zuten eta ekuatoreginearrek bere elkartea.
Horrela, modu horretan, emakume ginearren E´Waiso
Ipola elkartea; gambiarren Musu Kafo elkartea eta
emakume filipinarren “Amistad” elkartea jaio ziren.

Ekimen hauen osteko urte batzuen buruan, emakume-
ek frogatu dugu emigrazioan benetako bitartekariak
garela ageriko gardentasun batetik, harrera-gizartean
emakume etorkinei ikusi ezta entzun ere ez zitzaiene-
an, errealitatea den gizarte kultura anitz eta etnia
anitz hau pitzadurarik gabeko bizikidetzako lekua iza-
teko tresna baliagarria izaten ari gara.

Emakumeok lortuko dugula ziur gaude, betiere antze-
kotasun eta berdintasuneko baldintzan sartzeko plano
batean jartzen bagara.

Familia berriro elkartzeko asmoz lekualdatzen diren
emakumeek bere dokumentazioa izateko eskubidea,
eskolako testu arrazista, baztertzaile eta etnozentriko
batzuk aldatzea, hauek Hegoaldeko herrien egungo
errealitatea biltzetik urruti daudela, eta horregatik
etorkinen seme-alabak eta gutxiengotzat ikusten
diren bestelako etniak gutxiagotasun sinbolikoko ego-
eran daude, eta askotan ez dakite bere jatorria ez dela
inolaz ere lotsagarria; komunikabide zenbaitek bere
kolektiboari ematen dioten tratua, denak ez baitira
delitugileak ezta droga-trafikatzaileak ere, etab.
Emakumeen elkarteetan egiten ari diren lan ugarieta-
ko batzuk dira.

Emakume etorkinak, bere elkarteen bidez, bere errea-
litateak gizarte hartzailera hurbiltzen ari dira, eta bere
aldarrikapenak bere zatitzat, izan ere, asko dagoeneko
migratzaile gara, eta emakumeak gara gizarteratzeko
lana benetan egiten dugunok. Gizarte hartzaileko
emakumeen zenbait talderen aldetik nahikoa babesa
eta elkartasuna izan dugu, hauek ulertu baitute ezen,
batzuetan premiak ezberdinak badira ere, emakumea
izateak askotan marjinazio egoeretan jartzen gaituela
eta klaseko elkartasuna beharrezkoa dela.

FCIC delakoaren barruan (Kataluniako Etorkinen
Kolektiboen Federazioa) hainbat kolektiboren emaku-
meek emakumearen Idazkaritza sortu genuen, lan
nekeza, baina bideragarria emakume eta etorkin gisa
batzen gaituena guztion aurrean jartzen badugu.
Taldea sortzearen aurreneko urratsek erakutsi digute

ezen jatorriak, immigrazioaren arrazoiak, batzuetan
aldarrikapen dibergenteak egitera eramaten gaituela,
horrek barne eztabaida oso gogorrak eragin dituela,
baina ez dugu horregatik taldea ez beharrezkotzat jo
behar. Egotea ona da, Idazkaritza hau osatzen dugun
etorkinen lehen belaunaldiaren helburuak bat ez
badatoz ere, eta horrek aldarrikapen-politika desber-
dinak egitera eramaten bagaitu ere, gizarte honetan
jaio diren gure seme-alabek eta oso txikitatik etorri
zirenek arazo komunak eduki badituzte, gizarte hone-
tan subkulturetako kide diren gurasoen seme-alabak
dira (ez dugulako inolako botererik, ez politikorik ezta
ekonomikorik ere) eta botere ekonomikoa edo politi-
koa edukitzera iristeko perspektibak ez dira, hain
zuzen ere, itxaropentsuak. Ekonomikoa ia betatuta
dugu, estatusa aldatzearen zailtasun errealengatik,
zuzenduta gauden lan prekarioengatik. Etorkinoi
negozioa mantentzea zailago izaten dugu, kreditua
etab. lortzea ere zailagoa delako. 

Politikoari dagokionez, egoera egoki batetik oso urru-
ti gaude. Gutarrekoren bat hauteskunde-zerrendaren
batean dagoenean gertatzen dena ikusi baino ez dugu
egin behar: zerbait lortzeko aukeratik urruti egoteaz
arduratzen dira ondo asko, ezta eskubide hau erabili
ahal dezaketen etorkin guztien botoen bidez ere.

Ahaleginak bateratu behar ditugu gure seme-alabek
harrera-gizartean urtzeko beharra izan ez dezaten, eta
subkulturako egoera honetatik duintasunez atera ahal
izan daitezen eta, batez ere, Dolores Juliano izeneko
doktoreak hain zehatz azaldu zuena (“Konbertitu
berriaren ideologia”) ez garatzeko orientabideak ema-
teko, horrek ideia pendularrak garatzera eramaten
dituela. Horiek prestatu eta hezi behar ditu, beraren-
tzat eta hegoaldeko herrialdeentzat egoera ekonomi-
ko duina aldarrikatzeko moduan egon daitezen; izan
ere, lehengai eta giza potentzial nahikoa dugu miseria
moneta-truke izan dadin eta biztanle “osasuntsue-
nek”, intelektualek eta gazteenek hegoaldeko herri
pobretuak utz ditzaten saihesteko.

Testuinguru honetan, emakumeen taldeak, kolektibo
gehienetan, integrazioko egiazko agenteak dira.
Emakumeak dira ikastetxeekin harremanetan egoten
direnak, irakasleek, oro har, ama ezagutzen dute aita
baino gehiagotan, emakumeak dira I.G.E.etan (Ikasleen
Gurasoen Elkarteak) parte hartzen dutenak; ikastetxe-
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etan hainbat talde etniko agertzeak aniztasun honen
inguruan dauden ekitaldiak dituzten programak disei-
natzea eragin zuen; oso maiz kultur adierazpenak
daude, hala nola ipuinen narrazioak, dastaketa gastro-
nomikoak, dantzak, txirikordak, kultura ezberdinei
buruzko konferentziak... eta ia beti jarduera hauek
“arrakastaz” egitea eragiten dugunok emakumeak gara.

Partaidetza sozialaren mugak migrazio
inguruneetan 
Etorkinen kolektiboen elkartegintza, gaur egun, egoe-
ra ahulean dago, eta egoera honen ondorioz, etorkinek
erabakitzeko prozesuetan esku hartzeko eta immigra-
zioarekin lotuta dauden politiketan eragiteko oso gai-
tasun txikia dute.

Etorkinen kolektiboarentzat partaidetza osoa egoteko
mugak daude, honako hauek adibidez:

Kulturalak, instituzionalak, politikoak.

1. Kulturalak: kode komunak eraikitzea adosteko
ahalegina egin behar dugu. Kontuan hartu eta
ezagutzea merezi duten kultur ereduak daude.

2. Instituzionalak: erakundeen formak zurrunegiak
dira gure herritarrontzat.

3. Politikoak: atzerritarrei bere hiritartasuna, sindi-
katuan izena emateko eskubidea, bozkatzeko
botoa etab. ukatzen dizkiete.

Ezin da partaidetzarik egon erabaki ezin denean, zuri
buruz eta zuretzat egiten dituzten gauza askoren ikus-
le hutsa izatera gonbidatzen zaituzte, muturreko des-
berdintasuneko zure estatusagatik bertaratu ere egi-
ten ez zaren unea iristeraino.

Era berean, muga hauekin batera gertatzen diren arra-
zoiak ere badaude, eta hauen erruz elkarteek ez dute
indartzea lortzen: 

• Asoziazio-potentzial orokorraren ahultasuna.

• Erakunde ofizialen aldetik laguntza ez jasotzea.

• Etorkinentzat lan egiten duten GKEekin dagoen
lehia.

• Kideen kontzientziaziorik eza.

Bestaldetik, emakumeei dagokienez, zailtasun eran-
tsiak daude:

• Emakume migratuek aurkitzen ditugun funtsez-
ko zailtasunak, batetik, sistematikoki sortu eta
errepikatutako bizitzako baldintza materialak
dira. Gure lana, gizartean, inork nahi ez duen
lantzat hartzen dute eta, harrez geroztik, nahi ez
diren lanpostuak betetzera gatozen “txiroak”
bagina bezala ikusiko gaituzte. Lan-merkatuaren
baldintza errealek zailtzen dute eta, ez gutxitan,
banako frustrazioa sortzen dute, berau gizartera
aldatzen da, dela partaidetza sozialean, dela
seme-alaben bitartez.

• Partaidetza sozialeko ordutegiak eta formak, oro
har, emakumeen eguneroko ordutegi eta formen
aurkakoak dira.

• Migrazioaren ordezkaritza bisuala, oraindik ere,
gizonezkoena da.

• Mugimendu feministaren emakume askoren
begirada (eta itxaropena), oraindik ere, emakume
migratuen “gutxiago izate horretan” ainguratuta
dago. “Burka”, “dagoeneko igaro dena”, “buruja-
betu ez direnak” irudikatzen ditugu. Gure ekar-
pen soziala eta, emakume gisa, ditugun partai-
detza sozialeko gure formak adieraztea falta da.
Funtsean, garrantzitsuena: emakumeek (denak
migratuak ez, baina bai migratu guztiek) burutu-
tako zibilizazio-obra.

• Tipologiek, formatuek, elkartegintza instituzio-
nalizatuaren zentzuak, geroz eta handiagoa
den profesionaltasunak, bai eta demokrazia
parte-hartzailea deitutakoan dagoen instru-
mentalizazioak ere, “subjektu partaidea” eska-
tzen du, benetan nolabaiteko abstrakzioa baita
“profesional partaidea” ere dena. Joera hori
egiaztatu bitartean, aldi berean, eguneroko
partaidetza ez da ezagutzen, hau da, institu-
zionalak ez diren baina horiek bezain eraginga-
rriak edo gehiago diren harremanak eratzea,
azken hau gehiago egin izan dela “emakumeen
artekoan” emakumeen historian zehar.

Elkarteen tipologiak
Immigrazioaren inguruneetan 

1. Egun bere kolektiboen aldeko jarduerak burutzen
ari direnak, eta neurri batean edo bestean nabar-
mendu beharreko eginkizuna dutenak.
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2. Elkartegintzaren aurreneko fasea, jatorriko talde-
arekiko pertenentzia eta fideltasuna berresten
dituzten alderdiei eustea eta elkartasuneko sare-
ak sostengatzea dena, gainditutakoan beste fase
batera igaro diren kolektiboak, bestelako taldee-
kin elkarlanean aritzen direla eta kolektibo
bakoitzaren eremutik haratago doazen aldarrika-
penak egitera pasa direla.

3. Etorkinek osatutako taldeak, bere jarduera jato-
rriko herriarekin solidarioa den GKE batena iza-
nik, mintegi, jardunaldi, erakusketa eta abarren
bidez bere jatorrizko herriaren errealitatea
harrera-gizartean ezagutaraztera zuzendutako jar-
duerak egiten dituztenak, eta aldi berean,
Hegoaldeko herriekin lankidetzako proiektuak
egiten dituztenak.

4. Etorkinen kolektiboen federazioa, etorkinen ia
elkarte guztiak batzen dituen taldea.

5. Sortzaile etorkinen lanak argitara ateratzen saia-
tzen diren taldeak, horren bidez, jatorriko herrie-
tatik kanpo jaiotako belaunaldien autoestimua
igo dadin laguntzea lortzen dutela; izan ere,
horiek erreferente garrantzitsuak dira, horiek ez
dituzte bere jatorriak modu umiliagarrian edo era
guztietako delitugile gisa (droga-trafikatzaileak,
poltsa ebasleak, etab.) aurkezten.

6. Laguntza taldeak, etorkinek eta herri hartzailee-
tako pertsonek osatuta egon daitezkeela, eta
azken talde honetako herrien pertsonek bakarrik
osatuta, azken hauek, paternalismorik gabe, etor-
kinei bere elkartasuna erakusten dietela eta, ba-
tzuetan, etorkin hauen eta erakundeen arteko
bitartekariak ere direla; izan ere, erakundeen for-
men zurruntasuna dela eta, gainditzen zailak
diren hauen trabek bitartekotza eskatzen dute.

7. Elkarteen eta kolektiboen arteko sareak. Sare
hauek, nagusiki, solidarioak izanik (elkarri lagun-
tzeko).

Elkartasun sareak kolektiboetan eta, batez ere,
Afrikako emakumeenetan egon badaude, eta oso
garrantzitsuak dira. Batzuetan elkartasuneko sare
hauek psikologoak ordezkatzen dituzte, eta, oro har,
gizarte-laguntzaren zereginak diren egoerak konpon-
du dituzte. 

Elkartasuneko sare informal hauek jatorria Afrikako
gizartean dute eta emakumeen artean oraindik prakti-
katzen dira, doluen kasu askotan; sare hauetako kide-
ek errealitatearen erradiografia erraztasun handiz
hartzen dute eta laguntza zehatzak lortzen dituzte
depresioaren prozesuetan.

Elkartasuneko sareak, funtsean, laguntza eta komuni-
kaziokoak dira. Distantziak eta lanaldi luzeak egon
arren, pertenentziako taldearekin harremanari eusten
saiatzen dira, eta harreman honek elkartasuneko sare-
ak sustatzen ditu.

Sistematikoki biltzeko puntua aukeratzen dute: eliza
bat izan daiteke Filipinarren kasuan bezala; Aravaca
parkea dominikarrentzat Madrilen; Premiàko lokal bat
Musa Kafoko gambiarrentzat, bertan tontin izenekoa
egiteko biltzen direla (elkartasunean oinarritutako sis-
tema ekonomikoa). Elkartasuneko sareen zenbait bile-
rak lehen eskuko berriak izateko balio dute, dirua eta
gutunak jatorriko herrialdetik etorri berriko herrikide
baten bidez. Bidalketa ekonomikoak oso garrantzi-
tsuak dira jatorriko herrialdeetarako, eta sareen bitar-
tez zeregin hau burutzeko sortu diren enpresek ezarri-
tako interesak saihesten dira. Gutun hauetako askotan
diru kopuru handiak zeuden, Saskia Sassen izenekoak
honela deitu zuen: “Garapeneko estrategiaren makro
mailan sartzea beste bide baten bitartez”: etorkinen
bidalketena, egun, bidalketa hauek, guztira, 80.000
milioi dolarretara iristen dira.

Elkartasuneko sareak etorkinen familia guztietara
zabaltzen dira, gizarteko maila guztietara, esate bate-
rako, etorkinen familien etxebizitza askotan etxeko
lanak bere kolektiboko pertsona batek egiten ditu, eta
erlazioak oso ondo zaintzen dira.

Jatorrien aniztasuna 

Azaletik, eta hurbilpen gisa, hurrengo tipologia hauek
egongo lirateke migrazioaren jatorriko herrien edo
jatorriko eremu geografikoen arabera:

1. Afrika. Afrikako emakumeek egunero gizonen-
gandik banatutako guneetan biltzeko ohitura
dute. Ez da gune geografiko honetan dagoen
patriarkatuagatik. Horiek, emakumeak, seme-ala-
bei, ilobei, arbasoen jakintzak helarazi, hezi eta
mintzaira sinbolikoa eraikitzeaz arduratzen dira.
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Emakumeek duten biltzeko modua hala ohituren
nola bizitza partekatzeko beharren produktua da,
esparru publiko-pribatua ez baitago hertsiki
mugatuta eta, agian, emakume afrikarrek ez dute
modu dikotomiko honetan hautematen.
Kataluniara iristean, “emakumeen artean” biltze-
ko joera hau ez da zerbait bortxatua, alderantziz,
oso naturala. Prozesu migratzailean, biltzeko
praktika behar afektiboetatik, beste batzuekin
partekatzetik, elkarri lagundu ahal izateraino. Ez
da gizonen aurkako borroka eta, aldi berean,
hauek ez dute inolako “arriskurik” ikusten emaku-
meen bileretan eta, oro har, ez daude bilera
horien aurka. Bestaldetik, emakume gisa bere
elkarte propioak sortzean dauden zailtasunak,
nagusiki, “emakumeak elkartzearen zergatia”
deitu genezakeenean oinarritzen dira: Afrikako
emakumeak, beti, beste emakume batzuekin bilt-
zen dira berehalako helburuak lortzeko.
Katalunian, elkarteak helburuak lortzeko ere sor-
tzen dituzte, baina horiek estatutuetan jasotzen
dituzte, denboran mugagabe irauteko bokazioa
duten jarduteko ildo nagusitzat. Afrikarren talde-
ak bere helburuak lortzeko biltzen dira eta, lortu-
takoan, taldea desegiten dute premia berria sortu
arte. Esan ahal dugu afrikar batentzat biltzeak ez
lukeela zentzurik izango helburua inoiz ez lortze-
ko: prestigio handiagoa du bere helburuak azka-
rrago lortzen dituen talde batek denboran muga-
gabe irauten duen eta epe luzerako helburuak
dituen batek baino. (Katalunian ez bezala, hemen
prestigio handiagoa baitute arlo sozial batean
denbora batez lanean dabiltzan elkarteek, sortu
berriko beste batek baino). Sentsazio orokorra
hori bada ere, emakumeen elkarteak egotea
baloratzen dute iristen direnak hartzen dituzten
espaziotzat, bertan nagusien jakintzak helarazi
ahal dituztela, bertan emakume afrikarren arteko
elkartasuna eta afektibitatea praktikatzen direla.
Orduan, sustraiak galdu barik, elkarteen forma-
tuak janzten dituzten partaidetza kataluniarraren
forma nagusietarako egokitzapena egon badago.

2. Latinoamerika. Latinoamerikako emakumeak
kultur mestizaiatik eta Europatik sustatutako
balioak eta praktikak nagusitu ziren deskoloniza-
ziotik datoz, eta parte hartzeko indigenen prakti-
kak, nagusiki, ez dituzte ezagutzen. Oso politiza-

tuta daudela jo ahal genituzkeen parte hartzeko
lekuetatik, emakumeek halakotzat parte hartzen
dute erakunde eta alderdi politikoen esparruetan,
sindikatuetan, mugimendu feministan. Bere pro-
zesu migratzailean, Kataluniako kulturan, gehien
bat, jarraitzen dituzten asoziazio-praktikak hur-
bilago eta onargarriago zaizkie. Eta hori dela
kausa, orokorrean “mistoak” diren elkarteetan
(emakume zein gizonenak), baita emakumeene-
tan ere (emakumeen mugimendua), aurkitu ahal
ditugu.

3. Asia. Kasu honetan bi polaritate bereizi beharko
genituzke. Alde batetik emakume txinatarrak eta
beste muturrean emakume japoniarrak, ezberdin-
tasunak erakusten dituzten adibideak jartzearren.
Emakume txinatarrek ere bere arbasoen ohiturak
dituzte, eta hauetan amak izaten dira kultur
transmisioaz arduratzen direnak, eta emakumeen
arteko bilerak ohitura dira, eguneroko bizitzaren
zatitzat. Aldi berean, egoera politiko jakin batean
egoteak eragin nabarmena izan du emakumeen
bestelako partaidetza motak egin daitezen, batez
ere Estatutik sustatutakoak. Bartzelonan, adibi-
dez, emakume gazte eta emakume txinatarren
elkarteen batasunak daude, eta emakumeak ere
badira dauden kultur elkarte txinatarrak susta-
tzen dituztenak. Emakume japoniarrei dagokie-
nez, emakume gisa hertsiki ez dago elkarterik,
eta, hala ere, kultura, diseinu eta arteko sustape-
netan emakumeak gizonak baino gehiago dira.

4. Magreb. Magrebeko emakumeekin lotuta,
Aljeriatik datozenen edo Marokoko leku batzue-
tatik, adibidez, datozenen artean ere alde nabar-
menak daude. Aurrenekoek kultura eta ekonomi-
koa sustatzeko elkarteetan aktiboki parte hartzen
dute, eskubideak egikaritzeko maila Katalunia-
koaren antzekoa dela, eta bere elkarteak sortu
gabe jarduerak sustatzen dituzten emakume
feministak daudela. Marokori dagokionez, ema-
kumeenak hertsiki diren elkarteak badaude, eta
bertan aktiboki parte hartzen dute emakumeen
artean transmititu eta partekatzeko ariketa gisa,
eta emakume gisa eskubide berdintasunaren
aldeko borrokan dituzten eskari zehatzetatik ere.
Elkarteren batek, era berean, askatasun erlijioso-
ak aldarrikatzen ditu, eta Islamaren interpretazio-
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tik lan egiten dute, diskriminatzailea ez den testu
erlijioso gisa. Baina Marokoko historian erlijioare-
kin lotutako haustura zibilik gertatu ez den bitar-
tean, denok ezagutzen ditugu egitate erlijiosoa
erradikalizatzeak eragin dituen gertakari larriak.
Aljeria (tradizio errepublikarra duena) Maroko
baino estatu “modernoagoa” dela jo liteke, baina
gertaera historiko horiek gizarte osoari eta ema-
kumeei zehazki, baita migratzen dutenei ere, era-
giten die.

5. Asiako hego-ekialdea. Pakistan, Bangladesh eta
Indiatik datozen emakumeek ez dute, halako-
tzat, elkarte propiorik sortu. Kultura zabaltzeko
zereginetan aktiboki parte hartzen dute etorki-
nen elkarte batzuetan eta “emakumeen artean”
izenekoaren praktika zehatz batzuk ere badaude,
batez ere prestakuntza eta hezkuntzaren sarbide
orokorrari dagokionez, hala elkarteetan bertan
nola baliabideen sare publikoan. Bere jatorriko
herrietan badaude asoziazio-praktikak, ia denak
eskubideetan eta emakumeen sustapenean
oinarritzen direla. Horrela oso aktiboki parte
hartu dute garapenerako proiektuetan, eta ai-
tzindariak dira mikrokredituen baliabideak era-
biltzen. Migrazio-prozesuan aukera asko galtzen
dituzte bere negozioak sortzeko, funtsean, fami-
lia berriro elkartzea araupetzen duen legeriaga-
tik, honek eskubideak murrizten baititu. Biltzeko
dituzten lekurik libreenak bere seme-alaben
inguruan daude, ikastetxetatik gertu dauden
parkeetan; bertan informalki biltzen dira eta
informazioa trukatzen dute, eta elkar laguntze-
ko praktikak burutzen dituzte. Bestaldetik,
Filipinetatik datozen emakumeek aspaldi sortu
zituzten bere elkarteak, eta “mistoetan” emaku-
meak gizonak baino gehiago dira elkarteen
zuzendaritza eta antolakundea daramatzatenak.
Elkarte hauetako gehienak kolektiboaren berez-
ko premien esparruan sortu dira (emakume
gehiago gizonak baino) migrazio filipinarraren
historia dela eta: batetik Filipinetako emakume
migratzaileak, bai Estatu igorletik bai hartzaile-
tik, etxeko zerbitzuaren zereginetara argi eta
garbi bideratzea. Horrek berezko premia batzuk
sortu ditu, hala nola informazioa, lan-eskubide-
ak eskuratzeko aukera, afektibitatea partekatzea
lan esparrutik kanpoko espazioetan. Bestaldetik,

eliza katolikoak filipinar gehienengan, oro har,
duen eragin handia. Erkidegoan parte hartzeko
zentzu horrek, kolektiboan, gehi kolektiboak
dagoeneko duen ibilbide historiko luzeak, gaur
egun, Asiako hego-ekialdetik datozen gainerako
etorkinenetik oso desberdina den tipologiakoa
izatea eragiten dute.

6. Europako Ekialdea. Europako Ekialdetik datorren
migrazio heterogeneoak orokorpenak egitera
behartzen gaitu, eta hauek emakumeenganako
hurbilpen hutsa baino ez dira izango. Herri haue-
tako gehienen historiak garrantzi handia du
elkartegintzari buruz, oro har, emakumeak haue-
tara hurbiltzen direnean, dituzten sinesmenei
dagokienez. Esan genezake ezen, printzipioz,
elkartegintzaren ohiko praktika dagoela, funtsean
eskubideak aldezteko jarrera korporatibotzat eta
laneko baldintza eta eskubideetatik abiatuta
kokaturik daudela. “Ekialdekotzat” jotzen ditugun
emakumeek, historian zehar, eremu politiko-
publikoan parte hartze handia izan dute, ia beti
berau laguntzen duen, eta ondorioz, baldintzatu
ere egiten duen Estatuaren egiturarekin lotuta.
Emakume hauetako gehienek trebakuntza akade-
miko handia dute, eta askotan berau ez dute
Katalunian aitortuta ikusten, eta bere bilerak eta
etorkinen elkarteetarako hurbilpenak, nagusiki,
immigrazioaren aurkako eta eskubideak murriz-
ten dituzten legeen aurkako eskari orokorretan
oinarritzen dira, baita lan-eskubideak hobetu eta
sustatzeko aukeren aldeko borrokan ere.
Gehienak “bidaiari bakarrak” deitzen ditugunak
dira, baina horietako asko asilo-eskabideko pro-
zesuetan etorri dira bere senar eta seme-alabekin
batera. Kasu guztietan esfera publikoan aktiboki
parte hartzen duten emakumeak dira; hauek
hainbat estrategia erabiltzen dituzte baina orain-
dik ez dituzte egunero jarduten duten bere elkar-
teak sortu.

Parte hartzeko lekuen aniztasuna 

1. Emakumeen elkarteak. Oro har, mugimendu
feministarekin edo bere jatorriko herrietan zego-
eneko burutzen zituzten autolaguntzako prakti-
kekin lotuta egoten dira. Emakumeen mugimen-
duarekin lotuta daudenek emakume gisa paira-
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tzen dituzten diskriminazioen aurkako erantzun
politiko-publikoak, edo eskubide-berdintasuna
kolektibo bereko gizonen aldean, azpimarratzen
dituzte. Autolaguntzako praktikak azpimarratzen
dituzten elkarteek, ordea, emakumeen lan-auto-
nomia oinarritzat hartzen dute desberdintasunen
aurkako borrokaren erantzun egoki gisa eta ema-
kumeak jakintzak alabei igortzen dizkietenak
diren kultur ohiturei eusteko bidetzat. Banaketa
hau ez da hertsia, baina joera hauek ikusten dira;
era berean, emakume migratzaileen elkarteetan
praktikak eta jarrerak anitzak eta elkarlotuak
direla berretsi behar dugu.

2. Emakumeen taldeak etorkinen elkarteetan.
Talde hauek, nagusiki, immigrazio orokorraren
aldean eskari eta premietan dauden ezberdinta-
sunak aldarrikatzeko zereginak burutzen dituzte,
izan ere, estatistiken aurka, berau, gehienbat,
gizonezkoen gauzatzat ikusten baita. Alderdi poli-
tiko-publikoan lan egiten dute, etorkinen kolekti-
bo orokorrarekin koordinatuta, baina emakumee-
nak bakarrik diren espazioetatik.

3. Emakumeen taldeak kultur elkarteetan edo
jatorriko herrien kulturak sustatzekoetan. Talde
hauetan emakumeek hainbat jarduera garatzen
dituzte, emakumea izatea edo emakumea izate-
ko kontzientzia adierazten ez direla, baina ema-
kumea sustatzeko jarduerak azpimarratuta, hala
nola prestakuntza, ugaltzeko eskubideak, inde-
pendentzia ekonomikoa... 

4. Etorkinak laguntzeko elkarteetan parte har-
tzen duten emakumeen taldeak. Talde hauek
lausotuta daude elkarte eta GKE anitzen
barruan, eta migratutako emakumeen egoerari
buruz sentsibilizatzeko lanengatik nabarmen-
tzen dira, direla Katalunian bizi direnak, direla
Hegoaldeko herrietan bizi direnak. Nagusiki,
elkarte hauetan emakumeek harrera, informazio
eta eskubideak aldezteko zereginak egiten
dituztela esan dezakegu. Emakumeek militan-
tziak eta lan-jarduerak batera egiten dituztela
ere nabarmendu ahal dugu, emakumeak susta-
tzeko bere lanak profesionalizatzen dituztela.

5. Harremanaren praktika politikoa. Harrema-
neko partaidetza emakumeen artean zabaldue-

na da, egunerokoan begiratu eta geure burua
ikustean egiaztatu ahal dugunez. Era berean,
harremaneko partaidetza hau emakumeen poli-
tika deitutakoaren barruan sartzen da, nahiz
eta hala bilera informaletan nola partaidetza
(ekintza) gauzatzean, anekdotiko iruditu ahal
zaizkigun. Harremanen praktika honen (kon-
tzienteki eta politikoki egindakoa) eta horreta-
tik ateratzen den jarduera politikoaren eragin-
kortasuna, emakumeek egindako ekitaldi eta
ekintza bakoitzean frogatuta gelditu da.
Horrela, gure artean, milaka adibide aurki dit-
zakegu ekitaldia nola antolatzen dugun eta
ekintzak egin behar direnean norekin kontuan
har dezakegun (ezagutzen ditugun emakumeen
agendara deiak egitea, hurbilen daudenei, egu-
nero ikusten ditugunei...). Hala eta guztiz ere,
oraindik ere, sinboliko eta askatasun-praktika
gehiago sortzea beharrezkoa da, ekitaldi eta
ekintza hauek aipa ditzaten eta gizartean aitor
ditzaten “politikoa” bezalaxe. Emakume migrat-
zaile gehienek, bere jatorriko herrietan egiten
zuten bezala, emakumeen arteko harremana
praktikatzen dute bere interesak lortzeko eta
bere nahiak sostengatzeko formula egokitzat,
laguntza, sormen eta jolaseko espaziotzat.
Horregatik, bien arteko harremanaren praktika
emakumeen praktika politikoen jatorri eta
oinarria da, praktika hauei ospe instituzionala
emateko estatutuen tresnak erabiltzen badira
ere. Hori egiten bada, nagusiki, “sozial” deituta-
koan beste leku batetik ere eragin ahal izateko,
baina hori ez da lehentasunezkoa migratutako
emakume gehienentzat. Lehentasunezkoa,
oraindik ere, harremanaren plazeraren praktika
plazer hutsagatik da, eta ez horri eman ahal
zaion izaera instrumentalagatik. Baina, era be-
rean, harremanean eta harremanen praktika po-
litikoan da, hain zuzen ere, emakumeek, gehien-
bat, bere nahiak, biziko lekuak, eta emakumeek
egiten dugun bizitza sortu eta birsortzekoak
lortzeko espazioak aurkitzen dituztenean.

Harremanen politika

Lehen ikusi dugun bezala, emakume migratzaileek hain-
bat elkartetan eta hainbat modutan parte hartzen
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dugulako baieztapenetik abiatzen gara. Zailtasun han-
dienak, funtsean, hala dauden elkarteen egituretatik,
hauek homogeneizatzeko joera dutela, hala emakume-
en eguneroko bizitzaren baldintza materialetatik datoz,
hauek “publikoan” parte hartzea zailtzen dietelako.

Baldintzatzaile horiek badituzte ere, emakumeak ere
elkarteetan daude eta tresna egokitzat baloratzen
dituzte eskubideen aldeko borroka egiteko batzeko
beharra dagoen momentuetan: aldarrikapen publiko-
politikoaren momentuetan, ordezkaritza eta eskubide
demokratikoak erabiltzearen politikan, proposamen
programatikoak eta legegintzako aldaketak egiteko
momentuetan. Aldi berean, pertsona arteko erlazioak,
konplexuak eta ez homogeneoak, egituratzen jarrait-
zen dute; erlazio hauek berehalako helburuak eta
partzialak lortzeko berezko topaketen artean dabiltza
eta gehiago bat datoz bere bizi-denborekin.

Erlazioek eta erlazioaren politikak, benetan, emaku-
meek gizartean jokatzen duten modua osatzen dute,
nahiz eta, gaur egun, behar bezala aitortu eta izenda-
tuta ez dauden. Erlazioen esparrua da emakumeok, oro
har, mugitzen garena. Horrela, emakumeen elkarteen
bilera asko egiten dituzten ordutegietan emakumeen
zeregina ikusten da, edo etxeetan egiten dituzte
harremanean egoteko gustuagatik.

Emakume migratzaileek ematen dugun plus hori, zain-
ketako lanetan ari garenok (umeak, zaharrak...) eta
gizarteko eguneroko egiturari eusten diogunok garela
da. Hori ez dago gizartean behar bezala baloratuta, izan
ere, horiek dira gutxien aitortzen dituzten lanak, gut-
xien ordaintzen dituztenak, estatus soziala ez dutenak.
Hala ere, lan hauek egiten dituzten espazioek emakume
migratuoi, oro har, bizitzen ari garen gizartearen eza-
gutza sakona ematen digute: etorkizuna eta iragana;
neska eta mutilak; zaharrak, horretaz gain, zainketaren
zeregin ederra eta lan horrek gainerako lan-esparrueta-
rako beste emakume batzuei sortzen dien aukera ere.

Erlazioko espazio berriak

Parke eta merkatuak, etxeko esparruetan lan egiten
duten emakume migratuen artean, elkartruke eta egu-
nerokotasuneko erlazioak sortzen diren tokiak dira.
Harreman horiek ikastaroei, lan-sustapenari, aisiari eta
abarrari buruzko informazio ederra ematen ari direnak

dira. Lan hori elkarteen esparruan ere egiten da, baina
ez da hain eraginkorra emakume migratuen baldintza
erreal eta bitalei dagokienez. Adibide moduan,
Afrikako “tontina” izenekoaren praktikekin, edo lati-
noamerikarren batek elkarte baten estatutuen eskema
arretaz irakurtzean dituen begi harrituen aurrean,
partaidetza sozialaren forma klasiko eta aitortuei
buruz islatzen digunari begiratzen diogunean, eta
ikusten dugu ezen emakumeak –horietako asko-
benetan elkartzen direla zerbait zehatza egiteko, eta
berau egiten dutenean taldea desegiten da. Ez dute
aipatutako taldea edukiz betiko betetzen jarraitu
beharrik, estatutuen agindu batzuetara betiko lotuta.
Hori, adibidez, egunero ere bizitzen dute IGE direlako-
en esparruan. Amak (eta aitaren bat) elkartzen dira
urtero errepikatzen dituzten ekitaldiak egiteko
(Gabonak, Dant Jordi, iraileko liburuak, txangoak, ikas-
turte bukaerako jaia..). Gelditu beharko genuke pen-
tsatzeko partaidetza ordezkatzailearen egungo espa-
rrua benetan bat datorren eguneroko errealitatearekin
edo, aipatutako arau-esparru horietan emakumeen
arteko erlazioak nolakoak diren ikustera ere gelditu
beharko genuke, azken hauek gizartean partaidetzako
elkarrizketatzat aitortuta egonik.

Ekintza sozialerako aldi baterako formak eta momen-
tuak, prozesu migratzailearen esparruaz hitz egiten
badugu aipatzen ditugun emakumeen aniztasunare-
kiko ia adinako menpekotasuna dute. Emakumeen
arteko sareak badaude izendatu ezta sailkatuta ere ez
daudenak, hauek hainbat urtez inolako jarduerarik
gabe egon daitezke bestelako momentu batean
berriro biltzeko.

Aniztasuna egonda ere, baieztatu ahal dugu lagun-
tzen duten bi bizi-ziklo bezala daudela: etorrera eta
informazio eta laguntzako premia; amatasuna eta
familia berdintzen duten loturen beharra; erretiroa
edo langabezia; ezkontza-banantzeak; eskola bizitza;
seme-alaben nerabezaroa; berriro hastea migrazioa-
ren alaba bazara... Araudiak gogortzea edo errepre-
sioa edo arrazakeria eta xenofobia piztea bezalako
kanpoko gertaerak; egiturazko indarkeria edo zehat-
za; baita emakumeekin harremanetan egoteko nahi
hutsa ere emakumeen arteko erlazioak abian jarri
ahal izateko pizgarria izan daiteke, azken horiek, bes-
taldetik, beti presente daude, nahiz eta gizartean edo
akademikoki izendatu ez.
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Ondorioak

1. Emakume immigratuen ikusezintasunik eza,
partaidetza sozialaren nahiaren potentzia 

Immigrazioa, bestearekin elkartzea, benetan, ispilu-
aukera da eta halakotzat hartu beharko lukete eta ez
“problematikatzat”. Hortaz, “ispiluan geure burua
begiratzeko” geure esperientziatik abiatzen gara, ber-
tan emakume migratuen harremanean duten parte
hartzeko modu hau bistaratu, egiaztatu eta ondo eza-
gutzeko aukera izan dugula (emakumeek, oro har, ere
burutzen dutena).

Zalantzarik gabe, emakumeek parte hartzeko nahia
eduki badute eta, gainera, partaidetza hau erakutsi
eta frogatzen duen errealitate sendoa dago, histori-
koa ere badena emakumeen mugimenduan. Pertsonek
informazio-triptikoa edota bazkide-kanpaina irakur-
tzearen ondorioz elkarte jakin batean parte hartzen
dutelako ustea ez da guztiz erreala. Gehienetan, aldiz,
emakumeak partaidetza sozialeko tokietara hurbiltzen
dira oso zehatzak diren kidetasunengatik eta bestela-
ko pertsonekin harremanak edukitzegatik. Horrelakoa
da esparru guztietako partaidetza-errealitatea.

Bestelako giza lekuetatik datozen emakumeek duten
partaidetza sozialeko nahia azaltzeko, prozesu migra-
tzailea aipatu behar dugu; beti gogoratu behar dugu
emakumeak ez direla homogeneoak.

Emakume askok partaidetzako nahiak murriztuta ikusi
ahal dituzten bizitzaren baldintzatzaile materialak
agerian ditugu. Zenbait emakumeren iritziz ez dute
astirik bileretarako (ordutegi bateraezinak dituzten
lanak dituzte; edo zaindu beharreko seme-alabak...),
edo partaidetza mota horri ez diote berehalako balia-
garritasun praktikorik ikusten. Gehienbat, elkartegint-
zaren eremuaren partaidetzako tokiez ari dira.

Beste aldetik, baina, emakumeek benetan ez dutela
parte hartu nahi eta bere eskubideen alde ez direla
mobilizatzen bere problematika handiengatik: biktima
bihurtzen dituzte eta bere egoeraren erantzule egiten
dituzte.

Aldi berean, hala ere, emakumeek beste emakume ba-
tzuekin erlazionatzeko nahia aipatzen dute, eta horri
bai ikusten diotela baliagarritasun praktikoa: elkartru-
kea, autolaguntza, informazioa elkarri ematea, akon-

painamendua, harrera (elkarte askoren oinarriak) eta
harreman mota hau egunero praktikatzen dute. 

Oro har, harreman hauetatik abiatuta da, hain zuzen
ere, ondoren bere burua erakunde antolatuaz horni-
tzeko “beharra” planteatzen dutenean. Eta horrek,
askotan, gurpil zoroa sortzen du; izan ere, elkarteen
parte hartzeko esparruek harrera egiteko zailtasunak
dituzte, egunerokoan. Ez oso gutxitan, elkarteak kan-
poko faktoreen menpe daude bere jarduerarako
(Administrazioaren interesa, esate baterako), partai-
detza homogeneizatzen da, “subjektu partehartzaile”
moduko bat sortzen dute, benetan pertsona errealen
abstrakzioa dena. Hainbat gauza egiten dira “herria-
rengatik baina herririk gabe”: gizarterantz eta gizarte-
arengatik hitzaldi bikainak egiten dituzte, baina sarri-
tan barneko egiturek huts egiten dute, elkarteen bar-
neko demokrazia barne.

2. Emakumeen harremanak 
partaidetza soziala dira 

Hain zuzen ere, harreman horiek gizartea sostenga-
tzen ari dira. Adibide moduan, GKEen praktika askok,
emakume migratzaileei zuzendutako mikrokredituak
inplementatuta, ezarri berriko negozioetarako gehie-
neko aprobetxamendua (eta marketinga) sortu ahal
dute eta gizarte eta harremanen egitura horiek
aitortzen dituzte. Elkarri eta egunero laguntzea
(aurretiko hitzordu eta zenbakien eskabiderik gabe)
funtsezkoa da emakume migratu askoren bizitzan.
Tamalez, egoera horiek, ordezkaritza sozialaren hiz-
kuntzatik ulertezinak izateagatik, ez dituzte aitortzen
eta askotan eskuartze publiko eta instituzionala oso
txarra izan daiteke harreman horietarako. Zentzu
horretan, erakundeek, mugimendu sozialei eta harre-
man sozialei dagokienez, duten eginkizunaz ere haus-
nartu beharra dago. Hasteko, fede onez eta emaku-
meren baten eginkizun nagusia aitortuta, ordezkari-
tzaren politikarako “hartzen” dutenean, honi harre-
manen eguneroko ehuna galarazten zaio, eta oso
zaila gertatzen da aipatutako ehun horiei eutsi ahal
izatea, aldi berean, ordezkaritza instituzionala bete
behar badu. Horrekin ez dugu esan nahi ezinezkoa
dela oreka lortu ahal izatea, baina zaila izaten da aldi
berean bi erregistroetan mantentzea: harremanen
politika, ordezkaritzaren politika.
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Kolektiboaren esparruko harremanei dagokienez,
gorabeheratsuak dira. Heredatu/inportatutako erla-
zioek eta tradizioek, eta ondoren halakotzat jotzen
ez dituen esparrura aldatutakoek, jatorriko herrial-
dean agintaritzako erlazioak hondatzen dituzten
eragin kaltegarriak ekar ditzakete, beste herri bate-
an autoritarismo bihurtzen direnak. Horrela, adibi-
dez, “amonen” kulturak (Afrika, Latinoamerika) ez du
tokirik topatzen zahartzaro eta bere jakinduriareki-
ko mesprezu argia dagoen lekuan. Zibilizatzeko lan
hori, emakume migratuek maletetan eramana (fun-
tsean, baina ez bakarrik), Europarako aukera parega-
bea izango litzateke, eta kategoria sozial garrantzi-
tsutzat aitortu, izendatu eta hartu beharko genuke.

Emakume immigratuek ondo asko dakite prozesu
migratzailean eta harrera-gizartean integratzeko ata-
lean duten erantzukizuna, eta gizarteratze hau ezta-
baidarik gabe gauzatzeko tresna guztiak bilatzen ari
dira. Bestelako sentimenduetarako irekiak izanik,
hauen artean harrera-gizartearen batzuk, gizarteratze
hori gauzatu ahal izango da mugimendu anitz, solido-
en bidez eta harrera-gizartearen konplizitateaz, eta
pitzadurarik gabeko berdintasuneko plano batzuen
gainean.

3. Emakume immigratuen partaidetza
sozialaren joerak 

Azaldutakoari jarraituta, gaur egun, 2 joera nagusi
daude emakume immigratuen partaidetzari dagokio-
nez.

Alde batetik, jatorriko herriak zehaztutako etorkinen
kolektibora iristeko lehen momentutik abiatuta, ema-
kumeek bakarrik osatzen dituzten taldeak sortzen has-
ten diren emakume taldeak. Hauek, mugimendu femi-

nistarekin dituzten harremanen bidez, pixkanaka,
lehenik emakume gisa eta bigarrenik migratu gisa bere
burua jartzeko beharra agertzen dute. 

Egoera hau ez da homogeneoa ezta prozesal-lineala
ere, baina elkartearen izenetik haratago emakumeen
berezko estrategiak argi eta garbi ikus daitezke, erla-
zionatzeko, izendatzeko, askatasuneko praktika eta
bilaketak egiteko direnak. Eta egoera hau ez da migra-
tutako emakumeen artean bertako emakumeekin
topatzeko nahitzat bakarrik, baizik eta topaketa bide
bikoitzean gertatzen da; izan ere, emakumeen mugi-
menduaren aldetik emakume migratuak deitzen dituz-
te eta bere partaidetza, emakume gisa dituzten ele-
mentu komunetatik abiatuta, sustatzen dute.

Bestaldetik, beste joera bat ere ikus dezakegu, berau,
hasiera batean, aurretik aipatu dugunarekin kontrae-
sankorra dela iruditu ahal badu ere, esperientziak,
nahiak, harremanak partekatzeko espazio propioak
bilatzen dituzten emakume gazteen taldeak (migra-
tuak edo migratuen alabak) agertzea da. Oro har, bi
tokitan ikus daitezke: “bertako” emakume gazteen
elkarteak (bertan bere partaidetza sustatzen dutela)
eta “gazte” deitutako espazioetan emakume migra-
tuen elkarteen barruan.

Testuan zehar, Kataluniako oraingo immigrazioaren
historia bildu nahi izan dugu, emakumearen ahotsa eta
gorputza duena. “Emakume gaixoak” delakoa irudikeria
sozialetik baztertzea, hain lotuta kontzeptualki eta
baztertu sozialtzat begiratuta, bertan ematen uzten ez
digutela eta jaso baino ez dugula nahi diotela. 
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Biztanleria eta Garapeneko Nazioarteko Konferentziak (CIPD, Kairo, 1994),
ugalketa eskubideen eskutik ugalketa osasuna kontzeptu berria sortzean,
lehenagoko urteetan foro askotan eztabaida bizia egin ondoren, zientzia
sozialen eta esperimentalen paradigma nagusien berrikuspen sakona eragin
du; gainera, bi gai horiek diziplina anitzeko ikuspegitik aztertu beharra jarri
du mahai gainean. Konferentzia hori, mundu mailako egiaztapena emanez,
ugalketa osasuna ongizate fisiko, mental eta sozial osoa dela erabaki zen,
eta ez gaixotasunik edo ezegonkortasunik ez egotea soilik, ugalketa siste-
marekin, horren funtzioekin eta prozesuekin erlazionaturiko arlo guztietan.
Hori dela eta, ugalketa eskubideek bermatu egin behar dute pertsona guz-
tiek bizitza sexual pozgarria eta arriskurik gabea edukitzea, baita ugaltze-
ko gaitasuna eta erabakitzeko (bai ala ez, noiz eta zein maiztasunarekin)
askatasuna ere.

Ugalketa osasuna ugalketaren eta osasunaren arteko erlazioak beste modu
batera pentsatzeko modua da, erlazio horiek ugalketa arautzearen arlora
mugatu barik; hain zuzen ere, sexualitate eta ugalketa pozgarriak sustatu
eta segurtatu behar dira, osasunaren hiru dimentsioak kontuan hartuta:
biologikoa, psikologikoa eta soziokulturala. Horretarako, beharrezkoa da bi
sexuetako kideen arteko bidezko erlazioak izatea, hau da, ugalketa biologi-
koan parte hartzen duten pertsonen arteko bidezko erlazioak izatea, baina
ugalketa sozialari zentzua ematen dioten talde eta eragile sozialen erla-
zioak ere halakoak izan behar dira. Ildo horretatik, ugalketa osasuna kon-
tzeptua kontzeptualizazioan aurrerapausoa izan arren, emakumeen eta
neska gazteen askatasun legala, soziala, kulturala eta psikologikoa berma-
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tzen duen gizarte harremanen eredu jakina garatu
behar da, euren gaitasun guztiak garatu ahal izateko
(sexu eta ugalketa mailako gaitasuna ere barne).

Itxuraz, Kairon ugalketa osasuna kontzeptua nola
planteatzen den kontuan hartuta, badirudi mende-
baldeko herrietan gai hori konponduta dagoela,
baina hori ez da inondik inora ere egia, ezta biztan-
leria autoktonoen kasuan ere; are gutxiago zenbait
arrazoirengatik sistema legalaren, ekonomikoaren,
sozialaren eta kulturalaren periferian dauden giza
taldeen kasuan. Horixe gertatzen da Afrikako
Saharatik hegoaldera dauden herrietatik iritsitako
emakume migratzaileen kasuan, adibidez, Senega-
letik eta Gambiatik etorritako emakumeen kasuan;
horiek, hona etortzean, beste hizkuntza batean
mintzatzen den biztanleria aurkitzen dute, eta gai-
nera, emakumeen bizitzan garrantzitsuak diren gau-
zei buruzko unibertso sinbolikoak (ezkontza, amata-
suna, osasun egoeraren pertzepzioa, gorputzaren
pertzepzioa, identitate etnikoa eta generoa) beste
modu batera ikusten dituzte eta modu hori sarritan
estigmatizaturik dago. 

Biomedikuntzako zientzietan sexu eta ugalketa mai-
lako osasunari buruz dauden kezketan (haurdunal-
dia, erditzea, erditze ondoa, amen nahiz haurren eri-
kortasuna eta hilkortasuna edo sexu bidezko trans-
misioa duten gaixotasunak, besteak beste) ez dago
argi gizarte zientzien ezagupena nola integratu
behar den; izan ere, zientzia horiek interes handia-
goa dute osasuna eta ugalketa beste ikuspegi bate-
tik aztertzeko: sexualitatea, generoko identitatea,
etnizitatea, ugalketa eskubideak, emakumeen nahiz
neska gazteen gaineko biolentzia, nerabeen osasun
sexuala, gizonek ugalketa prozesuetan eta sexualita-
teari nahiz ugalketari buruzko erabakietan duten
presentzia, desberdintasun sozioekonomikoak, eta
amen erikortasuna, besteak beste. Horrenbestez,
hain zatikatua ez den eta integralagoa den eztabai-
da planteatu beharra agerikoa da, Saharatik hegoal-
dera dauden herrietako emakume migratzaileen
eskubide sexualei nahiz ugalketa eskubideei eta osa-
sunari buruz galdetzen dugunean.

Gure lana eremu horretan sartzen da eta, bertatik, hel-
buruak bi alderdi nagusietan sortzen dira: osasun
sexuala eta ugalketa osasuna. 

I. Ugalketa osasuna
Helburu nagusia gizarteratzea aztertzea da, ugalketa
jokabidean eta generoko erlazioetan gertatzen diren
aldaketak kontuan hartuta; aldaketa horiek Afrikako
Saharatik hegoaldera dauden herrietatik Espainiarako
migrazioa bezalako prozesu konplexu baten eraginez-
koak dira. Ikerketa, berriz, halako jarioen talde prota-
gonistetan oinarritzen da, eta bertan, bi migrazio-
jarioren arteko ugalketa esperientziak konparatzen
dira (80ko eta 90eko hamarkadak). Helburu bereziak,
bestalde, emakumeek migrazioan, batasunean eta
amatasunean dituzten esperientzia biografikoari
buruzkoak dira, baina beste zenbait alderdi ere azter-
tzen dira, adibidez, Kataluniako sarrera eta bertako
zerbitzu sozio-sanitarioen erabilera, emakumeek eurek
kontrolaturiko kontrazepziozko metodoak (ikasketa
nahiz erabilera), egoerak, beharrizanak zein ibilbideak,
eta gizonen eta emakumeen ezagupena, gaitasunak
nahiz praktikak.

Senegaleko emakume migratzaileen ugalketa jokabi-
deari buruz planteatzen diren oinarrizko hipotesiak
formulatzeko, lehen aipatu ditugun helburuak hartzen
dira aintzat: 

1. Biografia migratzaileei eta familiarrei buruzko
hipotesiak:

1.1. Bigarren migrazio jarioaren protagonistak diren
emakumeek ez dute hasi euren bizitza “ugalko-
rra” Batasunean, eta Afrikan ere ez dute bizi
amatasunaren esperientzia. Espainiara iristen
direnean, familia berriro biltzeko prozesuaren
ondorioz iritsi ere, oso gutxi ezagutzen duten
senarrarekin datoz (sarritan Espainiako airepor-
tura iristean ezagutzen dute senarra); orduan-
txe hasten da euren familia osatzeko prozesua,
eta prozesu hori, berriz, emakumeen enkultura-
zio sare tradizionalen laguntza barik gertatzen
dira (euren jatorrizko herrietan hain ohikoak
diren sareak). Euren biografia familiarra eta
aurrendariena ez dira berdinak (aurrendariak
80ko hamarkadan iritsitakoak dira, eta gehienek
migrazioa baino lehenagoko ondorengoak
dituzte, eta beraz, amatasunean hastapen erri-
tuala izan dute); izan ere, beranduago gelditzen
dira haurdun eta, kasu batzuetan, Espainiako
egonaldia laburragoa da, inguruaren eraginez.
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1.2. Generoko ikuspegia sartzea ezinbestekoa da
migrazio prozesuak eta familia eraikitzeko pro-
zesua euskarritzen dituzten sekuentziazioa eta
egutegia ulertzeko. Emakumeen kasuan, euren
bikoteen eta lotura anitzen migrazio esperien-
tzia nahiko konplexua da bi prozesu horietan.

2. Espainiako zerbitzu sozio-sanitarioak lortzeari eta
erabiltzeari buruzko hipotesiak:

2.1. Saharatik hegoaldeko emakumeen taldearen eta
osasun-langileen arteko komunikazioaren/uler-
menaren zailtasun bakarra ez da hizkuntza (ez
batzuek eta ez besteek ez baitakite hizkuntza
komunik); osasunaren/gaixotasunaren gaineko
bi ulermen desberdinak ere aurrez aurre geldi-
tzen dira, baita bi errealitate sozio-sanitario eta
bi kultura oso desberdin ere.

2.2. Bigarren migrazio jarioan iritsitako emakumeak
ez dira aurrendariak, eta hori abantaila handia
da; enbaxadoreen eginkizuna dute, baina horrek
esperientziarik ezaren alde txarra dauka (oso
gazteak dira eta ez dute bizi Afrikako gizarteko
erritual nagusienetarikoa: ama izatea); gainera,
aurrendariak baino ugariagoak dira eta horrek
euren isolamendua eragin dezake. Hala eta guz-
tiz ere, “kopuru handiaren” zailtasun kuantitati-
bo hori, osasun zerbitzuak programatzearen
ikuspegitik begiratuta, pizgarri kualitatiboa izan
daiteke, horiek hobetzeko.

2.3. Ugalketa-osasunaren arazoen barruan, honako
hauek sartzen dira: nerabeen haurdunaldiak,
abortuak, bitarte genesiko oso laburrak, ugalkor-
tasunik eza eta bigarren mailako antzutasuna
(sexu bidezko transmisioko gaixotasunei lotuta),
ondorioak eta arazoak genitalen mozketaren
kasuan (erabatekoa, infibulazioaren kasuan), anti-
sorgailuen erabilera, haurdunaldiaren eta erditu
osteko fasearen kontrola nahiz jarraipena, zesare-
aren bidezko erditzea, edoskitzea eta amen zein
alaben erikortasuna nahiz hilkortasuna.

2.4. Udalerriaren neurria eta, hain zuzen ere, osasun
arretako zentroen ezaugarriak (familia planifi-
kazioa, toko-ginekologia eta gizarte lana),
lagungarriak edo oztopagarriak izan daitezke
bertako zerbitzu sozio-sanitarioak lortzeko eta

erabat erabiltzeko, baita osasuneko profesiona-
len eta zerbitzu horietara doazen emakume
migratzaileen arteko harremanetarako ere (adi-
bidez, Salt, Gironan, eta Mataró, Bartzelonan). 

2.5. Afrikako Saharatik beherako migrazio jarioetan
tradizio handiagoa eta antzinagokoa duten
beste herri batzuen esperientzia kontuan hartu-
ta, esan daiteke, ugalketa osasuneko arazo jaki-
nei aurre egiteko, ez dela nahikoa zerbitzuak
ondo kudeatzea; izan ere, ezinbestekoa da zen-
bait arlotan prebentzioa garatzea: nahi gabeko
haurdunaldiak, sexu bidezko transmisioko gai-
xotasunak, emakumeen mozketa genitalak, eli-
kadura mailako tabuak eta emakumeen nahiz
neska gazteen osasunean eragina duten beste
praktika tradizional batzuk.

Lanean erabiltzen ditugun aldagaiak demografikoak
eta antropologikoak dira (osasuna/gaitxotasuna per-
tzepzioa, bizi zikloa, igarotzeko erritualak, etnizitatea,
eskolatzea, ahaidetasuna, etab.), baita biomedikuntza-
koak (erikortasuna-hilkortasuna, ama-alaba) eta sani-
tarioak ere (osasun-zentroetarako sarbidea, eskariak
nahiz baliabideen erabilera, deribazioak, bazterkeria,
diskriminazio positiboa, ekintza positiboak, etab.).

Informazioa biltzeko teknikei eta emaitzen azterketa-
ri dagokionez, aipagarria da, ikerketa diziplina anitze-
koa denez, metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa
erabili dugula. Metodologia kuantitatiboari dagokio-
nez, informazioa biltzeko teknikak honako hauek izan
dira: a) historia klinikoak hustu eta galdeketa-fitxa
bete, eta fitxa horretan gure unibertsoko emakume
migratzaile guztien ugalketa historiaren oinarrizko
datu guztiak jaso dira; b) inkesta biografikoa egin, eta
horren barruan migrazio ibilbideari, loturen historiari
eta ugalkortasunari buruzko informazio zehatza jaso
da, ikerketaren barruan sartzen diren bi herrietako
emakume migratzaileei dagokienez: Salt (Girona) eta
Mataró (Bartzelona). 

Metodologia kualitatiboari dagokionez, informazioa
biltzeko teknikak etnografikoak izan dira: a) landa-lana;
b) elkarrizketa sakonak, bai Afrikako gizon-emakumeei
eta bai osasunaren, gizarte zerbitzuen eta kulturen arte-
ko bitartekaritzaren barruko profesionalei, eta c) elka-
rrizketa fokalizatuko taldeak (talde berberekin). 
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Azkenik, jorratzen ditugun dimentsioei dagokienez,
honako hauek daude: osasuna eta ugalketa eskubide-
ak, migrazio mugimenduak eta prozesuak, generoko
erlazioak, etnien arteko erlazioak eta gizarteratze poli-
tikak, besteak beste.

II. Osasun sexuala
Senegaleko emakumeei buruz mintzatuko gara, euren
identitate etnikoa eta generokoa (zer diren) bi uni-
bertsoko zentralitateari zentzua ematen dioten bi erri-
tualetan oinarrituz eraikitzen duten emakumeei
buruz: gizarte pubertaroko hastapena eta amatasuna-
ren munduaren sarrera. Halaber, jatorrizko eta harre-
rako gizarteetan gertatzen ari diren aldaketa txikiei
eta egiten ari diren ahalegin handiei buruz ere min-
tzatuko gara, baita aldaketa horiek zenbait arlotan
duten garrantziari buruz ere: osasun sexuala nahiz
ugalketa osasuna, euren alaben osasuna eta euren
eskubideen konkista, osotasun fisikoaren, psikikoaren,
kulturalaren eta sozialaren errespetuari dagokionez. 

Gai zail, konplexu eta eztabaidagarri hori aztertzeko
(jarrera erlatibistetatik deterministetara doan gaia),
erabil dezakegun baliabide bakarra daukazuna eta ez
daukazuna da; horrenbestez, gure ekarpenaren oina-
rriak Afrikako emakume migratzaileon kultura, ekarri-
tako ezagutza nahiz eduki etnikoa, euren identitatea
eta izan nahi dutena izango dira; hortik abiatuz, euren
identitate etnikoaren eta generoko identitatearen
aldaketa prozesuak eragingo dituzten negoziazioak
eta jarraitasunak aztertuko ditugu, gizarteratzea
bezalako prozesu zabalago batean.

Hori dela eta, ezinbestekoa da iniziazioaren erritualaren
esangura Afrikako testuinguru zabalean txertatzea, bai
mutilen eta bai nesken kasuan, horren edukien deskri-
bapen etnografikoa eginez, gero apurka-apurka ema-
kumeen ezaugarrietan oinarritzen joateko1.

1. Iniziazio erritualaren testuingurua:

Van Gennepek (1986) zioenez, iniziazio erritualak ez
dira pubertaro fisikoaren barruko erritualak, ez baita-

toz bat pubertaro fisiologikoarekin, pubertaro soziala-
rekin baizik; horren adinak aldagarriak dira sexuaren,
etnien, horien kokaleku espazialaren eta taldeen den-
tsitate demografikoaren arabera. Neskak, gaur egun,
lau eta zazpi urte bitartean dituztenean erdaintzen
dituzte; hala ere, etniaren arabera, neska batzuk lehe-
nago erdaintzen dira, adibidez, talde sarahole batzuen
kasuan; beste kasu batzuetan geroago erdaintzen dira,
esaterako, djola etniako nesken kasuan, baina betiere
lehenengo hilekoarekin. 

Iniziazio erritual horien esangura konplexua da eta
horien barruko fase bakoitzak elementu, pertsonaia eta
eduki erritual espezifikoak ditu. Kaseo deritzona (gizo-
nen iniziazioa) eta ñyakaa izenekoa2 (emakumeen inizia-
zioa) haurtzarotik pubertarorako igarotzeak dira eta
azken hori helduen bizitzako lehenengo fasea da. Bi kasu
horietan, Van Gennepek bereizitako erritualaren hiru
faseak daude: banaketa, marjinazioa eta agregazioa. 

Lehenengo fasean, haurrak komunitatetik banatu eta
erdaindu egiten dira. Aurreko etaparekiko (haurtzaroa)
apurtzea prepuzioaren ebaketak edo klitoriaren mozke-
tak, odolak eta minak markatzen dute. Bigarren fasea,
marjinazioa, zauria orbaintzeko denboraren eta inizia-
tuen ikaskuntza prozesuaren araberakoa da. 

Prepuzioaren mozketaren kasuan bi edo hiru hastekoa
izaten da, eta klitoriaren mozketaren edo infibulazioaren
kasuan, berriz, bi eta zortzi aste bitartekoa izaten da,
egindako ebakuntza motaren arabera. Arrisku handiko
aldia da, eta tabuz eta arau zorrotzez beteta dago, pres-
kripzio eta debeku bereziez beteta, eta horiek zaintzei,
higieneari, janariei, arropari eta mugimenduari buruzko-
ak dira. Fase honetan, iniziatuen ikasketa gertatzen da;
bertan, euren herriaren aberastasun kulturalaren eta
sozialaren inguruko ikaskuntza guztiak ematen zaizkie.
Hirugarren fasean, agregazio fasean, “graduazioko” jai
handia ospatzen da, eta bertan, iniziatuen aurkezpen
publikoa egiten da, gizartearen kide berritzat, euren rol
eta ezaugarri sozial berriekin. Horrela, komunitateak
emakumeen edo gizonen gizarte sekretuko kide berritzat
onartzen eta legitimatzen ditu. 
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Euren bizi ziklo osoan lotuta edukiko dituen kide iza-
teko sentimendu horrek identitate ezaugarri bereziak
ematen ditu; ezaugarri horiek inoiz ere ezabatuko eta
aldatuko ez diren aztarna fisiko jakinek abalatzen
dituzte (bizi osoan eramango dituzte aztarnak); gaine-
ra, talde bakoitza bereizten duten ikaskuntzek ere
abalatzen dituzte, eta ikaskuntza horiek lehenengo
mailakoak dira, euren identitate etnikoaren eta gene-
roko identitatearen eraikuntzan.

Klitoridektomia eta infibulazioa antzina-antzinako
praktikak dira eta Afrikako herri askotan hedaturik
daude, baita bertatik kanpoko beste herri batzuen ere,
eta sustrai sozial eta kultural sakonak dituzte. Praktika
hori mantendu, errebindikatu, defendatu eta garatzen
duten emakumeek emandako arrazoi nagusienetariko
bat higieneari lotuta dago: erdaindutako emakume bat
emakume garbia da. Gizonak ere higieneagatik erdain-
tzen dira: erdainduriko gizon bat gizon garbia da. Bi
erdaintze horien arteko desberdintasun nagusienetariko
bat, izan ere, kultura horiek erdaintze mota bakoitzari
ematen dioten izaera erlijiosoa da. Gizonen erdaintzea
farata edo farada da, hau da Koranak ezarritako bete-
beharra, eta beraz, manuzkoa da. Emakumeen erdain-
tzea sunna da, hau da, tradizioaren barruan dago eta
komenigarria da, baina ez beharrezkoa. Gizon musul-
man guztiak erdaindurik daude, baita juduak ere, baina
emakume musulman guztiak ez daude erdaindurik. Hala
eta guztiz ere, Koraneko txataletan ez da halako prakti-
karik aipatzen; Biblian, berriz, aipatzen dira, Itun
Zaharrean (Genesia, Lebitikoa, Deuteronomioa, Exodoa,
etab.), betiere gizonentzat. Aipagarria da gauza bat isla-
mak ezarritako betebeharra dela, eta beste bat betebe-
har soziala, islamean edozer ezarrita ere, adibidez,
Etiopiako emakume juduen (falashak) infibulazioa edo
Egiptoko kristau koptoen infibulazioa.

Kulturaren eta gizartearen aldetik, emakumeen eta
gizonen zirkunzisioa helduen bizitzara igarotzeko erri-
tuala izateak esan nahi du pubertaro soziala (eta ez
fisiologikoa) izan arren erritual horren bidez haurrak
helduen munduan sartzen direla. Eta kultura askotan
mundu hori ondo zehaztuta eta bereizita dago, ema-
kumeen ezkutuko munduaren eta gizonen ezkutuko
munduaren artean. Zirkunzisioa bizi osoan eramaten
duten “marka” da eta taldearekiko lotura bizi artekoa
izango dela adierazten du. Kide izateari loturiko gaia
da, hau da, barruan ala kanpoan zaude.

Iniziazioa egiteko ardura duten pertsonaia erritualak
berberak dira emakumeen eta gizonen kasuan, eta
horiek taldeko zaharrenen legitimazioa edukitzen dute.
Bakoitzak izen bat dauka eta eginkizun jakinak ditu.
Guk Ngnangsimbah (iniziatuen aita/ama) izenekoaren
rola soilik aipatu eta azalduko dugu hemen. Taldearen
buru den zaharra da eta ikuskatzaile nahiz gidari espi-
rituala da; ebakuntza egiten du eta errituala antolatze-
ko, garatzeko eta betetzeko ardura dauka. Herrixkak
gehien errespetatzen duen eta beldurrik handiena era-
giten duen pertsonetarikoa da; naturaz gaindiko ahal-
menak omen ditu, hau da, kufanungte edo buruhandia
izaten da, hau da, espiritu gaiztoen presentzia haute-
maten duena. Ebakuntza hori egiten duten emakumeak
euren amek eta amonek trebatzen dituzte, eta erre-
mentarien gizarte mailakoak izaten dira. Halaber, jaio-
tzetan laguntzen duten emagina tradizionalak ere iza-
ten dira eta amak nahiz haurrak zaintzen dituzte, erdi-
tzearen osteko lehenengo egunetan.

Iniziatuek proba jakinak eta irakaskuntza moralak
nahiz sozialak gainditu behar izaten dituzte. Huts egi-
ten dutenean jo eta zigortu egiten dira, errespetua
erakusteko. Guraso, nagusi nahiz zaharrekiko errespe-
tu arauak irakasten zaizkie, baita generoen arteko
erlazio moduak ere. Hurkoa lasaitzeko modua ikasten
dute; gainera, gizartean gizabanako nagusitzat ager-
tzen diren unetik aurrerako eskubideak eta betebeha-
rrak ere irakasten zaizkie. Halaber, gainerako talde
etnikoekiko harremanak ere ikasten dituzte; harreman
horiek, berriz, euren arteko erlazio historikoak konta-
tzen dituzten kondairetan oinarritzen dira, eta harre-
manetarako, gainera, elkartasun loturak ezartzen dira.
Irakaskuntzen barruan ahozkoa ez den hizkuntzak
garrantzi handia dauka eta hizkuntza hori talde sekre-
tu bereko kide batek soilik interpretatu ahal izango
du: keinuak, lenjengo deritzona (dantzak) eta kijo ize-
nekoa (jazarpena). Mallartek (1993) jakintzen bereiz-
keta esaten dio horri. 

Lehen esan dugunez, emakumeen erdaintzea sunna
da, tradizioari lotuta dago, eta beraz, Koranak ez du
halakorik agintzen. Ngnansimbah batek horixe kon-
tatzen du (Kaplan, 1998):

“Profeta bigarrenez ezkondu zenean, lehenengo
emaztea oso jeloskor jarri zen. Senarrak emakume
berria ukatzeko, ikatzarekin margotu zizkion koko-
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txa eta bibotea, eta gainera zuloak egin zituen ani-
malia baten txertoarekin, inoiz ere kendu ezin izate-
ko3. Profetak atsegin izan zuen hori. Gero, teknika
bera erabiliz, ahoko oiak ilundu zituen eta Profetak
pentsatu zuen hori ederra zela. Azkenik, erdaindu
egin zuen, klitoria moztuta. Senarrak zoriona eta
garbitasuna aurkitu zituen, otzantasun ekintza
horretan”.

Beste erreferentzia garrantzitsu bat Maliko dogonen
kosmogoniatik iritsitakoa da. Marcel Griaulek (1987:
22) sorkuntzari buruzko kontakizuna jaso du,
Ogotemmeli zaharrak kontatu ondoren. Horren arabe-
ra, Lurra emakumeen gorputza da, eta bertan, “sexua
inurritegia da eta klitoria termitategia. Amma (Zeruko
Jainkoa) bakarrik dago eta kreatura horrekin batu nahi
du; berarengana hurbildu da. Orduan, unibertsoaren
barruko lehenengo ordenarik eza gertatu da. Jainkoa
hurbildu, termitategia altxatu, igarotzen itxi ez eta
bere gizontasuna adierazi dio. Lurra eta jainkoa sexu
berekoak dira. Batasuna ez da gauzatuko. Hala eta
guztiz ere, Jainkoa ahalguztiduna da. Matxinaturiko
termitategiaren aurka egin eta mozketaren menpe
dagoen Lurrarekin bat egiten du. Baina jatorrizko ger-
takariak betiko markatu zituen bat egite akastunaren
inguruko gertaerak…” “Jainkoak beste harreman ba-
tzuk izan zituen bere emaztearekin eta oraingoan ez
zuten oztoporik izan, mozketaren eraginez lehenengo
ordena ezaren eragilea desagertuta zegoelako”. Gaur
egun ere pentsatzen dute klitoria moztu ezean hori
neurri barik haziko dela, harik eta zakilaren neurria
eduki arte, eta uste dute erekzioarekin gizonak ezin
izango duela emakumearen barruan sartu. 

Bestalde, Alice Walkerrek (1992: 209) bere eleberriko
Tashi pertsonaiak zaharrei entzundako elkarrizketa bat
kontatzen du: “…Horrexegatik esaten dute tsunga4,
emakumea izan arren, Jainkoaren laguntzailea dela”.
“...Jainkoak Erregina bihurtu zuen kolpea eman zuen.
Jainkoak atsegin zuen borroka egitea! Jainkoak atse-
gin zuen bera estu egotea! Jainkoa jakintsua zen eta
horrexegatik sortu zuen tsunga, bere harri zorrotzare-
kin eta arantzen poltsarekin, hariarekin eta orratzare-
kin! Berak oso estu atsegin zuelako! Jainkoak atsegin

zuen handi sentitzea. Zein gizonek ez du halakorik
atsegin? Horixe izan daiteke etnia askok (batik bat,
Ekialdeko Afrikan) oraindik ere mantentzen duten
infibulazioa euskarritzen duten arrazoietariko bat.
Egile batzuek diotenez, sakonago ikertu behar da
gizonen kitzikapenaren eta emakumeek koitoan mina
sentitzearen artean dagoen lotura mota. Olayinka
Kosso-Thomasek (1987) eta Efua Dorkenook (1995)
egiten diren hiru mozketa motak bereizten dituzte:

a. Klitoridektomia: klitoriaren prepuzioa kendu.
Mundu islamiarrean horri sunna izena ematen
zaio eta horri hemen erdaintzea esaten diogu;
Afrikan hori gizonaren erdaintzearekin konpara-
tzen dute.

b. Mozketa: klitoriaren eta ezpain txikien ablazioa,
erabatekoa edo partziala, eta ezpain handiak ez
dira ukitzen.

c. Infibulazioa: klitoriaren mozketa, ezpain handiena
eta txikiena, eta bulbaren bi aldeak josi egiten
dira. Zulo txiki bat uzten da txiza eta hilerokoaren
odola irteteko.

Emakumeek eurek azaldutako modalitateak (batik bat,
klitoridektomia eta mozketa) gauzatzen jarraitzeko
ematen dituzten arrazoiak (euren ustez “arrazoi prak-
tikoak” dira eta oso ohikoak Senegaleko eta Gambiako
emakumeen artean, emakume mandingak, sererak,
djolak, fulakak, akuak eta saraholak, eta wolefak sal-
buetsita daude talde horretatik) honako hauek dira:
higienea, estetika, erditzeko erraztasuna, gizarte kohe-
sioaren sustapena, promiskuitatearen prebentzioa,
ezkontzeko aukeren gorakada, birjintasunaren zaintza,
emakumea gizonengandik urrun egotea, ugalkortasu-
naren sustapena, osasun onaren mantenamendua eta
haur hilen jaiotzaren prebentzioa, primigrabidoen
kasuan, uste baitute haurrak buruarekin klitoria ukituz
gero hil egin daitekeela edo buruko gaixotasunen bat
eduki dezakeela. Izan ere, ez dago ekintza horretarako
justifikazio espliziturik, eta gehiagoko barik egiten
dute. Nolanahi ere, galdetzen zaienean, elkarrizketa-
turiko emakume guztiak tradizioa eta arrazoi estetiko-
ak (gehiegi hazi ahal da), osasunekoak (garbiagoa da)

108 • Emakume Immigranteen sexu eta ugalketa mailako osasuna • Adriana Kaplan Marcusán

3 Emakume musulman batzuek halako edertasun-seinaleak dituzte (sortzeko prozesuan oso mingarriak diren seinaleak): dasoo eta timisoo izenekoak.
4 Tsunga, izatez ere, olinka hizkuntzan ngnansibah deritzonari ematen zaion izena da: hau da, zirkunzidatu egiten duen andreari, iniziatu guztien amari ematen

zaion izena.



nahiz babesekoak (birjintasunaren babesa) aipatzen
dituzte. Izan ere, Dembourrek dioenez (1996), “nor-
maltasunaren eta izugarrikeriaren” ulermen desberdi-
nak erabiltzeaz gain, elkarrekiko “konmozio faktore”
jakina ere erabiltzen ari gara: emakume migratzaileek
ez dute ulertzen gu erdaindurik ez egotea, eta gaine-
ra, nekez onartzen dute hori.

Ngnansing-janjango deritzonean, hau da, agregazioa-
ren hirugarren fase erritualean, emakumeek eurek
dantzak eskaintzen dizkiete neska gazteei, onarpena
adierazteko eta talderako ongietorria emateko, eta
horrela, harrotasunez beterik, kontrolatu egiten dute
komunitateko neska gazte guztiek errituala bete eta
jarraitzen dutela. Emakumeak neska gazteentzat dan-
tzan. Kasu isolaturen batean, amak alaba erdaindu
nahi ez duenean, aitaren parteko amonak eskubide
gehiago dauka neska gaztearen gain, eta iloba inizia-
zio errituala betetzera eramango du. Ez da aukerako
gauza, tradiziotik datorren ekintza baizik. Dembourrek
dioenez (1996), “neska gazteak bi esanguratan dira
biktimak, bai ekintza beraren eraginez eta bai ama
kondenatuz gero ama barik gelditzen direlako”. Nire
ustez, hirugarren alderdi bat ere badago: amak erri-
tuala bete nahi ez badu, neska gaztea bazterturik,
marjinaturik eta makurrarazita geldituko da herrian.
Diotenez, solima batek (erdaindu gabeko emakumea)
emandako ura edo eskainitako janaria ezin da onartu,
pertsona zikina delako eta, zikintasun egoera horreta-
tik, ekintza kutsagarria egiten duelako (Douglas, 1991)
berak ukituriko gauza guztietan.

2. Eztabaida terminologikoa eta kontzeptuen
azterketa

Emakumeen erdaintzea? Emakumeen genitalen ebake-
ta? Emakumeen genitalen mozketak? Sunna? Ema-
kumeen kirurgia genitala? Klitoridektomia? Eba-
kuntza? Praktika tradizionala? Ikusten denez, era
askotako kontzeptuak erabiltzen dira; eta, zertaz ari
garen ulertu arren, horien azterketa kontzeptuala
(laburra izan arren) beharrezkoa da kontzeptu bakoi-
tzaren barruan zer dagoen, nork erabiltzen dituen eta
nondik aztertzen diren ulertzeko.

Luzaroan, baita gaur egun ere, halako ebakuntzetara-
ko gehien erabiltzen den izena zirkunzisioa da, eta
horren barruan mutilena ere sartzen da, adin nagusian

sartzeko erritualtzat. Adierazpen horrek ez du biolen-
tziarik edo erasorik islatzen, eta bi sexuetan gauzatzen
den praktika kulturalari lotuta dago. Posiziorik erlati-
bistenek erdaintze izenaren erabilera defendatzen
dute, baita beste izen batzuk ere, esate baterako, eba-
kuntza edo praktika tradizionala. PAA ’99 (Population
American Assoc.) kongresuko hizlari batzuek ere kon-
tzeptu hori erabiltzen dute; beste batzuek, berriz, sin-
posio horrexetan, ebaketak aipatzen zituzten. Praktika
horiek erabiltzen dituen biztanleria musulmanak ere,
adibidez, Sudanen edo Etiopian, sunna hitza erabil-
tzen dute, edo bestela, hizkuntza autoktonoan erabil-
tzen duten hitza darabilte: mandinga hizkuntzan ñya-
kaa edo somalieran gudniin gadbahaada, eta horien
karga sinbolikoagoa da, eta ez hain emozionala.
Afrikako etnia batzuetan erabiltzen diren beste hitz
batzuk “irekia” edo “itxia” dira. 

Eremu akademikoetan, erabiltzen den kontzepturik
irmoena Female Genital Cutting (FGC) da, eta horren
itzulpena Emakumeen Genitalen Mozketak izan daite-
ke. Gizarte zientzietako autore batzuek, adibidez,
María de Bruyn antropologoak (1998) edo Dara Carr
demografoak (1997) nahiago dute FGC erabili, eba-
kuntza egiten duen biztanleriari buruz errespetu han-
diagoz hitz egiteko modutzat; horren barruan lehen
aipaturiko hiru ebakuntza motak sartzen dira. Horrela
praktika horren estigmatizazioa, ankertzea edo iritzi
moralak saihesten dira. Osasun zientzietako profesio-
nal batzuk ere horren aldekoak dira. Hala eta guztiz
ere, osasunaren beste arlo batzuetan medikuntzaren
aplikazioa eta eskubide horren errebindikazioa aipa-
tzen dira (adibidez, Egipton), eta, oraintsu arte, prakti-
ka hori Emakumeen Kirurgia Genitalaren barruko
espezialitatetzat hartu da. 

Posizio feministagoetatik (Dorkenoo, 1995; Grassivaro,
1998; Guine, 2000; Koso-Thomas, 1987; Leye, 1999
edo Walker, 1993, besteak beste), Emakumeen
Genitalen Mozketa hitza (EGM) proposatzen da;
horrek orientazio terminologikoa eta kontzeptuala
aldatuko ditu, uste baitute halako praktikak emaku-
meen osotasun fisikoaren eta psikikoaren aurkakoak
direla, eta emakumeen organismoko zati funtzional
eta osasuntsu baten anputazioa dela esaten dute. Une
honetatik aurrera, nazioarteko foro batzuetan EGM
aipatzen da, edo bestela, praktika hori erabiltzen
duten kulturekiko errespetuz, hauxe erabiltzen da
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ekintza hori antolatzen duen kontzeptutzat: “Ema-
kumeen eta haurren osasunean eragina duten prakti-
ka tradizional kaltegarriak”.

3. Ondorio kaltegarriak emakumeen osasun
sexualean eta ugalketa osasunean

a. Medikuntza arazoak: ngnansimbah deritzonak
“kirurgiako” ezagupen oso mugatuekin egiten ditu
ebakuntzak, tresnak ez daude esterilizaturik (bizarra
mozteko aitzurrak, aiztoak, sokak, akaziaren aran-
tzak, etab.), ez da anestesiarik erabiltzen edo berta-
ko sendagaiak erabiltzen dira (lokatzak, zuringoak,
kafea, belarrak, errautsak, etab.), eta neska gazteek
sufrimendu handia dute. Hori dela eta, zauria eba-
kitzea eta jostea ezegokiak izan daitezke eta lesioak
eragin ditzakete ebakitako zonetatik hurbileko
organoetan, esate baterako, infekzioak edo hemo-
rragiak, eta kasu batzuetan, neska gazteak jartzen
duen erresistentziaren arabera, apurtzeak era bai.

Medikuntzako arazoak (WHO, 1997) ondoren adierazi-
takoaren arabera sailka daitezke:

• Berehalako arazoak: arazoren bat edo batzuk eba-
kuntza egiteko unean bertan ager daitezke, edo
zauria orbaintzen den bitartean. Nahitaez, eta
leku arrazoiak kontuan hartuta, ugarienak eta
gogorrenak baino ez ditugu aipatuko, eta horiek
batzuetan heriotza ere eragin dezakete. 

• Hemorragiak: klitoriaren anputazioa arteria klito-
raletik egiten da; odol jario handia eta presio arte-
rial handia dago. Arteria pudendotik egindako
ebaketak ere odol jario handiak eragin ditzake, eta
horien eraginez, ondo kontrolatu ezean, neska
gaztea hil egin daiteke.

• Shocka: odol galtze handiaren eta min gogorraren
ondorioz gertatzen da.

• Tetanoa: ez dago kirurgiako tresna esterilizaturik
eta tetanoaren aurkako txertorik.

• Ondoko egituren trauma: uretra, ipurtzuloa, bagi-
nako hormak, etab.

• Gernuaren atxikitze gogorra: kasurik gehienetan
gertatzen da, gernuak zauri irekian sortzen duen
minaren eta erreminaren eraginez, edo uretran

nahiz inguruko zuntzetan kalte egiten delako, edo
ezpainak itsatsi eta buxadura sortzen dutelako.

• Zauriaren infekzioa edo gernu-infekzioa: gernua
atxikitzearen eta esterilizatu gabeko tresnak zein
materialak (enplastuak) erabiltzearen ondorioz.

• Sukarra eta septizemiak, zauriaren orbaintzearen
luzapena eta anemiak.

• HIESa: gehienetan tresna berberak erabiltzen dira
haur guztiekin, eta horrela, birusa hedatzeko itu-
rria sortzen da.

• Heriotza: hemorragia edo shock septikoen, teta-
noen eta abarren eraginez gerta daiteke, bertatik
hurbil ez baitago osasun-zentrorik edo ez baitago
horiek erabiltzeko aukerarik. 

Epe ertainerako arazoak:

• Hemorragien eta elikadura txarrari loturiko arazo-
en ondoriozko anemia gogorrak.

• Pelbisaren infekzioa: uteroaren eta baginaren
infekzioa, eta horrek nekrosia sortzen du.

• Dismenorrea: pelbisaren infekzioaren edo bagina-
ren zuloa trabatzearen eraginez (infibulazioaren
kasuan).

• Orban keloideen eraketa, zauria orbaintzeko pro-
zesu motelaren edo ezegokiaren eta sortzen diren
infekzioen eraginez.

Epe luzerako arazoak:

• Hematokolpoak: infibulazioetan, bulbaren klausu-
rak hileroko odolaren atxikipena eragiten du bagi-
nan eta uteroan.

• Ugalkortasunik eza: pelbiseko infekzio kronikoen
eraginez (diagnostikatu gabeko edo txarto osatu-
riko infekzioak), horiek Falopioren tronpak bloke-
atzen baitituzte. Abortuak sortzen dituzten eten-
gabeko infekzioak.

• Fistula rektobaginalen eta besikulobaginalen era-
keta.

• Txiza egiteko arazoak, uretrak kaltea izan duelako.
Txizari eta kakari eusteko arazoak.

• Baginan kalkuluak/harriak sortzea.
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• HIESaren transmisioa, baginako ultzera txikien
odol jarioaren bidez.

• Arazo obstetrikoak, infekzio perinealen, hemorra-
gien, urraduren eta abarren eraginez; horien
ondorioz, erditzeak kasu askotan zesarearen
bidezkoak izaten dira.

• Fetuaren arriskuak, erditzeak luzatzearen, traba-
tzearen eta HIESa kutsatzeko arriskua handitzea-
ren ondorioz, besteak beste.

Arazo sexualak:

• Desinfibulazio partziala, ezkontzaren erritualaren
zatitzat, sartzea ahalbidetzeko.

• Koitoko minak.

• Frigidotasuna, pelbisaren infekzioaren, dispareu-
niaren eta abarren eraginez.

• Orgasmorik eza5, klitoriko glandea anputatzearen
ondorioz.

b. Arazo psikologikoak:

• Gaixotasun psikosomatikoak, depresioa, psikosia,
etab.

• Makurrarazte sentimenduak, lotsa, gaueko beldu-
rrak, etab.

• “Genitally focused anxiety-depression” sindro-
mea, hau da, genitalen egoerarekiko etengabeko
kezka eta ugalkortasunik ez izateko beldur handia.

• Traizio, gezur eta dezepzio sentimendua.

4. Erronkak eta inplikazioak: azterketako,
gogoetako eta jarduketako lau eremu
(soziokulturala, osasunekoa, juridikoa eta
elkarkorra)

Azaletik begiratuta, hiru dimentsio ezar daitezke eta,
horietan oinarrituz, nazioarteko komunitateak pro-
nuntziamenduak egin ditu EGMri buruzko foroetan,
konbentzioetan eta adierazpenetan: giza eskubideak,
emakumeen eskubideak eta haurraren eskubideak.
Antzina-antzinako praktika horiek (Emakumeen

Pekineko Mundu Konferentziaren -1995- oztopo
nagusienetarikoa) debekaturik daude Afrikako gober-
nu batzuetan; beste batzuetan, ostera, adibidez,
Gambian, oraingoz ez dago horri buruzko legeriarik.
Beraz, giza eskubideen “unibertsaltasunaren” eta oso-
tasun fisikoaren nahiz psikologikoaren defentsaren
(alde batetik) eta kultura desberdinekiko errespetua-
ren eskubide unibertsalaren artean mugitzen gara.
Nolanahi ere, Teresa San Román (1996) aipatu nahi
dut, horrek tolerantziaren mugen berrikuspen eta
definizio sakona egin baitu.

Afrikako errealitate desberdinetan egiten diren sentsi-
bilizazio lanetan kontuan hartzen den oinarria, izan
ere, klitoridektomiari edo ebaketari buruz hitz egitea
ezinezkoa izatea da, hori eraginkorra ez delako, talde-
an ukapen handia sortzen baitu. Ebakuntza horien
ondorio ikusgarriak eta ugariak nabarmendu behar
dira, esate baterako, antzutasuna, infekzioak eta
hemorragiak, horiek batzuetan heriotza dakartelako.
Lanaren barruko bigarren fasearen helburua, lehenen-
go tailer honen harrera-mailaren arabera, lan komuni-
tarioa egitea da, eta bertan, gizonek halako arazoeki-
ko duten erantzukizunaz jabetu eta parte hartu ahal
izango dute, mota horretako arazoek eragin zuzena
baitute emakumeen eta haurren osasunean, eta horre-
la, komunitatearen ongizatean ere eragina izan eta
ondorio sozioekonomiko larriak sortzen dituzte fami-
lia taldean. Zoritxarrez, oraingoz, errealitateak agerian
jarri du lana apurka-apurkakoa dela eta herri batzuek
ez dutela horretarako baimenik emango. Hala eta guz-
tiz ere, zenbait herritan (adibidez, Senegal, Burkina
Faso, Ghana edo Mali) aurrerapauso garrantzitsuak
eman dira; bertan, herri askok praktika hori bertan
behera utzi eta ebakuntza egiten zuten emakumeek
euren “aiztoak” eman dituzte. Praktika horiek ezaba-
tzeko planteatzen diren estrategiek aldaketa sozial,
erlijioso eta kultural handia eragiten dute; hori sustrai
kulturaletara eta generoko erlazioetara iritsi behar da,
eta ez debeku legalen edo dekretuen bidez bakarrik,
horiek nekez errespetatzen, akatatzen eta betearazten
baitira, batez ere nekazaritza inguruetan. 

Espainian EGMen Ikerketarako eta Prebentziorako
Diziplina arteko Taldea sortu da; bertan, profesional
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batzuek euren esperientzia osoa eskaini dute material
eta agiri lagungarriak lantzeko eta sortzeko. Ildo
horretan, gaur egun, laguntzako 5 elementu indartsu
ditugu, medikuntzako profesionalen artean EGMei
loturiko arazoak ezagutzeko eta horien zabalkundea
egiteko:

• Bideoa: Gambiako ikertzaile nagusiak gaiari buruz
berariaz egindako bideo-dokumentala, ebakuntza
jasaten duen Saharatik hegoaldeko biztanleriaren
zatirik handiena bertakoa baita. Dokumental
horretan, 1992an grabaturiko erritual batean
oinarrituz, bertan parte hartzen duten bi neska
agertzen da eta horiek (gaur egun eskolatuak)
praktikaren aurka daude. Halaber, eraginpeko
emakumeen historia pertsonala jaso eta modu
integralean aztertzen dira EGMei loturiko alderdi
soziokultural guztiak (jatorrizko herrietan). 

• Profesionalentzako gida: “Emakumeen genitalen
mozketa: prebentzioa eta arreta”. Gidaren helburua
hauxe da: “EGMei buruzko ezagupen antropologi-
koak, sanitarioak, sozialak eta juridikoak ematea,
eta osasunaren, hezkuntzaren eta gizartearen arlo-
ko profesionalei aukera ematea esku-hartze eragin-
korra, gogoetatsua eta profesionala edukitzeko,
Espainian bizi den Afrikako biztanleriarekin, EGMen
prebentzioaren arloan”. Gaur egun, gaztelaniako
edizio mugatua dago eta interesgarria izango litza-
teke edizio handiagoa egitea eta hori Estatuko gai-
nerako hizkuntza ofizialetan ere zabaltzea.

• “Prebentzio Kontratua” geuk garatu dugun
gutun-agiria da; bere helburua nesken gurasoek
jatorrizko herrietara egiten dituzten bidaietan
erabili ahal izatea da, alabei EGMrik ez egiteko
erabakia euskarritzeko elementutzat. Agiri horren
bidez, gurasoek alabak ez ebakitzeko duten kon-
promisoa indartu nahi da, eta horrela, ez dituzte
onartuko jatorrizko herrietako familiaren presioak.

• Bartzelonan EGMei buruz egindako Adierazpena.
“Ebaketarik gabeko Iniziazioa” izeneko elkarrizke-
taren ondorioak azaltzen dituen agiria; hori
Emakumeen 2004ko uztaileko Mundu Foroan
garatu zen (ikusi II. eranskina).

• Heziketa tailerra: Heziketa tailer baten diseinua,
osasunekoak diren eta ez diren eta EGMen azter-
ketan inplikazioa duten profesionalentzat (pedia-

tria taldeak, familiako medikuntza, emaginak,
ginekologia-obstetrizia eta langile sozialak). Tailer
horren helburua oinarrizko arretako profesional
soziosanitarioei beharrezko ezagupen eta elemen-
tu metodologiko guztiak ematea da, EGMei lotu-
riko arazoen azterketarako eta prebentziorako,
Saharatik hegoaldeko biztanleria Immigratuari
dagokionez. 

Taldeak arlo honetan dituen lan-ildoak honako hauek
dira:

• Zabalkundeko eta heziketako materialen hedapen
ahalik eta handiena lortzea, EGMen azterketan
inplikaturiko taldeen artean.

• “Prebentzio Kontratuaren” balioa ikertzea, guraso-
ak jatorrizko herrietan laguntzeko elementutzat.

• Ikastaro-tailerrak duen erabilgarritasuna ebalua-
tzea, profesionalek arazo horrekiko dituzten jarre-
ren aldaketaren elementu eragiletzat. 

EGMari loturiko arazoekin kontaktuan dauden profe-
sionalen heziketa eta motibazioa ezinbestekoak dira
esku-hartzearen arrakasta bermatzeko. Osasunaren
eremuan oraindik ere nolabaiteko ezjakintasuna eta
jarrera nihilistak daude, EGMei dagokienez.

Oinarrizko arretaren arlotik orain arte egindako lana
urria izan da, heziketa ezaren eta amek funtsezko lau
arrazoi kontuan hartuta zituzten zalantzen eraginez:
a) jatorrizko gizarteko zaharrekiko leialtasun gatazkak,
b) komunikabideetatik hedaturiko biolentzia sinboli-
koa, c) estigmatizatzea versus integratzea, eta hori ez
da batere lagungarria enkulturazio prozesu baterako,
horrek hausnarketa sakonagoa eragingo bailuke seme-
alaben etorkizunari buruz, eta d) itzuleraren mitoak
presentzia dauka eta zuzenean eragiten du haurrak
sozializatzeko eta identitate etnikoa nahiz generoko
identitatea eraikitzeko prozesuan. Horri dagokionez,
ikerketaren barruan (ikerketa-ekintzatzat ulertuta)
zailtasunen, negoziazioen eta elkarreraginen multzoa
sartu nahi da, eta, aldi berean, landa-lan ona ahalbi-
detzeko ezagupen egokia eskaini nahi du, eta landa-
lan irmo eta egituratu hori AMAMeko emakume afri-
karrek eurek garatuko dute.

Azken batean, luzetarakoa, zirkularra eta nazioz gain-
dikoa den ikerketa horren helburu nagusia proposa-
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men egokia lantzea eta garatzea da, kulturen arteko
zubiak ezarri ahal izateko eta, horrela, honako hau
ulertzeko bi moduen elkarrekiko ulermena bermatze-
ko: generoko erlazioak; gizakien osasunean, ugalketan
eta sexualitatean dauden desberdintasunak; eta iden-
titate etnikoaren eta generoko identitatearen erai-
kuntzan dituzten inplikazioak, bai Afrikan eta bai
Espainian.

Proiektu honetan ikerketa aplikatua eta aplikagarria
garatu behar da. Aztertuko dugun jendearen eta erre-
alitatearen ezagupena planteatzea eskakizun zientifi-
koa eta morala da. Ikerketa batek horren aplikazio eta
zabalkunde sozialarekin duen lotura zenbat eta estua-
goa izan, hainbat eta handiagoa izango da erantzuki-
zun soziala, eta gainera, ikerketa, lasaia, kontzientea
eta zorrotza egiteko beharra ere areagotu egiten da.
Ikerketa aplikatu hau horrelaxe ulertzea nahi dugu.
Horrenbestez, ezinbestekoa da lortzen diren emaitzak
jakinarazteko ardura edukitzea; aldi berean, gertatzen
diren aldaketak interpretatu, autogobernuko lanetan
lagundu eta ezagupeneko, elkarrizketako nahiz haus-
narketako lotura izan nahi dugu, bai Afrikako emaku-
meentzat eta bai arreta zuzenean lan egiten duten
nahiz oinarrian jarduten duten pertsonentzat. Gure
ustez, emaitzen bitartez, ulermenerako bideak ireki
eta, gainera, aditzera emango dira Saharatik hegoal-
deko emakume migratzaileen eta horien alaben osasu-
nean nahiz eskubide sexualetan edo ugalketa eskubi-
deetan arazoak sor ditzaketen faktoreak. Eurekin lan
egiten eta lankidetzan jarduten ari gara, baita bilatu-
riko aldaketak lortzeko lan egiten ari direnekin ere,
bidezkoagoak diren erlazioak ezartzeko baldintzak
hobetu ahal izateko.

“Hezkuntza ez da eskolako formula, bizitzako egintza
baizik ”, zioen Celestin Freinetek (1979). Alfabetatzea
ezin daiteke banandu pertsonek bizitzan izan duten
eskolatik, bestela zentzu gabeko dualtasuna sortuko
litzatekeelako. Paulo Freireren ustez (askapenaren
pedagogoa), jakin egin behar da alfabetatzea nori
zuzenduta dagoen eta horren errealitate zehatza zein
den; horren helburua hitzen irakurketa eta silaben
ahoskatzea gainditzea da, eta horrela, errealitatea ira-
kurtzea eta mundua ahoskatzea. 
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Gure ustez, desberdintasuna, dibertsitatea eta diferentzia ez dira txarrak; baina dis-
kriminazioaren, behetik egindako desberdintasunaren, mendekotasunaren, esplota-
zioaren edo esplotazio plusaren aurka gaude, hori guztia jasaten baitute emakume
eta inmigrante izateagatik. Gainera, emakume horiek guztiak bertoko “emakumea-
ren” eskemara egokitzea eta eskema horretan sartzen saiatzea ere arbuiagarria da.

Eta zer ardura ote die feminismoari eta feministei gai horrek? Ba, asko. Errealitate
horren aurrean, feminismoak ezin du beste alde batera begiratu, erantzunen bat
eman behar duela uste baitu. Izan ere, feminismoaren planteamenduetarako erron-
ka handia da. Guk, “besteak” izatera oso ohituta gaudenok, oraindik ere mendeko-
tasun handiagoa duten “beste batzuk” daudela ikusten dugu, eta horri soluzioa
aurkitu ezean, gurekiko mendekotasuna ere izango dute. Gure feminismotik, ba-
tzuetan aldez aurrekoak diren ideiekin eta identitateekin, mugitzen eta beste inte-
res nahiz errealitate batzuk kontuan hartzen hasi behar dugu; horrela, mugimendu
feministaren lorpenetariko asko berriro formulatu beharra dago.

Eskalera Karakola taldeak “Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras”
liburuaren hitzaurrean halako zerbait esaten du:

Beste ezegoki batzuk, identitatearen politikaren mendebaldeko kartografia moder-
noetan eta nahiaren hizkuntzan kokaturik ez daudenak; kategoria argiak eta des-
berdinak gaindituz, garbitasun eta banaketa promesak gaindituz; ahalezko geome-
tria berriak proposatuz, zeharkako eta diferentzia desberdinek eraturiko erlazioak
edukitzeko. Beste ezegoki batzuk, mugetatik eta mugen bidez zeharkaturiko femi-
nismoak egiteko premia ezartzen dutenak. Konplexutasunari… ukorik egiten ez
dioten feminismoak, berori onartuz partzialak nahiz anitzak, kontraesankorrak eta
kritikoak direla onartzen dutenak. Ondo kokaturiko feminismoak, nahasiak eta sar-
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Herri eta kultura ugariko milaka
emakume agertzen ari dira gure
gizartean. Emakume
inmigranteak dira, inmigrante
pobreak, edo hobeto esateko,
herri pobreetatik iritsitako
inmigranteak. Eta agertze eta
ikuskatze horrek (gero eta
kontzienteagoa) euren
dibertsitatea eta berezitasuna
ikusarazten du, bai bertoko
emakumeekin eta bai euren
artean.
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kinak, jainkozko leialtasunak eduki eta jabetza esklusi-
borik gabeak. Identitatea mugiarazten duten bidegu-
rutze arriskutsuen eta biraozkoen tentsioan eta gataz-
kan abiatuz konpromiso handia dutenak, ezagupen eta
praktika politiko pentsakorragoekin eta kritikoagoe-
kin. (BELL HOOKS eta beste batzuk, 2004, 9. or.)
(Kurtsibak jatorrizkoan). 

Euskal Herriko oraingo feminismorik ekintzaileenetik
egiten diren planteamendu guztiek kontuan hartu
behar dute “emakume” kontzeptuaren barruan era
askotako emakumeak daudela. Hori dela eta, “euskal
emakumea” kontzeptuaren barruan errealitate guztiak
sar daitezke. Eta, garrantzitsuena dena: estrategia des-
berdinak diseinatu beharko ditugu, beste errealitate
batzuk ez ezik beste borroka, tradizio eta planteamen-
du batzuk ere barruan hartzeko, askapenak agian
mota askotakoak izan daitezkeelako. 

Feminismoa aurrendaria izan zen emakumeen diber-
tsitatea berresten eta horren inguruko teoria sortzen
(bere buruaren kritika ere egin zuen, dibertsitate
horretaz lehenago ez jabetzeagatik), betiere talde-
subjektuari eta emakumeek borrokan izan beharreko
batasunari uko egin barik. Horrela, hauxe esaten da:
“feminismoa mugimendu intelektual dinamiko eta
konprometituenetarikoa izan da, kezka eta aldaketa
kulturalari dagokionez; gainera, jarduera errebisionis-
ta eta deseraikitzaile handia hasi du, ustezko esentzia
batzuen inguruan, bai ustezko ordena biologikoari eta
bai gizarte zientzien ordena zabalagoari dagokionez;
bi ordena horiek gizarte egitura patriarkalaren justifi-
kazio metafisikotzat erabili dira.” (De la Concha, 2004,
156. or.).

Emakumeen arteko desberdintasunak (horien arteko-
rik txikiena ez da kulturala) derrigorrezko erreferen-
tziak izan behar dira, errebindikazioaren eta aliantzen
orduan. Hori agerian gelditzen da Frantziako lege
polemiko batean; lege horren arabera, ikastetxeetara
doazen neska gazteek mendebaldeko modari jarraitu
behar diote, hau da, ezin dute buruan belorik eraman,

eta gainera, feminista askok Frantziako eskuineko
Gobernuaren alde egin dute ekimen horretan. 

Dibertsitate kulturalen gaia, lehen bezala orain ere,
behin eta berriro agertzen da, kideen artean diber-
tsitate kultural eta etniko handia duten gizarteetan,
esate baterako Amerikako Estatu Batuetan edo
Erresuma Batuan.1 Eztabaida eta ekarpen onak sortu
ditu, batik bat korronte eta mugimendu feminista
handiekin identifikatu ez diren emakume taldeen
aldetik, eta horri buruz mintzatuko gara; hala eta guz-
tiz ere, hemen eztabaida maila oso desberdina da,
baita dibertsitate etniko eta kulturala ere. Hauxe da
dibertsitate kulturalaren, kultura aniztasunaren eta
errealitate desberdin asko biltzen dituen gizarte baten
eraikuntzaren gaia. Eta feminismoak ere mestizajea
egin beharko du, ez bakarrik errebindikazioetan, baita
borroka motetan eta eskubideak lortzeko moduan ere. 

Hala eta guztiz ere, feminismoak emakume inmigran-
teen gaiarekiko interesa badu ez da bakarrik dibertsi-
tatearen eta kultura aniztasunaren ikuspegitik, une
honetan dagoen errealitate gordinago baten ikuspegi-
tik baizik: emakume inmigranteen erabateko diskrimi-
nazioa eta emakume horien eskubideen ukapen tota-
litarioa (esplotazio oso handiko baldintzetan bizi eta
lan egiten dute). Horrela, feminismo askatzailearen
lehenengo eginkizuna emakume guztientzako eskubi-
de guztiak eskatzea izan behar da, euren jatorria eta
nazionalitatea edozein izan arren. Eta lehenengo
eskubidea gizarte honetan eskubidedun pertsonatzat
eta subjektutzat egon ahal izatea da.

Une honetan bi gai horiek aztertuko ditugu, azken gai
horretatik hasita, hau da, emakume inmigranteen
egoera legala nahiz bizi-baldintzak eta egoera horri
dagokionez salatu zein gainditu beharreko jarrerak.
Izan ere, gure ustez, Atzerritartasun Legea bidegabea
eta diskriminaziokoa da emakumeentzat, eta gainera,
horren babesean eta berari esker, erakundeek, gizarte-
ak eta jende arruntak era guztietako gehiegikeriak
egiten dituzte. Eta gehiegikeriarik gehienak, jakina,
agintariek eta erakundeek egiten dituzte.
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1 Esan behar da herrialde anglosaxoietan gai horri buruz garaturiko eztabaida apur bat desberdina dela, emakume iparramerikarrei edo britainiarrei buruz (gehie-
nak behintzat) hitz egiten ari garelako, nazionalitate estatubatuarra edo ingelesa duten emakumeei buruz, eta gehienak ez dira atzerritarrak, baina estereotipoa-
rekin bat ez datozen gutxiengo taldeen barrukoak dira (emakumea, zuria, profesionala, maila ertainekoa…). Eztabaida horiek lehen bezala orain ere oso aberatsak
dira eta euren helburua mugimendu feminista jakina eraikitzea da; mugimendu horrek kontuan hartuko ditu emakumeen arteko desberdintasunak eta gauza izan-
go da emakumeak barruan hartzen dituzten eskariak egituratzeko, edo talde berezientzako eskari bereziak planteatzeko. “Las otras inapropiables. Feminismos
desde las fronteras” liburuan (horren aipamena azkenean dator) eztabaida horietariko batzuk agertzen dira.
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Bertora iritsitako emakumeak: etortzeko
arrazoiak, iristeko baldintzak 

Emakumeek gure herrira etortzeko dituzten arrazoien
artean, lehenengo eta behin, aipagarria da emakume-
ok euren herrietan duten pobrezia eta marjinazio ego-
era. Hala eta guztiz ere, inmigrazioaren abentura has-
ten dutenak ez dira pobreenak, horiek bidaia ordain-
tzeko beste dirurik ere ez dutelako. Sarritan, familia
buruak izaten dira, hau da, familiaren mantenuaren
ardura ekonomikoa dutenak. Horren zergatiak era
askotakoak dira: haurren aitengandik banandutako
emakumeak dira eta aita horiek ez dute laguntzen
haurren mantenuan; gerren, gatazka armatuen edo
jazarpen politikoen eraginez beste nonbait dauden
gizonekin ezkondutako emakumeak dira; lanaren
ondorioz emigraturiko gizonekin ezkondutako emaku-
meak dira, eta sarritan, bizileku berrian beste familia
erlazio batzuk ezartzen dituzte, lehenagoko familia
ahaztuz; krisi ekonomiko larriko zonetako emakumeak
dira, euren senarrek edo bikoteek ez dute ordainduta-
ko lanik, eta emakumeentzat lana aurkitzea errazagoa
da… Azken batean, halako egoeretan emakumeek
euren burua ez ezik familiakoak ere zaindu behar
dituzte, horiek ez baitute baliabiderik, eta familiaren
biziraupenerako baliabideen hornitzaile bakarrak edo
nagusiak dira.

Hala eta guztiz ere, pobreziako egoera horren ondoan,
ekonomiko hutsak ez diren zergatiak ere aipatu behar
dira, urriagoak izan arren: gerra, gatazka armatuak
edo zapalkuntza politiko handia duten herrietan
jazarpen politikoa jasaten dute; eraso sexisten bikti-
mak dira edo izan daitezke, leku horretan geldituz
gero (adibidez, derrigorrezko edo salerosketaren ondo-
riozko ezkontzak, mozketa sexual erritualak, ezkontza
porrotak edo dibortzioak, baita alarguntasuna ere,
herri batzuetan gizonek eta estamentu erlijiosoek
emakumeen kontrol gogorra egiten baitute); hauste-
ren bat egitearen ondorioz euren hirietan edo herrie-
tan estigma duten emakumeak dira, esate baterako,
seme-alabaren bat duten emakume ezkongabeak edo
adulteriogiletzat hartzen direnak edo prostituzioan
dabiltzanak.

Dolores Julianok egindako sistematizazioa erabiliko
dut, hiru ataletan, emakumeek euren herrietatik emi-
gratzeko arrazoiei dagokienez; gizonei leporatzeko

modukoak ez diren emakumeen arrazoi espezifikoak
dira. (JULIANO, 1999, 31-34. orr.). 

Lehenengo arrazoia patrilokalitatearen eraginez modu
estrukturalean gertaturiko lekualdaketa da; horren
ondorioz, kulturarik gehienetako emakumeek euren
jaioterritik kanpo edukitzen dute ezkondutako bizile-
kua, eta lekualdatze horiek lan eta ikerketa gutxik iza-
ten dituzte kontuan. Datu hori garrantzizkoa da, ber-
tora datozen emakume inmigrante askok lehendik ere
egin dutelako lehenengo lekualdatzea edo migrazioa,
generoko arrazoien ondorioz, adibidez, ezkondu egin
direlako, eta beraz, guk uste duguna baino esperien-
tzia handiagoa dute beste gizarte batean eta beste
harreman sozial nahiz familiar batzuetan integratzea-
ren arloan.

Bigarrenez, migrazio ekonomikoa aipatu behar da,
gizartean sexuaren arabera lan desberdinak esleitzea-
ren ondorioz. Nekazaritza inguruak uztea da garran-
tzitsuena, eta uzte hori batez ere emakumeek egiten
dute. Gizonek ere parte hartzen dute emigrazio mota
honetan, baina sexuen araberako motibazioak eta era-
gin demografikoa desberdinak dira. Zergati ekonomi-
koen eta jaraunspenaren ondorioz, gizon askok neka-
zaritza inguruetan gelditzen dira, eta emakumeek,
berriz, modu masiboan uzten dituzte inguru horiek,
hirira lan bila (zerbitzu sektorean) eta bizi-baldintza
hobeen bila joateko. Joan den mendetik hona, neska-
meek agerian jartzen dute tradizio horrek gure lurre-
an duen sustrai handia. Garapen bideko herrietan,
migrazio mota hori modu masiboan gertatzen ari da;
izan ere, nekazaritzan batez ere gizonek hartzen dute
parte eta emakumeen laborantza familiarreko lurralde
txikiak desjabetzen ari dira, nazioarteko merkaturako
monolaborantzako lur-azalera handiak erabiltzeko.

Halako lekualdatzeak generoko ikuspegi batetik
aztertzea oso interesgarria da; egin-eginean ere, hala-
ko kasuetan, emakumeak lekutik mugitzen dira, eta,
neurri batean, estrategia batzuetan familiarra izan
arren eta eurek bakarrik erabakitzen ez badute ere,
modu autonomoan lekualdatzen dira. Gainera, estatus
ekonomiko oso garrantzitsua hartzen du, familia ema-
kumeak bidalitako baliabideekin biziko baita, eta gai-
nera, bidaiaren gastuak ere ordainduko ditu. Emakume
horiek jaioterrira itzultzen direnean, aldi baterako
bada ere, nolabaiteko gaitasun ekonomikoarekin eta
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aginte itxurarekin agertzen dira herrikideen artean,
eta horrek izen ona ematen dio euren egoera soziala-
ri, familia mantentzeko gauza direla frogatu dutelako.
Zenbait kasutan, harrerako herritik bertatik biltzen
dute familia, eta bertara eramaten dituzte familiako
beste kide batzuk. Argi eta garbi ikusten da emigrazio
autonomoko estrategia honen eta familiako gizonen
batek edo senarrak berak eskaturiko emigrazio tradi-
zionalaren arteko desberdintasuna. 

Hirugarren migrazio mota bat2 euren gizarteetan balio
gutxiko estatusa duten emakumeek egindakoa da, edo
bertako arauekin eta tradizioekin bateraezinak diren
helburuak dituzten emakumeek egindakoa, eta horiek
generoaren eraginezko errefuxiatuak direla esan dai-
teke. Nahi gabeko ezkontzetatik ihes doazenak, uka-
tuak, prostitutak, ama ezkongabeak eta eraso sexualen
biktimak edo mehatxatuak. Gerrek, diktadurek eta,
orokorrean, sistema patriarkalek halako emakumeen
zerrenda luzeak sortzen dituzte eta horiek jaioterritik
kanpo berregiten dituzte euren bizitzak. Horrek ez du
esan nahi migrazioa generoko zapalkuntzaren aurkako
errebindikaziotzat planteatzen duten emakumeak
direnik; bizi ezin duten lekuetatik ihes egiten dute, edo
hobeto bizitzeko egiten dute ihes, euren ustez hobeak
diren lekuetara, bai azken leku horietan tolerantzia
handiagoa dagoelako edo bertan jazarpenaren zerga-
tia desagertzen delako.

Emakumeek euren jaioterria uztearen zergatiak adie-
razteaz gain, emakume horien egoera ondo aztertze-
ko, horiek bertora etortzearen zergatiak aztertuko
ditugu. Galdera hau egiten diogu geure buruari: zerta-
ra datoz emakume horiek gure herrira? Eta, jakina,
horrekin ez ditugu euren ametsak, itxaropenak eta ilu-
sioak adierazi nahi (mundu zoragarria edo, behintzat,
jaioterrikoa baino egokiagoa aurkitzeko ilusioak). 

Erantzun behar da gure herrira dei egiten zaielako
etortzen direla, berton euren beharrizana dagoelako,
hemen eurek bakarrik egiten dituzten lanak daudela-
ko, berton mundukorik zaharrenak omen diren lanbi-

deak daudelako, eta horiek guztiak eurek egingo
dituzte. Horixe da dei-efektua eta ez Espainiako
gobernuak esandakoa. Hemen lana dago eta bertora
datozen emakumerik gehienek lana aurkitzen dute.
Beste gauza bat lan hori egiteko baldintzak dira, eta
jasan beharko duten esplotazioa, baina lana eduki
badute.

Emakume inmigranteen kasuan esan behar da bertoko
emakumeek utzitako lan eremu batzuk hartzen ari
direla, neurri batean bertoko emakumeek euren bizi
nahiz lan baldintzetan eta eskubideetan izan duten
hobekuntzei esker. Gizonek menperaturiko sistemak
eta sistema ekonomikoak betidanik emakumeentzat
utzi dituen lanak dira. Orain, bertoko emakumeentzat
egoera aldatu egin da eta horien eginkizunak beste
batzuk dira, bai ordaindutako lana eta heziketa akade-
mikoa nahiz profesionala lortu dutelako, bai rolak
apurtu direlako eta dagoeneko etxeko andreen zein
zaintzaileen eginkizun tradizionala onartzen ez dute-
lako, bai erregularizaturiko sektorean lan baldintzek
hobera egin dutelako (ezkutuko ekonomiari edo etxe-
ko enplegatuko lan “bereziari” edo prostituzioari
dagokionez).

Argi dago bertoko emakumeak egin nahi ez duten edo
egin ezin duten lan asko daudela. Dena delakoagatik, ez
dituzte egiten. Baina, halaber, argi dago lan horiek nor-
baitek egin behar dituela, halako lanen eta eurok egite-
ko eskulanaren eskari handia dagoelako. Horrexegatik
esaten dugu emakumeoi bertotik egiten zaiela dei,
harrerako gizartetik. Gainera, halakoak “erdi” lanak dira,
lantzat hartzen ez direlako edo babes sozialeko eskubide
guztiak ez dituztelako, edo ezkutuko ekonomiakoak
direlako. Onartu egin behar da lan horiek batzuetan
legalitatearen mugan daudela eta oso egokiak direla
legalitatearen mugan mantendu nahi diren emakume-
entzat, emakumeok ez baitituzte inoiz ere esplotazio
baldintza horiek salatuko, paperik edo eskubiderik ez
dutelako edo behin-behinekotasun egoeran daudelako,
berton bizitzeko eta lan egiteko aldi baterako baimene-
kin. (ZABALA, B. 2003, 29-30. orr.).
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2 Migrazio mota hau Dolores Julianok eta Flora Tristánek aztertu dute, Necessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères izeneko lanean, eta bertan esaten
denez, “egilea, sozialismoaren eta feminismoaren aurrendari erromantikoa, kezkatuta dago emakume guztien eta, batez ere, emakume atzerritarren legezko babe-
sik ezarengatik, azken horiek, gizartearen ustez, jokabide txarra dutelako eta legeek babesik eskaintzen ez dietelako… hirugarren postua, bere iritziz ugariena eta
interesgarriena, lotsatik edo sexu jazarpenetik ihesi iristen diren emakumeek betetzen dute: “elles se réfugient en foule dans la sein de ces grandes villes y cher-
chant la liberté de pleurer inaperçues dans l´ombre, et d´y cacher leur douleur et leur misère”.
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Bertotik egindako dei-efektuari buruz esandakoari
dagokionez, bi gauza esan nahi ditut; horiek ondo
ulertzea nahi nuke, eta beraz, kontu handiz azalduko
ditut.

Esan daiteke bertora datozen emakume asko orain
arte bertoko emakumeek betetako hutsuneak betetze-
ra datozela. Esate baterako, gizonen beharrizan eta
nahi sexualak asetzera, edo euren beharrizan afektibo-
ak asetzera, eta batzuetan, gizonek aita izateko edo
ezkontzeko duten gogoa asetzera. Arrazoi konplexuen
eta anitzen ondorioz, gure gizartean gizonaren nahiak
asetzen dituen emakumearen prototipoa krisian dago,
maila batean. Aditzera eman behar da rolaren lekual-
datze hori elkarri loturiko arrazoi askoren ondoriozkoa
dela; dena den, bertoko emakumeek, labur-labur esa-
teko, ez dute prostituta lanik egiten, ezta etxeko
enpleguaren, lanaldi osoko etxeko andrearen eta
emaztearen nahiz amaren lanik ere. 

Hori, berriz, ezagutzen diren erreserba eta salbuespen
guztiekin esan behar da. Bertoko emakumeen rolak
aldatzen ari dira eta, horretarako, emakume inmigran-
teak erabiltzen dira. Horrek ez du esan nahi bertoko
emakumeek goragoko estatusa lortu dutenik eta
“duintasun gutxieneko” edo behe mailako lanak ema-
kume inmigranteak egiten dituztenik. Datu horretan
ez dago balorazio moralik. Eginkizunen aldaketaren
azalpena baino ez da, eta horri, nahi izanez gero,
azterketa politikoa ere gehitu behar zaio. Oraingoz,
generoko ikuspegitik egindako azterketarekin gelditu-
ko gara. Orain arte prestazioak zeuden, funtzioak, zer-
bitzuak, lanak, zaintzak,… eta horiek bertoko emaku-
meak egiten zituzten. Gainera, posizio desberdinetatik
egiten ziren, adibidez, amaren, emaztearen, amorante-
aren, prostitutaren, etxeko enplegatuaren, soldatape-
ko zaintzailearen, familiako emakumearen eta abarren
posiziotik. Esan behar da horiek guztiek batez ere
emakumeek egiten dituztela, eta gizonentzat edo
horien alde egiten dituztela (batik bat), dohainik egi-
ten direla (familiak osatzen duen doakotasun handia-
ren barruan), edo orokorrean txarto ordainduta eta
behin-behineko egoeran daudela, hau da, ez dutela
“kalitateko” lanik osatzen.

Gaur eguneko egoeran zenbait fenomeno gertatu dira
eta horiek eragina izan dute halako zerbitzuak emate-
ko orduan. Horrela, botere publikoek murriztu egin

dute zerbitzu sozialen prestazioa, eta horrela, hau-
rrentzat, zaharrentzat, gaixoentzat eta elbarrientzat
gero eta zaintza gutxiago dago (merkea edo doakoa
den zaintza), erakundeen aldetik, eta, aldi berean, era-
kunde pribatuek gero eta prezio garestiagoetan
eskaintzen dituzte halako zerbitzuak. 

Beste alde batetik, jakina denez, mugimendu feminis-
tak ere horixe adierazi baitu, lan merkatuan sarturiko
emakume kopurua nahiko handia izatearen ondorioz,
emakume horiek lanaldi bikoitza dute, hau da, bizitza
publikoan sartu dira (berdintasuneko segmentu bat-
zuetan), baina gizonak ez dira inondik inora ere lan
pribatuetan edo etxekotan benetan hasi, eta botere
publikoek ez dute gutxieneko erantzunik ere eman:
gastu publiko soziala murrizteko politiken bidez, ez
dute jakin emakumeek ospe handikoa baina alferrekoa
den berdintasuna lortzeko egindako esfortzuari eran-
tzun egokirik ematen.

Arrazoi batzuen eta besteen eraginez, zerbitzuak eta
arretak eskaintzeko orduan hutsune handia egon da,
eta hutsune hori beste mundu batzuetatik iritsitako
emakumeek bete dute. Eta, orain, emakume horiek
laneko bizitzaren eta bizitza sozialaren nahiz familia-
rraren arteko ustezko adiskidetasuna petatxatzen ari
dira. 

Non dago arriskua eta non deia mundu garatuko
gizarteetako hiritarrak diren emakume horientzat?
Jakina, feminismo ekintzailearen eta kontzientzia soli-
darioaren ikuspegitik ez da onargarria emakumeen
eskubideak emakume inmigranteen gainetik eraiki-
tzea. Hori ez da gizarte honetako emakumeei errurik
botatzea. Eurei atentzioa deitzea da. Guk, Euskal
Herriko emakumeok, ez dugu errurik edo erantzukizu-
nik Hegoaldeko herrietako emakumeak bertora esku-
biderik gabe datozelako eta desberdintasun nahiz
esplotazio egoeran bizi direlako. Inondik inora ere ez.
Guk, bertotik, konplizeak, solidarioak, lagunak eta
adiskideak izan behar dugu emakume horiekin, eta ez
dugu utzi behar eurek egindako ordezpen lana gehie-
gizko esplotazio baldintzetan eta eskubiderik gabe
egitea. Izan ere, ez da onargarria gu horretaz baliatzea
eta “emakume hiritar europarren” estatusa euren kon-
tura eraikitzea, hau da, guk eskubide guztiak edukitzea
eta europarrak ez diren emakumeek eskubiderik ez
edukitzea. Hori, izatez ere, gizonek emakumeekin era-
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bilitako eskema errepikatzea izango litzateke: euren
eskubide asko, batik bat lanerako eskubidea, euren
emazteen eskubide ezaren gainean eraiki dituzte. Ez
da elkartasuna bakarrik: berriro ere subjektu femeni-
noa eskubide barik, baliorik gabe, bigarren mailan eta
gutxietsita eraikitzen ari gara. Eta egoerak behera egi-
ten duenean, oraindik ere balio gutxiago duen subjek-
tu femenino hori gainerako emakumeengana hedatu-
ko da (ZABALA, B. 2001. 92-93. or.).

Beste alde batetik, emakume inmigranteen jaioterrie-
tan ere ordezpen fenomenoa gertatzen ari da, eta
horri, berriz, zaintzen nazioz gaindiko katea esaten zaio;
gainera, nazioz gaindiko etxeen egituran ikusten denez,
etxe horiek emakumeen esku daude ia oso-osorik.
Horrela, bertora zaintzak eta hemengo amen ordezpe-
nak egitera datozen emakume askok, aldi berean,
euren jaioterrian uzten dituzte euren seme-alabak, eta
horiek familiako beste emakume batzuek zaintzen
dituzte. Horrenbestez, munduko mugak gainditzen
dituen emakume-katea sortu da, hiritarren sareak
eratu dira, eta bertan, posizio desberdinetatik txerta-
tzen dira. (HUARTE, 2002).

Maite Huartek dioenez, 2000ko datuen arabera,
Nafarroan bizi ziren emakume inmigranteen %48,4ka
jaioterrian utzi zituzten seme-alabak, eta %22,1ek,
gainera, senarra ere bertan utzi zuten. Datu horrek
agerian jartzen du emigrazioa bakarrik egiten duten
emakumeen zifraren handitasuna.

Eskubide guztiak emakume guztientzat:
betebehar saihestezina
Pertsonaren kategoria orokortu eta unibertsalizatu
nahi duen feminismo baten lehenengo konpromisoa
hauxe da: gutxieneko eskubideak, giza eskubideak,
gure lurraldean bizi diren pertsona guztiei aplikatzea.3

Laneko baimenen edo sartzeko bisatuen arauzko bal-

dintzarik ez betetzea ezin da aitzakiatzat erabili, ber-
ton bizi den emakume batek eskubiderik ez edukitze-
ko eta Gobernuak planteatzen duen soluzio bakarra
kanporaketa izateko (hori egiten den bitartean, gaine-
ra, ez da pertsonatzat existitzen, eta beraz, ez dauka
eskubiderik).

Immigrazioaren fenomenoari dagokionez, azken urte
hauetan, gure gizartean bigarren mailako hiritartasu-
naren benetako finkapena gertatzen ari da. Hiritar-
tasun izenik ere ezin zaio jarri ia eskubiderik ez duen
pertsona talde bati; horiei dagokienez, paperak ondo
eduki ezean, botere publikoek kanporaketa baino ez
dute planteatzen, izatez espetxeak diren zentro espe-
zifikoetan sartzearen bidezko zalantzazko prozedura
baten bidez. 

Paperak dituzten pertsonei dagokienez, horiek eskubi-
de mugatuak eta behin-behinekoak dituzte, eta gure
gizarteko biztanleriaren estatus ertainetik behera
daude, nahiz eta estatus hori oso altua ez izan.
Emakumeen kasuan, gainera, Ruth Mestrek dioenez,
lege hori sexista eta diskriminaziokoa da emakumee-
kin, eta, halaber, gizon inmigranteentzat pentsaturik
dago: lan egitura erregularrean edo ezkutuko ekono-
mian txertatuko den gizona, baina beti ere lanaren
arloan. (MESTRE eta CASAL, 2002).

Mugimendu feministatik kritika gogorra egin behar da
eskubideak edukitzea nazionalitateari lotuta dagoela-
ko eta eskubide mailarik altuena dutenak, kasu hone-
tan, Espainiako nazionalitatea duten pertsonak direla-
ko. Horrela, hiritartasun kontzeptua (unibertsalagoa)
nazionalitate kontzeptuarekin nahasteko joera intere-
satua ikusten da.4 Ondoren, administrazioaren aldetik
erregularizaturik dauden pertsona inmigranteek (ber-
tan lan egiteko edota bizitzeko indarreko baimenak)
lehengoek baino eskubide segmentu baxuagoa eduki-
ko dute, eta hori lanerako eskubideari eta horren era-
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3 Hemen giza eskubideak modu generikoan aipatzen dira; eskubide horiek Nazio Batuek 1948ko abenduaren 14an egindako Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsalean jasota daude; hori mendebaldeko gizarteen bilgunea da eta eskubideak pertsona guztiei aplikatu behar zaizkie, euren arraza, sexua, erlijioa, nazio-
nalitatea eta abar edozein izan arren. Baina azkenean pertsona jakinei baino ez zaizkie aplikatzen. Ustezko giza eskubide horien (hain unibertsalak eta hain giza-
tiarrak ez diren eskubideak) kritikarako eta formulazio berrirako, Emakume Internazionalistak taldeak egindako “Eskubide guztiak emakume guztientzat” txoste-
na ikus daiteke (bibliografian aipaturikoa).

4 Mugimendu feministaren barruan sakon eztabaidaturik dagoen eta Europaren eraikuntzari dagokionez gaurkotasun handia duen gai bat hiritartasunarena da. Eta,
batez ere, nazionalitateari dagokionez. YUVAL-DAVISen (1997) horri eta planteamendu nazionalista hertsiei buruzko hausnarketa oso argia dago (hiritartasuna-
ren estatus osoa nazionalitateari lotzen duten planteamendu nazionalistak). Horri dagokionez, zer esan dezakegu Euskadin derrigorrez ezarritakoa ez ezik eskubi-
deak egituratzen dituen nazionalitate bati buruz? Gai horri dagokionez, eta planteamendu erradikalenetatik begiratuta, hiritartasunari zaintza kontrajartzen zaio,
eta horren bidez, emakumeek zaintzetan duten arduraldia aipatzen da, horrela ere ez baitute erabateko hiritartasunik lortzen. Ohar hori Amaia Pérez Orozcok egin
du, “Precarias a la deriva” lanean.
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ginezko prestazioei lotuta egongo da. Eskubide askorik
ez duten pertsona horien dilema ez da eskubideen
kantitatea horien nolakotasuna baizik; izan ere, behin-
behinekotasun egoeran daudenez, lan kontratuak
indarrean edukitzea ezinbesteko dutenez (berton
bizitzeko baimenak luzatzeko), enplegatzaileekiko era-
bateko mendekotasuna dute. 

Nolanahi ere, ez da onargarria beherengo mailan
(sexuaren langiletzat nahiz etxeko enplegatutzat
dabiltzan emakume inmigranteen edo paperik gabe-
koen maila) dagoeneko eskubiderik ez egotea. Gainera,
egoera hori arintzeko edo konpontzen saiatzeko,
zigor-neurriak baino ez dira eskaintzen, pertsona
horiek kontratatzen dituzten edo bertora etortzeko
laguntza (mafietakoak izatearen akusazioarekin) ema-
ten dietenen aurka, kontuan hartuta sarritan familien
nahiz lagunen sareek edo elkartasuneko erakundeek
errazten dutela etorrera edo egonaldia.

Egoera ikusita, ez da ulertzen edo ulertuz gero ez da
onartzen planteamendu feminista batzuek berdinta-
suna gauza guztien gainetik aldarrikatzea eta, aldi
berean, atzerritartasun legeria edo Europa eraikitzeko
proiektua onartzea; izan ere, horrek, pertsona inmi-
granteen jarioa erregularizatzeko aitzakiarekin, gu-
txieneko eskubideak ukatzen dizkie bertora lan bila
datozen milioika emakumeri. 

Lanerako eskubidea: emakumeak baztertzen
dituen egitura maskulinoa.

Atzerritartasunari buruzko lege xedapenetan sartuta,
bere aplikazio osoa (ia modu esklusiboan) kontzeptu
eta helburu bakarrera, lanera, bideratzen duen legeria
daukagu. Eremu juridikoan eta beste eremu batzuetan
lanari buruz egiten den kontzeptualizazioa eta erake-
ta oso maskulinoa eta sexista da. Atzerritartasun lege-
riari alderdi askotatik egin ahal zaio kritika, batez ere
migrazio jarioak lan eskaria egotearen arabera soilik
arautzen direlako. Hala eta guztiz ere, hori baino
larriagoa da erabiltzen den lan kontzeptua oso murriz-
garria izatea eta bertora iritsitako emakumeen jardue-
rarik gehienak horren barruan ez sartzea, horien jar-
duera ez baita lantzat hartzen. Eta jarduera horietako

gehienak etxeko zerbitzuan (zaintzen lan oso garran-
tzitsua ere barne) eta prostituzioan egiten dira.5

(Zenbait autore, 2003, 21-21. orr.)

Esan behar da lanaren eraketa hori ez dela emakume
atzerritarrei aplikatzeko bakarrik egiten; ez da emaku-
me inmigranteen interesen eta eskubideen aurka egi-
ten, emakume guztien aurka baizik. Bertoko emaku-
meen kasuan ere, euren jardueraren zatirik handiena
ez da lantzat hartzen, legerian ezarritakoaren arabera.
Eta nik arlo hori azpimarratu nahi dut; izan ere, nire
ustez, lan kontzeptuak eta horren instituzionalizazioak
garrantzi handia dauka emakumeentzat, eta gainera,
emakume guztiak elkartzeko eta errebindikaziorako
lotura garrantzitsua da; azken batean, borroka horrek
denok ere borroka bakarra benetan egiteko jarraibide
interesgarrienetariko bat emango digu.

Horrela, lanerako eskubidea, gizarte modernoaren
barruko erakundetzat izan duen eraketaren ikuspegi-
tik, familia burua den gizonak lanerako duen eskubi-
detzat sortu da, berarentzat eta familia osoarentzat
(emakumea-emaztea eta seme-alabak) mantenua
lortzeko eskubidetzat. Gizon hornitzailearen eta etxe-
ko andrearen eredua da. Emakumeek ordaindutako
lana lortzeko dituzten debekuak eta mugak (garai des-
berdinetan egon direnak, batez ere Francoren diktadu-
ran) alde batera utzita, lanerako eskubidea gizonengan
pentsatuz egituratu da eta, horrela, emakumeak ber-
tatik salbuetsita gelditu dira, edo euren laneratzea
oztopatu da, arrazoi juridikoak erabiliz.

Hori dela eta, lanerako eskubideak (inoren eta norbe-
raren konturako lana, nekazaritzako lana ere barne),
soldatapeko lana ez ezik, beste eskubide batzuk ere
baditu barruan, eta horiek aipatzea komeni da.

Lan kontratua edukiz gero, modu automatikoan,
Gizarte Segurantzan izena emateko eta alta hartzeko
eskubidea dago, eta horrek honako prestazio hauek
dakartza:

• Langilearentzako osasun laguntza, laneko gaixo-
tasuna eta istripua sortzen zaionean.

• Langilearen menpeko familia unitatearen barruko
pertsonentzako osasun laguntza, gaixotzen dire-
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nean: emaztea, seme-alabak eta langilearen men-
peko gainerako ondorengoak. Kasu horretan, pres-
tazioak onuraduntzat hartzen dira, ez titulartzat.

• Baxan zeharreko prestazio ekonomikoak, laneko
gaixotasuna edo istripua dagoenean, titular-
langilearentzat.

• Langabeziaren eraginezko prestazio ekonomikoak,
titular-langilearentzat, nahigabeko langabeziaren
kasuan.

• Prestazio ekonomiko osagarriak, titular-langilea-
rentzat, langabezia egoera luzatzen denean, bal-
dintza batzuk beteta.

• Lanerako erabateko elbarritasunaren eraginezko
prestazio ekonomikoak, titular-langilearentzat,
gaixotasunaren edo istripuaren ondorioz.

• Adinaren eraginezko erretirorako prestazio ekono-
mikoak, titular-langilearentzat.

• Prestazio ekonomikoak alarguntasunerako eta
zurztasunerako, langilea hiltzen denean, alargu-
naren edo alargunen eta adin txikiko ondorengo-
en alde, titularraren pertsona onuradunentzat.

• Prestazio horietako gehienak norberaren kontura-
ko lan eskubideak ere ematen ditu, baita nekaza-
ritza sektorean ere, langile autonomoen Gizarte
Segurantzaren sistemarekin, berton interesatzen
zaigunaren aldetik, azken kasu honetan presta-
zioak mugatuagoak izan arren.

• Familia nuklearraren eredu ideal honetan, emaku-
meek etxeko lanak egiten dituzte dohainik, eta ez
dute soldatapeko lanik; testuinguru honetan,
prestazio sozialak eta osasunekoak, soldataren
kasuan bezala, familiakotzat jasotzen dira.
Horrela, familia buruaren lana eta horrek Gizarte
Segurantzan duen alta funtsezko elementua da
familia osoak (etxeko andrea-ama ere barne) pres-
tazio sozialak eta osasunekoak jasotzeko eskubi-
dea edukitzeko.

Lanerako eskubidea horrela egituratu ondoren, jardue-
ra jakina lantzat hartzea ez da garrantzirik gabeko
gauza, Gizarte Segurantzaren sisteman sartzea eta
horren eraginezko prestazio guztiak horren araberako-
ak baitira. 

Gainera, lanari soilik loturiko inmigrazioaren kontzep-
tuak (inmigranteak lan merkaturako eskulantzat soilik
hartzen dituen kontzeptua) indartu egiten du lanaren
erakunde hori; eta, atzerriko pertsonei ematen zaiz-
kien eskubide guztiak, baita sartzeko eta gelditzeko
eskubidea ere, legez halakotzat onarturiko lana egote-
aren baldintzapean jartzen ditu.

Adierazitakoaren ostean, esan daiteke eskubideak
zehaztearen eta horiek pertsona guztiengana heda-
tzearen arloan dauden lehentasunezko eginkizunak,
lanaren arloari dagokionez, zehaztapen berriak egite-
tik igarotzen direla.

Lehenengo eta behin, geurea bezalako gizarte batek
(eskubidearen subjektua pertsona bera da batik bat,
langilea izatea edo familia jakinekoa izatea alde batera
utzita) pertsonen banakako eskubidetzat egituratu
behar ditu bere eskubide sozialak eta osasunekoak, eta
horrela, eskubide unibertsaltzat eta banakotzat finkatu
behar ditu osasun prestazioetarako eskubidea eta pres-
tazio ekonomikoetarako eskubidea, langabeziaren,
elbarritasunaren edo erretiroaren kasuan. Modu korre-
latiboan, desagertu egin behar dira “onuradunen”
(emakume onuradunak) eskubideak, gizon batekin
ezkontzearen ondorioz sortutakoak. Horrela, amaitu
egingo litzateke alarguntasun pentsioen eraginezko
borroka lotsagarria, alargunak gogor borrokatu behar
izaten baitira bizitzeko gutxieneko zenbateko duina
lortu ahal izateko. Gainera, beste egoera onartezin bat
ere amaitu egingo litzateke: behin baino gehiagotan
ezkondutako gizon bat hiltzean “alargun” bi edo gehia-
go gelditzea, eta pentsioaren %45 urri hori euren arte-
an bizikidetzako urte kopuruaren arabera banatzea.

Bigarrenez, lan kontzeptua ere ikuskatu egin behar da,
formula zabalago batera hedatzeko, lan eskubidearen
edo lanerako eskubidearen ondoreetarako; izan ere, jar-
duerak egitea edo zerbitzuak ematea lana izan behar da,
baita merkaturako ondasun batzuk sortzea ere, ordain-
keta baten truke. Horrela, zerbitzu sexualak edo sexua-
ren industria deritzon kontzeptu generikoaren barruko
jarduera (zerbitzu jakina ordainketa baten truke ematen
den neurrian) lana izango da eta, bertan jarduteko, gure
herrian legez bizitzeko baimena beharko da. 

Bi planteamendu horiek lanerako eskubidea berrerai-
kitzeko proposamen nahiko moderatu baten barruan

122 Begoña Zabala González

200 x 260 Bego Zabala. 9 euskera  22/11/06  11:10  Página 122



sartzen dira, gaur egun gure gizartean bizi diren per-
tsona guztiek eskubide berberak edukitzeko eta defi-
nizio jakinaren menpe ez egoteko (lana zer den eta zer
ez eta horrek sortzen dituen prestazioak erabaki
dituen definizioa). Erradikalagoa eta alternatiboagoa
da lan kontzeptu bera zalantzan jartzeko eta horren
barruan batez ere emakumeek egindako beste jardue-
ra batzuk sartzeko proposamena; hortik beste eztabai-
da bat sortu eta eskubideen beste eraketa bat agertu-
ko litzateke, baina gai hori ez dugu hemen aztertuko.
(CARRASCO, C. 1999).

Berdinak eta desberdinak.
Ba ote dago eskubide unibertsalik?
Argi dago beste herri batzuetako emakume kopuru
handia gure gizartera etortzearen ondorioetariko bat,
izan ere, feminismoaren bizkarrezur-muina zeharka-
tzen duten bi gai nabarmentzea izan dela. Hori, berriz,
behin eta berriro egiten diren bi galderatan laburbil-
tzen da, eta galderok sarritan urrundu eta hurbildu
egiten dituzte feminismoaren barruko emakume akti-
bistak: berdinak ote dira emakume guztiak? Edo, zertan
nabaritzen da berdintasun hori? Galdera horrekin bate-
ra, errebindikazio feminista tradizionalaren printzi-
pioekin erlazionaturiko beste galdera bat egiten da:
Printzipio unibertsala ote da berdintasuna? Orain,
agian, unibertsaltasun eskaera horri beste eskaera ba-
tzuk gehitzen zaizkio, eta horien helburua printzipio
edo eskubide unibertsalik ote dagoen aztertzea da.
Eskubideak unibertsalizatzeko modua, edo, pertsona
moderno batzuek diotenez, globalizatzeko modua, izan
ere, aurrekoaren ondorioa da. Emakumeen eskubideak
herriak odolarekin eta suarekin inbadituta hedatu eta
globalizatu nahi izan direla kontuan hartuta, batzuen
ustez herriak ez dira inbaditu behar emakumeen esku-
bideak bermatzeko, eskubideok batzuetan emakume
horiek eurek ere ez baitituzte ahoz adierazten.

Goazen zatika, gai zail hau ondo aztertu ahal izateko.
Lehenengo eta behin, emakumeek dituzten ezaugarri
komunak aztertu behar dira, batasunetik denentzako

moduko aukerak eraiki ahal izateko. Hain zuzen ere,
emakumeen benetako egoeraz ari naiz, eta euren
ametsak eta itxaropenak beste une baterako utziko
ditut. Azterketetan eta esanguretan ere ez naiz
komuntasuna lortzen saiatuko.

Dirudienez, adostasuna dago: emakumeok batzen gai-
tuena denok zapalkuntza berbera jasatea da. Horrek ez
du esan nahi zapalkuntza hori emakume guztien
kasuan berdin adierazten denik, baina emakume guz-
tiek gizonekiko duten diskriminazio egoera da, baita
gizonekiko mendekotasun egoera ere, eta gainera, era-
kundeek, enpresek, gobernuek, elizek eta abarrek ere
zerikusi handia dute horretan. Zapalkuntza horri izen
asko eman ahal zaizkio: generoko zapalkuntza, diskri-
minazio sexista, mendekotasun patriarkala, emakume-
en mendekotasuna, gizonen nagusitasuna eta beste
izen asko. Agian ez gara guztiz ados horren edukian,
hedapenean edo adierazpen zehatzetan, baina argi
dago munduko edozein lekutan emakumeak gizonen
azpian eta gutxietsita daudela. Ikusten denez, ez da
desberdintasun arazo hutsa, gizonen aldeko desber-
dintasun arazoa baizik.

Esan daiteke, zapalkuntzaren unibertsalizazio horren
eraginez, emakumeen bi mundu martxetan (2000 eta
2005) emakume guztiak biltzen dituen bi errebindika-
zio ardatz bateratu ahal izan direla: biolentziaren
aurka eta pobreziaren aurka. Horrek agerian uzten du
munduko leku guztietan emakumeek gizonen biolen-
tzia sexista jasaten dutela, eta, era berean, emakume-
ek taldeka eta banaka ere pobreagoak direla, genero-
ari loturiko zergatien eraginez. Beste gauza bat hori
errebindikazioa ez izatea da, batez ere bidegabekeria-
ren aurkako aldarrikapena baita, baina hori beste gai
bat da. Azken batean, pobrezian eta biolentzian gene-
roko berdintasuna eta zehaztasuna dago.

Emakumeen aurkako pobreziaren zergatiak aztertu
ondoren, esan daiteke pobreziaren feminizazioaren
azpian lanaren banaketa sexuala dagoela,6 horren adie-
ra osoan; hau da, emakumeei esleituriko lanak eta ez-
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6 Pobreziaren feminizazioa, hau da, emakumeen pobrezia, ez da lanaren banaketa sexualaren eraginezkoa soilik. Emakumeak baliabide ekonomikoak berdintasunez
ez eskuratzean edo horiek autonomiaz ez erabiltzean eragina duten beste elementu batzuk daude, eta horiek ere garrantzi handia dute. Esate baterako, jarauns-
penaren legeak, eta, horien eraginez, herri musulman batzuetan emakumeek gizonen herena jaraunsten dute; familiaren arauak, eta horren ondorioz emakume
ezkonduek ez dute soldatarik jasotzen, adibidez, Espainiako Kode Zibilean 1975era arte gertatzen zena; arau eta tabu erlijiosoak, eta horrela, emakumeek ezin dute
animalia jakin batzuk euren ardurapean eduki; jabetzaren legeak, eta horiek familia burua den gizonari ematen diote ondasun higiezinen titularra izateko ahal-
mena… Emakumeak baliabideak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duten arau, erabilera, ohitura eta sinesmen asko dago, baina ezin daiteke esan horiek uniber-
tsalak direnik; hori dela eta, horren azpian lanaren banaketa sexuala dagoela esaten da.
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lanak eta ordaindu gabeak diren jarduerak kontuan
hartuta, eta lanaren inguruko eraketa ere aintzat har-
tuz, esan daiteke lanaren banaketa horretan onuradun
nagusiak gizonak izan direla. Lanaren banaketa sexua-
la, horrenbestez, emakumeen egoera bateratzen duen
gai unibertsala izango litzateke, baina hori leku bakoi-
tzean nola gertatzen den aztertu beharko litzateke.

Biolentzia sexistaren kasuak emakumeen gorputzen
besterentzearen eta desjabetzearen gaia dakarkigu;
gorputz sexuatua eta ugalkorra da, eta, gizonek ez
ezik (horren gaineko nagusitasuna inplementatuz,
batzuetan biolentzia kota handiak erabilita), erakun-
deek, estatuek, enpresek, elizek eta nazioarteko era-
kundeek ere espoliatzen dute, emakumeen gorputzak
eta horien fruitu preziatua (haurrak) kontrolatzeko. 

Emakume guztientzako ia beti betetzen den beste
errealitate bat, izan ere, gainontzekoek amatasunaren
gainean ezarri nahi duten kontrolarena da, alderdi eta
une guztietan ezarri nahi duten kontrola: erditzearen
lehenengo unetik amatasun funtzioa amaitu arte, ia
emakumeen bizitza osoan. Amatasuna beti dago kon-
trolatuta eta araututa, sarritan arau ezkutuen, ohitu-
ren edo tabuen, erlijioen, sinesmenen, debekuen eta
aginduen bidez. Badakigu amatasuna eta horren gai-
neko iritzi soziala oso desberdinak direla oraingo eta
lehengo gizarte desberdinetan. Baina gizarte guzti-
guztietan emakumeen gaineko kontrol handia ezar-
tzen da, eginkizun eta jarduera hori derrigorrez ezar-
tzeko.

Uneren batean, Iparraldeko eta Hegoaldeko herrietako
mugimendu feministek arazoren bat eduki zuten,
jaiotzaren eta biztanleriaren inguruko gaietan komu-
nikatzeko. Itxuraz, dilema jaiotza-tasaren kontrolaren
ingurukoa zen, batzuk horren aldekoak eta besteak
aurkakoak baitziren. Mendebaldeko herrien ikuspegi-
tik (jaiotza-tasa baxuak), antisorgailuak eskuratzea
lorpen garrantzitsua zen, sistema patriarkalaren
barruan emakumeak horrenbeste lotu zituen amata-
suna mugatu ahal izateko. Herri pobreen ikuspegitik,
emakumeei gero eta gehiago inposatzen zitzaien
jaiotza-tasaren kontrola, eta, pobrezia murrizteko ai-
tzakiarekin, euren gorputzetan sartu eta haur-kopu-

rua murriztera behartzen zituzten, euren borondatea-
ren eta balioen aurka.

Feministen arteko ulermen esfortzu handiaren ondo-
rioz, errebindikazio-mugimenduek argi ulertu zuten
emakume guztien borroka hori bateratzeko aukera
zegoela, etsai komunen aurka (eliza fundamentalistak,
gobernuak eta nazioarteko erakundeak, biztanleriak
horien kontrolpean baitaude), eta horretarako kon-
signa oso sinplea zen: “Jaiotza-tasaren kontrola edo
aberastasunaren banaketa? Emakumeok erabaki behar
dugu”7. Lema horren bidez, agerian uzten zen inork ez
zuela uste seme-alaba gutxiagorekin emakumeak hain
pobreak izango ez zirenik, aberastasuna gero eta esku
gutxiagotan banatzen baita; hala ere, argi ikusi zen
jaiotzaren gaia estu lotuta dagoela emakumeek euren
gorputzaren gaineko erabaki askeak hartzeko duten
eskubidearekin. Nire ustez, emakumeak bateratzearen
eta emakumeen aniztasuna nahiz euren arteko des-
berdintasunak (erreala edo beste mota batekoa) erres-
petatzen dituen unibertsalizazioaren adibidea da hori,
eta, desberdintasun guztien gainean, printzipio komu-
na formulatzen du.

Horrela, mugimendu feministatik ahaleginak egin
behar dira borrokak bateratzeko, baina emakume guz-
tien helburuak, ideiak, borroka-metodoak eta tradi-
zioak batu ahal dituen errebindikazio beraren barruan.
Nire iritzian, horretarako, azterketa eta ulermen aha-
legin handia egin behar da, bi tentsioen arteko plan-
teamendua lortzeko: emakume guztien errebindika-
zioak bildu eta, aldi berean, zerbait errebindikatu,
baina ez bakarrik bidegabekeriaren aurkako aldarrika-
pena egin, eta horixe da, nire ustez, Emakumeen
Mundu Martxarekin (2000 eta 2005) gertatzen ari
denaren zati bat. Horrenbestez, nire iritziz, “emakume-
en aurkako biolentziaren eta pobreziaren aurkako”
lema bat egitea ez da eraginkorra, ez du ezer lortzen
eta mundu guztia dago ados horrekin, orain inork ez
baitio emakumeak jotzea ondo dagoenik. Halaber,
Mundu Gutunaren edo Eskubideen Adierazpenaren
idazketan (orain prestatzen ari dena) unibertsalak
omen diren balioak sartzen dira, baina mendebaldeko
printzipioak baino ez dira.

124 Begoña Zabala González

7 Lema hori Euskadiko “Emakume Internazionalistak” taldeak erabili zuen, Kairon 1994an egindako kanpainan, Nazio Batuek sustaturiko Biztanleriaren eta
Garapenaren Gailurrean. Lema hori baliozkoa izan zen feministen proposamenak nazioartean bateratzeko, hain zuzen ere, “50 urte nahiko dira” Foroan, bertako
erreferente integratzailea izan baitzen.
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Geure mundura gehiago hurbilduta, batez ere geure
herrira hurbilduta, formulak aukeratu behar dira gure
kultura eta tradizio nagusikoak ez diren emakumeek
gure deia eta ordezkapena onartzeko, eta, aldi beran,
eskaintzen diren tresnak eurek ere erabili ahal izateko.
Erabiltzen den hiztegitik bertatik hasita, hori gureak ez
bezalako beste errealitate batzuetan ulergarria izate-
ko, Euskal Herrian bizi diren emakumeez hitz egiten
hasi behar da, gure taldean nekez integratuko baitira
emakume euskaldunez mintzatzen bagara. Norberaren
proposamenetan eta planteamenduetan oinarrituz,
eskubideak errebindikatzen direnean kontuan hartu
behar da gure artean inolako eskubide barik edo esku-
bide oso gutxirekin bizi diren emakumeak daudela, eta
beraz, lehenengo eta behin, emakumeok eskubideak
izateari eman behar diogu garrantzia.

Atal hau amaitzeko, Frantzian haurrei eskola publiko-
ra beloa eramateko ezarri zaien debekuaren inguruko
eztabaida aipatuko dut; horren aitzakia, izan ere,
eskola publikoa laikoa izatea eta beloak emakumeen-
tzat mendekotasuna sinbolizatzea da. 

Nire ustez, kasu honek aditzera ematen du mugimen-
du feministatik eta emakumeen erakundeetatik gau-
zak nola egin behar ez diren. Egin-eginean ere, nire
iritziz, neurri hori eskuineko gobernu batek hartu
behar duen eta hartu duen neurri koherentea da; izan
ere, gobernu horrek estatu jakobinoaren interesak
adierazten ditu, eta estatu horrek ezarritako “liberté,
egalité y legalité” printzipio sakrosantuak, berriz,
Frantziako eraikuntza nazionalaren horma osatzen du
eta ez dio dibertsitateari biderik uzten. Are gutxiago
emakumeen eremuen edo gorputzen kasuan. Nolanahi
ere, horixe da gobernu atzerakoi baten eginkizuna, eta
kito. 

Gainera, nire iritziz, kasu honetan ondo aztertu behar
dira mugimendu feministaren eginkizunak; izan ere,
milaka emakume kalera irteten dira, beloa jartzeko
askatasuna eskatzera, eta Gobernuak, ostera, mehatxu
egiten du esanez eremu laikoetan beloa erabiltzea
debekaturik egongo dela. Agian, emakume horiek esan
beharrekoa entzuteko garaia iritsi da; egin-eginean
ere, beloak eurentzat zer esan nahi duen azaldu
beharko lukete, euren bizi baldintzak ere kontatu
beharko lituzkete, auzorik baztertuenetan, gizonen
biolentziaren eta kontrolaren menpe, Gobernuak

horretan ezer egin barik, eta ustezko eremu laikoen
eta eremu erlijiosoen esangura ere azaldu beharko
lukete.

Gehiegizko ustezkotasuna eta aurreiritzia dago
Frantziako gobernuak egindako azterketan, eta, agian,
hori lasaiago aztertu beharko litzateke. Zein da bene-
tan beloaren esangura? Interpretazio sinboliko baka-
rraren aldeko apustua egitea, hau da, erlijioaren eta
emakumeen mendekotasunaren ikurra dela esatea
(beloa erabiltzen duten askok uste dutenaren aurka),
agian gehiegizkoa eta sinplistegia da. Hori errealitate-
aren azterketari dagokionez. Eta balioei dagokienez,
zer da giza eskubidearen goi-kategoriara igo nahi den
eta eremu publiko batzuetan ikur erlijiosorik ez era-
matean oinarritzen den laikotasunaren balio uniber-
tsal hori? Edukia eta hedapena kontuan hartuta, baina
batik bat aplikazioa aintzat hartuz, hausnarketa sako-
na egin beharko genuke horren inguruan. 

Nolanahi ere, azkenean, galdera nagusia hauxe da:
Guretzat funtsezkoa den printzipio edo balio bat
derrigorrez ezar ote daiteke eraginpekoen edo intere-
satuen borondatearen aurka?

Hori egin dela kontuan hartuta, orain horrek emaku-
meengan eta mugimendu feministan izan ditzakeen
ondorioak aztertu behar dira. Berriro ere aztertu egin
behar da, Frantziako gizarteak sorturiko “ghettoetan”
eraso jasanezineko egoeran bizitzeaz gain, bertako
eskola partikularretan, erlijiosoetan edo meskitetan
eskolatuko diren neskato gazteen kopuru handia.
Eremu publikoaren eta eremu pribatuaren arteko
banaketa hobezin horren eraginez, feminismoa berriro
ere iruzurrean erori da. Izan ere, haur horiek eremu pri-
batuan sartu dira, eta bertan, dirudienez, ez dago ara-
zorik beloa eramateko, aberraziorik zentzugabekoenak
jasateko, hezkuntzarik edo irakaskuntzarik ez edukitze-
ko eta mendekotasunaren jarraibidearekin gizartera-
tzeko, baina ez beloaren esangura sinbolikoan, askata-
sunik gabe utziko dituen zentzu errealean baizik.

Berdintasun printzipioaren unibertsalizazioa

Emakumeen taldeak eskubideen murriztapen handia
izan eta desberdintasun oso handia jasan du; desber-
dintasun hori, lehen bezala orain ere, mendekotasuna
edo diskriminazioa izan da, edota fenomeno horri
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eman nahi zaion beste edozein izen; hau da, taldeak
emakumeak zapaldu ditu, eta emakumeok berdintasu-
nezko planteamenduak nahi dituzte; halako plantea-
menduak ez dira diskriminaziokoak, adibidez, ukaturiko
eskubideak ematen dituztenak eta ukaturiko eremuak
eskatzen nahiz errebindikatzen dituztenak. Esan daite-
ke diskriminaturiko edo eskubiderik gabeko talde guz-
tien lehenengo eginkizuna ukaturiko eskubide horiek
lortzea dela. Horixe da berdintasunaren aldeko borro-
ka. Oso ondo dago.

Hortik abiatuz, nire iritzian, berdintasunaren paradig-
ma berriro pentsatu beharra dago. Emakume guztiak
berdinak ez direla eta, beraz, desberdintasunak ezaba-
tu egin behar direla esatea ez da nahikoa. Eztabaidatu
beharrekoa berdintasun printzipioa bera da. Emakume
guztien arteko berdintasuna. Gizonen eta emakumeen
arteko berdintasun helburuak. Bi paradigma horiek
zalantzan jartzen dira.

Eta zergatik da hain garrantzitsua gai hori, immigra-
zioari eta feminismoari dagokionez? Nire ustez, gure
gizartearen parametroetatik begiratuta, Europan eta
mendebaldeko munduan berdintasuna nagusikeria
etnozentrista handiarekin ezartzen ari da, kontzeptutzat
eta praktikatzat, batez ere beste kultura batzuetako
emakumeei begira. Berdintasun hori ez da bertoko
emakumeentzat lortu, behintzat ez da lortu elementu-
rik garrantzitsuenetan eta argienetan (esate baterako,
lanean -kontzeptu horren hedapen osoan, adibidez,
ordaindu gabeko lanean-, edo biolentzia sexistan, ber-
tako biktima bakarrak emakumeak baitira); eta horixe
ari zaie inposatzen beste kultura batzuetako emaku-
meei, hau da, feminitatearen, emakumearen, feminis-
moaren, eskubideen, askapenaren eta abarren eredu
autoktonoa ezarri nahi zaie. Frantziako beloaren
kasuan adierazitakoa da hori.

Berdintasun printzipioari dagokionez (feminismo
modernoaren programa guztietan agertzen den prin-
tzipioa), nire ustez, horren hasierako formulaziotik
(eskubide berdinak eta diskriminaziorik eza aipatzen
zituen formulazioa) berdintasunaren aldekoenak diren
politikarien oraingo formulaziorantz bilakatu da: gizo-
nen eta emakumeen arteko berdintasuna. Eta nik uste
dut hori ez dela onargarria. Nahitaez, berdintasunaren
formulazioan konparazioko termino bat dago, eta hori
kasu honetan gizona da. Horrenbestez, pentsatu behar

da gizonen eskubideen eraketa juridikoa hobezina
dela, gizon guztientzat berdina dela eta gure helburua
ere horixe izan behar dela. Baina hori ez da egia.
Eskubideak gizonen eskubideen hedapenez lortzea
izango litzateke hori.

Pertsona desberdinentzako eta anitzentzako eskubide
berdinak aipa daitezke, arrazakeriaren aurkako mugi-
menduaren kasuan bezala (berdintasuna bizitzeko,
dibertsitatea bizikidetzarako edo berdintasuna eskubi-
deetan eta desberdintasuna kulturetan), baina esan
behar da hori ez dela nahikoa, eta gainera, zabalagoa
den beste batetik laburturiko formulazioa da. Horrela,
eskubide berdinak errebindikatzen dira eskubide politi-
koen kasurik ohikoenean: botorako eskubidea, ordezka-
ri politikoa izateko eskubidea… eta horiek ukatu egiten
zaizkie une bakoitzean gutxietsita dauden gutxiengoei.

Gainera, ez da ahaztu behar kasu askotan emakumeek
ez dutela gizonen eskubide berberak eduki nahi; izan
ere, ikuspegi maskulinotik egituraturiko eskubideak
batzuetan ez dira eskubideak, emakumeen mendeko-
tasunaren kontura eraturiko benetako pribilegioak
baizik. Eskubideak, beraz, berriro formulatu edo des-
eraiki egin behar dira, hitzaren esangura postmoder-
noan, gizonak eta emakumeak (biak boterearekiko
posizio simetrikoetan) kontuan hartzen dituzten esku-
bide batzuk idazteko. Emakumeei emakume izateaga-
tik ukaturiko eta gizonek soilik edukitako eskubideen
kasua da hori, adibidez, lanerako eskubidea. 

Baina esan behar da emakumeen eskubideen zerrenda
ez dela hor amaitzen. Eskubide espezifikoak daude,
emakumeentzat soilik sorturiko eskubideak, bai eurek
bakarrik dituztelako (esaterako, ugaltzeko eskubidea)
edo bai generoko zapalkuntzako eta mendekotasun
patriarkaleko egoeraren eraginez emakumeei soilik
ukatzen zaizkielako edo behin eta berriro urratzen
zaizkielako, esate baterako, biolentzia sexista, horren
zabalera osoan. Mugimendu feministarik unibertsale-
netik emakumeen eskubide sexualak eta ugalkorrak
errebindikatzen direnean ez da berdintasuna esan
nahi, ezta gizonen eskubideekiko berdintasuna ere, eta
gizonek dituzten eskubide batzuen formulazio berria
ere ez. Norberaren gorputzerako eskubidea aipatzen
ari da, norberaren sexualitaterako eskubidea, ama iza-
teko erabakirako eskubidea, horiek behin eta berriro
ukatzen baitira. Formulazio horrek, berriz, emakumeek
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gizonen erasoa jasatean edo erakundeek nahiz aginte-
ek ugalketa gaitasuna ukatzen dietenean bizi duten
egoera eta errealitatearen berariazko onarpena izan
behar du kontuan.

Gai honen barruan, emakumeen eskubideetan, giza
eskubideetan eta horien formulazioan interesa dugun
talde feminista batzuek paradigma berri bat sartu nahi
dugu, nire ustez horrek berdintasuna baino gehiago
esan nahi duelako. Emakumeen autonomia, gure gor-
putzen autodeterminazio eskubidea, askatasuna, inde-
pendentziarako eskubidea eta abar errebindikatu
behar dira. Gure iritziz, gure irudia, gure izenak eta
gure autonomia ukatzen dituzten errealitateen aurka-
ko aldarrikapena egin behar da. 

Emakumeen ukapenari loturiko kasu askotan pentsa-
tuz, honako adibide batzuk datozkigu burura: ezkon-
tzen den emakume batek abizena galdu eta senarrare-
na jartzen zaio, oso sustraiturik dagoen ohitura baten
edo legeriaren eraginez; ezkontzen den emakume
batek ez ditu eskubide guztiak, horiek senarrari edo
familiari uzten dizkielako; emakume ezkondu batek
senarraren egoeraren araberako eskubideak ditu, adi-
bidez, nazionalitatea edo lana; laguntza edo eskubide
batzuk familia osoari ematen zaizkio, osotasun har-
monikoa edo berdintasunezkoa balitz bezala; senarrak,
bikoteak edo Gobernuak seme-alaba gehiago eduki-
tzera behartzen duten emakume bat, eta horretarako,
konpentsazio ekonomikoak erabiltzen dituzte… Beste
adibide askotan ere ez da eskubide jakinik urratzen,
hori onartuta edo formulatuta ez dagoelako. Gure
ustez, emakumeen autonomia eta independentzia
berariaz onartuta eta euren gorputzaren autodetermi-
nazioa garatuta, eskubideak eta berme-sistemak egi-
turatzeko bidea has daiteke, eta hori beste pauso bat
izango litzateke oraingo egoeran, gaur egun gure
eskubideak urratzen edo zapaltzen direnean baino ez
baitira kontuan hartzen; horrela, emakumeak bikti-
men edo laguntza-hartzaileen betiereko eginkizunean
gelditzen gara, baina ez dugu eskubideen titularitate-
rik lortzen.

Borroka feministarako hausnarketa batzuk
Azalpen honetan emakumeen arteko ezaugarri komu-
nak eta desberdinak ikusten saiatu gara, batez ere
borrokarako mekanismo eta errebindikazio komunak

sortzeko, horiek baliozkoak baitira mugimendu femi-
nistaren barruko kideak bateratzeko. Batasun handirik
egon ez arren, behintzat feminismoak ez ditu beste
kultura batzuetatik iritsitako emakumeen interesik
hurbilenen aurkako errebindikaziorik planteatu behar.
Halaber, modu korrelatiboan, beste mugimendu ba-
tzuek ere (emakumeak, feministak, inmigraziorako
laguntzakoak…) bertoko emakumeen egoera, tradizioa
eta borrokak hartu beharko dituzte kontuan, horrela
planteamendu guztiak bateratu ahal izateko.

Laburtzeko, aurrera egiteko, hiru kontzepturekin lan
egiteko proposamena egin nahi dut.

Ezagutu. Beste emakume batzuen errealitatera hurbil-
du behar da. Euren historiak nahiz bizitzak ezagutu
behar dira, batik bat euren errealitateak eta berton
aurkitzen dituzten errealitateak. Entzuteko jarduera
zabala eta lasaia egingo dugu, emakumeak ohituta
baikaude horretan, emakumeek kontatu behar dutena
barneratzeko. Behar-beharrezkoa da euren beharriza-
nei eta nahiei buruzko aurreiritziak edukitzea.
Guretzat bistakoena den errealitatea ere interpretatu,
aztertu eta eztabaidatu egin daiteke. Era berean, gure
herrian bizitzeko eta borrokatzeko dauden baldintzak
ere prisma komunetik aztertu behar dira. Gainera,
emakumeen bizi-baldintzak azaldu eta euren helbu-
ruak adierazi behar dira.

Interesgarria da Dolores Julianok emakume inmigran-
teen errebindikazioak ikusteko moduari buruz esaten
duena:

... nire ustez, garrantzitsuagoa da jendeak benetan
egiten duena ikustea, egiten duenari buruz esaten
duena entzutea baino. Kasu askotan, diskurtsoak
benetan egiten den jarduera minimizatzeko edo disi-
mulatzeko joera dauka, eta ez du hori ondo azaltzen.
Emakume inmigranteen generoko errebindikazioei
dagokienez, esan nahi dut emakume horiek aldaketa
prozesu batean murgilduta daudela, eta prozesu hori
ez da harrerako gizartearen diskurtso esplizituen ara-
berakoa, bertora iritsi baino lehen antolaturik baita-
go. Emakume inmigrantea jatorria utzi duen eta bizi-
kidetzako estrategia berriak eratzen ari den emaku-
mea da. Emakume horrek, beraz, pauso asko eta asko
eman ditu, autonomiaren, erabakiak hartzearen eta
arriskuak nahiz erantzukizunak bereganatzearen
arloan. Ez da emakume tradizionala eta mundua ez

Emakume immigranteak. Feminismotik emandako iritzi batzuk 127

200 x 260 Bego Zabala. 9 euskera  22/11/06  11:11  Página 127



zaio irekitzen harrerako gizartera iristen denean,
mundua lehendik irekita duelako iristen baita berto-
ra. Bestela ez litzateke jaioterritik mugituko. Egoera
horretan eta aurretiazko esperientzia horiekin, ema-
kumeek euren biziraupen sistemekin eta aurretiazko
estrategiekin bateragarriak diren gauzak aukeratzen
dituzte harrerako gizartean, hau da, elementu batzuk
indartu eta beste zenbait baztertu egiten dituzte.
(JULIANO. 2000). 

Onartu. Anitza eta apur bat mestizoa izan nahi duen
mugimendu feministak ezin du pentsatu beste herri
batzuetatik iritsitako emakumeak inoiz ere ez direla
borrokatu edo zapalkuntzaren aurka inoiz ere egin ez
dutela. Zorte handiagoarekin edo txikiagoarekin,
munduko emakume guztiek banako edo taldeko
borroka garatzen dute, eta mendekotasun patriarkala-
ren aurka egiten dute. Bestela, biolentzia sexistaren
eraginez, emakumeak dagoeneko suntsiturik egongo
ziren. Gainera, bizirik irauteaz gain, emakumeek seme-
alabei eta familiako beste kide batzuei ere bizirik irau-
teko laguntza ematen diete. Borrokatzeko eta aurre
egiteko beste modu batzuk daudela onartu behar da,
erresistentziako borroketan lehentasun bat dagoela,
eta lehentasunak sarritan ez datozela bat berton adie-
razitakoekin. Gure bizitzetan printzipio eta balio
garrantzitsu asko daudela onartu behar da, baina
garrantzitsuak diren beste batzuk ere egon daitezkee-
la onartu behar dugu; hala ere, horrek ez du esan nahi
horiek “per se” unibertsalak direnik. Unibertsalak iza-
teko, beharrezkoa da mundu osoan hori erabakitzea.
Eta, berez, pertsona guztientzat unibertsala den gauza
ez dago zertan derrigorrez ezarri edo aldarrikatu. 

Bertora datozen beste mugimendu feminista batzuek
eta beste emakume batzuek ere bertoko feminismoa
eta emakumeak onartu beharko lituzkete. Borrokatu
egin da eta borrokan jarraitzen dugu. Batzuetan tre-
betasun barik eta hanka-sartzeekin. Beste zenbaitetan,
erakundeetan eta foroetan emakumeak ordezkatzen
omen dituztenek engainatu eta bertan behera uzten
gaituzte. Kasurik gehienetan energia eta indar handia-
rekin egiten dugu borroka, eta elkartasun handiarekin
ere bai. Hori guztia oraingoz ez da baliozkoa izan,

esate baterako, emakumeen biolentzia sexistaren indi-
zea murrizteko; hain zuzen ere, Espainiako estatuan
urtero 90-100 emakume hiltzen dituzte. Hala eta guz-
tiz ere, borrokan jarraitzen dugu. 

Elkar ezagutu. Iparraldeko eta Hegoaldeko emakume-
ak elkar ezagutzeak esan nahi du euren arteko gauza
komunak azaldu behar direla. Ahalegin dialektikoa
egin behar da errealitate desberdinen arteko zubiak
eraikitzeko. Gure feminismoak ez du elkartasun borro-
karik eskaini nahi, emakume guztientzako borroka
feminista da. Eta, horretarako, gainerako emakumeak
berdinak direla onartu behar da, euren arazo asko
geuk ditugunen berdinak direlako. Desberdintasunak
banantzeko, gu goratzeko eta ez kutsatzeko erabili
beharrean, batzuk derrigorrez eraman behar duten
beloan, adibidez, beste batzuek derrigorrez eraman
behar duten gona laburra edo eskotea ikusi behar da.
Derrigorrez ezarritako entseina hori borrokaren ikur
bihurtzea, gainera, mendekotasunaren aurkako altxa-
mendua izan daiteke. 

Eskubiderik gabeko emakume inmigrante horien erre-
alitatea gure aurrekorik hurbilenen errealitatearekin
konparatu behar dugu, horiek ere emigratu egin behar
izan baitzuten zapalkuntza frankistatik edo erabateko
pobreziatik ihes egiteko. Edo atzerrira prostituta joan
zirelako, estigmatik ihes egiteko. Bertora iritsitako
emakume inmigranteak diasporan bizi diren bertoko
emakume gazte askoren errealitatearekin konparatu
behar ditugu; izan ere, horiek euren euskalduntasuna
errebindikatzen dute atzerrian eta euren tradizioan,
hizkuntzan eta kulturan bizi nahi dute, euren bizileku
berrian horiek arrotzak izan arren. Onartu egin behar
dira emakume askok berreskuratu nahi dituzten tradi-
zioak, geuk ere ukaturik ditugun nortasunaren ezau-
garri asko berreskuratu nahi ditugun bezala. Aldi bere-
an, emakumeak sarritan ikusezin bihurtu dituen edo
ezkutatu egin dituen tradizio baten garrantziaren
onarpen kritikoa egin behar da.

Gloria Anazaldúak8 urradura handiz adierazten du tra-
dizioaren eta borroka feministaren arteko tentsio hori,
eta hori munduko edozein lekutako emakume inmi-
granteen kasuan aplika daiteke:
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8 Gloria Anazaldúa. Texas. (1942-2004) Ekintzaile feminista, mexikarra eta lesbiana; hiru ezaugarri horietan oinarrituz egin du lan beti; norberaren kulturaren mai-
tasunaren eta kultura horrek eragindako zapalkuntzaren arteko kontraesan horiek adierazi ditu beti, kultura horrek askapen eta autonomia prozesuen aurkako
rolak ezartzen baititu.
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Eta bai, “etxeak” nire gorputzeko muskulu eta kartila-
go bakoitza iragazi arren, neu ere etxera itzultzeko
beldur naiz. Beti defendatuko ditut nire arraza eta kul-
tura, mexikarrak ez direnek eraso egiten dietenean,
baina nire kulturaren ondoeza ezagutzen dut, badakit
gure emakumeei ez diela aukerarik ematen, astoak
balira bezala erabiltzen baititu; gure indarrak gure
aurka erabiltzen dituzte, apaltasuna duintasunez
daramaten emakume baldarrak eta astoak. Zer-
bitzatzeko trebetasuna da, gizonek diotenez, gure ber-
tuterik handiena. Gorrotatzen dut nire kulturak bere
gizonen karikaturak egitea, arrak balira bezala.

Beraz, niri ez eman zuen dogmarik eta zuen legerik. Ez
eman zuen jainko hutsalik. Hiru kulturak nahi ditut
nik, zuria, mexikarra eta indiarra. Nire aurpegia lantze-
ko eta zizelatzeko askatasuna nahi dut, hemorragia
errautsekin ixteko eta nire jainkoak barne-barnetik
modelatzeko askatasuna. Eta etxera joatea debekatuz
gero, orduan altxatu eta nire eremua aldarrikatu
beharko dut, kultura berria sortuz (kultura mestizoa),
nire zurarekin, nire adreiluekin nahiz kareorearekin eta
nire arkitektura feministarekin. (ANAZALDUA, 2004) .

Azkenik, pentsatu behar da borrokatzeko gauza
komun asko ditugula, bidean nahiz borroka jakinetan
elkar aurkitzen ari garela, eta beraz, Iruñeko Mugarik
Gabe taldeko nesken testu polit batekin amaitu nahi
dut:

Emakumeen mugimendua, emakumeak mugitzen

Eta borroka hau planteatzeko, kritika askori egin behar
izan zaie aurre, horiek borrokako fronte askotatik aku-
satu baitituzte emakume feministak. Aurka omen
duten sistema bezain sexistak eta banatzaileak izatea-
ren akusazioa izan dute; emakumeen taldeetan modu
autonomoan antolatuz gero, behin eta berriro esan
behar izan dute antolaketa propioa behar dela, talde-
subjektua eraikitzeko eta indartzeko. Diskurtso femi-
nista inperialista eta etnozentrikoa dela esan da, beste
mundu eta kultura batzuetako milioika emakumeekiko
elkartasuna erakusten saiatu delako, emakume horiek
ere lapurreta eta erasoa jasaten baitute; frogatu egin
dute, munduan dibertsitate handia egon arren, emaku-
meen zapalkuntza unibertsala dela espazioan eta den-
boran, eta gero eta gehiago gainera, globalizazioaren
eta pentsamendu bakarraren menpeko mundu batean.

Borroka feminista zatikatzeko ahaleginei aurre egin
diete, borrokan batasuneko ardatzak eraikita. Izan ere,
munduko edozein lekutan, emakume batek beste ema-
kume batekin batera borroka egiten duenean (askata-
sun handiagoa lortzeko eta gizonen zapalkuntzaren
kateak apurtzeko), nagusitasun patriarkalaren aurkako
mugimendu feminista eraikitzen ari da. Horixe da
feminismoaren mundu ondarea: denok batera borroka
komunean. (MUGARIK GABE, 2000. 49. or.)
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Artikulu honetan, baita berau barruan hartzen duen obra osoan ere, arreta
nagusia gure gizartera iritsi eta bertan finkatu diren emakume atzerritarren
multzoan jarriko dugu. Izan ere, horien presentziaz jabetu arren, gehiene-
tan gizon atzerritarrek baino gizarte eta hezkuntza interes txikiagoa izaten
dute: gizonak migrazio prozesuaren protagonistatzat hartzen dira, eta
horrela, euren mugimendu dinamikak nahiz ezarkuntza jarraibideak eta
gizarteratzeko modua azaldu ondoren, den-dena azalduta dagoela jotzen
da, eta beraz, mesprezatu egiten dira emakumeek emigratzeko erabakian
duten funtsezko eginkizuna, euren berezko mugimendu dinamikak, ezar-
kuntza jarraibideak, arlo ekonomikoan, sozialean zein familiarrean izanda-
ko eginkizuna…

Artikulu honen helburua ez da arlo horiei guztiei erantzuna ematea, orain-
dik ere gehiago sakondu behar baita errealitate horren ikerketan. Izan ere,
nazioarteko migrazioei eta horiek EAEn duten gizarteratzeari buruzko iker-
ketak lehenengo pausoak baino ez ditu eman. Artikulu honetan, hala ere,
emakumeek EAEko oraingo migrazio stocketan duten presentzia nabar-
mendu nahi da; hain zuzen ere, atzerriko emakume horien ezaugarri sozio-
demografikoetan sakondu nahi da, batez ere erroldetan jasotako datuetan
oinarrituz. Egin-eginean ere, zifra horien aurkezpena hotza dela eta erakar-
garria ez dela jakin arren, nahitaezko abiapuntua da oraindik ere beharrez-
ko arreta ez duen errealitate hori aztertzeko; beste alde batetik, sexuaren
arabera bereizitako datu gutxi dago, bai nazioarte mailan eta bai, neurri
handiagoan, gure inguru geografikorik hurbilenaren mailan. Hortaz, sarri-
tan kontraste handirik gabeko ondorioak ateratzen ditugu, esate baterako,
talde nazional jakinen egotea edo ez egotea, horiekin daukagun kontaktu
pertsonal handiagoan edo txikiagoan oinarrituz, edo elkarteen munduan

Trinidad L. Vicente • EAEko emakume atzerritarren ezaugarriak • 131

EAEko emakume atzerritarren
ezaugarriak

Trinidad L. Vicente Torrado

Azken urteotan, gure kaleetatik dabiltzan
eta gure eguneroko bizitza partekatzen
duten emakumeen ezaugarriak aldatzen eta
dibertsifikatzen ari dira; errealitate hori
erregistro estatistikoek egiaztatu dute, eta
gainera, gizarteak berak ere nabaritzen du.
Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoa beste
herri batzuetatik iritsitako pertsonen
inmigrazio lurraldea da dagoeneko
(Espainiako estatutik kanpoko leku gero eta
gehiagotik iritsitako inmigranteak);
horrenbestez, komenigarria da pertsona
horien ezaugarriak aztertzea eta diziplina
anitzeko hausnarketa egitea, iritsi berriak
diren pertsona horiek gizarteratzeko duten
moduari buruz. Egin-eginean ere, gure
inguruan bizi diren atzerriko pertsonen
kopurua oraindik nahiko txikia da, baina
dirudienez horien presentzia gero eta
handiagoa izango da etorkizun hurbilean,
eta horrek erronka berriak planteatuko
dizkio gure eguneroko bizikidetzari. 



duten partaidetzan nahiz eurei zuzendutako beste
edozein jardueratan duten partaidetzan oinarrituz;
hori oso larria da, kontuan hartuta inmigranteak
gizarteratzeko politikak geuk diseinatu, betearazi edo
ebaluatu behar ditugula.

Emakume atzerritarren biztanleriak EAEn
izandako bilakaera

Euskal Autonomia Erkidegoan, 2003ko udal erroldan
jasotako datuen arabera1, 24.000 emakume atzerritar
inguru bizi dira, eta kopuru horrek gure lurraldean fin-
katuriko atzerriko biztanleria osoaren %49 egiten du;
horrek argi eta garbi justifikatzen du talde horrentzat

eskatzen dugun protagonismo handiagoa, bai ikuspe-
gi akademikotik eta bai erabakiak hartzea eragin deza-
keen beste edozein arlotatik begiratuta.

Hala eta guztiz ere, emakumeek EAEko migrazio stoc-
ketan duten presentzia handi hori ez da berria, hona-
ko hauek agerian jarri baitute presentzia handi hori:
aurreko urteetako udal erroldek eta lan edota bertan
bizitzeko baimeneko erregistroek (Gobernuak egin eta
urtero argitaratzen diren atzerritartasun urtekarietan
jasotako erregistroak).

Grafikoetan ikusten denez, emakume atzerritarren
biztanleriak izandako bilakaera gizon atzerritarren
biztanleriak izandakoaren antzekoa izan da, baina
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1. grafikoa: EAEn erroldaturiko atzerriko biztanleen bilakaera, guztira eta sexuaren arabera.
1999-2003. urteak

Iturria: Idazleak landuta INEren estatistiketan oinarrituz.

1 Badakigu ondoriozko zifra gutxi gorabeherakoa dela; izan ere, alde batetik, erroldaturik gabeko atzerriko pertsonak daude (aldi baterako etorritakoak edo beste
edozein arrazoiren eraginez erroldatu ez direnak), eta bestetik, erroldaturiko pertsona batzuk ez dira modu egonkorrean bizi udalerrian eta bertatik joan ondoren
ere ez dute baxarik hartu kasuan kasuko erroldan.



itxura emakumeek zailtasun handiagoa dute euren
egoera erregularizatzeko; horrela, erroldaturiko biz-
tanleriaren %49 osatzen dute, baina Espainiako esta-
tuan bizitzeko behar den dokumentazioa duten per-
tsonen %46,5era baino ez dira heltzen. Beste modu
batera esateko, EAEn erroldaturiko ehun emakumetik
44k ez dute bizitzeko baimenik; gizonen kasuan,
berriz, kopuru hori 40koa da eta horrek aditzera ema-
ten du talde horren handitasuna. Emakume atzerrita-
rrei Espainiako estatuan bizitzeko emandako baimen
kopuruak etengabeko gorakada izan du azken urteo-
tan, baina ez du mantendu emakume horiek gure
gizartera izandako etorreraren eta bertako ezarkun-
tzaren erritmo bera. Zalantzarik gabe, datu hori oso
garrantzitsua da pertsona horien gizarteratzeari aurre
egiteko orduan, gizarte bazterkeriarik ez egoteko, eta
kontuan hartu behar da artikulu hau amaitzeko
unean, erregularizatze prozesu berezi berria hasiko
baita; bertan argi ikusiko da hemen dauden emaku-
meek eta gizonek zein neurritan lortzen dituzte hoba-

riak eta beharrezko dokumentazioa, euren egoera
Espainiako estatuan erregularizatzeko.

Emakume atzerritarrek EAEn izandako presentziak
gorakada iraunkorra izan du azken urteotan, eta hiru
Lurralde Historikoetan nabaritu da joera hori. Gaur
egun, emakume atzerritarrik gehienak Bizkaian daude,
gero Gipuzkoan eta azkenik Araban. Izan ere, EAEn
erroldaturiko emakume atzerritarren erdia Bizkaian
bizi da, beste %30 Gipuzkoan eta gainerako %20
Araban. 

Hala eta guztiz ere, emakume atzerritarren kopurua
bertoko emakumeen kopuruarekin konparatuta ikus-
ten denez, emakume atzerritarrek Arabako Lurralde
Historikoan dute garrantzi erlatiborik handiena,
garrantzi hori oraindik ere txikia izan arren; lurralde
horretan guztizkoaren %3ra iristen dira, eta
Gipuzkoan eta Bizkaian, berriz, ez dira ehuneko 2ra
iristen. 
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Beste alde batetik, atzerriko biztanleriari dagokionez,
sexuen arteko orekarik handiena duten lurraldeak
Bizkaia eta Gipuzkoa dira, eta Araban gizonak nagusi-
tzen dira, beste leku batzuetatik iritsitako pertsonei
dagokienez (hain zuzen ere, 55 gizon eta 45 emakume);
hori zalantzarik gabe, lurralde horretan gizonen nagu-
sitasuna duten hiru talde nazionalen nagusitasunaren
eraginezkoa da: portugaldarrak eta Afrika iparraldeko-
ak (Maroko eta Aljeria), bertan emakumeen presentzia
oso mugatua baita (hiru emakume eta zazpi gizon).

Emakume Atzerritarren biztanleriak jatorriko
kontinentearen arabera duen banaketa

EAEko hiru Lurralde Historikoetan erroldaturiko
23.917 emakume atzerritarren ezaugarriei dagokienez
(jatorriko kontinentea kontuan hartuta), esan daiteke
hamarretik sei Amerikatik iritsitakoak direla, batez ere
Amerika Latinotik. Bigarren tokian Europako emaku-
meak daude, hain zuzen ere emakume guztien laurde-
na; (Europar Batasuneko %18eta Europa ekialdeko

beste herri batzuetatik etorritako %7 emakumeak).
Afrikatik iritsitako emakumeak hirugarren postuan
daude rankingean, baina gure gizartean finkaturiko
emakume atzerritar guztien %11ra baino ez dira hel-
tzen; azken postuan Asiatik iritsitako emakumeak
daude (%4).

6. grafikoan adierazitakoaren arabera, gure lurraldean
bizitzeko arauzko dokumentazioa duten emakume
kopururik handieneko eremuek, aldi berean, egoera
irregularrean dauden emakume kopururik handiena
dute.

EAEn erroldaturiko emakume inmigranteen taldearen
jatorri nagusiaren araberako banaketa hau talde horrek
orain dela bost urte (1999) izandakoarekin konparatu-
ta agerian gelditzen denez, Amerikatik iritsitako ema-
kume inmigranteen kopuruak hazkunde azkarra izan
du. Talde horrek, 2003an, Europatik iritsitako emaku-
meen taldeak baino 35 puntu gehiago zituen; 1999an,
ostera, rankingaren lehenengo postuan azken talde
hori zegoen, Amerikako taldeak baino 10 puntu gehia-
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3. grafikoa: EAEn bizitzeko baimena duten eta erroldaturik dauden emakume atzerritarren bilakaera.
1999-2003. urteak

Iturria: Idazleak landuta, Atzerritartasun Urtekarietako estatistiketan eta INEn oinarrituz.
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4. grafikoa: EAEn eta bertako hiru Lurralde Historikoetan erroldaturiko atzerriko emakumeen bilakaera.
1998-2003. urteak

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz.

5. grafikoa: EAEn erroldaturiko emakume atzerritarren banaketa, jatorriaren eremu nagusiaren arabera. 
2003. urtea

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz.



gorekin. Izan ere, hurrengo grafikoan ikusten denez,
EAEn erroldaturiko emakume europarren kopuruak
1999tik 2003ra gorakada etengabea izan arren, haz-
kunde erritmoa Amerikako emakumeen taldearena
baino txikiagoa izan da; horrenbestez, euren garrantzi
erlatiboa 45etik 18ra jaitsi da, Europa ekialdeko herrie-
tatik iritsitako emakumeen ekarpena handiagoa izan
arren (balio absolutuetan eta erlatiboetan).

Hazkunderik ikusgarriena Amerikako emakumeen tal-
deak izan du, batez ere Erdialdeko eta Hegoaldeko
Amerikatik iritsitakoen taldeak; horrela, rankingaren
lehenengo postuan daude orain eta, dirudienez, etor-
kizun hurbilean beste taldeek nekez atera ahal izango
dute postu horretatik. Izan ere, 1999an atzerriko ema-
kumeen taldearen %35era iristen ziren; bost urte
geroago, euren presentzia bost aldiz handiagoa zen;
2000tik aurrera hazkunde oso handia izan dute eta
gaur egun guztizkoaren %60ra iristen dira. 

EAEn bizi diren Afrikako eta Asiako emakumeen kopu-
ruak ere goranzko joera iraunkorra izan du balio abso-
lutuetan; hala ere, Amerikako taldea baino erritmo
motelagoan hazi direnez, gure inguruan garrantzi
erlatiboa galdu dute, eta, hurrenez hurren, 3 eta 2
puntu jaitsi dira, Amerikako taldearen mesedetan.

EAEn bizi diren emakume atzerritarren taldeak jatorri
nagusiaren arabera Lurralde Historikoetan duen bana-
ketari dagokionez, hiru lurraldeekiko komunak diren
gauza batzuk esan daitezke: alde batetik, Amerikatik
iritsitako emakumeen nagusitasun argia (batez ere,
Erdialdeko Amerikakoak eta Hego Amerikakoak); bes-
tetik, Lurralde Historiko bakoitzean (Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoa) finkaturiko emakume atzerritarrek jatorriko
kontinentearen arabera duten ordena bera. Beraz,
adierazitakoaren arabera, rankingaren lehenengo pos-
tuan Amerikako emakumeak daude; hurrengo postuan
Europatik iritsitako emakumeak daude2, hirugarren
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6. grafikoa: EAEn bizitzeko baimena eta bertan erroldatuta dauden emakume atzerritarren bolumenaren
konparazioa, euren jatorri nagusiaren arabera. 2003. urtea.

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan eta 2003ko Atzerritartasun Urtekarian oinarrituz.

2 Europatik iritsitako emakumeen grafikoetan ikusten denez, horiek bi taldetan banaturik daude, emakumeok Europar Batasuneko beste herriren batekoak edo
Europa ekialdekoak izatearen arabera, bai batzuek nahiz besteek bizitzeko edota lan egiteko baimenak lortzeko orduan dituzten aukera desberdinak kontuan har-
tuta, bai bertoko biztanleek horiei buruz orokorrean duten iritzi desberdina aintzat hartuz.



postuan Afrikako emakumeak; azkenik, hiru kasuetan,
laugarren eta azken postuan Asiatik iritsitako emaku-
meak daude.

Hiru Lurralde historikoek, hala eta guztiz ere, desber-
dintasun batzuk dituzte, emakume atzerritarren talde-
en osaketari dagokionez. Alderdi horretatik, esan
behar da Amerikako emakumeek beste kontinente
batzuetakoek baino garrantzi erlatibo handiagoa
dutela, Bizkaiko Lurralde Historikoan, guztizkoaren
%65arekin, eta Araban  eta Gipuzkoan kopuru hori
%53koa da. Azken lurralde horretan, Gipuzkoan, aipa-
garria da europar jatorriko emakumeen garrantzi han-
diagoa (%35), batez ere Europar Batasuneko herrieta-
tik iritsitako emakumeen kasuan; Euskal Autonomia
Erkidegoaren geografiako beste bi lurraldeetan, oste-
ra, ehuneko hori %21-24 bitartekoa da. Azkenik, afri-
kar jatorriko emakume atzerritarren presentzia erlati-
borik handiena Araban dago, %19ko ehunekoarekin;
Bizkaian eta Gipuzkoan, berriz, ehuneko hori %9-
10ekoa da, bertan erroldaturiko emakume atzerrita-
rren talde osoari dagokionez.

Hiru lurralde historikoek hazkunde absolutuak dituzte,
emakume talde guztien aldetik, emakume horien jato-

rria edozein izan arren. Hala eta guztiz ere, hiru lurral-
deek ez dute hazkunde erritmo berbera, EAE osorako
adierazitakoaren arabera. Horri dagokionez, lurralde
bakoitzerako prestatu diren 9, 10 eta 11 grafikoetan
ikusten denez, bai Araban eta bai Bizkaian edo
Gipuzkoan, presentzia kopuruaren gorakadarik han-
diena Amerikako emakumeek izan dute, hain zuzen
ere, Erdialdeko Amerikako eta Amerika Latinoko ema-
kumeek, eta horiek 2000tik aurrerako goranzko joera
oso nabaria izan dute.

Araban aipagarria da bertan erroldaturiko afrikar jato-
rriko emakume kopuruak izandako hazkundea; izan
ere, ia bost urtetan euren kopurua ia lau aldiz handia-
goa da, eta lehenengoz, Europar Batasuneko emaku-
meak kendu egin dituzte bigarren postutik; Europa
Ekialdeko emakumeak, bestalde, finkatu egin dira lau-
garren postuan eta bitarte gero eta handiagoa ireki
dute, asiar jatorriko emakumeei dagokienez, horiexek
osatzen baitute atzerriko talderik txikiena.

Gipuzkoan, amerikar jatorriko emakumeen taldeak
izandako hazkundea ez ezik, aipagarria da Europar
Batasuneko emakumeek duten garrantzi absolutu eta
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7. grafikoa: EAEn erroldaturiko emakume atzerritarren kopuruaren bilakaera, jatorri nagusiaren arabera.
1998 – 2003. urteak

Iturria: Idazleak landuta, INEko estatistiketan oinarrituz.



erlatibo handiagoa, aldi osoan zehar, EAEko beste bi
lurraldeetan dutenarekin konparatuz. Egin-eginean
ere, Gipuzkoan gure inguru hurbiletik iritsitako ema-
kumeen talde hori rankingaren lehenengo postuan
egon da, kontuan harturiko aldi ia osoan, eta gainera,
aipagarria da horiek gainerako taldeei dagokienez
duten distantzia handia; bitarte hori, hala ere,
Amerika Latinoko emakumeek laburtu eta, batzuetan,
gainditu egin dute, azken bi urteotan; talde horrek
Bizkaian eta Araban 1998rako gainditu zuen Europar
Batasunetik iritsitako emakumeen taldea.

Bizkaian, Erdialdeko Amerikako eta Amerika Latinoko
emakumeek garrantzi absolutu eta erlatibo handiagoa
dute, eta gainera, asiar jatorriko emakume atzerrita-
rrek ere garrantzi absolutu eta erlatibo handiagoa

dute, eta hori aipagarria da, nahiz eta talde hori ran-
kingaren azken postuan egon, kopuruari dagokionez.

Emakume atzerritarrek nazionalitatearen
arabera duten banaketa
Orain nazionalitatearen araberako azterketa egingo
dugu. Lehenengo eta behin, aipagarria da emakumeen
azken urteotako migrazio jarioen dibertsifikazioa,
EAEri dagokionez: gure erkidegoan finkaturiko ema-
kume atzerritarren kopuruak gora egiteaz gain, gero
eta gehiago dira emakume atzerritarrek osaturiko
talde horretan efektiboak dituzten herriak. Horrela,
INEk jasotako datu estatistikoetan ezarritakoaren ara-
bera, 1998an gutxienez 150 kide erroldaturik zuten
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8. grafikoa: Erroldaturiko emakume atzerritarren banaketa, jatorri nagusiaren eta Lurralde Historikoaren arabe-
ra. 2003. urtea.

Iturria: Idazleak landuta, INEren datuetan oinarrituz.

Araba Bizkaia

Gipuzkoa
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9. grafikoa: Araban erroldaturiko emakume atzerritarren kopuruaren bilakaera, jatorri nagusiaren arabera.
1998 – 2003. urteak

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz.

10. grafikoa: Gipuzkoan erroldaturiko emakume atzerritarren kopuruaren bilakaera, jatorri nagusiaren arabera.
1998 – 2003. urtea.

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz.



nazioak 11 ziren, eta zifra hori, 2003an, 26koa da.
Azken urte hauetan, gainera, aldaketa nabariak egon
dira nazionalitatearen araberako talde nagusien ran-
kingean: 1996an, lehenengo bost postuetan sarturiko
Europatik kanpoko nazionalitate bakarra marokoarra
zen (hirugarren postuan, portugaldarrarekin eta fran-
tziarrarekin batera -lehenengo eta bigarren postuak,
hurrenez hurren-). 1998an, rankingaren lehenengo bi
postuetan berriro ere Europako bi nazionalitate zeu-
den, portugaldarra eta frantziarra, eta gero, marokoa-
rra eta kubatarra, eta azken nazionalitate horrek lekua
kendu zion alemanari; alemana bosgarren postuan
gelditu zen eta britainiarra, berriz, seigarren postuan.
Hiru urte geroago, 2001ean, aldiz, rankingaren lehe-
nengo postuan Amerikako hiru nazionalitate zeuden
(Kolonbia, Brasil eta Ekuador, lehenengo, hirugarren
eta seigarren postuan, hurrenez hurren), eta barruan
Europako bi nazionalitate soilik gelditu ziren, portu-
galdarra (bigarren postuan) eta frantziarra (bosgarren
postuan); nazionalitate marokoarra ere barruan geldi-
tu zen, laugarren postuan. 2003an, kolonbiar naziona-
litateko emakumeak lehenengo postuan zeuden eta
horien atzean ekuadortarrak, portugaldarrak, brasilda-

rrak eta marokoarrak; Amerika Latinotik iritsitako
emakumeen talde horien lidergoa gero eta garbiagoa
zen. Urte hauetan, Europar Batasuneko beste herri
batzuetatik iritsitako emakumeen taldeak ere goranz-
ko joera izan du, balio absolutuetan, baina horren
garrantzi erlatiboa gero eta txikiagoa da, Batasunetik
kanpoko emakumeen taldeak izandako hazkunde
erritmo biziagoaren eraginez. 

Berriro ere lurralde historiko bakoitza bere aldetik
aztertzen badugu (oraingoan, erroldaturiko emakume
atzerritarren talde nagusiak -nazionalitatearen arabe-
ra- aztertzeko), aipagarria da Amerika Latinoko bi
nazionalitateren nagusitasuna, hain zuzen ere, kolon-
biarra eta ekuadortarra; rankingeko lehenengo pos-
tuetan daude, azterturiko hiru eremu geografikoetan.

Kolonbiarren nagusitasuna oso nabaria da Bizkaian,
eta bertan, talde hori bigarrena (ekuadortarren taldea)
baino askoz ere handiagoa da; bi taldeen arteko dis-
tantzia oso handia da Arabaren kasuan ere, baina ez
da Bizkaian bezain handia; Gipuzkoan ez da halakorik
gertatzen, bertan biak baitaude lehenengo postuan,
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11. grafikoa: Bizkaian erroldatutako emakume atzerritarren kopuruaren bilakaera, jatorri nagusiaren arabera.
1998 – 2003. urteak

Iturria: Idazleak landuta, INEren datuetan oinarrituz.



ekarpen kopuru berberarekin. Azken lurralde horretan,
europar jatorriko emakume atzerritarren taldearen
garrantzi handiagoa nazionalitatearen araberako sail-
kapenean ikusten da; izan ere, Gipuzkoan europar
nazionalitateko bi talde sartzen dira lehenengo pos-
tuen barruan: emakume portugaldarrak (hirugarren
postuan, baina lehenengo eta bigarren postuetatik oso
hurbil -Amerika Latinoko bi nazionalitate-) eta
Gipuzkoan erroldaturiko emakume frantziarrak, bos-
garren postuan; Araban eta Bizkaian, berriz, horiek
hamargarren postuan daude, eta bertan ere europar
jatorriko nazionalitateek ez dituzten gainditzen.
Gipuzkoan, gainera, europar nazionalitateko beste
talde bat lehenengo hamar postuen barruan sartzen
da, hain zuzen ere, emakume britainiarren taldea, eta
hori bederatzigarren postuan dago.

Araban, aipagarria da Magrebetik iritsitako bi emaku-
me taldek duten protagonismo handiagoa: marokoa-
rrak (laugarren postuan) eta aljeriarrak (seigarren pos-
tuan), eta horiek lurralde historiko honetan erroldatu-
riko emakume atzerritarren %14 osatzen dute

(Gipuzkoan eta Bizkaian ehunekoak %7koa eta
%5ekoa dira, hurrenez hurren). Azken lurralde histori-
ko horretako emakume atzerritarren talde nagusiene-
tariko bat asiar jatorrikoa da; txinatarren taldea da eta
seigarren postuan kokaturik dago.

Batasunekoak ez diren europar nazionalitateen talde-
aren barruan, Araban eta Bizkaian lehenengo hamar
postuen barruan dagoen bakarra errumaniarrena da,
nahiz eta munduko leku horretatik iritsitako emaku-
meek balio absolutuetan gorakada iraunkorra izan, bai
EAE osoan eta bai bertako lurralde guztietan.

Atzerriko biztanleek adinaren
arabera duten banaketa
2003ko Udal Erroldan jasotako datuen arabera, ema-
kume atzerritarrek Euskal Autonomia Erkidegoan adi-
naren arabera duten banaketa ondoren adierazitakoa
da: emakumeen ehuneko 12k 14 urte edo gutxiago
dute; gutxi gorabehera hirutik batek 15-29 urte ditu;
ehuneko 38k 30-44 urte ditu; EAEn bizi diren emaku-
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12. grafikoa: EAEko emakume atzerritarren talde nagusiak, naziotasuneko herriaren arabera. 2003. urtea

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz



me atzerritarren ehuneko 12k 45-60 urte dute, eta 60
urtetik gorakoen ehunekoa askoz ere txikiagoa da:
ehuneko 5.

Adinaren araberako banaketa hori aztertuta, esan dai-
teke emakume horietako asko (gehienak familia sor-
tzeko eta haurrak edukitzeko adinean) horrexetarako
etorri direla gure lurraldera: sarritan senarrekin edo
berton daudenekin biltzeko; batzuetan seme-alabekin
eta beste zenbaitetan bakarrik, baina etorkizun hurbi-
lean haurrak berton edukitzeko helburuarekin, bikotea
gure erkidegoan finkatu ondoren. Emakumeak migra-
zio fenomenoaren subjektu pasibotzat ikusten dituz-
ten estereotipo guztiek ideia hori sortzen lagundu
dute, baita komunikabideetan esaten diren gauza guz-
tiek ere, horietan emakumeek inmigrazioan duten pre-
sentzia aipatzen baita, horren helburua EAEko jaiotza-
tasun gorakadarekin lotzea soilik izan arren. Baina adi-
naren araberako banaketa horrek, aldi berean, EAEra
iritsitako emakumeen inmigrazioaren izaera ekonomi-
ko nagusia uzten du agerian. Izan ere, emakume

horiek geure gizartera etortzeko arrazoiak asko eta
oso anitzak izan arren (pizgarri ekonomikoak, familia
berriro biltzea, seme-alabentzako aukera hobeak lor-
tzea, askatasun nahiz independentzia pertsonal zein
sozial hobearen bilaketa, abentura espiritua, maitasu-
na, aldatzeko edo gehiago ikasteko nahia, etxe barru-
ko biolentzia egoeretatik ihes egitea, biolentzia politi-
koa, generoari loturiko arrazoien eraginezko jazarpe-
na…), emakume askok ez diote ukorik egingo enplegua
lortzeari, geure inguruan bizi ahal izateko behar diren
baliabide ekonomikoak lortzeko. Baina lanaren arloan
sartu baino lehen, emakume horien heziketa maila
aztertzea komeni da.

Emakume atzerritarrak eta heziketa maila

EAEn bizi diren emakume atzerritarren heziketa maila
biztanleria autoktonoak duena baino baxuagoa da,
baina nahiko urruntzen da kulturarik eta heziketarik
gabeko inmigranteen estereotipotik. 
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13. grafikoa: EAEn erroldaturiko emakume atzerritarren talde nagusien bilakaera3, naziotasunaren arabera.
1998-2003. urteak

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz.

3 Ekuadorren eta Kolonbiaren kasuan sekuentzia ez da aurkezten 1998tik, 2001etik baizik; izan ere, lehenagorako, INEk ez du zehazten bereizitako kopurua, segu-
rutik EAEn erroldaturiko nazionalitate horretako emakumeek izandako presentzia txikiaren ondorioz, eta horrek aditzera ematen du bi talde horiek azken urteo-
tan izandako gorakada ikusgarria.
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14. grafikoa: Erroldaturiko emakume atzerritarren talde nagusiak, naziotasuneko herriaren arabera

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz.
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EUSTATek emandako informazioaren arabera, gure
lurraldean bizi diren 10 urtetik gorako hamar emaku-
me atzerritarretik ia seik ez dute oinarrizko ikasketarik
(%23) edo ez dute titulu akademikorik edo analfabe-
toa da (%36). Zalantzarik gabe, heziketa gutxiko talde
horixe da ugariena, eta horrek indartu egiten du ema-
kume inmigranteek heziketa maila oso baxua izatea-
ren ideia. Hala eta guztiz ere, ondorio horri zenbait
nabardura egin ahal zaio, EAEko biztanleriak dituen
zifrekin konparatuz gero, bertako %54k oinarrizko,
eskolaurreko edo beheragoko ikasketak baino ez di-
tuelako.

Bestalde, EAEn bizi diren emakumeen taldeari dago-
kionez, bigarren hezkuntzako edo lanbide heziketako
tituluren bat dutenen ehunekoa guztizkoaren herene-
tik gorakoa da, biztanleria autoktonoaren kasuan ger-
tatzen den bezala (hain zuzen ere, %31 bi kasuetan).
Guztiarekin ere, emakume atzerritarren artean, lanbi-
de heziketa ez da oso ospetsua (%3k baino ez dauka
titulu akademiko horietarikoren bat), baina bigarren
hezkuntzan ehunekoa handiagoa da (emakume atze-
rritarren %29k maila akademiko hori dauka).

Azkenik, unibertsitateko heziketa kontuan hartuta,
aipagarria da hezkuntza maila horrexetan daudela
desberdintasun nagusiak emakume atzerritarren eta
EAEko biztanleriaren artean; egin-eginean ere, ema-
kume atzerritarren artean unibertsitateko titulua ehu-
neko 8ak baino ez du eta EAEko biztanle autoktonoen
kasuan ehuneko hori %15ekoa da; hala eta guztiz ere,
kasu honetan ez da eskatzen heziketa hori amaituta
edukitzea, hasita edukitzea baizik.

Emakume atzerritarrak
eta lan merkatua EAEn
Euskal Autonomia Erkidegoan, bizitzeko baimena
duten emakumeen ia erdiak, gainera, lanerako baime-
na ere badauka; halaber, gizarte segurantzan alta har-
tuta dauka. Hala eta guztiz ere, lan baimenen eta
laneko alten (Gizarte Segurantzan) herenera baino ez
dira heltzen, gure lurraldean atzerriko pertsonei ema-
ten zaizkien guztiei dagokienez. Izan ere, biztanle
talde hori azken mailan dago lanaren aldetik, bi talde
autoktonoen atzetik (EAEko gizonen eta emakumeen
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15. grafikoa: EAEn erroldaturiko emakume atzerritarren banaketa, adinaren arabera. 2003. urtea

Iturria: Idazleak landuta, INEren estatistiketan oinarrituz.



taldeak), baita gizon atzerritarren taldeak osaturiko
taldearen atzetik ere, eta sarriegi, lanik gehienak ezku-
tuko ekonomiari lotuta egiten dituzte.

Bestalde, inguruko beste leku batzuetan gertatzen
denez, emakume atzerritarrek oraindik ere enplegu
aukera oso mugatuak dituzte gure gizartean, eta
aukera horiek “emakumeen lanetan” oinarriturik
daude. Egailanek EAEko inmigrazioari eta lan merka-
tuari buruz oraintsu argitaraturiko txosten batean
jasotakoaren arabera, enplegua eskatzen duten ema-
kume atzerritarrek, atzerriko gizonek baino ezaugarri
akademiko hobeak eduki arren, prestakuntza gutxiko
lanak eskatzen dituzte (adibidez, etxeko laguntzaileak,

saltzaileak, sukaldaritzako laguntzaileak, zerbitzariak,
etab.) eta enplegu horiek ez dira bereizten Estatuan
edo Europako beste herri batzuetan bizi diren emaku-
me atzerritarrek egiten dituztenetatik; hori, dirudie-
nez, harrerako gizarteak emakume horiei uzten dien
lan-nitxoetara egokitzeko estrategia baten eraginez-
koa da, emakumeok duten aurretiazko heziketa aka-
demikoaren eraginezkoa baino gehiago. 

Emakume horien eskaria, horrenbestez, langile autok-
tonoek baldintza txarren eraginez nahi ez dituzte
lanetan biltzen dira (lanaldi luzeak, soldata txikia,
segurtasun nahiz higiene baldintza txarrak, ospe eta
gizarte babes txarra, egonkortasun txikia eta, batzue-
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16. grafikoa: EAEn bizi diren emakume atzerritarren talde nazional nagusien titulazioa. 2001. urtea.
Ehuneko bertikalak.

Iturria: Idazleak landuta, udal erroldan 2001eko maiatzean zeuden datuetan oinarrituz (EUSTATek emandako datuak).

tan, inolako kontraturik ez, etab.); izan ere, lan merka-
tuan sartzeko aukera eskaintzen duten lan bakarrak
dira, lan hori ezkutuko ekonomiari lotuta egon arren;
gainera, baliabide ekonomikoak lortzeko aukera ema-
ten dute, baliabide horiek urriak badira ere; hala eta
guztiz ere, lanok ez dira lagungarriak euren lege-esta-
tusa aldatzeko, baimenak lortzea eta berriztatzea zaila
delako, eta gainera, lanok emakume asko zapalkuntza-
ko eta gizarte bazterkeriako egoera nabarian uzten
dituzte.

Azken batean, emakume horiek hiru diskriminazio
jasaten dituzte: emakumeak izatea, atzerritarrak iza-

tea eta langileak izatea, gizarteak ospe, erregulazio eta
soldata txarreko enpleguak ematen dizkielako, eta
horrela, zalantzarik gabe, emakumeok gizarteratzea
zailagoa da. Izan ere, halako enpleguen eraginez, ema-
kume askok bizitza berria hasten dute, itxaropenez
beteriko bizitza, baina emakume horientzako aukera
berriak eskaini behar dira, horiek hobeto laneratzeko
eta gizarteratzeko. Horrela, bazterkeria prozesuak eki-
din eta hobetu egingo dira euren baldintza familia-
rrak, pertsonalak eta sozialak; hori funtsezko abiapun-
tua da pertsona horiek EAEn gizarteratzeko.
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DOLORES JULIANO CORREGIDO

Filosofia eta Letretan doktorea (Historia Modernoa sailean) Bartzelonako Unibertsitatean; Antropologia lizentzia-
tua Mar del Plata Unibertsitatean. Irakasle titularra izan da Bartzelonako Unibertsitateko Geografia eta Historia
fakultatean, 1984tik 2001era. Heziketa eta graduondoko ikastaroetan gonbidaturiko irakaslea da. Parte hartu du
inmigrazioari, kultura aniztasunari eta generoari buruzko ikerketa taldeetan, eta ERAPIko kidea da (identitate pro-
zesuei buruzko antropologia ikerketarako taldea). Bere argitalpenen artean, aipagarriak dira:  Cultura Popular
(Anthropos. Bartzelona 1985. 2. edizioa 1992); El juego de las astucias. Mujer y mensajes sociales alternativos.
(Horas y Horas. Madril. Cuadernos Inacabados bilduma, 11. zenb., 1992. 2. edizioa 2001); Educación intercultural.
Escolarización y minorías étnicas (Eudema. Madril. 1993); Las que saben... Subculturas de mujeres (Madril. Horas
y Horas, 1998); El espejo oscuro: la prostitución. (Bartzelona. Icaria 2001); Excluidas y marginales. Una aproxima-
ción antropológica (Madril: Cátedra argitaletxea, 2004. 2. edizioa 2006); Les altres dones. La construcció de l’ex-
clusió social. Els discursos que ens uneixen i ens separen (Bartzelona: Quaderns de l’Institut  2006). 

SANDRA GIL ARAÚJO

Soziologian lizentziatua Buenos Aireseko Unibertsitatean, eta migrazio politiketan aditua, Madrileko Unibertsitate
Autonomoan. Europako emakume migratzaileen taldeekin lan egiten du. Irakasle gonbidatua da heziketa eta gra-
duondoko ikastaroetan, baita mintegietan eta jardunaldietan ere. Ikerketa eta heziketa proiektuetan parte hartu
eta horiek koordinatu egin ditu, nazioarteko migrazioen arloan. Honako hauen gonbita jaso du: Bakerako Ikerketa
Zentroa (CIP), Gatazkei eta Giza Ekintzari buruzko Ikerketa Institutua (IECAH), Afrikarako eta Amerika Latinorako
Ikerketa Politikoen Institutua (IEPALA), Alcalako Unibertsitateko Ipar Amerikako Ikerketen Unibertsitate Institutua
(IUEN) eta Amsterdamgo Transnational Institute (TNI). Gaur egun, ikertzailea da Ortega y Gasset Unibertsitate
Institutuko Migrazioak eta Hiritartasuna Programan, eta bertan, doktorego-tesia amaitzen ari da, “Las argucias de
la integración. Construcción nacional y gobierno de lo social a través de las políticas de integración de inmigran-
tes. Los casos de Cataluña y Madrid.” Bere azken argitalpenen artean, aipagarriak dira: “Las políticas de integra-
ción de inmigrantes en el contexto español. Entre la normalización y el derecho a la diferencia” (Vidal Fernández,
Fernando argit.); La exclusión social y el Estado de bienestar en España (gizarte politiken V. FUHEM txostena,
FUHEM/ICARIA, Bartzelona, 2006); “Nation-State Building Process and Cultural Diversity: Spain” (Blaschke, Jochen
ed. Nation-State Building Processes and Cultural Diversity, editions PARABOLIS, Berlin, 2005);  “Muros alrededor
de El Muro. Prácticas y discursos en torno a la inmigración en el proceso de construcción de la política migrato-
ria comunitaria” (Miranda, M.J., Martín, M. eta Vega, C. (koord.), Delitos y fronteras. Mujeres Extranjeras en prisión,
Ikerketa Feministen Institutua-UCM, Madril, 2005). 
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M. TERESA MARTÍN PALOMO

Lizentziatua Soziologian eta Zientzia Politikoetan Madrileko Unibertsitate Konplutentsean (UCM). 1997 eta 2002
bitartean laguntzailea izan da Unibertsitate Konplutentseko Soziologia sailean eta Zientzia Politikoak eta
Soziologia fakultatean, eta parte hartu du generoaren, politika publikoen eta soziologia juridikoaren arloan egin-
dako ikerketetan; arlo horiei buruzko argitalpenak ditu. Oraintsu, Delitos y Fronteras. Mujeres extranjeras en pri-
sión argitalpena koordinatu du (Madril, 2005, argitaletxe Konplutentsea). 2001etik Unibertsitate Konplutentseko
Ikerketa Feministen Institutuaren Batzordeko kidea da. Gaur egun, kontrataturiko ikerlaria da Zientzia Ikerketen
Goi Batzordeko Ekonomia eta Geografia Institutuan (CSIC). 

RUTH M. MESTRE I MESTRE 

Lizentziatua Zuzenbidearen Filosofian eta Valentziako Unibertsitateko Institut de Drets Humans deritzoneko kidea.
Doktorea Zuzenbidean, Masterra Zuzenbidearen Teorian (Brusela) eta Soziologia Juridikoan (Oñati). Marie Curie
fellow izan da CRERean (University of Warwick, UK). Valentziako Unibertsitateko doktorego sari berezia jaso zuen,
Feminismes, dret i immigració: una crítica feminista al dret d’estrageria tesiarengatik. Parte hartu du hitzaldi eta
eztabaida-foro askotan, ez bakarrik akademikoetan; gainera, artikulu asko idatzi ditu, Zuzenbidearen eta emaku-
meen (batik bat, emakume inmigranteak) arteko harreman konplexuak eta kontraesankorrak aztertuz. Oraintsu, La
Caixa de Pandora. Introducció a la teoría feminista del dret liburua (SPUV, Valentzia, 200&) argitaratu du, eta,
López Preciosorekin batera, Trabajo sexual. Reconocer derechos (La burbuja argital., Valentzia 2006).

EMMA MARTIN DÍAZ

Gizarte Antropologiako irakasle titularra Sevillako Unibertsitatean. Aditua da migrazio prozesuen eta lan merka-
tuen ikerketan, eta horietan lehentasuna ematen die generoaren eta etnizitatearen aldagaiei. 1982an itzultze-
inmigrazioari buruzko lanak hasi zituen Andaluzian. Bere doktorego tesia (Blas Infante fundazioak saritutakoa)
honako izenburu honekin argitaratu zen: La inmigración andaluza en Cataluña: identidad cultural y papel políti-
co (Sevilla, Blas Infante fundazioa, 1992). 1995etik aurrera, inmigrazio berriaren azterketa ikertu du eta Andaluzian
gaiari buruz ikerketa asko egin dituen talde bateko zuzendaria da. Berrogeita hamar liburu baino gehiago idatzi
ditu gaiari buruz, eta horien artean honako hauek aipa daitezke: Procesos migratorios y relaciones interétnicas en
Andalucía, (OPI, MTAS, 1999),  Mercado de trabajo e inmigración extracomunitarioa en la agricultura mediterrá-
nea (Andaluziako Batzarra, Valentziako Generalitata eta Bartzelonako Diputazioa, 2001) y Procesos migratorios y
ciudadanía cultural (Mergablum, 2003). Parte hartzen du etnizitateari eta migrazio prozesuei, generoari eta giza
eskubideei buruzko doktoregoetan, masterretan eta heziketa ikastaroetan, Europan eta Amerika Latinoan. Ikerketa
bat amaitu du oraintsu, Sevillako prostituzioan dabiltzan emakume inmigranteei buruz (prentsan). Gaur egun,
nazioz gaindiko ikerketa proiektu bat koordinatzen ari da, emakume inmigranteek euren jatorrizko herrien gara-
penean duten eginkizunari buruz; proiektu hori Emakumearen Institutuak finantzatu du, I+G+B deritzonaren Plan
Nazionalaren barruan; Tangerreko Abdelmalek Essaadi Unibertsitatearekin eta Ekuadorreko FLACSO
Unibertsitatearekin lankidetzan egindako proiektua da. 

BELÉN AGRELA ROMERO

Lizentziatua Zientzia Politikoetan eta Soziologian, eta diplomatua Gizarte Lanean, Granadako Unibertsitatean;
doktorego-tesia egin du: “El análisis antropológico de las políticas de acción social con inmigrantes”. Jaengo
Unibertsitateko Gizarte Laneko Eskolan irakaslea da. Aditua da politika publikoetan, gizarte lanean, geroan eta
inmigrazioan; aholkularia eta ikerlaria izan da herri administrazioetan, eta gainera, parte hartu du nazioko eta
nazioarteko ikerketa askotan. Era berean, ikerketa egonaldien bitartez, honako hauei lotuta egon da: Departement
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de Travail Social (Université du Québec à Montréal); École de Service Social (Université du Montréal); Doctoral
School for Postgraduate Interdisciplinary Research on Interculturalism and Transnationality (Aalborg University,
Danimarka. Marie Curie bekaduna); Center for Comparative Immigration Studies (University of California San
Diego, AEB). Azken horretako ikerlari elkartua eta “Otras perspectivas feministas en investigación social” ikerketa
taldeko kidea da. Gizarte teknikariei zuzendutako heziketa ekintzen irakaslea da. Oraintsu argitaraturiko liburuen
artean, aipagarria da Mujeres de un solo mundo: Globalización y multiculturalismo (2002, Granada: Feminae).
Honako liburu hauetako kapituluak idatzi ditu: Delitos y fronteras. Mujeres Extranjeras en prisión (2005, Madril:
Argit. Konplutentsea) eta Controlling Immigration: A Global Perspective (2004, Standford:Standord University
Press).

REMEI SIPI

Lehendakaria da Kataluniako Ginear Elkarteen Federazioan; baterako sortzailea eta idazkaria da Emakume
Afrikarren E¨Waiso Ipola elkartean; Europako emakume beltzen eta gutxiengo etnikoen sareko kidea da eta horren
egoitza Londresen dago 1991tik. Baterako sortzailea eta kidea da Espainiako Afrikar Intelektualen MFUNDIKUPA
elkartean. Bartzelonako Ca la Dona Emakume Taldeko kidea da. 2002an, Gijoneko Ezker Batuko emakumeek
Dolores Ibarruri saria eman zioten. Liburuak eta artikuluak argitaratu ditu eta, horien artean, aipagarriak dira:
Inmigración y género. El caso de guinea Ecuatorial (GAKOA, 2004).

ADRIANA KAPLAN MARCUSAN

Ikerlari seniorra Ramón y Cajal programan, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Gizarte eta Kultura
Antropologian, eta Praktika Tradizional Kaltegarrien Prebentziorako eta Ikerketarako Diziplina arteko Taldeko
(GIPE/PTP) ikerlari nagusia da. Bere ikerketak Afrikako Sahara hegoaldeko migrazioetan oinarritu dira, baita akul-
turazio eta gizarteratze prozesuen azterketa antropologikoan ere, generoko ikuspegi zirkular eta nazioz gaindiko
batetik. Landa-lanak egiten ditu Gambian, Senegalen eta Bissau Ginean, 1989tik orain arte, osasunari loturiko
gaietan (batez ere, osasun sexuala nahiz ugalkorra eta elikadura). Gambian ikerlari laguntzailea izan da Medical
Research Council deritzonean; gainera, aholkularia izan da Women’s Bureau izenekoan eta nazioarteko zenbait
agentziatan (UNFPA, UNDP, Unicef, EB), emakumeen mozketa genitalei buruzko gaian. Espainian aholkularia eta
lankidea izan da toki eta autonomia mailako zenbait erakundetan, migrazioen arloko gizarteratze politiken ere-
muan. Artikuluak eta liburuak argitaratu ditu eta, horien artean, honako hauek aipa daitezke: Migración, Cultura
y Alimentación (1999) eta De Senegambia a Cataluña: procesos de aculturación e integración social (1998) (“la
Caixa” fundazioko Dr Rogeli Duocastella Gizarte Zientzien Ikerketako X. saria). Ikus-entzunezkoen arloan, bi doku-
mental zuzendu ditu: “Gambia, ciclo vital y supervivencia” (1991) eta “Iniciación sin Mutilación” (2004). Horietan
aukerako proposamen metodologiko berritzailea eskaintzen du, emakumeen mozketa genitalen prebentziorako.
Dokumental hori Gambiako gobernuaren proposamen ofizialtzat hartu da eta bertako bost hizkuntzatan itzulita
dago. 

BEGOÑA ZABALA GONZÁLEZ

Zuzenbidean lizentziatua Deustuko Unibertsitatean; Emakume Internazionalistak eta SOS Arrazakeria elkarteetako
kidea Nafarroan; emakumeen egoerari eta indarkeria sexistaren aurkako errebindikazioei buruzko ikerketak egiten
ditu, baita emakume inmigranteen diskriminazioari edo emakumeen eskubideei buruzkoak ere. “El oficio de la
prostitución en Navarra: estigmas y modo de vida” ikerketaren baterako autorea da (2003ko martxoa). Gainera,
Mugarik Gabe elkarteak Nafarroako Unibertsitate Publikoan antolatzen dituen ikastaroetan irakaslea da: lankidet-
zari buruzko ikastaroak, generoaren ikuspegitik. Txostenak aurkeztu ditu kongresuetan, mintegietan eta jardunal-

Autoreak • 149



dietan, eta horien artean aipagarria da Kordobako 2000ko Kongresu Feministan aurkezturiko “Feministas es...y
será” txostena. Justa Monterorekin batera, “El movimiento feminista frente a las agresiones sexistas” dosierra koor-
dinatu du (Viento Sur, 87. zenb., 2006ko uztaila); bertan, autore horrekin batera, “Algunos debates feministas en
torno a la prostitución” deritzona idatzi du. 

TRINIDAD L. VICENTE TORRADO

Soziologoa. Zientzia Politiketan eta Soziologian lizentziatua Deustuko Unibertsitatean (Bilbo). Masterra Europako
Ikerketetan, espezialitate sozio-politikoan, unibertsitate horretan. Masterra Bake Ikerketetan, Ulsterreko
Unibertsitatean (UK). Irakaslea Zientzia Politikoak eta Soziologia fakultatean eta kidea Deustuko Unibertsitateko
Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuan. Kidea Deustuko Unibertsitateko Nazioarteko Migrazioak, Gizarteratzea
eta Gizarte Kohesioa deritzonean. Kidea Migrazioen Europako Bikaintasun Sarean (IMISCOE). Egonaldiak egin ditu
Europako unibertsitateetan (Bradfordeko Unibertsitatea –UK– eta Utrechteko Unibertsitatea –Holanda–), baita
Amerikako unibertsitateetan ere (Unibertsitate Jabiertarra –Kolonbia–, Simon Fraser University –Kanada– eta
University of Illinois –AEB–). Hizlaria izan da nazioko eta nazioarteko konferentzietan, Espainiako estatura iritsita-
ko nazioarteko migrazioen gaiarekin, batez ere emakumeen migrazioei dagokienez. Gai horri buruzko argitalpenak
ditu eta berrienak honako hauek dira: Mujeres al frente de familias monoparentales (2006); Modelos migratorios
femeninos (2005); Cross-disciplinary views on migration diversity (2005); La inmigración extranjera en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (2005); Las inmigrantes: Distintas mujeres, diversos proyectos, diferentes
situaciones (2004); Women migrants: invisible or creative actors? (2003); España: país de inmigración  femenina
(2003); Presencias y ausencias de las mujeres en los movimientos migratorios (2002).  
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Harresiak Apurtuz Inmigranteen Laguntzarako Euskadiko GKEen Koordinakundea da. Euskadira beste herri
batzuetatik iritsitako pertsonak gizarteratzearen aldeko lana garatu du laurogeita hamarreko hamarkadaren
hasieratik. Gura lanaren bidez, oinarriak sortu nahi ditugu euskal gizartea kultura aniztasunean apurka-apur-
ka sartzen joateko, bertakoen eta immigranteen arteko errespetuan oinarrituriko bizikidetzaren bitartez. 

Bilbon 1993an antolaturiko “Migrazioak eta Gatazkak” deritzonari buruzko jardunaldien ostean, horiei
amaiera emateko, immigrazioarekin harremanak ditugun elkarte eta erakundeok bilgunerako mahaia ezar-
tzea erabaki genuen. Etapa horretan egindako biltzarretan, immigranteekiko esku-hartzearen arloan euren
esperientzia jakinarazi nahi zuten Bizkaiko elkarte guztiek hartu zuten parte. 

Une horretan, ikusi genuen garrantzitsua zela gure elkarteetara immigrante kopuru ahalik eta handiena hur-
biltzea, bai euren “paperak” konpontzeko eta bai hiritartzat dituzten eskubideen errebindikazio prozesuan
inplikatzeko. Horrela, Koordinakundetzat abiatu genuen lehenengo jarduketa informazio-liburuxka baten
edizioa izan zen; bertan, geure buruaren aurkezpen publikoa egin ondoren, GKE bakoitzaren lan-eremuak
islatzen ziren, eta gainera, immigranteei dei egiten zitzaien elkarteetan parte hartzeko. Aldi berean, beste jar-
duketa batzuk ere abiatu genituen, esate baterako, gure boluntarioen heziketa (immigranteei berme guztie-
kin laguntzeko tresnak eskatzen zituzten boluntarioak); halaber, Erakunde Publikoekin taldetzat harremanak
izateko lehenengo kudeaketak hasi genituen. 

1995ean, gizarte mugimendutzat, baina oraindik ere estatutu barik eta eraketa juridikorik gabe,
Koordinakundea jendaurrean aurkeztu zen, Bilboko San Frantzisko auzoan jasaten ari ziren egoerak salatze-
ko manifestu batekin. Koordinakundetzat garaturiko jarduketak euskarritzen zituen printzipio nagusia, izan
ere, Lege oso murriztaile baten ondorioz immigranteak izateagatik pertsona izaera kenduta zuten pertsonei
“aurpegia” eta “ahotsa” ematea izan zen. Une honetan, modu sistematikoan urratzen ziren pertsona horien
funtsezko eskubideak. 

1997an “HARRESIAK APURTUZ” koordinakundearen (Inmigranteei Laguntzeko Euskadiko Gobernuz Kanpoko
Erakundeen Koordinakundea) eraketa Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan inskribaturik gelditu zen.
Ordutik aurrera, zehaztuta gelditu zen gure jarduketa eremua, Elkartearen Estatutuek mugatzen dituzten hel-
buruetan eta xedeetan oinarrituz. 1999an, Harresiak Apurtuz koordinakundeak oraingo egoitza ireki zuen,
Bilboko Bailen kalean. 
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Harresiak Apurtuz koordinakundeak honako helburu hauek ditu:

• Ekintza koordinatuak proposatzea, defendatzea eta gauzatzea, tokiko, nazioko eta nazioarteko iritzi
publikora, indar sozialetara eta politikoetara bideratuta, baita nazioarteko erakundeetara, Espainiako
estatuko Administraziora zein bertako autonomietako administrazioetara eta gainerako erakunde publi-
ko edo pribatu guztietara bideratuta ere. 

• Interes komuneko gaia ikertzea, migrazio fenomenoari buruzko heziketa plan bereziak eginez, Euskadiko
oraingo egoera nabarmenduta. 

• Kideen artean informazio garrantzitsua trukatzea, elkarteen eraginkortasuna hobetzeko. Gure herrian
sartzeari eta bertan gelditzeari loturiko arlo juridikoak arreta berezia behar duela uste dugu. 

• Esfortzuak koordinatzea, immigranteei laguntzeko eta horiek gizarteratzeko jardueretarako baliabide
ekonomikoak lortzeko. 

• Iritzi publikoari informazioa ematea EAEn immigranteak eta errefuxiatuak egoteak sortzen dituen iri-
tziei buruz; Nazio Batuek errefuxiatuak nahiz asilodunak eta, orokorrean, immigranteak babesteko
onetsitako nazioarteko tresnetan jasotako printzipioen eta arauen zabalkundea egitea

• Pertsona horiei babes juridiko eta laguntza sozial hobea emateko eta arrazaren, erlijioaren edo aurrei-
ritzien eraginezko diskriminazioaren aurka babesteko behar diren legezko arauen ikerketa eta onespe-
na sustatzea. 

Harresiak Apurtuz koordinakundearen barruko elkarteak honako hauek dira gaur egun:

Afrovasca elkartea
Euskadiko argentinarren elkartea, “ARVAS” 
Euskadiko txinatarren elkartea
Euskadiko emigrante filipinarren elkartea, “PAGKAKAISA”
Euskadiko Ekuatore Gineako emigranteen elkartea, “12 de Octubre”
Inmigrante marokoarren elkartea, “AL KHAIMAH”
Euskadiko emigrante ghanatarren elkartea, “ASUMDWE NE NKABOM”
Euskadiko immigrante marokoarren elkartea, “AZRAF”
Bizkaiko maliarren elkartea, “BENKADI”
Senegaldarren elkartea
Latinoamerikarren elkartea, “AHISLAMA” 
Euskadi-Senegal elkartea, “SENEVASCA”
Euskadi-Kongo elkartea
Munduko Emakumeak, “BABEL”
Nô Pintcha elkartea
ASOCOLVAS
Bilbo Etxezabal
Bilboko Caritas Diozesiarra 
CC.OO. CITE-EUSKADI
C.E.A.R.
Círculo Solidario de Euskadi-Euskadiko Elkarbidea
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Euskadiko elkarte soziokultural marokoarra, “AL MANAR”
Gurutze Gorria
ELA sindikatua
Etorkinekin Bat
Goiztiri
Talde soziokultural latinoamerikarra, “INTI LLACTA”
Talde folklorikoa, “CHILE LINDO”
Hegoa
Ideasur
Igualdad sin Distinciones
Izangai
Munduko Medikuak
Misio Diozesiarrak
Solidaridad Internacional
UGT-Zentro gidaria
Zubietxe
Zutalur

Harresiak Apurtuz koordinakundearen web orrian, Koordinakundeari eta horren jarduerei (heziketa, kanpai-
nak…) buruzko informazioa dago, baita bera osatzen duten elkarteei buruzko informazioa ere. Era berean,
legeria, albisteak eta deialdiak azaltzen dituzten atalak daude. www.harresiak.org
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Immigranteen Laguntzarako Euskadiko GKEen Koordinakundea 

K/ Bailén 11 bis, behea. 48003 Bilbo
Tel.: 94 415 07 35
Faxa: 94 415 60 79
E-maila: harresiak@euskalnet.net
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