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MIGRAZIOAK ETA TERMINOEN ZEHAZTASUNA. Migrazioen inguruko kontzeptuak hobeto erabiltzen laguntzeko gogoetak

 SARRERA

Honako lan hau lehen Norabide, Kulturartekotasunaren Atala izenekoaren ekimena da. 

Erakunde hori orduko Gizarte gaien eta Adinekoen Sailaren Gizartegintza Zerbitzuari atxikita 

zegoen, gaur egun Gasteizko Udalaren Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko 

Bizikidetza eta Aniztasunaren Zerbitzu bihurtuta, eta horren diseinuan parte hartu zuten 

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak eta Enplegua eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saileko 

Estrategia Plangintzarako Zerbitzuko Ikerketa Atalak. Zerbitzu horietako profesionalek 

2013an lantalde bat osatu zuten Gasteizen Migrazio-fenomenoari buruzko diagnosi-

azterlan baten diseinua eta jarraipena proposatzeko asmoarekin. Eta horren harira sortu 

zen migrazioen inguruan erabilitako terminologia ahal den neurrian argitu eta zehazteko 

beharra. 

Ikuspegi, Immigrazioaren Euskal Behatokiak (UPV-EHU eta Eusko Jaurlaritza) du azken 

hamar urteotan (2004-2014) hirian izan den migrazioen mugimendua islatzen duen 

diagnosi-ikerketaren erantzukizuna; berak gainbegiratu eta aberastu du dokumentu hau, 

gainerako udal langileekin partekatua izateko asmoarekin sortutakoa, gai honetaz erabili 

ohi diren kontzeptuei buruz hainbat gogoeta guztien aurrean jartzearren.  

Pertsonen jatorriari lotutako ezaugarri ezberdinak agertzen dituzten biztanleak 

deskribatu edo haiengana hurbiltzen saiatzen garenean, zailtasunak sumatzen ditugu 

hizkuntza arrunta aurkitzeko, joerarik agertzen ez duena deskribatzeko balio izateko. 

Halako konplexutasuna da lan honetan aztertu nahi duguna, migrazioaren gertakariaren 

inguruan eta gizarteen konfigurazioan izan duen pisuaz gogoeta eragiteko, hainbat 

kontzeptu argitzeko eta gure hirirako estrategia egokiak garatzen laguntzeko. 

Jabetzen gara ondoren aipatuko diren termino askoren anbiguotasunaz eta horiei 

ematen zaien esanahia aldatu egiten dela, testuinguruaren eta gaian aditua den pertsona 

bakoitzak egiten duen definizioaren arabera. Hala ere, ideologiak edo birformulazio 

akademikoak alde batera utzita, interes praktikoko edukia eskaintzen saiatu gara.

Dena dela, lan honetan definizio zehatzak dakartzan glosarioa bilatu nahi duenari 

ohartarazi nahi diogu birpentsa ditzala bere aukerak eta testu hau erabil dezala benetan 

den moduan: migrazioen gertakari konplexuari buruzko gogoetarako tresna gisakoa, eta 

eremu horretan terminologia ondo erabiltzeko gida modukoa. 
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NAZIOTASUNA, JAIOTERRIA ETA JATORRIA

Gasteizko herritarrentzat eta beraiekin lan egiten dugunok badakigu pertsona guztiak 

ezberdinak direla, eta hortik aurrera, profesional bakoitzak bere arlotik saiatuko da 

pertsona horiek hainbat kategoriatan multzokatzen, beti ere helburu praktiko batekin, 

ordena ezartzeko hainbat irizpideren arabera. Esate baterako, biztanle jakin batzuei 

buruzko datuak bereizi behar ditugunean, lehendabizi sexua eta adina banatzen ditugu, 

baina berehala bilatzen ditugu beste ezaugarri zehatzago batzuk, lanaren helburuen eta 

edukien arabera. 

Biztanleria bereizteko kategoriarik arruntena, sexuaren eta adinaren ondoren, 

naziotasuna izaten da, baina gero eta sarriago erabiltzen da baita ere jaioterria edo sorlekua. 

Naziotasuna irizpide sinplea, erosoa eta erraza da biztanleria multzokatzeko atzerritarren 

alorrari dagokionez (eskubide eta betebeharrei buruz diferentzia markatzen du); hala ere, 

ez du beti nahi duguna adierazteko balio.

Horren ondorioz, batzuetan irizpide bereizgarritzat hartzen da jaioterria. 2014ko 

urtarrilaren 1ean eguneratutako biztanle-erroldako datuetan aztertuta, ia 6.000 pertsonako 

kopurua (5994) aurkitu dugu atzerrian jaiotakoa eta Espainiako naziotasuna dutena, 

eta ezer gutxi gehiago dakigu horietaz. Datu horren bitartez dakigu bi kategoria horien 

(naziotasuna eta jaioterria) artean dauden pertsonen zenbatekoa. 

Beste aldetik, ez naziotasunak ezta jaioterriak ere ez digute laguntza handirik eskaintzen 

kategoria horiek identitate motako beste irizpide batzuk bereganatzen dituztenean 

(erlijiosoak, hizkuntzakoak, kultura alorrekoak....). Halaxe ikusten da, adibidez, sahararren 

kasuan, edo, urrutiratu gabe, euskal populazioan.

Naziotasun kategoriaren ordez jatorria ezartzeko aukerak, ordea, beste behin-behineko 

kontu batzuen aurrean jartzen gaitu: zeri egiten diogu erreferentzia jatorriaz hitz egiten 

dugunean?, jaioterriari, nahiz eta naziotasuna espainiarra izan?, aitaren, amaren, gurasoen 

naziotasunari edo jaioterriari?, aitona-amonen naziotasunari?, ama-hizkuntzari?... 

Irizpide hori erabili izan da kultura-ezaugarrien inguruan eratutako taldeak bereizteko, 

eta pertsonen testuinguru soziokulturalaren eta haien jokabidearen arteko lotura (nola 

integratu diren gizartean, lanean, eskolan, osasunbidean, etab ) bilatzeko erabiltzen da. 

Hala ere, irizpide horrek lagundu egin du lehenengo eta bigarren belaunaldiko etorkin 

terminoa zabaltzen, eta horrela, hemen bertan jaio eta bertako naziotasun propioa izan 

arren jatorrizko biztanleen parte sentitu eta beraiekin identifikatzeko pertsona askoren 

aukera oztopatu egin du.
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Halaxe gertatzen da haurtzaroan adopzioan hartutako pertsonekin ere, baita bikote 

mistoen ondorengoekin ere, modu batera edo bestera etorkinen taldearen zati izatera 

behartuta ikusten baitute beraien buruak, ziur jakin gabe inoiz bertakotzat hartuko ote 

duten egunen batean. 

Biztanleria denboran zehar aldatu egiten dela, ezaugarri eta premia ezberdinak dituela 

onartu beharrean, askotan bertakoa/kanpotarra1 binomiora murrizten da kontua, amaiera 

gabeko arazoen sorburu eta iturri balitz bezala, migratzaile izaera gizakiaren izaera 

nagusikotzat hartu gabe.

Beraz, uste dugu atzerritartasunaren kontzeptua bakarrik lege-esparruari legokiokeela, 

eremu horretan arautzen baita egoera administratiboa, hau da, beraiena ez den beste 

herri batean bizi eta bertako naziotasuna ez duten atzerritarren egoera ezberdinak. Beraz, 

beste kategoria batzuetan identifikatu eta taldekatu nahi ditugun gainerako egoerek 

behar bezala arrazoituta egon beharko dute kasu bakoitzean ezarritako helburu zehatzera 

egokitzeko2.

1 Espainieraren Errege Akademiaren Hiztegiaren definizioak: Autóctono: se dice de los pueblos o gentes originarios 
del mismo país en que viven. / Foráneo: forastero (que es o viene de fuera del lugar), extraño. 

2 Ikuspegi, Immigrazioaren Euskal Behatokiak egoera ezberdinei erantzuten dizkieten 3 aldagai bereizten ditu 
gaur egun: naziotasuna (espainiarra edo atzerritarra), egoera administratiboari dagokiona; jatorria (jaioterria), 
pertsonaren jaioterriari dagokiona, egungo naziotasunatik aparte; eta jatorria edo etorkia (gurasoen jaioterria), 
gurasoen jatorriari dagokiona eta zientzia-literaturak ezarritako “2. belaunaldiak” izenarekin lotutako alderdiak 
aztertzea ahalbidetzen duena. Modu horretan, aldagai bat edo bestea erabiltzen du, ikertzen ari diren helburuen 
edo/eta hipotesien arabera. 
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MIGRATZAILEAK ETA ETORKINAK AURREZ AURRE

 Atzerritar hitzak pertsona baten egoera administratiboari egiten dio erreferentzia; 

migratzaile3, berriz, izaera bat da, soziologiako terminoa pertsonen egoitza-aldaketa 

definitzeko, eta barne hartzen du bai emigrazioa egoitza-tokia utzi eta beste leku batera 

doanean, eta immigrazioa ere, beste leku batetik etorri egiten denean, bere herritik edo 

beste herri batetik. 

Hamarkada bat lehenago, immigrazioaz hitz egiten zen batez ere (nazioarteko uholde 

migratzaile berriaz ari gara, ez 50eko hamarkadan estatuko beste probintzietatik etorri 

zenaz) orduan fenomeno hasiberria zena izendatzeko, eta horren garrantzia pixkanaka 

hazten joan zen, bai kualitatiboki bai kopuru aldetik ere. Termino horrek atzerritarrak 

herrialdera, eta batez ere hirira, iristea izendatzen zuen, eta horrek tresna berriak sortzea 

ekarri zuen iritsi berriko pertsonak edo etorkinak hartzeko, esate baterako, immigrazio-

politikak eta horiei lotutako planak, programak, erakundeak, etab.

Gaur egun iriste-mugimendu hori edo immigrazioa arintzen ari da, eta haren ordez, 

beste gai batzuk datozkigu burua nekatzera, adibidez bertako gazteen emigrazioa, edo, 

orain dela hamar urte hemen etorkinak izanda lanean egonkortasuna lortu eta hirirako 

atxikimenduzko sentimendua izanda, beraien herrialdeetara itzultzea. Indarra hartzen ari 

dira beste ardura batzuk ere, pertsonen integrazioaren prozesuari, eta beraien hizkuntzetan, 

ohituretan, adierazpenetan... gero eta ugariagoak diren herritarren elkarbizitzari lotuagoak. 

Ikerketa soziologiko tradizionalaren alorrean hiru termino hauek bereizten dira: 

migratzaileak (barne hartzen ditu etorkinak edo immigranteak eta emigratzaileak), 

etorkinak (harrera-herrialdetik ikusita, kanpotik datozenak dira), eta emigratzaileak (harrera-

herrialdetik hala ikusten da jatorrizko herrialdean emigrazioaren ondorioak aztertzen 

direnean). Hala ere, ikuspegi tansnazioanalak (90ko hamarkadatik ikerkuntzan gero 

eta garrantzi handiago hartzen ari denak), kontzeptu zabalagoa eransten dio etorkinaren 

figurari:

3  Euskal Estatistika Erakundeak (EUSTAT) honela definitzen du “biztanleria migratzailea”: 
erreferentziazko unean udalerrien arteko egoitza-aldaketaren bat adierazi duten pertsonek 
osatutakoa.



11

MIGRAZIOAK ETA TERMINOEN ZEHAZTASUNA. Migrazioen inguruko kontzeptuak hobeto erabiltzen laguntzeko gogoetak

“Mugen gaineko loturak izatea aldagai erabakigarria da migrazio 

garaikideak, beraien indarra, eragina eta inpaktua ulertzeko eta aztertzeko 

orduan. (...) Ikuspegi transnazioanaletik egindako migrazioen ikerketak 

analisi-eremu berria eskaintzen du, pertsonen, objektuen, informazioaren 

eta ikurren trafiko poliedrikoen geroz eta handiagoa den indarra ikusgai 

uzteko, eta baita aztertu ahal izateko nola eraiki eta berreraiki egiten dituzten 

migratzaileek beraien bizitzak, gizarte batean baino gehiagotan era berean 

gainezarrita dituztela. Azterketa transnazionalek gezurtatu egiten dute 

teoria-eremu konbentzionala, pertsona etorkinek jatorrizko gizartearekin 

harremanak eten egiten dituztenekoa. (...) Nazioarteko migrazioetara 

ikuspegi transnazionaletik hurreratzeak “nazionalismo metodologikoa” 

gainditzea eskatzen du, hau da, Estatu-nazioa bizitza soziala gertatzen den 

edukiontzi naturala eta logikoa denaz jabetzea.”4

Pertsonek emigratzen dutenean ez dituzte bakarrik muga geografikoak zeharkatzen, 

baizik eta politikoak, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak, eta batera bizi izaten dute (alde 

batetik, informazioaren teknologia berriei esker) erreferentzia-leku bat baino gehiagotara 

lotutako eguneroko bizitzako alderdiak, besteak beste jatorrizko eta harrerako gizarteen 

alderdi ezberdinak gehituta. 

Halako esparruaren barruan zentzuzkoa da pertsona migratzaileez hitz egitea, 

emigratzaileak eta etorkinak batera direlako, eta identitate konplexuak garatzen dituzte, 

lotura ezberdinak dituztela ez bakarrik gizartean, ekonomian, etab., baizik eta maila 

sinbolikoan eta emozionalean ere. Horregatik, harremanen eremuan migratzaileez 

hitz egiteak pertsonekin ondo konpontzeko orduan bide zabalagoa eskaintzen 

du, etorkin gisa bakarrik hartu izanda baino. Haien egoera osorik hartzen du eta 

testuinguru berrian dagoen pertsona gisako etorkinaren alderdiari gehitu egiten dizkio 

beste emigratzailearen alderdia, historia bat,  familia bat eta bizitza bat, oraingo honetan 

oso presente dagoena. Aberastu egiten du ikusten dena ikusten ez denarekin, eta gainditu 

egiten du  etorkinaz dugun irudia larrialdiko harrera behar duen pertsona gisa.

Beste alde, ezin dugu baztertu etorkin hitzak gizarte konnotazio negatiboez zamatuta 

dagoela, konparazioan eta, abegikortzat jotzen den gizarte batean eskubide gehiago 

nork eduki lehentasunean oinarrituta. Horregatik guztiagatik, halako ñabardurak kontuan 

hartzea da gomendioa, testuinguruaren arabera hizkuntza erabiltzeko orduan. 

4 Parella, Sònia (2007) Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales. Migrantes ecuatorianos 
y peruanos en España. MIGRACIONES INTERNACIONALES aldizkarian, 4. liburukia, 2. alea uzt. /abe. 2007. Mexiko 
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INTEGRAZIOA ETA GIZARTERATZEA

Migrazioa, emigrazioa eta immigrazioa kontzeptuek pertsonak espazioaren dimentsioan 

mugitzeari erreferentzia egiten dioten arren, integrazioa, berriz, denboraren dimentsioari 

lotuta dago, baita, aurreikusita izan ala ez, egonaldiari loturiko pertsona migratzaileen 

itxaropenei. Horrexegatik, uler daiteke integrazioa gizarte-prozesu gisa, erabili ohi diren 

adiera asko baino kontzeptu zabalagoa dena, emaitza beti positibo duen helburuzko 

lorpena balitz bezala.

“Gatazkak integrazio-prozesu bat martxan dagoen seinale (on) dira, “beste 

atzerritarra” “gu” esparruan, “gu berri” baten esparruan sartu dela. Eta, 

gainera, immigrazioari lotutako gatazkak, hain zuzen ere gertatzen dira 

immigrazioari “ofizialtasuna” ematen eta etorkinak hiritar gisa formalki 

onartzen hasten denean.”5

Hazi eta esperientzia berriak izan ahala pertsonek aldatu egiten dira. Gizarteak ere 

bai. Eta aldaketa horietan zerikusi handia dute mugimendu migratzaileek, eta horrek 

halabeharrez daramatza fase ezberdinak eta krisialdiak, iraunkortasuna eta gatazka, 

alderdiek elkar onartu ahala.

Integrazio prozesua noranzko bikoa izaten hasten da, elkargunea gertatzen baita 

migratzeko arrazoiekin eta ekarritako “motxilarekin” iristen diren pertsonen eta iritsi berri 

diren pertsonak nolabait “abegi” egitera behartuta dagoen helburu-gizartearen artean. 

Baina baita eragiten du, eta ez gutxi, sustatzen den politikak, eta horregatik, pertsona 

migratzaileekin eta gizarte zibilarekin batera, Administrazio publikoaren erantzukizuna 

funtsezkoa da sustatzen duen integrazio-ereduaren bitartez. Hainbat ereduren artean, hiru 

dira gehien errepikatzen direnak6:  

5  CACHÓN, Lorenzo (2011) Conflictos e inmigración en Europa: presentación de una problemática para 
reforzar la convivencia, en Inmigración y Conflictos en Europa. Aprender para una mejor convivencia. Lorenzo 
Cachón (zuzendaria). Hacer argitaletxea Bartzelona.

6  Hemen iradokitutako hiru horietaz gain, badira proposamen berriak eredu horiek gainditzeko, besteak beste: 
Portesen asimilazio segmentatuaren teoria, Freemanen bereizitako integrazioaren ikuspegia eta Bosswick 
eta Heckmannen harreman-sistema gisako integrazioa. Ikuspuntu berri horiek testuan aipatutako teorien 
planteamendu teoriko-ideologikoak, orokorrak eta linealak gainditu nahi dituzte, baina hemen azaldu dira 
ezagunenak direlako eta hizkera arruntean erabilienak ere.
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1.  Eredu asimilatzailea, askotan integrazio terminoarekin berarekin nahasten 

dena, kontzeptualki, eredu honen arabera integratzeak asimilatzea esan nahi 

baitu. Gutxiengoak dituen kultura-praktikak bazterrean utzi eta gehiengoenak 

hartzen badituzte diferentziak ezabatu daitezkeela aurretik jakintzat jotzen 

du. Hala, pertsona batek gainerakoen zenbat eta antza handiagoa izan orduan 

eta integratuago egongo da. Hori, jakina, iruzurkeria da, ez baititu kontuan 

hartzen taldeen arteko ezberdintasunak, haien historia, kultura, posizio sozio-

ekonomikoarekiko lotura eta horrek elkarbizitzan duen eragina.

2.  Eredu kulturaniztunak ez du talde bakoitzaren jokabidean inolako aldaketarik 

aurreikusten, eta horrek jatorrizko lekuetako identitate kolektiboen sendotzea 

dakar ondorio gisa, talde bakoitzak bere ohitura propioei eutsita, gainerakoei 

bizkar emanda. Ghettoen sorrera eredu honetatik dator.

3.  Kulturarteko ereduak, gaur egun oso baloratua, kultur talde ezberdinen artean 

eragin-trukea sustatzea du helburu, elkarren arteko errespetua eta onarpena 

oinarri hartuta. Azken urteetan eredu honek indar handia hartu du gure ingurunean, 

eta lortu beharreko ideal gisa aurkezten da hainbat plan, programa, zerbitzu, 

eta abarretan. Hala ere, esan beharra dago praktikan batzuetan kultura zerbait 

berezia eta pertsonen jatorriari lotutakoa balitz bezala ulertzen dela, eta beraz, 

“kulturalismo” gehiago egiten da eragin-trukea baino, ez baita kontuan hartzen 

kulturak aldatu egiten direla eta kultura baten barnean bizitza-estilo bakarra baino 

gehiago dagoela. 

“Eragin-truke” terminora bueltatuta, adiera ugariak izan arren, azaldu nahi duguna da, 

gure ikuspuntutik, integrazioaz hitz egiten dugunean, esan nahi dugu barne hartzearen 

zentzuan, inoiz ez asimilazioaren baliokide gisa. Hala, “barne hartze” hori ulertu behar 

da bazter uztearen aurkakoa dela, eta aukeren zentzua dakar berarekin, prozesu honetan 

talde guztiek harreman positiboak eta barne hartze bateratua ezar ditzaten, eskubide 

berdinekin, aukera berdinekin eta itxaropen berdinekin. Modu honetan, migrazioen gairik 

ez baina bestelako zailtasunak dituzten beste taldeek onura jasoko dute barne hartzearen 

inguruan estrategia globalak diseinatu eta martxan jartzeko orduan, eta horrek ikuspuntu 

zabalagoa eskaintzen du dibertsitatearekin oro har lan egiteko.

Arestiko gogoetak kontuan hartuta, ez da beharrezkoa “integrazio” terminoa 

baztertzea: 
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”Etorkinen integrazioaz” hitz egitea nolabaiteko nahasmendu teorikoa 

eta politikoa eragin dezakeen alorrean sartzea da, kontzeptuari lepora 

dakizkiokeen esanahi ugariengatik. 

(...) Baina, egiten zaizkion kritiketatik haratago (ikus Sayad, 1999; edo 

Mezzadra, 2005), Favell-ek (1998) azpimarratu du “integrazio” hitzak 

izan lezakeen aire funtzionalista eta zaharkitua izan arren, beste inolako 

terminorik ez dela (ezta orain ere, gure iritziz) hain herrikoia  izan, eta ez 

duela ingeniaritza sozialaren kalitate teknikoa hain modu doituan islatu 

eta kontzeptu horrek islatzen duen gizarteari buruzko ikusmolde holistikoa 

ere. Literaturan azaldutako esanahiak esanahi, “integrazioaren” nozioak 

kontzeptualizatu egiten du herrialde berrira iritsi ondoren etorkinei 

gertatzen zaien guztia.” 7

7  CACHÓN, Lorenzo. Op. Cit. 
Zentzu horretan, Ikuspegik amaiera gabeko prozesu dialektikoa dela eransten du eta bi subjektu behar direla. Eta 
aditzera ematen du integrazioa “etorkinei gertatzen zaien guztia” izatetik haratago “etorkinei zein bertakoei, 
pertsona eta talde guztiei gertatzen zaiena” izatera doala, elkarren arteko harreman dialektikoan. Hala ere, 
jabetzen dira prozesu asimetrikoa dela. 
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KULTURA ETA KULTURARTEKOTASUNA

 Bizimodu zehatza eratzen duten eta talde bateko kide berriak bertan sozializatzen diren 

elementuen (ohiturak, sinesmenak, balioak, praktikak, ezaguerak, arauak, etab.) multzoak 

osatzen du kultura hitza guretzat. Ezaugarri hauek ditu kultura orok:

- Dinamikoa da. Aldatu egiten da denboran zehar. Ezaguera berriak sartu ahala, 

bilakaera izan eta eraldatu egiten da. Nahiz eta batzuetan zerbait estatiko eta aldaezin 

gisako itxurarekin etorri, etengabeko langintzan dihardu eta ez du inoiz sendotzen 

amaitzen. 

- Arbitrarioa da. Kultura eraiki egiten da, sortu eta birsortu, giza-taldeen emaitza 

baita, eta ez alderantziz. Beraz, ez dago ez nahasgabeko ez esentziazko kulturarik, 

hori Naturari legokioke, eta inoiz ez Kulturari, gizakion hitzarmena besterik ez baita.  

- Nahastea da: jatorri ezberdineko elementuak nahasten ditu, beste herri batzuekin 

eta beste kultura batzuekin harremanak eta elkartrukeak izateagatik. 

- Etnozentrikoa da: ikur-sistema gisa funtzionatzen du, taldeak partekatua, eta 

gizarte-identitateko sentimenduak sortzen ditu, “normala” denari mugak ezarrita, 

natural itxura emanda eta beti haren munduaren ikusmoldea etengabe inposatu 

nahian. 

Kultura terminoaren erabilerari eta horri dagozkion kontzeptu ezberdinei buruz, ohar 

ugari egin liteke, hala ere, aztertutako praktiken eta jasotako zalantzen arabera, kultura-

erlatibismoa versus unibertsaltasuna eztabaidaren gaineko aipamen bat egingo 

dugu. Hainbestetan aipatutako Giza eskubideen adibidea jarriko dugu, jarrera ezberdinen 

testuinguruan kokatzeko:

“Erlatibisten ustez, zuzenbide-sistemen eta mendebaldekoa ez den justiziaren 

mota ugari dago; beraientzat giza eskubideak eta kultura-sistema ezberdinak 

gatazkan sartzen dira. Hartara, giza eskubideei buruzko edozein teoria 

bideragarrik kontuan izan beharko luke halako aniztasuna. Giza eskubideen 

aldekoek, edo unibertsalista izendatuko ditugunek, uste dute eskubide horiek 

berezko dutela pertsona guztiek, kultura, arraza, sexua, erlijioa edo generoaz 

haratago; giza-izaeran oinarri hartu dutela antza denez (mendebaldeko 

ikusmoldea bere horretan), eta unibertsalak eta ezin kenduzko eskubideak 

direla. Ikusmolde honen arabera, giza eskubideen jabe izateko nahikoa da 

gizakia izatea. 
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(...) Samuel Huntingtonen arabera, zibilizazio unibertsalaren kontzeptua 

mendebaldeko zibilizazioaren produktu ezaugarria da, eta XIX. mendearen 

amaieratik hainbatetan balio handikoa izan da Mendebaldeko beste gizarte 

batzuek kultura-menpekotasuna (eta ekonomikoa) justifikatzeko. Ikuspegi 

horretatik, mendebaldekoek munduko integrazio osasuntsu gisa ikusten 

dutena, mendebaldekoak ez direnek mendebaldeko inperialismo zitaltzat 

gaitzesten dute. Mendebaldekoek mundua zerbait bakartzat hartzen dutenean 

pentsatzen dute ezberdina dena mehatxua dela, horretan da arriskua. 

(...) Kultura-ezberdintasunarengatik izaten den gehiegizko arretak, berez, 

azpian dauden botere-harremanak argitzeko interes eskasa ezkutatzen dute. 

Kultura-erlatibismoa botere-egiturak gordetzeko jokabideak legeztatzeko 

tresnatzat erabili daiteke. Hartara, adierazten dugu ez kultura-erlatibismoak 

ezta unibertsaltasunak ere ez diotela ihesik egiten politikaren azpijokoei”8.

Gizarte-arretaren arloan eta beste kultura batzuetatik datozen pertsonekin 

izaten den tratuan, zaila da objektiboki jardutea, unibertsaltasunezko jarrerei 

(ikusmolde honetatik gai edo jarrera batzuk eztabaidaezinak eta/edo onartezinak dira, 

pentsatu genero-indarkerian, adibidez) edo erlatibismokoei (ezagutu ez izanaren edo 

kultura ezberdinari suposatzen zaion begirunearen argudioen azpian, beharbada ez dira 

aintzat hartzen harreman profesional onaren garapenerako garrantzi handiko alderdiak) 

menik egin gabe. 

Garrantzitsuena da ustekerian erortzen ez uztea, erreferentziazko kultura-talde 

propioaren eta gurearen artean egoteak sortzen dituen tirabiren barnean hurkoaren 

lekuan jartzen saiatzea; eta, batez ere, hurkoa errespetatu eta, rolak trukatuz gero, besteek 

guri gustatuko litzaigukeen moduan tratatzea. Gero saiatu beharko genuke hurkoa gure 

parametroetatik (horiei buruz ere egin beharko genuke gogoeta) urruntzen dituzten 

kultura-eragileen inguruan gure ikuspegia zabaltzen. 

8  BOCO, Rita eta BULANIKIAN, Gisela. Derechos Humanos: universalismo vs. Relativismo cultural. 
Alteridades [on line]. 2010, vol.20, n.40 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0188-70172010000200002
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Kulturari buruzko atal hau amaitzeko, hainbat gogoeta egingo dugu kulturarteko-

tasunaren kontzeptuari buruz, horixe baita migrazioek sortutako aniztasunaren gainean 

entzundako hitzik entzunena, baina ez beti zuzen interpretatzen dena. Kulturarteko inte-

grazio-ereduari buruz hitz egitean aipatzen den bezala, sarritan gertatzen da kulturaren 

trukaketa alderdi estereotipatura murrizten dela, eta estereotipo hori folklorearekin eta 

herri baten aldez aurretik pentsatutako irudiarekin lotuta agertzen dela, eta ez elka-

rreragina duten pertsonen errealitate zehatzarekin.   

Zentzu horretan, kulturarteko ekimen eta etiketen azpian dauden planteamenduei buruz 

gogoeta egitea da aholkua, begirada kulturalista gainditzen saiatzeko eta “hurkoarengan” 

(antropologikoki, ezberdina den horrengan) harremanen asimetria onartzeko; eta hori, 

agian, zailagoa izango da gainditzen alderdi kultural hutsa baino. 
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ARRAZA

 Une gorena XIX. mendeko kolonialismoari zor dion kontzeptu zaharkitua izan arren, 

egun ere badirau eta azpiespeziaren balio bereko hitz zientifikoa balitz bezala entzuten 

da, eta, beraz, komeni da jakitea gaur egun ez duela balio taxonomikorik eta etxeko 

animaliei besterik ez zaiela aplikatzen. Esther Rebatok 9UPV-EHUko Zientzia eta 

Teknologia Fakultateko Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia Saileko 

irakasleak argitzen duen arabera:   

“Gizaki guztiok kode genetiko bera partekatzen dugu eta behatzen ditugun 

aldagaiak ez dituzte gene ezberdinek eragin, baizik eta biztanleria ezberdinetan 

frekuentzia ezberdinarekin banatzen diren geneen aldagaiek. Esate baterako: 

ABO odol sistemaren oinarria gene bat da, eta haren aldagaiak (A, B eta O) 

mundu osoan banatzen dira frekuentzia ezberdinekin. Transfusio baten 

kasuan, pigmeo baten odolak bizitza salba liezaioke suediar bati, eta beraren 

albokoarena, aldiz, hilgarria izan lekioke ez badagokio odol mota berari”. 

Baina har dezagun beste ezaugarri “ikusgarriago” bat, azalaren kolorea, horixe 

baita gizakien ustezko “arrazak” (zuria, beltza, horia?) definitzeko gehien 

erabiltzen den izaera. Ezaugarri horrek gene gutxiren adierazpidea du oinarri; 

eguzki-izpien aurkako babes antzekoa da, eta gizakien eboluzioan zehar aldagai 

genetiko batzuk finkatzea eragin zuen; aldagai horien bitartez melanina (azalari 

kolorea ematen dion pigmentua) gehiago edo gutxiago sortzen da, latitude 

geografikoaren arabera: melanina gehiago Ekuadorretik hurbileko taldeetan eta 

gutxiago zenbait eta bertatik urrunago bizi (Europako iparraldean bezala).

(….) Ezaugarri honek, berez, ez du osatzen zentzu biologikoa duen inolako 

talderik, hau da, halako pertsonek ez dute arraza bat osatzen, oso jatorri ugaria 

duten pertsonak taldekatuko genituzkeelako, eta hori arbitrarioa da.  

(…) Oso zaila da ezaugarri biologikoak erabilita pertsonak banatzea (edo 

taldekatzea): antzekotasun genetiko handiago dago europarren eta Saharaz 

hegoaldeko afrikarren artean afrikarren eta melanesiarren artean baino, nahiz 

eta talde biek azal iluna izan; horrek erakusten du arraza ereduak eta giza-

biztanleriaren arteko alde genetiko gehienak bateraezinak direla, oro har. 

9 Esther Rebato Biologia Zientzietan doktorea da eta Antropologian espezialista. Antropologia Fisikoaren 
Espainiako Elkarteko (SEAF) buru da eta berriki baita Europako Antropologia Elkartekoa (EAA) ere. 
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(….) Jatorri afrikarreko eta jatorri europarreko gurasoen lehen belaunaldiko 

mulatoa, amaren besteko informazio genetikoa jaso duena aitaren aldetik ere, 

eta, beraz, arbaso-jatorri afrikarra zein europarra dituena, ia gizarte guztietan 

“arraza” beltzeko partaidetzat hartuko dute. Zergatik? “

Elementu honi dagokionez, hau da, lehen begiratu batean deigarriena eta ukaezina, 

alegia, fenotipoa edo pertsona baten kanpoko ezaugarriei dagokienez, ohartarazi behar 

da dagokigun kasuan, fenotipo guztiek gehienetan modu inkontzientean pertsonaren 

ustezko jatorria adierazten dutela; horrek iragan kolonialera eta horren inguruan 

eraikitako imajinario erabatekora eramaten gaitu, pertsona hori agertzearekin batera 

berehala esnatzen den imajinarioa, harekiko harremana eraginda eta kutsatuta. Kontuan 

hartzea komeni da, gure aurreiritziak baieztatzen ote diren arte itxaron gabe. 
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ANIZTASUNA ETA IDENTITATEA

Aniztasuna denerako balio duen kontzeptua da; testuingurua nolakoa, halako 

esanahia hartzen du: aniztasun funtzionala, sexuala, kulturala, hizkuntzazkoa...    

Aniztasuna giza-taldeen ezaugarri propioa da oro har eta, bere horretan, errespetatu 

eta gorde beharreko balioa da, baina baita ezagutu eta kudeatzen jakin beharrekoa ere.   

Migrazioen ikuspegitik, aniztasunaz hitz egitean erreferentzia da homogeneoa ez den 

gizartea, ez kulturaren alorrean, ez erlijioan, ez hizkuntza mailan, ezta atzerritartasunarekin 

lotutako beste alderdi askotan. Horrek tresna egokiak eskatzen ditu, elkar ulertzeko 

artezkariak eta zubiak, elkarguneak sortzeko eta bizikidetzarako.    

Horretaz gain, ez dira bakarrik pertsonak elkarren artean ezberdinak hainbat alderditan, 

baizik eta egoera ezberdinetan daude, eta horietan migrazioak oso rol garrantzitsua du, 

kontuan hartzekoa. 

Azkenik, identitatea edo pertsonek euren buruaz egiten duten definizioa, kultura 

bezalakoa, baita ere dinamikoa da, eraikitakoa eta nahastua. Eta, gainetik, era askotakoa da: 

Pertsonek bakarrak eta bereziak sentitzeko beharra dute (banako identitatea), baina 

baita ere, talde bateko kide egiten direnean talde-kidetasuna bere horretan aitortzen 

(taldeko identitatea) laguntza eta segurtasuna aurkitzeko; talderako atxikipena izan 

liteke taldeko kide izateko sentimendua oinarri duen edozein zaletasun edo sinesmen, adin, 

sexu, erlijio, nazio, auzo. Pertsonek hainbat kidetza bizi dute bizitzaren zehar intentsitate 

ezberdinez. 

Identitate horien guztien batuketa da identitate anitza deitzen dena; migratzaile 

askoren kasuan bezala, oso garrantzitsua da identitate hori kontuan hartzea beste 

identitate haiekin dituzten loturak ulertu ahal izateko, kanpotik kontraesanezkoak edo/eta 

baztertzaileak ere eman ahal baitute. 



21

MIGRAZIOAK ETA TERMINOEN ZEHAZTASUNA. Migrazioen inguruko kontzeptuak hobeto erabiltzen laguntzeko gogoetak

“Identitate anitza guztiz normala da. Nire kasuan, ezinbestekoa” (...) 

31 urtekoa, Bartzelonan jaioa, argentinarren semea, kroaziarren biloba, 

eleaniztuna, ingelesa eta katalana hizkuntza propiotzat dauzkala, gaztelaniaz 

gain, eroso dago Bartzelonan: “Beti sentitu izan dut ez nagoela inon sartuta. 

Urte askotan asko maite izan dut Katalunia...”. Saiatu zen Argentinan bizitzen, 

ezagutu zuen Kroazia, esperimentatu zuen Estatu Batuak, “azkenean 

konturatu nintzen, idazteko, ona dela bertakoa ez zaren toki batean 

bizitzea. Horretarako Bartzelona ezin hobea da”. Ez ditu gustuko etiketak, 

baina onartzen du bere belaunaldiak, identitate anitzekoak, globalizazioan 

nabigatzen duela.” 10

10  El País 2006/ekaina/11: RIVIERE, Margarita, sobre el perfil de MILO J. KRMPOTIC 
http://elpais.com/diario/2006/06/11/catalunya/1149988063_850215.html
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ONDORIOA

Saiatu gara guztion ahotan dauden baina ulertzera gauza bera ematen ez duten 

kontzeptu batzuk argitzen. Gure asmoa izan da hori modu argian eta zuzenean egitea, 

eta horretarako erabili dugu espezializatu gabeko erregistroa, nahita eta ahal den neurrian 

teknizismoak saihestuta. 

Espero dugu ulertu izana eta arlo guztietan planak, programak eta proiektuak 

diseinatzeko orduan lagungarria izatea, hemen adierazitako kontzeptuei lotutako 

alderdietan kontsentsua edo, behintzat, hasierako gogoeta bat egon dadin; horrek bidea 

emango lioke, Gasteizko Udaleko Sail ezberdinetan lan egiten dugun pertsonen aldetik, 

guztiok hizkuntza bera erabiltzeari. 


