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Zurrumurruak orokortzeak dira, pertsona-talde
osoari egozten zaizkionak, haien izena zikintzeko.
Horrek bizikidetza zaildu eta diskriminazioak eragiten ditu eta, ondorioz, gizarte osoan du eragina.
Zurrumurruen aurkako proiektua sentsibilizaziorako gizarte-estrategia bat da eta Europa osoan
garatzen da. Atzerriko pertsonen aurkako estereotipo negatiboak eta zurrumurruen aurka egiten
saiatzen da, guztion bizikidetzan modu negatiboan
eragiten diolako. Horren helburua da sare bat sortzea
eta sendotzea, kultura-aniztasunarekin, gizartearen
kohesioarekin eta diskriminazioaren aurkako borrokarekin konprometitutako pertsonen eta erakundeen artean.

Erakutsi zer dakizun immigrazioari buruz. Jokatu, partekatu eta bihur zaitez zurrumurruen aurkako agente.
Zure eskura jarriko dugu
uriko elkarbizitzaren kalterako
diren zurrumurruak eta estereotipoak
desarmatzeko informazio objektiboa.
Aterpean sartu. Babestu zeure burua eta babestu gainerakoak aterkirik onenarekin: informazioa.
www.quenotecaleelrumor.com

1. Zurrumurrua

1. Azken urteotan, Bilbon bizi
diren atzerritarren ehunekoa ,
jaitsi egin da: 2013an biztanleria osoaren % 8,2koa zen
eta 2014an, % 7,7koa da.
Estatuan, atzerritarrak % 10,7 dira. Kopuru horiek oso txikiak dira Europako beste hiri batzuekin alderatzen baditugu.
2. Azken urteotan, Bilbon bizi dien atzerritarren
ehunekoa murriztu egin da krisi ekonomikoagatik eta enplegurako aukera gutxiago dagoelako.
Izan ere, adituen arabera, migrazioen arrazoi nagusia lana da.
3. Estatistikako Institutu Nazionalak Bizkaiko atzerritarrei buruz dauzkan datuen arabera, Bilbon
erroldatutako atzerritarren % 93,7 egoera erregularrean dago. Hortaz, atzerritarren % 6,2 baino
ez dago egoera irregularrean.

4. Gure udalerrira etorri diren atzerritarrek uriko
guztirako biztanleriari eusten eta eta gero eta
zahartuago dagoen bertoko biztanleriaren belaunaldien arteko erreleboa egiten lagundu dute.
Migrazio-prozesuak tokian tokiko premietara berez erregulatzen eta egokitzen dira.

2. Zurrumurrua

1. Gure hirira atzerritarrak etorri dira zenbait lanpostu ezin
zirelako bete bertoko langileekin eta lanak sektore prekarioenetan aurkitzen dituzte.

2. Bertokoen eta atzerritarren laneratzeko bideak
bestelakoak dira eta, tamalez, horietan ez da
aukera-berdintasunaren printzipioa betetzen.
Lanerako eskubidea oinarrizko eskubidea da,
pertsona guztiek dutena euren jatorria edozein
izanda ere; halaxe dago jasota Giza Eskubideen
Adierazpen Inibertsalean.
3. Bilboko gizarteak ezinbestekoak ditu atzerritarrak zaintza eta menpekotasunaren arloko lanak
betetzeko, bai eta zerbitzuen sektoreko beste arlo batzuetarako ere. Testuinguru horretan,
zentzu gehiago dauka esateak Bilboko biztanleek zerbitzu horiek behar dituela, eta ez dei-efektua dagoela.
4. Datuek erakusten duten legez, krisiak askoz
eragin handiagoa izan du atzerritarren artean
bertokoen artean baino. Euskadin bizi diren
atzerritarren langabezi-tasa %40a da, bertoko
biztanleen lagabezi-tasaren hirukoitza delarik
(% 14,48a).
5. Une honetako abagune ekonomikoa da gzution
zailtasun laboralen erantzulea. Bidegabea da
egoera horren errua pertsona-talde bati leporatzea, are gehiago pertsona-talde hori ere krisiaren ondorio larriak jasaten ari denean.
6. Krisiaren ondorioz, bertoko gazte asko beste
herrialde batzuetara alde egiten ari dira, lan-aukera hobeen bila.

3. Zurrumurrua

1. Ez dago berariazko gizarte
-laguntzarik etorkinentzat.
Behar dituzten pertsonek jasotzen dituzte laguntza horiek, baldintzak betetzen badituzte, eta beti jatorria kontuan hartu
barik.
2. LANBIDEk emandako datuen arabera (2014ko
apirila), atzerriko % 16,86 pertsonek jasotzen
dute Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta. Hortaz,
atzerritar gehienek (% 83,14) ez dute laguntza
hori jasotzen.
3. Eta jakin behar dugu atzerritarren % 7ak baino
ez duela laguntza hori jasotzen sei urtetik gorako tartean. Bertoko pertsonen kasuan, ehuneko
hori % 43raino igotzen da.

4. Ezin da konparatu atzerritarren eta bertokoen
estatusa. Atzerritarren egoerak, migrazio-prozesuaren aurreneko faseetan, lotuago daude gizarte-maila baxuenei, gizarte-bazterketako mailatik hurbil.
5. Esperientziak erakusten digu migrazioaren oinarrizko arrazoia lana dela eta ez dagoela laguntzekin lotuta. Horregatik, azken urteotan askoz pertsona gutxiago etorri da gure udalerrira
eta beste batzuk joan egin dira, lana aurkitzeko
aukera gehiago dauzkaten beste leku batzuen
bila.
6. Gizarte laguntzak gizarte inbertsio bat dira, eta
horrela ikusten da Europa iparraldeko herrialdeetan, prestakuntzarako inbertsioa, enplegagarritasunerako inbertsioa eta, batez ere, gizarte kohesiorako inbertsioa.
7. Bilboko etorkin gehienek bertako biztanleriaren
hein berean laguntzen dute gizarte-babeseko
sistemen euskarri diren diru-bilketei eusten, Gizarte Segurantzako kotizazioen eta zuzeneko
eta zeharkako zergen bidez.
8. Babes Ofizialeko Etxebizitza eskatzeko izena
eman duten atzerritar gehienek alokairuko etxea
eskatzen dute. 2013an, Bizkaiko etxebizitza babestuen esleipenen % 2,6 soilik egin zaie atzerritarrei.

4. Zurrumurrua

1. Delituen eta hutsegiteen kopurua berdina izan da azken hamar urteotan eta atzerritarren
kopurua hirukoiztu egin da.
Hortaz, etorkinen igoera eta
delinkuentziaren arteko harremanak ez dauka oinarririk.
2. Atzerritarren gehienek eta bertoko gehienek ez
dute deliturik egiten.
3. Delitugilea ez da jaiotzen, egin egiten da. Ez dago
nazionalitaterik bere izaeraz beste bat baino kriminalagoa denik. Delituzko ekintzen atzean arrazoi estruktural gehiago dago kulturalak baino.
4. Ez da bidezkoa denak zaku berean sartzea. Delitugile etorkinak edo bertakoak barik, besteak errespetatzen ez dituzten pertsonak daude. Nolanahi ere,
delitua egin duenak ordain dezala, halaxe baitago
jasota legean; jatorriak ez du horretan zerikusirik.

5. EAEn, epai irmo baten bidez kondenatu diren
atzerritarrak gure erkidegoan bizi diren etorkin
guztien % 3,61 baino ez dira.
5. Zurrumurrua

1. Eskolan arrakasta izateak ez
dauka zerikusirik ikasleen nazionalitatearekin, ikastetxearen ahalarekin eta familien
egoerarekin eta inplikazioarekin baizik.
2. Batez besteko errendimendu txarrenak askoz
zerikusi handiagoa dauka familien desabantaila
ekonomikoarekin haien sorlekuarekin baino.
3. Ikasgeletan, immigrazioa fenomeno berria da;
eman diezaiogun denbora pixka bat. Epe ertain
eta luzeko proiektua da.

4. Ikasgeletan era guztietako ikasleak izatea aberasteko aukera izan daiteke, etorkinek eta bertakoek onura ateratzeko aukera.
5. Ikasgeletako dibertsitateak ez dakar, nahitaez,
ghettoak sortzea. Ghetto hitza boladan dago baina gai horietaz zehaztasunez hitz egin behar da.
Bilboko 10 ikasletatik bakarra da atzerritarra.
6. Zurrumurrua

1. Gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna errealitate globala eta egiturazkoa
da, gizarte guztietan ematen
dena, gizarte garatuetan zein
garatze-bidean daudenetan.
Izan ere, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak gizarte guztietan,
gizarte-talde guztietan, adin guztietan eta dimentsio anitzetan ikus daitezke.

2. Gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna botere-harreman asimetrikoei zuzenean lotuta dago. Harreman mota horiek emakumeen
mendetasun-eta kalteberatasun-egoerak finkatzen dituzte modu estrukturalean, emakume horien egoera sozioekonomikoa edozein izanik ere.
Hortaz, ez dira harreman asimetriko horien jatorriak, egoerak baizik.
3. Hala ere, xehetasunak ezarri behar dira eta zenbait
uste saihestu, esaterako, immigrazioa gizonen eta
emakumeen arteko berdintasunaren arloan aurrera egiteko gure ingurunean dauden dinamiken
aurka eta urrun dagoen osotasun edo kolektibo
homogeneo gisa hartzen duen ustea. Horregatik,
ez egoera honetan ez beste batzuetan, ez da egokia immigrazioaz orokorrean hitz egitea.
4. Euren jaioterrietan emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde diharduten gizarte talde asko
daude. Mugimendu horiek garrantzizkoak dira
eta oso estimatuak.
5. Gakoa ez da errua botatzea gizarte-talde jakin
bati, baizik eta gero eta gehiago sakontzea emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko ahalegin eta estrategietan.

