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Aurrekariak

Emigrazioak ahultasun-egoeran jarri ohi ditu per tsonak, 
kultura-deserro tzearen ondorioz, enplegurik ez edukitzea-
ren edo enplegu ezegonkorra eduki tzearen ondorioz, admi-
nistrazio-egoeraren ziurtasunik ezaren ondorioz eta euren 
jatorriz ko komunitatetik kanpo sozializazio-bide eskas iza-
tearen ondorioz. Jarrera xenofoboek az ken faktore hori la-
rritu egiten dute. Izan ere, gure gizartean gu txienena diren 
arren, ekonomia ez ezik erakundeak eta balioak ere uki tzen 
dituen krisi honetan azalera tzen ari dira. Inguruabar horie-
tan, legeak etorkinei ematen diz kien eskubideak ez dira era-
ginkorrak izango politika publiko integra tzaileen bitartez 
gainerako herritarren egoera berean egikari tzeko baldin tza 
material eta sozialak sortu arte.

Horiei eusteko aurrekontuak murriztu egin dira krisia dela 
eta. Horregatik eta enplegua aurki tzeko zailtasunengatik, 
aztertu dugun urtean zehar Euskal Autonomia Erkidegoan 
3.729 a tzerritar gu txiago egon dira, hau da, biztanle guz-
tien %6,9 izatetik %6,8 izatera igaro dira. Horrela apurtu da, 
lehenengo aldiz, 1998tik geroztik erregistratu den goranz ko 
joera.

Modu horretan, Euskadik estatuan a tzerritarren ehuneko 
txikiena duten autonomia-erkidegoetako bat izaten jarrai-
tzen du: estatuko batez bestekoa %11,70 da; Valen tziako 
Erkidegokoa, %17,21; Madrilgoa, %16,45; eta Kataluniakoa, 
berriz, %15,73.

Immigrazioaren Euskal Behatokiak aztertu dugun aldia buka-
tzerakoan argitaratutako (behin-behineko) datuekin bat egi-
nez, taldea 148.165 per tsonak osa tzen zuten, horien %51 
gizonak ziren eta %49, ostera, emakumeak. Erdia Biz kaian 
zegoen; %30, Gipuz koan; eta %20, Araban. Nazionalitate 
ugariena Marokokoa da (%12,2); horren ostean, Erruma-
niakoa dator (%11,7), emakume etorkinen artean gehienena 
dena.

Aipatu ditugun politika asko euskal administrazioen esku-
menekoak dira. A tzerritarrak Espainian sar tzearekin, bizi-
tzearekin eta lan egitearekin lotutakoak, aldiz, estatuko 
Administrazio Orokorraren eskumenekoak dira. Arrazoi ho-
rrengatik, az ken horien aurka jaso tzen ditugun kexak Herria-
ren Defenda tzailearen bulegora bidali behar dira. Hala ere, 

ezin dira ba tzuk eta besteak bereizi, per tsonen eskubideen 
defen tsa eraginkorra izateko per tsona bere osotasunean 
kontuan izan behar baita. Horregatik, Arartekoa, estatuko 
bere homologoarekin lankide tzan, bere esku dauden ku-
deaketa guztiak egiten saia tzen da, gure botere publikoek, 
Konstituzioaren aginduari jarraiki, euskal herritarren berdin-
tasunerako eta askatasunerako baldin tzak errealak eta era-
ginkorrak izatea susta dezaten, herritarren jatorria zein den 
ain tzat hartu gabe.

1.

Arloa kopurutan

Etorkinak herri-administrazioekin gainerako herritarrak be-
zala harremanetan jar tzen diren heinean, aurkezten dituzten 
kexek Arartekoaren jarduerako eremu guztiei eragiten diete. 
Arlo honek jaso dituenek, zehaz ki, a tzerritar izateagatik sor-
tutako ahultasun-egoerekin harreman zuzenagoa daukate.

2013an 17 izan dira guztira, eta modu honetan sailkatu dira:

–  Herritarren eskubideak ......................................................................  7

–  A tzerritarren errolda tzea ...................................................................  6

–  Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura  
administratiboa ......................................................................................  4

Beste arlo ba tzuetan izapidetu ditugunen eta a tzerritarrak 
ere ukitu dutenen artean, gizarte-prestazio ekonomikoak 
ukatu, eten eta iraungi izanak eragindako kexak izan dira 
kuantitatiboki nabarmenak, zeren eta aurten ere jatorri 
a tzerritarreko per tsonek ordez kari tza handiagoa izan baitu-
te eremu horretan egiaztatu ditugun aka ts eta disfun tzioek 
eragindakoen artean (ikusi gizartera tzeari buruz ko atala). 
Justiziaren arloan izapidetutako kexak ere azpimarratu behar 
ditugu, erregistro zibilek nazionalitatearen inguruan izandako 
jardunari dagokionez. Segurtasunaren arloan, Er tzain tza eta 
udal tzaingoak a tzerritarrei emandako tratuarekin lotutako 
zenbait espediente izapidetu ditugu, eta Osasunaren arloan, 
berriz, osasun-arretarako sarbidearekin lotutakoak. Era 
berean, zenbait espediente udal-erroldaren kudeaketarekin 
lotutako kexen ondorioz ireki dira (ikusi Herri-administra-
zioen araubide juridikoaren, ondasunen eta zerbi tzuen arloa), 
eta beste ba tzuk alokairuko e txebizi tzen parke publikoare-
kin lotutako kexengatik hasi dira (ikusi E txebizi tzaren arloa). 
Az kenik, adingabe etorkinak eta eman tzipazio-prozesuan 
dauden gazteak uki tzen dituzten kexak eta jardunak Haur eta 
Nerabeen tzako Bulegoaren txostenean kon tsulta daitez ke.

Jardunen edukia zehaztasun gehiagorekin ezagu tzeko txos-
tenaren atal horietara jo behar dela alde batera u tzita, ondo-
ren aurkeztuko ditugun kasuek aipatu ditugun eremu guztie-
tan izan dugun esku-har tzearen lagin gisa balio izango dute.
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2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Familia berrelkartu ezin izatea 
erroldako datuak eguneratuta 
ez egoteagatik, etxebizitza 
egokitzeari buruzko txostenean 
ondorioak izateko

Jasotako kexa: Gasteiz ko auzotar batek erakunde honetara 
jo zuen azal tzeko ezin zuela bere alabetako bat, adingabea, 
gainerako familiarekin berrelkartu; alaba aldi baterako ha-
ren e txebizi tzan zegoen, baina ez zeukan bizileku-baimenik. 
Aukera hori balia tzea zegoen adingabeak hamazor tzi urte 
bete arte, hau da, 2013ko abendura arte. Gazteak bide ho-
rren bitartez bizileku-baimena eskura tzeko eska tzen diren 
betekizun guztiak bete tzen zituen, bat izan ezik: bere amare-
kin partekatuko lukeen e txebizi tzak Eusko Jaurlari tzako En-
plegu eta Gizarte Politiketako Saileko E txebizi tza Zuzendari-
tzak egindako aldeko txostena jaso behar zuen. Txosten 
hori ukatu zioten e txebizi tzaren baldin tzak egokiak baziren 
ere bertan bizi ziren per tsonen kopurua gehiegiz koa zelako 
e txearen tamaina ain tzat hartuta. Horren arrazoia zen aurre-
ko errentariak oraindik bertan erroldatuta zeudela, e txea u tzi 
zutenean jabearekin haserre zeudelako eta ez zutelako zego-
kion erroldako bajaren eskaera egin.

Arartekoaren esku-har tzea: Arartekoak udal-erroldara jo 
zuen jasota zeuden datuen eta errealitatearen arteko aldeak 
familia horri eragiten zion kaltea azal tzeko. Urtean zehar 
kexagilearen an tzeko egoeran zeuden zenbait per tsonak 
mahai gainean jarri zuten arazo hori erakunde honen aurrean. 
Halaber, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera ere jo zuen, 
eta azaldutako xedearekin e txebizi tzan bizi diren per tsonen 
kopuru erreala egiazta tzeko beste bide ba tzuk erabil zi tzan 
iradoki zion.

Emai tza: Udalak Errolda Unitateko buruak sinatu zuen txos-
ten luze baten bitartez eran tzun zuen. Bertan, azal tzen zen 
aurreko errentariei ofizioz baja emateko prest zeudela, be-
tiere legeak tartean dauden per tsona guztien eskubideak 
berma tze aldera xedatu dituen izapideak eta epeak erres-
petatuz.

Bestalde, aipatutako Eusko Jaurlari tzako sailak E txebizi-
tzako zuzendariaren idaz ki baten bidez eran tzun zuen. Idaz-
kia honela amaitu zen: “Hori guztia kontuan izanik, eta adin-
gabeak uki tzen dituzten kasuen gure lankide tzarik handiena 
eskain tzeko asmoz –guk ere uste dugu adingabeen interesak 
lehentasuna duela–, jarraibideak eman ditugu e txebizi tzak 
ikuska tzeko zeregin horretan dihardutenek beraien irizpidea-
ren arabera txostena eman dezaten, salbuespen gisa, errol-
da-ziurtagiri berria saihestuz, eta, beraien txostenaren oha-
rretan horrela jaso dezaten. Horrez gain, geroago, nahikoa 
izango den epearen barruan, errolda-ziurtagiri berria jasota 
dagoenean, ikuskapen-bisita egingo da berriro ziurtagiri be-
rria eskura tzeko, horrela espedientean jasota egon dadin eta 
dagokion behin betiko konprobazioa egiteko”.

Modu horretan, bai familia horrek bai an tzeko egoera batean 
zeudenek euren egoera erregularizatu ahal izan zuten, eta 

Arartekora jo zuten eskerrak emateko. Esker on hori Gasteiz-
ko Udal Erroldako langileei eta arduradunei helarazi genien, 
baita Eusko Jaurlari tzako E txebizi tza Zuzendari tzari ere.

2.2.  Atzerapenak erregistro zibilean 
nazionalitate-espedienteak 
izapidetzean

Jasotako kexak: Urteko lehen seihilekoan, erreklamazio 
ugari jaso genituen gure erkidegoko erregistro zibiletan Es-
painiako nazionalitatea lor tzeko espedienteak izapide tzean 
pilatutako a tzerapenarengatik. Kexagileek salatu zuten ema-
kida arrazoiz koa li tzatekeena baino gehiago a tzeratu zela, 
lortu arren dokumentaziorik gabe zeudela eta, ondorioz, 
euren eskubideak erabili ezin zituztela.

Arartekoaren esku-har tzea: Erakunde honek egiaztatu 
zuen arrazoi horrengatik kexak aurkeztu zituzten per tsonak 
gure erregistro zibil guztietan neurri handiagoan edo txikia-
goan gerta tzen ari zen egoera batek eragindako per tsonen 
zati txiki bat baino ez zirela. Kausa zen Justizia Ministerioak, 
gai horretan pila tzen zuen hiru urteko a tzerapena arin tzeko 
asmoz, 2012ko azaroan jabe tza-erregistra tzaileei agindu 
ziela Espainiako nazionalitatea eska tzen zutenek legeak 
hori lor tzeko ezarri dituen betekizunak bete tzen ote zituzten 
egiazta zezatela.

Egia da horrek eba tzi gabe zeuden espedienteen pilake-
ta arin tzen lagundu zuela. Dena den, ordutik aurrera, eta 
zegoz kien ebazpenak ministerioaren web-orrian argitaratu 
eta gero, izapide tzeek hasi ziren erregistro zibiletan jarraitu 
behar zuten. Horiek ez zeukatenez bat-bateko lan-karga hori 
behar bezala har tzeko bitartekorik, lehendik ministerioan 
zegoen a tzerapena pila tzen amaitu zuten. A tzerapena arin-
tzeko bi motatako arazoei aurre egin behar zi tzaien, eta Arar-
tekoak bietan esku hartu zuen:

 ■ Hasiera batean, erregistro zibilek espedienteak jaso 
ere ezin zituztela egiaztatu genuen, zeren eta horreta-
rako haien aplikazio informatikoek jabe tza-erregistra-
tzaileenekin bateragarriak izan behar zutelako, eta diru-
dienez hori ez zelako gerta tzen. Argi dago ezin zi tzaiola 
disfun tzio horren eran tzukizuna euskal administrazioari 
leporatu, fun tzio horiek eragile berri bati eslei tzea ekarri 
zuen aurreikuspen faltari baizik, aldez aurretik bertako 
tresna informatikoen eta legearen babesean haien lanki-
de diren auzitegienen arteko bateragarritasuna bermatu 
ez bai tzuen. Nolanahi ere, Eusko Jaurlari tzako Herri Ad-
ministrazio eta Justizia Sailaren eginkizuna da bitarte-
koez horni tzea, eta horregatik haren lankide tza eskatu 
genuen. Aipatutako sailak haren Justizia Administrazioko 
Zuzendari tzako langileek hiru hiriburuetako erregistro zi-
biletan egindako kudeaketen berri emanez eran tzun zuen. 
Kudeaketon ondorioz, arazoa abuztuaren erdialdetik au-
rrera konponduta geratu zen.

 ■ Hala ere, Konstituzioarekiko fideltasunaren zina nota-
rioaren aurrean egiteak dakarren espedientearekin lotu-
tako arazoek irauten zuten, zinetako a tzerapenengatik, 
akordiorik gabeko herrialdeetan nazionalitateari uko egi-
teko egoeretako protokoloak aplika tzean egondako aka-
tsengatik eta lagun tza teknikoko arloko hu tsengatik. Horri 
gehitu behar zi tzaion gure erregistro zibiletako bitarteko 
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materialak eta langileak, haien idaz kari tzek urtearen er-
dialdean arazo horren inguruan berariaz egin zituzten 
txostenetan adierazi zuten moduan, ez zirela nahikoak 
arlo horretan etorri zi tzaien lan-pilaketa har tzeko. Txosten 
horietako ba tzuek zerbi tzua arrazoi horrengatik kolapsa-
tzeko arriskua zegoela aipatu zuten.

Arazoan parte hartu ez bazuen ere, euskal administrazioak 
haren konponketan parte hartu behar zuela uste genuen, 
eskumenen bidez justiziak bere fun tzioak gara tzeko behar 
dituen bitarteko materialez horni tzea dagokion heinean. Ho-
rrenbestez, tartean zeuden gainerako erakundeekin –erre-
gistro zibilak, Erregistroen eta Notario tzaren Zuzendari tza 
Nagusia, Justizia Ministerioko bestelako organoak, jabe tza-
erregistra tzaileak...– koordinatuta jardun zezala eskatu ge-
nion, egoera az kartasunez eta eraginkortasunez konpon tze 
aldera.

Emai tza: Aplikazio informatikoen bateraezintasuna azke-
nean konpondu zela alde batera u tzita, ondorioztatu genuen 
gure erregistro zibilen esku dauden bitartekoak indar tzeko 
koiunturaz ko neurriak ezarri behar zirela, aipatu ditugun 
lan-gainkargako ezohiko inguruabarrek irauten zuten bi-
tartean. Zen tzu horretan, Arartekoaren 2014ko urtarrilaren 
2ko ebazpena egin dugu. Horren bitartez, Eusko Jaurlari-
tzako Herri Administrazio eta Justizia Sailari gomendatu 
zaio euskal erregistro zibilek nazionalitatearen emakidaren 
alorrean koiunturaz jasaten ari diren lan-gainkargari aurre 
egiteko baliabide nahikoak eduki tzeko behar diren neurriak 
har di tzan.

3.

Araudi eta gizarte-testuingurua

3.1. Aztertu dugun urtean, Arartekoak bere jardueraren 
arlo horretan izandako esku-har tzea EAEko migrazio-dina-
mikako inflexio-puntu batekin bat egin du. Izan ere, etor-
kinen biztanleria, sarreran aipatu ditugun estatistika-iturrien 
arabera, jai tsi egin da lehen aldiz 1998tik geroztik, zenbaki ab-
solutuetan ez ezik biztanle guztien ehunekoari dagokienez ere.

Ekonomia-krisiak enpleguan eta gizartera tzeko politiketan 
dauz kan ondorioak erabakigarriak izan dira zen tzu horre-
tan; badirudi aurreikus daitekeela a tzerritarren biztanleria 
egonkortuko dela edo pixka bat jai tsiko dela, eta Latinoame-
rikako taldea behera eginez joango dela Afrikako eta Asiako 
taldeari dagokionez.

Hori guztia ain tzat hartu behar da arlo horretako politika pu-
blikoak ebaluatu eta birformula tzerakoan. Ondorioen atalean 
helduko diogu kontu horri.

3.2. 2013ko urtarrilaren 31ko 17/2013 Epaiaren bitartez, 
Konstituzio Auzitegiak Eusko Legebil tzarreko abokatuak ja-
rritako konstituziokontrakotasun-errekur tsoa ebatzi zuen. 
Errekur tsoak, besteak beste, azaroaren 20ko 14/2003 Lege 

Organikoak –a tzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta 
askatasunei buruz ko eta a tzerritar horiek gizartera tzeari 
buruz ko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa alda tzen 
duenak– 58.6., 62. quinquies eta 66. artikuluetan eta 3., 4. 
eta 5. xedapen gehigarrietan ematen dituen manuen kontra 
egin du. Era berean, toki-araubidearen oinarriak arau tzen di-
tuen legearen 16.3. artikulua eta xedapen gehigarri berrie-
tako zazpigarrenaren aurka dago.

Horren bidez, KAk, Eusko Legebil tzarreko abokatuak adie-
razitako irizpidearen aurka, a tzerritarren eskubideetan eragin 
zuzena daukan erregulazio bat balioztatu zuen, bi ñabardu-
rarekin:

 ■ Alde batetik, baliorik gabe u tzi du 4/2000 Lege Orga-
nikoaren 58. artikuluaren 6. ataleko tartekia. Horrek xeda-
tzen zuen paragrafo beraren b) ida tz-zatia aplikatuta 
erabakitako i tzularazte orok ekarriko zuela Espainiako 
lurralderako sarrera debeka tzea gehienez hiru urteko 
epean. Auzitegi Gorenaren ustez, hori administrazio-zigor 
orok EKren 24. artikuluan islatutako fun tsez ko prin-
tzipioak errespeta tzen dituen prozedura baten bidez 
ezarri behar dela dion Konstituzioaren eskakizunaren 
aurka dago.

 ■ Bestetik, toki-araubidearen oinarriei buruz ko legearen 
zaz pigarren xedapen gehigarria, erroldako datuak eskura-
tzeari buruz ko 14/2003 Lege Organikoaren 3.5. artikuluak 
sartu zuena, aplika tzean nolanahi ere errespetatu behar 
diren berme ba tzuk aipatu ditu. Xedapenak udal-errolde-
tan dauden a tzerritarren erroldako inskripzioko datuak 
eskura tzeko gai tzen du polizia, gehienbat bide telema-
tikoaren bidez. Datu jakin hori sarbidea justifikatu duen 
xedearekin lotuta egokia eta beharrez koa denean 
soilik eskuratu ahal izango da, eta bermatuta egongo da 
kasu zeha tz bakoi tzean sarbideak legeak ezarritakoaren 
babesa ote daukan azter tzeko aukera; izan ere, horrela ez 
bada, ezin izango da erabili.

3.3. Ekonomia-krisia dela-eta ezarritako murriz keten on-
dorio negatiboen artean, a tzerritarren tzat nabarmenenak 
osasun-lagun tzaren izaera uniber tsala mugatu dutenak 
dira. Apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretuan agertu 
dira arau gisa. Euskadik bere ildoari jarraitu dio, alegia, Eus-
kal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Na-
zionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruz ko 
ekainaren 26ko 114/2012 Dekretuak adierazitakoari. Horren 
arabera, prestazio horretarako sarbidea ez dago per tsonaren 
egoera administratiboaren menpe. Legebil tzarraren tzako 
gure az ken txostenak oso era positiboan baloratu zuen al-
derdi hori, a tzerritarren bizi tzarako eta osotasunerako es-
kubidea eta haien duintasuna berma tzeari eragin ziolako. 
Estatuak jarritako eskumen-gataz ka positiboaren ondorioz, 
araudi horren indarra kautelaz eten zen.

Arlo honetako arauen testuingurua, urtearen hasieratik, 
Konstituzio Auzitegiko 2012ko abenduaren 13ko autoak 
eman zituen i txaropenen bidez osatu zen. Izan ere, auto 
horrek lagun tza publikoa eskura tzeko eskubidearen eremu 
subjektiboa zabal tzearen inguruko artikulu jakin ba tzuk 
 aipatutako etenalditik salbue tsi zituen. Erabakia bera alde 
batera u tzita, gure ustez, bereziki interesgarriak dira Auzi-
tegi  Gorenak bertan adierazitako gogoetak, per tsonen 

2612013k o Tx o s T e n a

III

261

( I I I ) . 9 .  e T o R k I n a k

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=9487&tipo=5&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=9487&tipo=5&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23272
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002973
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15378.pdf


 osasuna eta osotasun fisikoa bereziki babestu beharreko 
konstituzio-ondasunak izateari buruz Eusko Jaurlari tzak 
emandako argudioak bere egin bai tzituen eta ekonomia-
aurrez ki bat lor tzeko haien garran tzia indargabetu ezin zela 
ondorioztatu bai tzuen. Erakunde honen aburuz, horri esker 
osasun publikoan asegurudunak edo onuradunak ez diren 
taldeen osasunerako sarbidea normaliza zitekeen, bereziki 
a tzerritarrei zuzenean eragiten dien betekizun bat bete tzen 
ez dutenean: Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udale-
rritan erroldatuta egotea, urtebetez gu txienez, etenik gabe, 
osasun-lagun tza aitor tzeko eskaera egiteko unean.

Horregatik, harrigarria izan zen betekizun hori Osasun sail-
buruaren 2013ko uztailaren 4ko aginduan manten tzea. 
Agindu horrek Osasun Sistema Nazionalean aseguratu edo 
onuradun ez diren per tsonei Euskal Autonomia Erkidegoan 
osasun-asisten tzia aitor tzeko prozedura ezar tzen du, eta 
identifikazio-dokumentua eta hori emateko prozedura arau-
tzen ditu.

Horrek guztiak eragin zuen erakunde honek irailaren 24ko 
8/2013 Gomendio Orokorra ematea. Haren edukia zehaz-
tasun gehiagorekin azaldu dugu Arartekoak Osasunaren ar-
loan izan duen jarduerari eskainitako txosten honen atalean. 
 Europako Kon tseiluak berre tsi du eta horren Gizarte Es-
kubideen Europako Ba tzordeak, aztertu dugun aldia buka-
tzerakoan, Europako Gizarte Gutuneko manu jakin ba tzuk 
Espainian bete tzen diren mailari buruz ko ondorioak, 2013. 
urteari dagoz kionak, argitaratu ditu, zehaz ki premia-egoeran 
dagoen per tsona orok lagun tza egokia jaso tzeko daukan es-
kubidearen inguruko 13.1. artikuluarekin lotuta.

Ba tzordeak Espainiari eskatu dio egoera irregularrean 
dauden a tzerritarrak osasun-lagun tzatik salbuesten di-
tuen araudia alda dezan. Era berean, uste du “lagun tza 
jaso tzeko aukera izan baino lehen bizilekuaren betekizu-
nek gehiegi irautea” bereiz keriaz ko tratua dela, nahiz eta 
kasu ba tzuetan bereiz keria gizarte-lagun tza behar duten 
a tzerritarrei bizilekuaren estatusa automatikoki ken tzearen 
ondorioz gerta tzen den.

Nolanahi ere, eta aipatutako ondorioekin bat eginez, Espai-
nia ez da gutunaren puntu hori urra tzen duen Kon tseiluko 
herrialde bakarra; izan ere, Fran tziak, Danimarkak, Austriak, 
Belgikak, Finlandiak, Lituaniak, Letoniak, Txekiak, Bulgariak 
eta Mazedoniak ere egiten dute, neurri desberdinetan.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1.  Arartekoaren lankidetza gizarte 
zibil antolatuarekin

Ohikoa denez, erakunde honek bere jardueraren esparru 
hau etorkinak gizartera tzea xede duten gizarte-ekimeneko 
erakundeekin etengabe harremanetan egonez garatu du. 

Horrek arloan jasotako kexen izapide tzean izan duen isla 
alde batera u tzita, azpimarra daiteke lankide tza hori zenbait 
eremutan bereziki garran tzi tsua izan dela:

 ■ Askatasunik gabeko a tzerritarrak kanpora tzea.

 ■ Arrazakeriarekin edo xenofobiarekin lotutako arrazoien-
gatiko gehiegikeriak aisialdirako lokaletarako sarrera uka-
tzeko eskubidea erabil tzerakoan.

 ■ Etorkinen egoera osasun-lagun tzaren arloan.

 ■ E txerik gabeko per tsonak bizi diren instalazio eta eraikin 
abandonatuak u tzaraztea.

 ■ Immigrazioaren ahultasuna kalean prostituzioan ari tzen 
diren emakumeen tzako arrisku-faktore gisa, Bilbon bi 
emakume erail tzearen ondorioz.

 ■ Enplegagarritasun baxuko taldeak kontrata tzearekin lotu-
tako arazoak.

 ■ A tzerritarrak barnera tzeko zentroetan sartuta dauden 
per tsonen egoerak kontrol judizial eraginkorrik ez eduki-
tzea. Kontu hori jadanik aipatu genuen iaz ko gure txosten 
orokorrean. Harrez kero, egoera, hobetu beharrean, oke-
rragotu egin zen, mar txoan argitaratutako txosten osoak 
islatu zuen moduan. Horren ondorioz, Botere Judizialaren 
Kon tseilu Nagusiko Euskadiko kideari azaldu genion kon-
tua. Hark arduraz lan egin zuen gurekin, eta kon tseiluak 
horren inguruko neurriak har zi tzan lagundu zuen.

4.2. Gomendio orokorrak
Osasun-arretaren inguruan lehen aipatu denaz gain, aztertu 
dugun aldian Arartekoak etorkinen eskubideen defen tsarekin 
lotutako bi gomendio orokor egin ditu:

Arartekoaren ekainaren 17ko 5/2013 Gomendio Orokorra, 
bakarrik dauden adingabe/gazte etorkinen arretarako ber-
meei buruz.

Arartekoaren ekainaren 27ko 6/2013 Gomendio Orokorra; 
horren bidez, adierazi da berriz aztertu behar dela jendearen-
tzat zabalik dauden establezimendu pribatuetan sarrera uka-
tzeko eskubidea balia tzeari eta diskriminazioa debeka tzeari 
buruz ko araudia, baita ere erreklamazioak izapide tzean era-
bilitako zigor-prozedurari eta berme-sistemari buruz ko arau-
dia eta horren aplikazioa.

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

5.1. Ikus daitekeenez, erakunde honek bi iturri balia tzen 
ditu arlo honetako politika publikoek eran tzun behar dioten 
gizarte-errealitatea igar tzeko eta azal tzeko: alde batetik, he-
rritarrek aurkezten diz kioten kexak, eta, bestetik, landa-az-
terketen eta partekatutako gogoeten bidez gizarte zibil an-
tolatuak eta ikerketa akademikoak egiten dioten ekarpena. 
Az ken eremu horrek bereziki argia den eta erakunde honek 
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onesten duen azterketa bat eratu du, diber tsitatearen ku-
deaketak ekar tzen dituen erronkei buruz, EAEko migrazio-
dinamikako aldaketak ikusita, Immigrazioaren Euskal Beha-
tokiak adierazi bezala.

 ■ Immigrazioa politikaren bigarren mailara igaro da: 
Migrazio-fluxuak motel tzen ari direnez, gizarteak, poli-
tikariek eta komunikabideek migrazioen fenomenoa hain 
garran tzi tsua ez dela suma tzen ari dira. Hala ere, datuek 
eraku tsi dute fenomenoak han jarrai tzen duela eta gero 
eta askotarikoagoa dela. Era mugatuan bada ere, ba-
tzuetan krisien ondorioei eta ongizate-estaturako sarbi-
deari buruz ko debatean pe txero gisa erabil tzen da.

 ■ Kohesio sozioekonomikorako erronka gogorra: Afri-
kako taldeak haztea erronka garrantzi tsu bat da kohe sio 
sozioekonomikoaren ikuspuntutik. AEI 2010en datuen 
arabera, talde magrebtarrak eta Sahara azpiko Afrikakoak 
enplegagarritasun-arazo larriak eta langabezia-tasa izuga-
rri altua (% 50etik gorakoa) dauz kate. EAEko lan-merka-
tuak ez dauka talde horien tzako lan-sektore “erakarga-
rririk”, eta horrek aipatutako bi taldeak gizartera tzeko 
erronka garran tzi tsu bat dakar.

 ■ Diber tsitatearen igoera: Afrikatik eta Asiatik datozen tal-
deen haz kundeak, mantenduz gero, EAEko kultura-, erli-
jio- eta hez kun tza-diber tsitatea igo tzea ekarriko du, eta, 
beraz, diber tsitatea kudea tzeko ekin tzak indartu beharko 
dira.

 ■ Harrera egitetik diber tsitatea kudea tzera: Migrazio-
dinamiketako aldaketek eta errealitate berri horiek kudea-
tzeko tresna berriak eska tzen dituzte. Migrazioen feno-
menoa sozialki, ekonomikoki eta kulturalki egituratu da 
gure lurraldean. Beraz, harrera egiteko politikek eboluzio-
natu behar dute, eta diber tsitatea kudeatu eta gizarte-ko-
hesioa azpimarra tzen duten politikak bihurtu behar dira.

5.2. Botere publikoek erronka horiei aurre egiteko erabil-
tzen dituzten politikek haien langileengan oraindik ikusten 
diren aurreiri tziak gaindi tzea hartu behar dute barne, gu-
txienenak badira ere. Adibidez, Sustapen Arloko arduradu-
nak honako kasua azaldu zigun. Baztertuak izateko arriskuan 
dauden per tsonak gizartera tzen eta lanera tzen jarduten duen 
Biz kaiko elkarte ospe tsu baten bidez, erabil tzaileetako batek 
e txeko lanak egiteko kontratu bat lortu zuen. Lan Ikuskari-
tzak kontratazioa fal tsu tzat hartu zuen eta enplega tzailea 
zigor tzea proposatu zuen. Erakunde kexagilearen ustez pro-
posamena Zuzenbidean oinarrituta ez zegoela alde batera 
u tzita (kontu hori zegokion espedientean zehar argitu zen), 
formulatu zuen ikuska tzailearen arrazoibidea da garran tzi-
tsua hemen interesa tzen zaiz kigun ondorioetarako. Izan 
ere, honakoa baieztatu zuen: “egin beharreko lanak –e txea 
garbi tzea– kontuan izanik, harri tzekoa da aipatutako langilea 
kontrata tzea, Marokoko nazionalitatea duelako eta kulturare-
kin lotutako arrazoiengatik ez delako espero izaten hain zuzen 
ere lan horiek egiteko gai izatea”.

Osasun-arretaren esparruan, arazo horiek osasun-zentro 
jakin ba tzuetako administrazio-langileek informazio nahiko-
rik ez eduki tzearekin nahasten dira, bai EAEk arlo horretan 
dituen espezifikotasunekin lotuta, bai horrek OTI GSINen 
eta Diruzain tzaren aplikazioaz kudea tzean sor tzen dituen 

inkoheren tziak ebazterakoan. Hein horretan, desiragarria li-
tzateke Osakide tzak berma tzea langile horiek gai horri da-
gokionez une bakoi tzean indarrean dauden jarraibideen berri 
daukatela eta zuzentasunez aplika tzen dituztela, eta herrita-
rrek jarraibide horiek ezagutu eta erabil di tzaketela. Zen tzu 
horretan, asiloa eska tzen duten per tsonek bereziki kez ka tzen 
gaituzte, haien osasun-lagun tzarako eskubidea bermatu be-
har delako.

5.3. Orobat osasun-arretaren eremuan eta Gizarte Es-
kubideen Europako Ba tzordearen 2013ko ondorioen 
argitalpenarekin bat eginez, hango presidenteak baieztatu 
zuenez, Espainiako gaur egungo araudia “Gobernuak edo 
Parlamentuak aldatu behar du, autonomia-erkidegoek ez 
diote jaramonik egin behar, jurisdikzio-organo nazionalek ez 
dute aplikatu behar eta Konstituzio Auzitegiak deuseztatu 
behar du”. Gaineratu zuen hori ez dela “asalda tze-egin tza 
bat”, “Espainiak giza eskubideei buruz sinatutako nazioar-
teko konpromisoekiko eran tzukizuna eta koheren tzia ziurta-
tzeko egin tza bat” baizik.

Horrek euskal administrazioak hartutako jarrera indartu 
du, alegia ondorio horietarako a tzerritarraren adminis-
trazio-egoeraren arabera bereiz ketarik ez egitea, eta 
oso era positiboan baloratu dugu, a tzerritarren bizi tzarako 
eta osotasunerako eskubideari eta haien duintasunari era-
giten dielako. Era berean, ildo horretan bertan irizpideak 
nabarmen tzeko adorea eman digu, eta, estaldura hori zu-
zenbide-estatu sozial batena dela berma tzeko, euskal bo-
tere publikoei Arartekoaren irailaren 24ko 8/2013 Gomendio 
Orokorra helarazi die.

5.4. A tzerritarrak eraikin abandonatuetatik kanpora-
tzeak erakunde hau kez ka tzen jarrai tzen du; izan ere, egoera 
larrian daudelako aterpe tzen dira bertan, bizi tzeko toki ho-
berik ez baitaukate. Kanporaketak per tsona horiek auzokoei 
meha txu egin, eraso egin edo beldurra ematen dien jokabi-
derik izan ez dutenean ere gerta tzen dira; halaber, osasun 
edo segurtasun publikoa arriskuan jar tzen duen jokabiderik 
edo besteen eskubideak meha txa tzen dituen jokabide na-
barmen kriminalik egon ez denean ere kanpora tzen dituzte. 
Dena den, horrelako kasuetan baino ez daude Zuzenbidean 
justifikatuta kanporaketa horiek. Erakunde honek ebazpen 
ugari egin ditu kontu horren inguruan. Horien bitartez, azpi-
marratu behar ditugun irizpide ba tzuk adierazi dira, bereziki 
honakoak:

 ■ A tzerritarrei bakarrik eragiten dieten eta arrazoi objekti-
boekin justifikatuta ez dauden poliziaren esku-har tzeek 
talde guztia estigmatiza tzen dute eta ez dute bat egiten 
euskal herri-administrazioek eta erakundeek immigra-
zioari buruz eta bereiz keriaren aurka gara tzen dituzten 
politikekin.

 ■ Egoi tzaren bor txaezintasunerako oinarriz ko eskubidea 
bete tzeko, u tzarazteek baimen judiziala eduki behar dute.

 ■ E txebizi tza egokia eduki tzeko giza eskubideak eska tzen 
du per tsonen u tzarazteak egoi tza edo gizarte aukeraren 
bat behar dutela kontuan hartuta eta horiek eragiten du-
ten giza kostua saihestuz egin daitezela.
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 ■ U tzaraztea baino lehen, aurreko bermeak eta jarraibideak, 
jardunaren gizarte-alderdia eta per tsonen oinarriz ko be-
harrak kontuan har tzen dituen plangin tza bat egin be-
harko li tzateke, eta eragindakoei aldez aurretik jakinarazi 
beharko li tzaieke.

5.5. Espe txearen arloa eta Espainian sar tzea edo kan-
poratzea estatuaren eskumenekoak dira, eta beraz gai ho-
rren inguruan jaso tzen ditugun kexak Herriaren Defenda-
tzaileari bidali behar diz kiogu. Bereziki, egoera erregularrean 
dauden per tsonen kanporaketez ari gara, ikusi dugunaren 
arabera 4/2000 Lege Organikoaren 57.2. artikuluan oinarri-
tuta kanporaketa administratiboa aplika tzen zaienean, euren 
titulartasunekoa zen bizileku-baimena iraungiz eta Espainian 
errotuta zeudela kontuan hartu gabe.

Nolanahi ere, Legebil tzarrari horrelako egoerek sor tzen di-
guten kez ka adierazi behar diogu, defen tsa-erakunde batek 
defendatu behar dituen eskubide fun tsez koenei eragiten 
dietelako eta euskal erakundeek garatutako gizartera tze-
prozesuak oztopa tzen dituztelako. Horrela jakinarazi digute 
az ken horiek, batez ere bi talderekin lotuta:

 ■ Egoera bereziki ahulean dauden per tsonak:

– Haurdun dauden emakumeak.

–  Kanporatuta izan eta gero jatorriz ko herrialdean buruko 
osasuneko tratamenduekin, mendetasunak edo alko-
holismoa gaindi tzeko programekin edo substan tziarik 
gabeko mendetasunak (bereziki ludopatia) daudenean 
esku har tzeko programekin jarrai tzeko bermerik ez 
daukaten per tsonak.

–  Aitortutako eta baloratutako ezgaitasunen bat dauka-
ten per tsonak.

–  GIB/hiesa edo bestelako gaixotasun infekziosoak 
dauz katen per tsonak, jatorriz ko herrialdean tratamendu 
farmakologikorako sarbide normala eduki tzeko bermea 
ziurtatuta ez dagoenean.

–  Jatorriz ko herrialdean gizarte-arazoak dauz katen per-
tsonak (LGTBI taldea, genero-indarkeriaren edo e txeko 
indarkeriaren biktimak diren emakumeak, jatorriz ko 
herrialdean jazarpenaren biktimak izan direnak, e.a., zi-
gortu dituztenean).

–  Hirurogeita hamar urte edo gehiago dituzten edo aitor-
tutako mendetasun-arazoak dituzten a tzerritarrak.

 ■ Espainian familia-lotura sendoak dituzten a tzerritarrak 
kanpora tzea. Bereziki bikotekidea eta seme-alabak dauz-
katenean eta familia- edo guraso-lotura hori gauza tzen 
dutenean.

5.6. Arartekoak nazionalitate-espedienteak izapide-
tzean egondako arazoei etengabe eskaini die arreta aztertu 
dugun urte osoan zehar. Arazoaren jatorria Justizia Ministe-
rioak gai horretan pila tzen zuen a tzerapena arin tzeko har-
tutako neurrien plangin tza falta izan da; izan ere, a tzerapen 
hori erregistro zibiletara eraman da, eta horiek arrazoi ho-
rrengatik heldu zaien lan-gainkargari aurre egiteko bitarteko 

nahikorik ez daukatenez gaindituta egon dira. Eusko Jaurlari-
tzako Justizia Sailaren lankide tzari esker, gure kexagileek 
horren inguruan mahai gainean jarri dituzten arazoetako ba-
tzuk konpondu ahal izan dira, baina gure erregistro zibilen 
egoerak errefor tzuko neurri espezifikoak eska tzen jarrai-
tzen du; erakunde honek gomendatu du neurri horiek ezar-
tzea, eta kontuaren jarraipen puntuala egingo du.

5.7. Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien 
Salak egindako bi epaik, 2013ko urriaren 7koak eta 8koak, 
Saharatik datozen per tsonak aberrigabeak direla aitortu 
dute. Hortaz, iheslari tzat jo ahal izango dira, eta horri esker 
haien egoera argitu ahal izango da, Espainiako nazionalitatea 
eskura tzeko aurkeztutako eskaerekin lotuta estatuko Herria-
ren Defenda tzaileak eskatu duenez (erakunde honek ofizioz-
ko jardun bat irekita dauka kontu horren inguruan).

5.8. Aurten ere aipatu behar dugu sexu-esplotazioko 
helburua duen per tsonen salerosketaren biktimen ar-
loan politika publikoak aldatu behar direla. Zen tzu horretan, 
aurrerapen bat da Espainiak lehenengo aldiz biktima horie-
tako bati eta haren alabari –bor txaketa baten ondorioa– asi-
loa eman izana, modu horretan nazioarteko babesa eman 
baitie. Irizpide hori zabaldu behar da, zeren eta saleroske-
taren eta asiloari buruz ko legeak aitortutako generoagatiko 
jazarpenaren artean lotura argia dagoen arren Espainiako 
agintariek sexu-esplotazioko mafien biktimak diren emaku-
meen asilo-eskaerak uka tzen jarrai tzen dutelako. Badirudi 
fenomeno horri hel tzeko ikuspuntuak kriminalen sareen 
aurkako borrokan poliziaren eraginkortasunari lehentasuna 
eman nahi diola, biktimen ahultasunaren gainetik eta haien 
babes-premia berezien gainetik. Iheslariei lagun tzeko Es-
painiako Ba tzordeak praktika hori alda tzeko eskatu du aur-
ten ere.

5.9. Nabarmendu behar dugu garran tzi tsua dela poliziak 
ikerketa sakonak egitea publikoaren tzat irekita dagoen es-
tablezimendu pribatu baterako sarbidea bereiz keriarekin 
lotutako arrazoiengatik ukatu izanari buruz ko salaketa bat 
dagoenean. Jokabide horrek Arartekoaren zenbait esku-har-
tze eragin ditu eta Arartekoak, goian aipatutako gomendio 
orokorraz gain, horri buruz 2013ko azaroaren 7ko ebazpena 
eman du. Izan ere, per tsona orok duintasunerako eta ber-
dintasunerako daukan eskubideari eragiten dio, baita bereiz-
keriarik edo tratu laidogarri edo iraingarririk ez jaso tzeko es-
kubideari ere. Jardun horiek arau-hauste administratibo bat 
edo delitu bat izan daitez ke, eta horren ondorioz egiten diren 
polizia-jardunek horien garran tziaren araberako arreta eman 
behar diete eta ain tzat hartu behar dituzte. Zen tzu horretan, 
tokiko eta autonomiako poliziek jarduteko protokoloak ezarri 
beharko lituz kete, publikoaren tzat irekita dauden establezi-
mendu pribatuetarako sarrera galarazi dietela sala tzen duten 
per tsonen erreklamazioen aurrean jarduteko modua xeda-
tzeko, baita gertakarien berri eduki tzeko eta iker tzeko ere, 
egilea zigorrik gabe gera ez dadin.
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Aurrekoa ikusi

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=9487&tipo=5&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.parainmigrantes.info/wp-content/uploads/2013/10/apatridia1.pdf
http://www.parainmigrantes.info/wp-content/uploads/2013/10/apatridia1.pdf
http://www.cear.es/
http://www.cear.es/
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=9409&tipo=5&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu

	Botón 33: 
	Botón 23: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 

	Botón 22: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 



