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Aurrekariak

Urteko  txostenaren atal honetan Arartekoak a tzerritar etorki-
nen harira egindako jarduerak aztertuko ditugu; zehaz ki, eus-
kal herri-administrazioetako politiken har tzaile diren aldetik 
dagoz kien eskubideei buruz koak.

Kontuan hartu beharra dago a tzerritarren sarrera, egoi tza eta 
lanari buruz ko immigrazio-politikak Estatuko Administrazio 
Orokorraren eskumena direla. Hori horrela, Arartekoak ezin 
ditu jarduera-eremu horri eragiten dioten kexak ezagutu, he-
rritarren defenda tzailearen bulegora bidera tzen baitira. 

Gure autonomia-erkidegoan bizi diren etorkinak igo egin dira 
2012. urtean, baina, Euskadi, oraindik ere, a tzerritar por
tzentaje  txikiena duen autonomia-erkidegoetako bat da. 
Adibide gisa, Euskadin a tzerritarrak %  6,9 dira, Nafarroan 
% 11, Madrilen % 15etik gora eta estatu osoan % 12,1. 

2012. urtean EAEn dagoen biztanleria a tzerritarra (behin-
behineko datuak) 151.162 per tsonakoa da eta kopuru horren 
barruan gizonak (77.795) emakumeak (73.367) baino gehixe-
ago dira, Immigrazioaren Behatokiak emandako datuen ara-
bera.

Estatu-mailan, 5,7 milioi a tzerritar daude, espainiar naziona-
litatea eskuratu duten per tsonak kontuan hartu gabe. Auto-
nomia-erkidego ba tzuetan etorkinen kopurua jai tsi egin dela 
eta emigrazioa igo egin dela nabaritu da. Krisiak eta murriz-
ketek eragin zuzena dute enpleguan eta gizarte-prestazioe-
tan, biak gizartera tzeko oinarriak izanik. Hori dela eta, kasu 
ba tzuetan enplegu-aukera hobeak beste nonbait bila tzea 
erabaki tzen dute. 

Etorkinen arteko langabezia handiagoa da espainiarren ar-
tean baino eta jasaten ari diren zailtasunak kasu askotan la-
rriagoak dira, ez daukatelako behar bezala zainduko dituen 
sarerik familian eta erkidegoan.

2012. urtean, lehenengoz, Euskal Autonomia Erkidegoan da-
goen nazionalitaterik garran tzi tsuena marokoarra da. Hala ere, 
kontuan hartu beharra dago Latinoamerikatik datozen per-
tsonek az karrago eskura tzen dutela espainiar nazionalitatea. 

Ikuspegik egin duen az ken barometroaren arabera, krisi 
sozioekonomikoaren testuinguruak ezar tzen dituen mugak 
gorabehera, barometroak ez du aldaketa handirik eragin 
euskal herritarrek a tzerriko immigrazioarekiko duten jarreran. 
Jarrera uz kur nabarmenak dauden arren, ez dago a tzerriko 
immigrazioaren aurkako posizio, iri tzi, jarrera eta abarrik 
daukan muturreko talderik. 

Eta hori ezinbestekoa da bizikide tzarako, batez ere kon-
tuan har tzen badugu aginte publikoek informazioaren tra
tamenduan har tzen duten jarreraren garran tzia eta eran-
tzukizuna. Horren harira, era positiboan baloratu behar 
da, salbuespenak salbuespen, Euskadin “immigrazioaren 
erronkak” duen trataera, baita Euskadin immigrazioaren 
aldeko itun soziala edo zurrumurruen kontrako agenteen 
prestakun tza susta tzeko ekimenak ere, geroago azalduko 
dugun bezala.

1.

Arloa kopurutan

Jaso tzen ditugun kexak arlo desberdinei buruz koak dira. Izan 
ere, etorkinak herri-administrazio desberdinekin erlaziona-
tzen dira, gainerako herritarrak bezala. 

Arlo honetan 32 kexa jaso ditugu, honela banatuta:

–  A tzerritarrak errolda tzea ...................................................................  14

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

–  Etorkinak diskrimina tzea ..................................................................  5

–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazioa-
ren prozedura ..........................................................................................  4

–  Berdintasuna eta ekin tza positiboak ........................................  2

Esan bezala, beste arlo ba tzuetan tramita tzen ditugun 
kexa askok ere eragiten diete etorkinei. Aurten igo egin 
dira diruz ko gizarte-prestazioen ukapen, indargabe tze eta 
iraungi tzeari buruz ko kexak eta horrek eragin nabarmena 
du a tzerritarrengan, gizartean baztertuak dauden edo hala 
egoteko arriskua duten per tsonak baitira. Beste arlo ba-
tzuetan tramitatutako kexen artean honakoak nabarmen-
tzen dira: Herrizaingo arloan tramitatutakoak, Er tzain tzak 
eta Udal tzaingoak a tzerritarrei ematen dien tratuari buruz, 
eta Osasun arlokoak, osasun-arretarako sarbideari buruz. 
Era berean, gur tze-leku islamiko baten irekierari buruz ko 
kexa aipatuko dugu. Az kenik, burujabe tzeko prozesuan 
dauden gazte eta adingabe etorkinei eragiten dieten kexa 
eta jarduerak Haur eta Nerabeen Bulegoaren  txostenean 
kon tsulta daitez ke.

Txosteneko atal horietara joko dugu, jardueren edukia zeha-
tzago ezagutu ahal izateko.
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2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Atzerritarren estatutu juridikoari 
buruzko kexak

2.1.1. Identifikaziorik eza

Per tsona batek erakunde honetara jo zuen, 5 urte zeuz kanetik 
Espainian bizi arren ez zeukalako inolako identifikaziorik. Adi-
nez nagusia izan arren, ez dauka bera identifika tzen duen agi-
ririk, bere gurasoak, Errumaniakoak biak, bere jaio tza inskriba-
tu gabe hil bai tziren bera adingabea zenean. Inskripzio-zedula 
bat eska tzeko adierazi genion eta eman egin zaio.

2.1.2.  Egoitzagatiko nazionalitate 
espainiarren eskaera ebazteko 
edo berau ukatu ondoren egindako 
errekurtsoa bideratzeko atzerapena

Espediente horiek herriaren defenda tzailearengana bidera-
tzen dira. Berrikun tza gisa, herriaren defenda tzailearen 
bulegoak zera jakinarazi digu, Justizia Ministerioak ku-
deaketa-agindu bat sinatu duela Espainiako Jabe tza Erre-
gis tra tzaileen eta Merkatari tzako Erregistra tzaileen Elkar-
goarekin, eskaerak tramita tzean Erregistro eta Notario tzaren 
Zuzendari tza Nagusiarekin lankide tzan ari tzeko asmoz. 
Elkargoak babes tekniko eta materiala emango du, proze-
durak ahalik eta gehien arin tzeko. Helburua eskaerak ahalik 
eta arinen ebaztea da.

2.1.3.  Ez kontza Erregistro Zibil Nagusian 
inskribatzeko atzerapena

Espediente horiek ere herriaren defenda tzailearengana 
bidera tzen dira. Erakunde horrek jakinarazi digunez, behin 
eta berriz egin ditu  txostenak zerbi tzu publiko honen fun-
tzionamendu  txarrari buruz eta Erregistro Zibilaren uztailaren 
21eko 20/2011 Lege Organikoaren aurreikuspenak lehen-
bailehen bete tzeko beharrizanari buruz. Lege horrek guztiz 
alda tzen du egungo erregistro-sistema, baina zati handiena 
ez da indarrean egongo 2014. urteko uztailaren 22ra arte.

2.2.  Euskal herri-administrazioen 
jarduerari buruzko kexak

2.2.1.  Udal-erroldan inskribatzeko  
alta-eskaeraren ondore-datak

Per tsona batek Vitoria-Gasteiz ko Udaleko biztanleen errol-
dan alta emateko eskaera egin zuen, pasaportea gal tzeari 
buruz ko salaketa eta Marokok Bilbon duen Kon tsulatuaren 
pasaportearen ziurtagiria eran tsita, pasaporte berria egin 
bitartean. Hasieran Udalak ez zuen eskaeraren data kon-
tuan hartu. Horren harira, Udalei udal-errolda egunera tzeari 
buruz ko jarraibide teknikoak ematen diz kien Estatistikako 
Institutu Nazionalaren buruaren eta Lurralde Lankide tzako 

zuzendari nagusiaren uztailaren 4ko ebaz pena argitara tzeko 
xeda tzen duen idaz kariorde tzaren 1997ko uztailaren 21eko 
ebaz penean ezarritako aurreikuspenari buruz ko oharrak ja-
kinarazi ziz kion erakunde honek Vitoria-Gasteiz ko Udalari. 
Aurreikuspen horren arabera, errolda-orriko aka tsak zuzen-
du edo osa tzeko beharrizanak ez du eragozten inskriba tzeko 
aukera (2 eta 3. artikuluak). Interesdunak dagokion kon tsul-
ziurtagiriaren bidez egiaztatu zituen bere oinarriz ko datu per-
tsonalak eta pasaportearen kopia tramitazio-fasean zuela 
(aurrekoa galdu zuelako) baieztatu zuen. Gure ustez, inte-
resdunak emandako datuak nahikoak ziren bere nortasuna 
egiaz koa zela froga tzeko, pasaportearen kopia eskura tzean 
osatu beharko ziren arren. Udalak onartu egin zuen bidali-
tako oharra.

2.2.2.  Zorrozaurreko pabilioi abandonatu 
batzuetan bizi ziren atzerritarrak 
bertatik ateraraztea

Aurten amaiera eman diogu Bilboko Udal tzaingoak 2011ko 
ekainaren 15ean Bilboko Zorrozaurre auzoan izandako jar-
dueraren ondorioz ko kexan izandako gure esku-har tzeari.

Gure balorazioan zera adierazi dugu, per tsonek industria-
pabilioiak okupa tzen badituzte gaua bertan pasa tzeko, 
e txerik, lanik edo bizirauteko baliabide nahikorik ez dauka-
telako da, eta, beraz, fun tsean gizarte-arazo bat. Hala ere, 
ez dugu inon ikusi poliziaren esku-har tzearen aurretik gizar-
te-jarduerarik egin ote den. Gure ustez arazo hau ikuspegi 
sozialetik jorratu behar da, per tsonen ezaugarri per tsonalak 
eta ahultasun-egoera kontuan hartuta eta gizartera tzeko 
ibilbidea per tsona horien esku jarrita. Segurtasunaren 
ikuspegi her tsiaren ondorioz, gizarteak delitu-profilekin 
identifika tzen ditu a tzerritarrak eta hori ez da bat ere positi-
boa bereiz keriaren aurka borroka tzeko eta gizarte-kohesioa 
susta tzeko. 

Jarduera horiek behar bezala justifikatuta egon behar dira, 
i txura fisikoan, kolorean edo arraza edo etnia bateko par-
taide izatean soilik oinarritutako polizia-jarduerak saihestu 
ahal izateko. Beraz, 2011ko ekainean Zorrozaurren egin-
dakoa (edo beste ba tzuetan egin direnak) bezalako jardue-
rak ezin dira justifikatu polizia nazionalak a tzerritarren gai-
neko eskumena duela eta a tzerritarren kokaleku bat dela 
soilik argudiatuta. Bidegabekeria administratibo (edo penal) 
baten susmagarri izatea ez da nahikoa per tsona-talde handi 
bat kontrolatu eta identifika tzeko polizia-gailu bat mar txan 
jar tzeko, beren i txura fisikoan, kolorean edo arraza edo et-
nia bateko kide izatean oinarrituta. Halaber, ez genuen uste 
Zorrozaurreko polizia-jarduera hori gure autonomia-erkide-
goan bizi diren a tzerritarren bizikide tza eta integrazioaren 
alorrean onartutako tresnetara eta politika publikoetara 
egoki tzen zenik eta per tsonak nola aterarazi behar den 
azaldu genuen, eskubide humanitarioan oinarrituta. Az-
kenik, a tzerritarrek bizilekuaren bor txaezintasunerako es-
kubidea dutela adierazi genuen, per tsona guztiei per tsona 
izateagatik dagokien fun tsez ko eskubidea baita, beren 
egoera administratiboa edozein izanda ere. Hori horrela, 
jarduera hori egiteko epailearen baimena behar zen. On-
dorioz, Udal tzaingoaren etorkizuneko esku-har tzeetan 
parametrook kontuan hartu behar direla jakinarazi genion 
udalari. Udalak eran tzun zigunez, poliziaren etorkizuneko 
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esku-har tzeetan gizarte-zerbi tzuei dei egingo zaie, talde 
horiei behar bezalako arreta emateko asmoz, gizartean ahul 
eta baztertuta daudela kontuan hartuta. Ondoren, 2012. ur-
tean zehar bi kexa berri jaso ditugu, tramitazio-fasean dau-
denak, an tzeko polizia-jarduerei buruz: Basurton, Funes-
pañaren jabe tzako tanatorioaren obretako eraikinean gaua 
pasa tzen zuten per tsonak aterarazteko polizia-jarduera eta 
Zorrozaurreko pabilioietan azaroan 9an per tsona ba tzuk 
aterarazteko egindako jarduera. Jarduera horietan aurreko 
parametroak bete ote diren aztertuko dugu.

2.2.3.  Gurtze-leku islamikoa irekitzeko 
eskaera ukatzea

Bilboko Basurtu auzoan gur tze-leku islamiko bat ireki tzeari 
dagokionez, hainbat kez ka eta idaz ki jaso ditugu auzokideen 
eskutik. Bestetik, Bilboko Udalak berau ireki tzeko tramita-
zio administratiboa zaildu duela ere salatu digute. Izan ere, 
2010eko abenduan eskatu zen kultura-zentroa (meskita) 
instala tzeko nahitaez ko jarduera-lizen tzia eta ez zen inolako 
eran tzunik jaso.

Az kenean, 2011ko urriaren 31ko ebaz penaren bidez eman 
zen lizen tzia, 177 per tsonako edukierarako eta zenbait neurri 
zuzen tzaile ezar tzeko baldin tzapean. Bestalde, udalak zera 
jakinarazi zigun, osoko bilkurak 2011ko urriaren 28an egin-
dako bileran Hiri Antolamendurako Plan Orokorra alda tzea 
erabaki zuela, gur tze erlijiosoen zentroek bete beharreko 
hirigin tza-aginduak (dimen tsioak, edukierak, kokapena…) 
sar tzeko asmoz. Erabaki hori 2011ko azaroaren 10eko BAOn 
argitaratu zen. Ondorioz, Bilboko Udalak jarduerok hirigin-
tza-plangin tzaren aldaketa baten bidez arau tzea erabaki du, 
eta, beraz, urtebeteko epean eten da hirigin tza-lizen tzia be-
rriak emateko aukera. 

Arartekoak Bilboko aniztasun erlijiosoaren kudeaketari 
buruz ko hainbat hausnarketa egin zituen ebaz pen honetan: 
Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 9koa. Horren bi-
dez, Basurtu auzoan gur tze-leku musulman berria ireki tzean 
sortu ziren arazoak direla-eta, Arartekoaren jardunari amaie-
ra emango zaio.

2.2.4.  Beste jarduera batzuk

Aurten ere per tsona autoktonoek honakoak salatu dituzte: 
etorkinek zerbi tzu eta prestazio publikoak gehiegi erabil tzen 
dituztela, per tsona horiek lehentasunez ko tratua dutela herri-
administrazioetan, islamaren ordez kari tza handiagoak gizar-
tean izango duen ondorioaren beldur direla, edo a tzerritarren 
kasuan delitu gehiago egiten direla eta agintari publikoek ez 
dutela arazo hori behar bezala jazar tzen.

Kasu horietan guztietan, Arartekoak ida tzi horiei eran tzun die, 
erakunde honetara jo tzen duten per tsonek jakin egin behar 
dutelako helarazten diz kiguten eta “egia tzat” jo tzen dituzten 
datu horiek ez direla immigrazioaren fenomenoaren azterketa 
zeha tzaren ondorio, baizik eta gizartean fundamenturik gabe 
hedatu diren aurreiri tzien ondorio. Hartara, giza eskubideak 
eta gizarte demokratikoaren baloreak (adibidez, aniztasun 
eta diber tsitaterako eskubidea) errespetatu eta gizartepoli
tikak defenda tzen dituen ikuspegia islatu nahi da eta beren 
jarreren a tzean dauden iri tzien aurkako ondorioak ateri dituz-
ten azterketa eta ikerketak jakinarazi nahi dira. 

Alderdi politiko baten propagandak etorkinak bereizten 
zituela-eta ere jaso ditugu kexak. Arartekoak bere iri tziaren 
berri eman zien kexa hori bidali zuten per tsonei eta alderdi 
politikoa jakinaren gainean jarri zuen.

3.

Araudia eta politika publikoak

Aurten, Osasun Sistema Nazionalaren iraunkortasuna berma-
tzeko eta bere prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobe-
tzeko premiaz ko neurriei buruz ko apirilaren 20ko 16/2012 
Legegin tzako Errege Dekretua az pimarratu behar dugu 
berrikun tza gisa. Araudi honek Estatuko osasunlagun
tzarako eskubidearen legedia aldatu du, zehaz ki asegu-
ratuaren izaera arau tzen duelako eta A tzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei eta beren gizartera tzeari 
buruz ko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoko 12. ar-
tikulua alda tzen duelako.

Araudi horren arabera, erregistratuta ez dauden a tzerritarrek 
(hau da, Europar Batasuneko estatu-kideetako, Europako 
Espazio Ekonomikoko edo Sui tzakoak diren eta Espainian 
bizi diren per tsonak) edo bizi tzeko baimenik ez daukatenek, 
premiaz ko egoeretan eta haurdunaldian, erdi tzean eta erditu 
ostean soilik jasoko dute osasun-arreta. Hamazor tzi urtetik 
beherako a tzerritarrek, bestalde, espainiarren baldin tza ber-
dinetan jasoko du osasun-arreta.

Aldaketa horiek argi eta garbi muga tzen dituzte eskubideak, 
osasun-arretaren doakotasuna murrizten dutenez gero. Osa-
suna babesteko eskubide konstituzionala giza eskubidea da 
eta bizi tzeko eta osotasun fisikorako eskubidearekin lotuta 
dago, Giza Eskubideen Nazioarteko Itun ugaritan jaso tzen 
den bezala. Per tsona guztiei bermatu behar zaie eskubide 
hau; arrazoi ekonomikoen ondorioz biztanleriaren zati bati 
eskubide bat murrizteak ez dauka justifikaziorik zuzenbideko 
estatu sozial eta demokratikoan.

 Eusko Jaurlari tzak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan 
Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emate-
ko araubideari buruz ko ekainaren 26ko 114/2012 Dekretua 
onartu zuen. 

Bertan ezarritakoaren arabera, aseguratuak direnen osa-
sun-prestazio berberak jasoko dituzte Euskal Autonomia 
Erkidegoan 16/2012 Legegin tzako Errege Dekretua inda-
rrean sartu baino lehenago emandako Banakako Osasun 
Txartela duten per tsonek eta honako baldin tza hauek bete-
tzen dituztenek:

 ■ a)  Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan 
erroldatuta egotea, bertan ohiko egoi tza duelarik gu-
txienez urtebete jarraian, osasun-arreta aitor tzeko es-
kaera aurkeztu baino lehen.

 ■ b)  Gizartera tzeko eta Diru-sarrerak berma tzeko Euskal 
Sisteman sar tzen diren prestazio ekonomikoak jaso-
tzen dituen per tsona izatea edo gizartera tzeko eta 
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gizartean babesteko oinarriz ko errentari dagokion ko-
purutik beherako diru-sarrerak eduki tzea, dagokion 
araudiaren arabera.

 ■ c)  Beste edozein tituluren bidez osasun-babeseko siste-
ma publikorako aukerarik ez izatea.

Espainiako Gobernuak eskumenei buruz ko gataz ka positi-
boa planteatu zuen araudi honen gainean eta Auzitegi Kons-
tituzionalaren bilkurak gaia eba tzi zuen 2012ko abenduaren 
13ko epaian (4540/2012 zenbakia).

Auzitegi Konstituzionalak aurreko dekretuaren galaraz pena 
indargabetu zuen osasun-arretarako eskubidearen titularrak 
defini tzeari zegokienez, ondasun konstituzional bereziki sen-
tikorren babesarekin lotutako interesak direla kontuan hartu-
ta. Hala, berau aplika tzearen ondorioz ko kalteak ez daukate 
larritasun eta sendotasun nahikoa legez kotasunaren presun-
tzioaren gainetik gera tzeko.

Europar Batasuneko estatu-kideetako eta Europako Espazio 
Ekonomikoari buruz ko Akordioaren parte diren beste esta-
tu ba tzuetako herritarrak Espainian sartu, askatasunez mu-
gitu eta bizi tzeari buruz ko o tsailaren 16ko 240/2007 Errege 
Dekretuko 7. artikuluak ere aldaketa nabarmena eragin du 
a tzerritarrei (kasu honetan Europar Batasunekoei) eta beren 
senideei eragiten dien araudian. Per tsona batek egoi tzarako 
eskubidea lor tzeko, betiere lanean edo ikasten ez badago 
(zenbait baldin tza bete beharko dituelarik), baliabide na-
hikoak izan beharko ditu beraren tzat eta bere senideen tzat, 
Espainian bizi den bitartean gizarte-lagun tzarako karga bihur 
ez dadin eta, horrez gain, Espainian arrisku guztiak estal tzen 
diz kion gaixotasun-asegurua eduki beharko du. Baliabide 
ekonomiko nahikoak balora tzeko erabil tzen den iriz pidea 
ez da finkoa, baina ez du gizarte-lagun tzetarako eskubidea 
eman behar.

Bestalde, A tzerritarren Barnera tze Zentroetan (ABZ) sar
tzeko neurriari buruz behin eta berriz jaso ditugun kexak 
nabarmendu behar ditugu. Neurri hori a tzerritarrak kanpora-
tzeko zigorra betearazten dela berma tzeko aurreikusi da. 
Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago ABZrik, baina hori 
ez da eragoz pen gure autonomia-erkidegoan bizi diren 
a tzerritarrak estatuko ABZren batean sar tzeko. 2012. ur-
tean zehar hainbat salaketa egon dira ez dagoelako arau-
dirik 2008ko zuzentarau europarraren (egoera irregularrean 
dauden hirugarren herrialdeetako nazionalak i tzul tzeari 
buruz koan) bermeak jaso tzen dituenik, bai eta horietan 
ezinbestekoak diren zerbi tzu eta az piegiturak falta direlako, 
edo ez dagoelako araudirik ABZetan askatasunik ez duten 
per tsonen eskubideak berma tzeko eta horietan lan egiten 
duten per tsonen prestakun tza eta hautaketa arau tzeko. He-
rriaren defenda tzaileak behin eta berriz adierazi du kontrol-
mekanismoak ezarri behar direla, neurri hori jasan duten 
per tsonen eskubideak berma tzeko. Horretarako, kontrol-
fun tzioak esleitu zi tzaiz kien jarraibide-epaileei, oraindik pro-
zeduraren araudiari buruz ko gabeziak dauden arren. Une 
honetan A tzerritarren Barnera tze Zentroen Barne Araubidea-
ri eta Fun tzionamenduari buruz ko Araudia onartuko duen 
Errege Dekretuaren aurreproiektua egiten ari dira, eta, beraz, 
laster araudi hori eduki tzea espero dugu.

Aurten, a tzerritarren eskubide eta askatasunei buruz ko Le-
gearen Araudi berria (557/2011 Errege Dekretua) aplika-
tzean Enplegu eta Gizarte Gaien Sailaren Immigrazioko eta 

Aniztasuna Susta tzeko Zuzendari tzak hartutako zeregina 
finkatu da, sustrai tzeari buruz ko  txostenak, integrazio-aha-
leginari buruz ko  txostenak eta e txebizi tza egoki tzeari buruz-
ko  txostenak egiteari dagokionez. Era berean, Immigrazio, 
Herritartasun eta Kultura arteko Bizikidetasunaren III. Planak 
(2011-2013) indarrean jarrai tzen du eta udalerri desberdine-
tan Euskadiko Immigrazioaren aldeko Itun Sozialari buruz ko 
hausnarketa eta eztabaidekin jarraitu da.

Berrikun tzen artean nabarmen tzen dira zurrumurruen 
kontrako gida eta webgune baten sorrera eta agenteen 
prestakun tza. Agente horiek, prestakun tza jaso ondoren, 
a tzerritarrenganako bereiz keria elika tzen duten aurreiri tzi eta 
estereotipoetan oinarritutako zurrumurruei aurre egiten saia-
tzen dira. 

Eusko Jaurlari tzako Genero-indarkeriaren Biktimei Lagun-
tzeko Zuzendari tzak hainbat jarduera gauzatu ditu, sexues
plotaziorako per tsonen salerosketari buruz ko koordinazio-
protokoloak egiteko eta gai horren gaineko sen tsibilizazioa 
pizteko orduan. Az ken urte hauetan drama honek agintari 
publikoen arreta gehiago eskuratu du, baina oraindik ere 
arazo handiak daude biktimak an tzeman eta identifika tzeko, 
eta, beraz, beharrez ko neurriak hartu behar dira. Herriaren 
defenda tzaileak honako  txostena egin du: “La trata de seres 
humanos en España” (Per tsonen salerosketa Espainian).

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Aurten Gasteiz ko Udalarekin batu gara, adina zehazten duen 
Fiskal tzaren dekretuaren ondorioz Arabako Foru Aldundiaren 
egoi tza-zentroetatik irten behar izan duten gazte a tzerritarren 
arretari buruz min tza tzeko. Jarduera horrek oihar tzun handia 
izan zuen komunikabideetan, gizarte-erakundeen inplika-
zioaren eta gazteen egoerari buruz hartutako erabakien on-
dorioz. Informazio gehiago eskura tzeko Haur eta Nerabeen 
Bulegoaren  txostena dugu.

Finan tzaerakunde batean kontu korronte bat ireki
tzearen ukapenari eta bankueragiketak egiteari buruz ko 
ofizioz ko jarduerak hasi ditugu.

Herriaren defenda tzaileari jakinarazi diogu kez katuta gaude-
la banku-erakundeek zailtasunak jar tzen diz kiotelako hainbat 
talderi, bankuan kontu bat ireki tzeko edo berau ireki ondo-
ren eragiteko egiteko. Banku-erakundeen sukur tsal ba tzuek 
a tzerritarren egoera administratibo erregularrari buruz ko 
baldin tzak (egoi tza- txartela aurkeztea, esate baterako) eska-
tzen ari dira, baita egoera ekonomikoari buruz ko baldin tzak 
ere,  txirotasun-egoeran dauden per tsonei eraginez. Per tsona 
batek ezin badu bankuko kontu baten titular izan, ahultasun 
handian gera tzen da eta lanera tzeko eta gizartera tzeko or-
duan zailtasun handiak izango ditu.

Erakunde honi ezinbestekoa irudi tzen zaio merkatari tza-
praktika hori saihestu ahal izatea. Horrenbestez, gure kez karen 
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berri eman dio herriaren defenda tzaileari, Espainiako Bankuan 
zenbait jarduerak gara tzeko aukera balora dadin, Bankuko 
Zerbi tzuen Bezeroa Defenda tzeko ordez karia den aldetik, eta 
bankuko kontu bat eskura tzeko eskubidea berma tzen duen 
arau-proposamenen bat gauzatu ahal dadin, egun indarrean 
dagoen araudia kontuan hartuz, edo oinarriz ko banku-zerbi-
tzuak eskura tzeari buruz ko hurrengo zuzentaraua onar tzearen 
ondorioz ko etorkizuneko betebeharrei jarraiki.

Duela urte ba tzuk, per tsona sahararren nazionalitatea 
eskura tzeari buruz ko ofizioz ko jarduera hasi genuen eta 
herriaren defenda tzailearen bulegora jo genuen, berau ze-
lako erakunde eskuduna. Bada, aurten ere, jarduera horrekin 
jarraitu dugu. Justizia Ministerioak jakinarazi digunez, jatorri 
sahararra duten per tsonen nazionalitate espainiarra eskuratu 
edo aitor tzeari buruz ko doktrina (Erregistro eta Notario tzako 
Zuzendari tza Nagusiarena) jaso tzen duen  txostena bidali 
zaie. Herriaren defenda tzaileak, halaber, zera gomendatu du, 
interesdunek izan di tzaketen zalan tzak argituko dituen ja-
rraibideren bat ezar tzea, beren eskaera tramita tzeko biderik 
egokiena azaldu eta egun dagoen segurtasun falta nabarme-
na saihestu ahal izateko. Auzitegi Gorenak ezarritako doktri-
naren arabera, interesdunak Saharan jaio izana eta urtebetez 
legez ko egoi tza eduki duela egiazta tzen badu, egoi tzagatiko 
nazionalitate espainiarra eskuratu ahalko du. Horrenbestez, 
horren berri eman behar zaio. Era berean, nazionalitatea 
beste prozedura ba tzuen bidez eskuratu nahi denean eska 
daitez keen baldin tzak ere zehaztu ahalko lirateke. Halaber, 
hainbat jarduera has litez ke, Erregistro Zibilaren arduradun 
desberdinen eskutik hainbat agiri balioz ko tzat jo tzeko iriz-
pide adostuak lor tze aldera. 

Az kenik, ofizioz ko jarduera bat hasi dugu, etorkinen ka
suan bizikide tzaunitate independentea osa tzeko ez
kontidearekin bizi behar delako, ez kontidea edo ez kon
tzakoaren an tzeko beste harreman iraunkorren baten 
bidez lotuta dagoen per tsona estatuko lurraldean ez de
nean bizi (Diru-sarrerak berma tzeko errentari buruz ko maia-
tzaren 25eko 147/2010 Dekretua). 

Gure ustez, familia berriz ba tzeko baldin tzak bete tzen ez 
diren kasuetan, bakarrik dagoen per tsonak Diru-sarrerak 
Berma tzeko Errentaren prestazioa jaso tzeko baldin tzak bete 
beharko lituz ke. Per tsona autoktonoak askatasun osoz le-
kualdatu daitez ke, baina etorkinek baimena behar dute Es-
tatuan sartu edo bizi tzeko eta beren ez kontide edo seme-
alabak ba tzeko.

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

Krisi ekonomikoak eta enpleguaren sun tsipenak are era la-
rriagoan eragiten die ahultasun-egoeran dauden per tsonei. 
Halaxe gerta tzen da a tzerritarren kasuan, enplegu-tasa al-
tuagoa dute eta.

Krisiaren ondorioz, gainera, baliabideak urriak direnean au-
toktonoei soilik (eta ez a tzerritarrei) zuzendutako prestazio 
eta zerbi tzu publikoak lehene tsi behar direla uste du geroz 
eta jende gehiagok, hau da, gizarte-eskubideen balio uniber-
tsala zalan tzan jar tzen da. Erakunde honen iri tziz, gizarte
eskubideek ezin dute bereiz keriarik egin jatorri naziona
laren arabera, hori eskubideen izaeraren aurka baitoa eta 
beren helburu nagusietako bat urratuko bailuke, per tsona 
guztien gizartera tzea susta tzea eta bizimodu duina berma-
tzea, hain zuzen ere. Gure erkidegoan, zerbi tzu eta presta-
zio publikoak eskura tzeko orduan ez da egoera adminis-
tratiboaren eta jatorri nazionalaren araberako bereiz keriarik 
egiten eta oso positiboa irudi tzen zaigu. Gure gizartearen 
aurrerapena azaldu eta ahalbide tzeko, berau osa tzen dugun 
per tsona guztiak hartu behar ditugu kontuan. Inor ez dago 
soberan, guztiok daukagu garatu beharreko fun tzio garran-
tzi tsu bat eta gizartea osa tzen dugun per tsona eta talde 
guztiek aukera berdinak izan beharko genituz ke gaitasun 
horretaz balia tzeko. Zurrumurruen aurkako sarea edo immi-
grazioaren aldeko itun soziala Euskadin bezalako ekimenak 
oso positiboak dira, helburu hori daukate eta. 

Espainiako Gobernuak osasunarreta eskura tzeko es
kubidea mugatu die (salbuespenak salbuespen) egoi-
tza-baimenik ez daukaten edo baliabide ekonomikorik ez 
daukaten eta erregistratuta ez dauden etorkinei. Erabaki 
hori konstituziokontrakotasunaren errekur tsoaren zain dago, 
baina dagoeneko oihar tzun izugarria izan du, eskubide ba-
ten uniber tsaltasuna hausten duelako, a tzerritarren egoera 
administratiboaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoan 
talde honi osasun-arreta osorako eskubidea manten tzea 
erabaki da, baliabide ekonomikorik ez daukatenen kasuan. 
Nahiz eta araudiaren aldaketak Banakako Osasun Txartela 
eskura tzeko tramitean eragin izan duen, a tzerritarren egoera 
administratiboaren araberako bereiz keriarik ez egitea oso 
positiboa irudi tzen zaigu, a tzerritarren bizi tzeko eta osota-
suneko eskubideari nahiz euren duintasunari eragiten baitie. 
A tzerritarrei aitortu zi tzaien eskubide bat aurrekontu-arazoen 
ondorioz murriztea ezin da zuzenbideko estatu sozial baten 
barruan sartu. Herritarren zati bati osasun-arreta mugatuz 
gero, osasun publikoari ere eragingo li tzaioke, eta, ondo-
rioz, eskubide humanitariotik eta osasuna kudea tzeko iriz-
pideetatik erreparatuta a tzera pausu handia da.

Gur tzeleku islamiko bat ireki tzeari buruz ko eztabaidak 
ere ardura handia piztu digu. Gizarte demokratikoaren parte 
da jatorri nazional desberdinetako per tsonen arteko bizikide-
tza ani tza, baita kultura, erlijio eta iri tzi ani tzetako per tsonen 
artekoa ere, gizarte-kohesioa eta interes orokorraren onura 
lortu eta manten tzeko eta banakoen eskubideak errespeta-
tzeko helburu komuna lor tze aldera. Gu txiengo kulturalek 
eta banakako per tsonek erlijio-askatasunerako eta gur tze-
lekuak ireki tzeko eskubidea dute. Halako toki bat ireki tzeko 
mugak ordena publikoko arrazoietan oinarritu behar dira, 
baina ezingo da inola ere bereiz keriarik egin. Erlijio-askata-
sunerako eskubidea Espainiako Konstituzioan ageri diren eta 
garran tzia konstituzionala duten beste eskubide, askatasun 
eta prin tzipio ba tzuekin batu behar da. Ildo horretakoak dira 
14. artikuluan eta 9.2 artikuluan jasotako berdintasunaren 
prin tzipioa eta 9.3 artikuluan jasotako bidegabekerien de-
bekuaren prin tzipioa eta e txebizi tza izateko eskubideari eta 
ingurumen egokia izateko eskubideari (45 eta 47. artikuluak) 
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buruz ko prin tzipio zuzen tzaileak. Gai hau Lurzoruari eta 
Hirigin tzari buruz ko ekainaren 30eko 2/2006 Legean jaso-
tako aurreikuspenekin lotuta egon behar da. Lege horrek 
agin tzen duenez, hirigin tzako planek, hiri-ebaluazioaren eta 
lurraren okupazioaren estrategiarekin bat etorriz, sistema 
orokorren eta tokiko sistemen  txandaketa-sare bat eduki be-
har dute. Haien artean ekipamendu kolektiboak, hala nola 
erlijio-zentro pribatuak, beren-beregi aipa tzen dira. Gaine-
ra, hirigin tzako tresnei esker gur tze-leku berriak ireki tzearen 
ondorioz ko gizarte-arazoen sorrerari aurre har dakioke. Tres-
na horren adibide dira udal-plangin tzako aholku-ba tzordea 
eta planak egiteko herritarren partaide tza.

Oraindik ere alde nabarmena ikusten dugu integrazioa, 
aniztasunaren kudeaketa eta kohesioa susta tzeko adostu 
edo mar txan jar tzen diren tresnen eta hainbat jardueraren ar-
tean, besteak beste e txerik gabeko per tsonen babesleku 
diren eraikinetan a tzerritarrak aterarazten direnean.

Oro har, salbuespenak salbuespen, arduradun publikoek 
diskur tso egokia dute immigrazioaren gainean. Baina 
fun tsez koa da arduradun politikoen jarduera eta aitorpenek 
zeha tz-meha tz bete tzea zuzenbideko estatu demokratiko 
eta sozialaren oinarriz ko prin tzipioek ezar tzen dituzten pa-
rametroak. Honakoei buruz ari gara: legez kotasunaren prin-
tzipioa (Konstituzioko 9.1 eta 103.1 artikuluak), oinarriz ko es-
kubideen inperioa (Konstituzioko 10. artikulua eta I. titulua), 
gu txiengoen babesa (Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarte-
ko Ituneko 27. artikulua), berdintasunerako eta bereiz keriarik 
ezerako eskubideak (Konstituzioko 9.2 eta 14. artikuluak, 
Giza Eskubideen Europako Hi tzarmeneko 14. artikulua eta 
Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituneko 2.1 eta 26. 
artikuluak), eta balore demokratikoen sustapena eta defen-
tsa. Horrenbestez, agintari publiko guztien ardura da ba
lore horiek defenda tzea eta praktika xenofoboak edo is
lamofokoak eragin di tzaketen jarrerak saihestea.

Herri-administrazioek gizarte-erakunde eta programen 
lagun tzaildoak ezabatu dituzte eta horrek eragin zuzena 
dauka etorkinen integrazioan. Erakunde horien lana ezinbes-
tekoa da, malgutasuna eta hurbiltasuna ematen baitute, hau 
da, ordez ka tzeko zaila den balio eran tsia. Gizartean egin-
dako murriz ketek per tsonarik ahulenei eragiten diete eta 
bazterkeria-egoerak indar tzen dituzte. Hori, noski, oso nega-
tiboa da edozein gizarterako. Horren harira, gizartepresta
zioak eskura tzeko baldin tzak gogortu egin dira eta neurri 
handigoan eragiten die a tzerritarrei, aurretiaz ko errolda-aldi 
bat eska tzen denean, adibidez.

Egoera administratibo irregularrean dauden a tzerritarrei 
dagoz kien eskubideei buruz ko nahasmendu eta ezagu tza-
falta oraindik ere nabaria da. Bizi tzeko baimen administrati-
boa ez eduki tzeak ez du esan nahi eskubiderik ez dagoenik. 
Per tsona guztiek, beren jatorria edozein izanda ere, oinarriz-
ko eskubideak dituzte. Halaber, erroldan izena emateko eta 
gizarte-eskubide jakin ba tzuk eskura tzeko eskubidea dute. 
Araudia oso argia da: administrazioaren baimena eduki 
ezean ezin da lanik egin. Baina benetako tutore tza, bizile-
kuaren bor txaezintasuna edo askatasunerako eskubidea 
bezalako eskubideen titular izaten jarrai tzen dute. Duinta-
sunerako eskubidea ere badaukate eta, ondorioz, prestazio 
eta zerbi tzu publikoak muga tzeko har tzen diren erabakietako 
asko zalan tzan jar daitez ke. 

Horren harira, berriz ere errepikatu nahi dugu gizartepres
tazio eta –zerbi tzuen alorrean iriz pidea honakoa izan 
behar dela: ahultasunegoera eta gizartezailtasuna ba
lo ra tzea, jatorria eta egoera administratiboa albo ba
tera u tzita. Gure artean bizi diren per tsonak dira, ez baita 
a tzerritarren sarrera eta egoi tzarako araudia aplikatu. Hiru 
urtez hemen bizi ondoren, bizi tzeko eta lan egiteko baimen 
administratiboa eskuratuko dute. Denbora horretan eskubi-
deak muga tzen bazaiz kie, ordea, baztertuak egongo dira. 
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