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MIGRAZIO ETA MUGIKORTASUNA KANPOAN DEN EUSKAL KOMUNITATEAN: EZAGUERAREN ERAIKUNTZA 

JARDUERA LEHENTASUNAK EZARTZEKO 

MIGRACIÓN Y MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR: LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 

IKASTAROAREN HELBURUA 

 
Ikastaro horren helburua da eztabaida finkatzea, datozen urteotan, Kanpoan den Euskal 
Komunitatean egingo diren ekintzen gainean. Hots, XXI. mendeko kanpoko Euskal presentziaren 
gaineko gogoeta analitikoa orain hasiz (arakatze lan horri ikastaroaren hurrengo edizioetan 
jarraipena emateko bokazioarekin). Eztabaidak ondorio argietara eraman behar gaitu, gero politika 
publikoak garatzeko. 

 

OINARRIAK 

 
Horretarako kanpoan diren euskal gizataldeei, migrazioari eta mugikortasunari buruzko adituak 
bilduko dira, eta horren bitartez:  
 

- Aldizkako foroa sortu behar da kanpoan den euskal presentziak dituen ahalmenen 
gainekoa, ikusteko horrek nola lagun ahal duen Euskadi arrakastatsuago eta 
lehiakorragoari izan dadin globalizatuta dauden egungo Europan eta Munduan. 

 
- Politika bat zehaztu behar da Euskadi kanpoan erakusteko XXI. mendean: Hemendik 

aurrera zer praktikak garatu behar diren, eta zer konpromiso landu behar diren kanpoan 
bizi den Euskal Komunitatearekin. 

 
Beste diasporak bezala, euskal diaspora talentuz betetako kutxa da (eta horietako batzuk baliabide 

ekonomiko handikoak). Horregatik harritzen du, momentura arte, altxor horri onurarik atera ez 

izanak. 

Bitxia da gizarte moduan gai hori sustatu ez izana. Horregatik:  

- Ikertu egin behar dugu non dagoen kanpoko euskal presentzia hori, zeintzuk diren eta zer 
nahi duten. 

mailto:euskaletxeak@euskadi.eus
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- Ondoren, presentzia agerian jarri behar da gaia gizartearen eta politikarien agendan 
ezartzeko. 
 

 

KOKALEKUA ETA DATAK 

 
Ikastaroak tokiko garapenerako tresna gisa funtzionatu dezake proiektuaren kudeaketan 
inplikatutako erakundeen lankidetzaren bitartez (Eusko Jaurlaritza, Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, Azkoitiko Udaletxea), “kanpoan den euskal komunitatearen 
gaineko ezagutza eraikitzearen” ardatz modura. Ikastaroaren egoitza Azkoitiko Intsausti Jauregia 
izango da. 
 
Bi jardunalditan egingo da: uztailak 12 (osteguna) eta uztailak 13 (ostirala) honako egitarauaren 
eskutik: 
 
 

PONENTZIEN PROGRAMA  

 
 
2018KO UZTAILAK 12, OSTEGUNA 
 
 
 
AURKEZPENA: 
 
09:30-10:15 Azkoitiko Udaletxeko, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko eta Eusko 

Jaurlaritzako karguen harrera eta parte hartzea. 
 
 
 
 
PONENTZIAK: 
10:15-11:15  Oscar Álvarez Gila (Euskal Herriko Unibertsitatea) 
  

Diasporaren aurretik: kanpoko euskaldunak, kofradien, frontoien eta euskal 
etxeen artean 
Antes de la diáspora: los vascos del exterior, entre cofradías, frontones y 
euskal etxeak 
 
 

11:15-11:45   Atsedenaldia 
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11:45-12:45 Xose Manoel Núñez (Santiago de Compostela-ko Unibertsitatea) 

 

Galiziako diaspora berriak eta zaharrak: ‘Galizia de alén mar’-etik Galizia 

globalera 

Nuevas y viejas diásporas gallegas: De la ‘Galicia de alén mar’ a la Galicia 

global 

 

 

12:45-13:45 Imanol Galdos Irazabal (Donostia Kultura): 

 

XXI. mendeko euskal presentzien (diasporak) paradigma berriaren 

analisiaren hiru oinarriak: Hunkiberatasuna, errealismoa eta 

eraginkortasuna 

Los tres pilares en el análisis del nuevo paradigma de las presencias 

(diásporas) vascas en el siglo XXI: Emotividad, realismo y efectividad 

 

 

 

13:45-15:30  Bazkaltzeko atsedenaldia 

 

 

15:30-16:30 Pedro J Oiarzabal, Catalina Uzcanga (Deustuko Unibertsitatea) 

 

Euskal mugikortasuna kanpoan: ez egotearen ikusgaitasunik egotearen 

ikusezinera eta aldibereko presentziara eremu digitalean 

Movilidad vasca en el exterior: de la visibilidad de su ausencia a la 

invisibilidad de su presencia y a la copresencia digital 

 

 

16:30-18:00: Mahai ingurua eta eguneko ondorioak (Oscar Álvarez Gila; Xose Manoel 

Núñez; Imanol Galdos Irazabal; Pedro J Oiarzabal; Catalina Uzcanga; 

Moderatzailea: Gorka Álvarez Aranburu)   

 

Mesa redonda y conclusiones del día (Oscar Álvarez Gila; Xose Manoel 

Núñez; Imanol Galdos Irazabal; Pedro J Oiarzabal; Catalina Uzcanga; 

Moderador: Gorka Álvarez Aranburu). 
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2018KO UZTAILAK 13, OSTIRALA 
 
PONENTZIAK: 
09:30-10:30  Carmen González Enríquez (Elcano Institutu Erreala): 

 

Europako Heagoaldeko emigrazio berria 

La nueva emigración desde Europa del Sur 

 

 
10:30-11:30 Marcos Muro Nájera (Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gazteriako 

sailburuordea): 

    

Kanpoan den euskal gazteria 

   Juventud vasca en el exterior 
 

 

11:30-12:00:   Atsedenaldia. 

  

12:00-13:30:  Eztabaida, galderak eta gogoetak 

   Coloquio, preguntas y reflexiones  

 

13:30-14:00  Ikastaroaren amaiera  

   Clausura del curso 
 

   

PARTE HARTUKO DUTEN ADITUAK 

 

Oscar Álvarez Gila 
 

           
 

Euskal Herriko Unibertsitatean egiten du lan, eta haren ikerketa ildo nagusietako bat da euskal 

diasporaren historia. Zehatzago, Filologia, Geografia eta Historia (Vitoria-Gasteiz, Araba) fakultateko 

Erdi Aroaren, Aro Berriaren eta Amerikaren Historia Saileko irakasle titularra da. Era berean, 

atzerriko unibertsitate ezberdinetan irakasle gonbidatua izan da; hala nola, Szegediako (Hungaria) 

“Attila József”-en, Argentinako “Universidad Nacional de Rosario”-n, Idahoko (Estatu Batuak) “Boise 
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State University”-n, Frantziako “Université de Pau et des Pays de l'Adour”-n eta “Université de 

Bretagne Occidentale”-n. 

Gainera, Basque Visiting Fellow izan zen Oxfordeko Unibertsitatean (2008-2009 ikasturtea) eta 

William Douglass Distinguished Scholar-a Nevada-Renoko Unibertsitateko Center for Basque 

Studiesen (2010-2011 ikasturtea). Asociación Española de Americanistas-eko eta Asociación para el 

Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricas Contemporáneas-eko kide ere bada eta, Euskadi, 

Europa eta Amerikako ikerketa talde bateratuarena ere.  

 

Xosé Manoel Núñez Seixas 

 

Florentziako Unibertsitate Institutu Europarraren Historia Garaikideko doktorea da, katedratikoa arlo 

berean Santiago de Compostelako Unibertsitatetik, eta gaur egun Municheko Ludwig-Maximilian 

Unibertsitatean irakasten du. Galiziar eta iberiar diasporan eta iberiar eta europar nazionalismotan 

espezializatuz, idatzi ditu: “¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra 

civil española, 1936-1939” (2006); “Imperios de muerte. La guerra germano-soviética, 1941-1945” 

(2007); “Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la qüestió de les minories 

nacionals a Europa (1914-1936)” (2010);  “Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español 

después de Franco” (2010); “Icônes littéraires et stéréotypes sociaux: L’image des immigrants 

galiciens en Argentine (1800-1960)” (2013); “Las patrias ausentes. Estudios sobre historia y 

memoria de las migraciones ibéricas (1830-1960)” (2014); “Las utopías pendientes. Una breve 

historia del mundo desde 1945” (2015); “Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División 

Azul, 1941–1945” (2016 - Münster, 2016, versión alemana); con J. Moreno, “Los colores de la 

patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea” (2017); “Metaphors of Spain. 

Representations of Spanish National Identity in the Twentieth Century” (Oxford y Nueva York, 

2017).  

Imanol Galdos Irazabal 
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Zuzenbidea eta Euskal Filologian lizentziatua da eta graduondoko ugari ikasi ditu: linguistika, 

itzulpengintza eta interpretazioa, administrazio publikoa, politika zientziak eta nazioarteko 

ikasketak. Administrazio Publikoan karrera luzea egin du eta 30 urtetan kultura, komunikabide, 

aholkularitza politiko eta hezkuntzan jardun du. Horrez gain, Estatu Batuetan izan da irakasle 

(Renoko Nevadako Unibertsitatean) eta Euskadiko publikazio ezberdinetan idazten du zutabegile 

moduan. Halaber, Europa barneko sare kulturalek babestutako proiektu askotan parte hartu du; 

hala nola, “Other Words” Europako komunitate-ekimenean (Mazedonia, Irlanda, Holandako Frisia 

eta Esloveniarekin), ECOC sarean (kulturaren hiriburu europarrak) eta LIKE sarean (kulturaren 

erregio eta hiri europarrak). Gaur egun, Donostia Kultura erakunde publikoko zuzendariordea da 

Donostiako Udaletxean, eta “Tokiko Gobernantza eta Kudeaketa Ereduak: Boise ereduaren analisia 

euskal ikuspuntutik” izeneko doktoretza prestatzen ari da.  

 

Pedro J. Oiarzabal   

 

Deustuko Unibertsitatean Historia lizentziatura ikasi zuen, Belfasten Ekonomia masterra eta 

Nevadako Unibertsitatean (Reno) Euskal Ikasketetan egin zuen doktoretza. Migrazio eta 

diasporetan aditua da, bereziki euskal diasporaren arloan. 2009tik Deustuko Unibertsitatean lan 

egiten du Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuan, eta euskal diasporarekin lotutako ikasketak 

bultzatzeko helburuarekin 2014tik Renoko Jon Bilbao Katedraren titularra da. Irlandan eta Estatu 

Batuetan igaro ditu 16 urte. 

Oiarzabalen jardueraren ildo nagusia da ikertzea euskal presentzia Euskaditik kanpo eta horrek 

administrazio publikoaren kudeaketan sortzen dituen erronkak: Ongizate Estatuaren hedapena 

kanpoko euskal herritarrei eta euskal diasporako erakundeen etorkizuna. 

Alde batetik, emigrante berrien, “migrazio kualifikatua”, konpetentzia profesional, linguistiko eta 
hezkuntzakoak jorratzen dituen obra dauka argitaratua. Bestetik, “The Online Social Networks of 
the Basque Diaspora. Fast Forwarded, 2005-2009” argitalpenaren autore ere bada, zeinetan 
neurtzen duen euskal diasporan teknologia berriek eta komunikazioak duten eragina (sare sozialei 
begiratuz, bereziki). 
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   Catalina Uzcanga Lacabe 
 

 
 
Deustuko Unibertsitatean gauzatu zituen ikasketa hauek: Soziologia lizentziatura, Nazioarteko 

Lankidetza masterra eta Nazioarteko Ikasketa eta Ikasketa Interkulturalaren doktoretza. Lankide 

boluntario eta ikertzailea izan da eta, egun, Ekonomia eta Gizarte Ikerketa Zentroan lan egiten du 

ikerketa teknikari moduan. Uzcangak lantzen dituen ildo nagusiak hauek dira: migrazioak gizarte 

digitalarekin duen lotura ezartzea, emigrazioaren inguruko politika autonomikoak aztertzea, eta 

emigranteekiko arreta eta itzulera politikak ikertzea. Honako lanak argitaratu ditu: “Migrant 

organisations in Spain: an enquiry into their digital inclusion in the network society” (2017), 

Oiarzabalekin Journal of Ethnic and Migration Studies-en; “Social media and security analysis 

report” (2017) ondorengo estekan: http://project.peacetraining.eu/project-structure/. Testu hauen 

egilekide ere bada: “Las nuevas tecnologías y las relaciones entre los miembros de las asociaciones 

de origen inmigrante en España”. Lan hau dago “Actas del VIII Congreso sobre Migraciones 

Internacionales”-en (2016) [online]; “Las asociaciones de inmigrantes en Euskadi: una aproximación 

a su inclusión en la Sociedad Red”, lan hau dago “Actas del X Congreso Vasco de Sociología”-n 

(2015) [online]; “Análisis Comparativo de Políticas Autonómicas para la Emigración y la Ciudadanía 

en el Exterior” (2015) Revista Migraciones 38, 137-161;  “Emigración de retorno a Euskadi: Análisis 

comparativo de políticas autonómicas” (2013) Inguruak 53, 370-387. 

 

Carmen González Enríquez 

 

Elkano Institutu Errealeko ikertzailea da, iritzi publiko eta migrazioen arloak zuzentzen ditu, eta 

UNEDeko Politika Zientzien saileko katedratikoa da. Ikertzaile bisitaria izan da Oxford 

Unibertsitateko Centre on Migration Policy and Society-an eta Budapesteko Ikasketa Politikoen 

Zentroan. General Gutiérrez Mellado Unibertsitate Institutuan graduondoko irakaslea da. Azken 

urteotan, nazioarteko migrazioen inguruan ikertu du: Europar Komisioak finantzatutako hainbat 

proiektutan eta “New Emigration in Europe: The Effects of the Economic Crisis in Southern Europe 

and Ireland” izenekoan, esaterako. Espainiako immigrazioaren inguruko proiektu asko zuzendu ditu, 
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hala nola: “La inmigración y el sistema de partidos políticos”, “La prevención del conflicto étnico en 

los barrios de alta inmigración”, “La inmigración como reto en las relaciones hispano-marroquíes”, 

“La inmigración y la representación de los intereses de los trabajadores en España”, “Inmigrantes y 

madrileños: relaciones de vecindad e integración social” eta “La convivencia con los inmigrantes en 

Barcelona”. 2013. amaieratik bere ikerketak oinarritzen dira Espainiak kanpoan eta barruan duen 

irudian, eta nazioarteko harreman zein kanpo politikan espainiarrek duten iritzi publikoan. 

 
Marcos Muro Nájera 

 

 
 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gazteriako sailburuordea da. Zuzenbidean lizentziatua Deustuko 

Unibertsitatean, hainbat master egin ditu erakundeen kudeaketa aurreratuen inguruan. Egungo 

postuan egon baino lehen, Eusko Jaurlaritzan eta Bilboko Udalean hamaika erantzukizun-kargu izan 

ditu honako esparruetan: tokiko garapena, hiri plangintza, hiriko merkataritza-guneen 

antolakuntza, turismoa eta Bilboko eta haren alde metropolitarraren kanpo proiekzioa. Zentzu 

horretan, nabarmentzen da Bilboko hiriaren hautagaitza Munduko Diseinuaren kapitala 2014an 

izateko. Marcos Murok hautagaitza horretan koordinatzaile gisa egin zuen lana. Bilbo Hegoafrikako 

Cape Town eta Irlandako Dublin hiriekin lehiatu zen, baina azkenik Hegoafrikako hiriak irabazi zuen. 

Aurreko edizioetan Turin (2008), Seul (2010) eta Helsinki (2012) izan ziren hautatuak. Hautagai 

zerrendan  txertatzeak, hori soilik, erreferente  bihurtzen du hiria lehiakortasuna nahiz bizi-kalitatea 

hobetzeko diseinuaren garrantzian. Horretaz gain, 2010. urtean   Bilbok Shangaiko Erakusketa 

Unibertsalean izandako agerpenaren arduraduna izan zen.  

 

   Gorka Álvarez Aranburu 
  

 
 
2018 Udako Kurtso honetako zuzendaria da, egun Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusian 
txertatuta dagoen Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaritzaren buru da 
Lehendakaritzan. 
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Ekonomista formazioz, Diputatuen Kongresuan Eusko Abertzaleen Taldeko  (EAJ-PNV) laguntzailea 
izan zen. Denbora luzean Madrilgo euskal etxearen zuzendaritza-batzordeko kide izan zen. Garai 
hartan, 2011. urtean, euskal etxeak Eusko Ikaskuntzaren ENE saria jaso zuen Espainiako hiriburuan 
euskararen eta euskal kulturaren alde egindako sustapena aintzatetsiz. Ondoren, Bizkaiko foru 
Aldundian lan egin zuen Euskal Komunitatearentzako zuzendari izendatu zuten arte. Gaur egun 
kargu horretan dihardu.  
 

 

IKASTAROAREN KONTZEPTUZKO ERREFERENTZIA ESPARRUA 

 
XXI. mendeko bigarren hamarkadan sartzear, munduko hazkundea Asia-Ozeano Bareko esparruan 
ardazten da. Gure ekonomiaren erronka merkatu horretan euskal presentzia areagotzea da 
merkatu historiko tradizionalak, Europatik gertu daudenak, oharkabetu gabe. Jarduerak hartu 
dituen bi noranzkoak, susperraldian dagoen mundu ekonomikoa eta Europa, Euskal Kanpo 
Harremanetako estrategia ekonomikoaren lan-ildoak dira. 
 
I+G+B-an lider bilakatu da Euskal Autonomia Erkidegoa hegoaldeko Europan, baina etorkizuneko 
erronkak ikaragarriak dira. Horiei buruz eta gure aktiboen kokapenari buruz eztabaidatuko dugu.  
  

Gainera, irudiaren transmisio-garraio garrantzitsua da Kultura, baita integrazio globalarena eta giza 

garapenarena. Lurralde baten irudia lehiakortasun-abantaila bat da, bisitariak ez ezik inbertitzaileak 

eta talentua ere erakartzen laguntzen duelako; gainera, balio erantsi altuko eta etorkizuneko 

jarduerak sendotzen dituzte eta, kalitatezko enpleguak sortu.  

Euskadiko kultura erakargarrien zabalkundea eta jendarteratzea lehiakortasun-abantailaren 
faktorea den bitartean, euskara eta diasporaren arteko lotura mantentzeko (eta hedatzeko) 
erronka erabakigarria dago. 
 

Globalizazioak gaur egungo aldaketa sozio-ekonomikoetan  dute: nazioarteko oihartzuna, 
azkartasuna eta tokiko eta eguneroko inpaktua. Globalizazioren aurrekariak II. Mundu Gerra 
ondoren gertatu zen eztanda zientifiko-teknikoaren emaitza dira. 
 
Mende aurreko 70. hamarkadako elementu aitzindari horiek ageriko lorpenak bilakatu ziren, 
zibilizazio eredu berriko etorreren berri emanez: ezagutzaren gizartea edo gizarte postindustriala. 
Horren bitartez, teknologia berriak agertu ziren eta mugen lausotzea eman zen. 
 

Mundua aldatu egin da. Geroztik, txikitu egin dela dirudi, eskuragarriago bihurtu da. Lehen baino 
eragile gehiagoren eskura dago. Elkarren artean hurbilago gaude, kudeatzeko askoz ere 
konplexuagoa baldin bada ere. 
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Egun, denborak eta espazioak ez dute hain muga pisutsurik eta ia aldaezinik direnak. Errazagoak 
dira erabiltzeko teknologia berrien ondorioz: batez ere garraioan, informatikan (garai hartan 
populartasuna handiagotzen ari zena) eta komunikazioan.  
Mundializazioa edo globalizazioa, ordutik hona koipe orban baten antzera planetan zehar 
zabalduta, modu ezberdinetan iritsi da gizarteetara (garatuak, garapen bidean eta azpigaratuak) eta 
norbanakoetara (lagunduta edota kaltetuta eskuragarri dituzten gaitasun, formazio eta tresnen 
arabera). 
 

MIGRAZIOA ETA MUGIKORTASUNA 

 
Testuinguru horretan, “migrazioa” eta “mugikortasuna” etorkizun hurbilean modu esanguratsuan 
haztea aurreikusten da. Kanpoan bizi den jendeak “onura” asko ekar diezaieke, eta dakartzate, 
hartu dituzten gizarteei eta baita jatorrizko gizarteei ere.  Areago, Europan eta Mundu globalean 
ibiltzen diren hiri, eskualde eta Estatu  horietan pertsonen mugimendu askearen erronka 
kudeatzeko politika egokiak bideratzen badituzte. Ikuspegi honetatik “kanpoan den euskal 
komunitatea” da Euskadi eta Mundua lotzen dituen berezko, hurbileko eta berehalako lokarria.  
 
“Migratu” eta “mugitu” egiten diren pertsonen erronkak dira aldi berean jatorrizko edo helmugako 
hirien, eskualdeen eta Estatuen erronkak ere, Europan eta globalizatutako Munduan 
“nazioartekotu” nahi diren heinean.   
 
Euskadin, 8/1994 Legeak, Euskal  Autonomi Elkarteaz  kanpoko  euskal  gizatalde  eta  etxeekiko 
harremanetarakoak, kanpoko euskal komunitatearekiko harremanak egituratzen ditu.  
 
Euskal Herriko Autonomi Estatutuaren 7.2. atalean jasotzen den Euskal Herritarren izaera 
politikoaren definizioari jarraituz, 8/1994 Legeak 3. atalean ezartzen  du zeintzuk osatzen duten 
euskal gizataldea. 
 
Oro har, “kanpoan dagoen euskal gizataldeetako” kidetzat jotzen dira: 
 

 “Euskal hiritarrak”: Euskal Herriko Autonomi Estatutuaren 7.2 atalean esaten den eran 
Estatutik kanpo bizi diren euskaldunak Euskadin izan badute azken administrazio-
herrikidetasuna eta Espainiako herritartasunari eutsi badiote; hau da, erbesteratuak. Baita, 
gerra zibilaren ondorioz atzerrira eraman zituztenak. Dena den, multzo hau desagertzeke 
dago kideen adin altua dela eta. 
 
 

  “Euskal jatorria duten hiritarrak”: Euskal etxe aitortuetako bazkideak.  
 

 Aintzat hartzen hasi dira, edo komenigarria izango litzateke, euskal etxeetako kideak ez 
diren euskal jatorridun hiritarrak eta baita euskaldunak ez izanda euskal ahaidetasuna 
duten horiek.  
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Kanpoan den euskal komunitatea aztertzerako orduan, aintzat hartu behar da bereziki “migrazioa-

mugikortasuna”k duen bilakaera azkarra beti nazioartekoa den testuinguruan. 

Gaur egun, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia Berriek (IKTB) garraioak jazo dituen 

aurrerapenekin batera ikaragarri erraztu dute mugikortasuna.  Hiri-aglomerazio globaletara 

mugitzen ari dira langileak eta gero eta gehiago dira hiritar erbesteratuak (estatuko, estatuz azpiko 

eta batzuetan gaineko ordenamenduetan jatorria duten eskubideen eta betebeharren titularrak 

direnak). Europar Batasuneko Merkatu Bakarrean gertatzen da hau bereziki.  

Azken finean, azken urteetan hedatu egin den “atzerriko hiritartasun”-aren kontzeptuak 

herrialdetik kanpo bizi edo mugitzen direnei egiten die erreferentzia.  Gaur egun joan-etorri 

askearen eskubidearen erabilpenak ari du kontzeptuaren hedapena areagotzen Europar 

Batasunaren baitan (EB). Baita  merkatuen eta gizarte garaikideen internalizazio eta globalizazioak. 

Euskal gizartea testuinguru honetan bete-betean kokatzen dela esan beharra dago.   

Ondorioz, Eusko Jaurlaritzak bi erronka mahagaineratu ditu. Alde batetik, Euskaditik kanpo bizi 

diren euskal hiritarren eta euskal jatorria duten pertsonen premiei erantzuna ematea. Bestetik, 

globalizazioa bultzatzen duten dinamiken ondorioz, euskal presentzia eta interesak indartu egin 

behar ditu nazioartean.   

Testuinguru horretan, euskal jatorriko pertsonak, euskal ahaidetasuna dutenak eta elkarteek duten 

harremanek osatzen dituzten interesgune berritzaileak, sormenekoak eta praktika onak.  

Azken hamarkadan Europa da euskal migratzaileen helmuga ohikoena. Mugikortasuna ahula bada 

ere, etengabean hazten ari da. Europara migratzen dutenen gehiengoa Estatu espainiarrean 

jaiotakoak dira, lan egiteko adinean daude eta emakumezkoak gailentzen dira (Frantziako 

euskaldunak ere badira multzo honetan).  

Gaitasun handiko migrazioa da honakoa (graduondoko ikasleak, akademikoak eta profesionalak). 

Migratzen duten pertsonek hezkuntza, profesional eta hizkuntza konpetentzia maila altua dute eta. 

2012.urteko datuen arabera (INE) kanpoan dagoen euskal komunitatearen (EAE, Euskal Autonomia 

Erkidegoa) % 38,18 Europan bizi da, gainera 2015.urtetik zifra honek seguruenik gora egin duela dio 

INEk.  

Beraz, kanpora doazen EAEko euskaldunen herenak  baino gehiagok Europar Batasuneko herrialde 

bat aukeratzen du. Erabaki horretan faktore ekonomiak ez diren beste arrazoi batzuk daude. 

Jendeak Europara jotzen du zoriontasunaren bila: eros ahalmena, gizarte mugikortasuna, 

bizimoduak, norbenakoaren hazkundea, hobekuntza profesional, edota guztitik zer edo zer.  25 eta 

35 urte tartean dauden pertsonak dira, lehentasun zorrotzak dituztenak. Orain arte euskal etxeak 

ez dira gai izan pertsona horiek erakartzeko.   
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Frantzian daude kanpoan dauden EAE-ko euskaldunen %18,20 (Frantzian barreiatuta dauden 

euskaldun horietatik gehienak dira jakina kontinenteko euskaldunak). Jarraian Erresuma Batua 

dator, ehuneko 5,97rekin (hori bai, hemendik aurrera ikusi beharko da Brexit-ak duen eragina), 

Alemania % 3,83 eta Belgika %1,97. Herrialde guzti hauen hiriburuetan euskal etxe bat dago. 

Horretaz gain, Parisen biltzen da Euskal Herriko immigrazio historiko kontinentala. Eta Bruselaren 

(erbestearen seme-alaben gain) egitura komunitarioaren inguruan txertatuta dago euskal 

presentzia garrantzitsua.  

Paraleloki, Europako euskal etxeetan lotura frankofonoa gailendu egiten da (Bordele, Montpellier, 

Marseilla, Paris, Pabe eta Brusela).  

Dena den, hau da euskal emigrazio-mugikortasunaren gaur eguneko argazkia, Europa helmuga 

gustukoena duelarik. Baina argi dago euskal emigrazio historikoak (Pirinioetako alde batekoa eta 

bestekoa) beste erreferentzia puntu bat duela: Amerika.  

Hortaz, kanpoan den euskal komunitatearentzat estrategia globala eraiki ahal izateko denboran 

atzera egin beharra dago (kanpoan dagoen euskal komunitatearen gertakaria ulertu ahal izateko).  

Horrela, ohartuko gara gure mugen kanpoko protagonista nagusiak Amerikara joan ziren emigrante 

euskaldunak direla.   

1999.urtean Gasteizen egindako II. Euskal gizataldeen Mundu Kongresuaren Azken adierazpenean 

euskal agintariei eta euskal gizarte orokorrari luzatu egin zitzaien gonbidapena “betiereko mugak 

gainditzen dituen eta birtuala den eremu bat eraikitzera, Euskal Herria euskaldunak joaten diren 

edonora eramateko gai dena, hau da, euskalduntasuna babesteko eta sustatzeko balio duen 

munduko sarea osatzera”.    

SAIOAREN ILDOAK 

 

Gustatuko litzaiguke Udako Ikastaro honetako saioak aurreko adierazpenaren inguruan antolatzea, 

kanpoan den euskal komunitate osoa testuinguruan kokatuz eta horren gaietan jarduteko ideiak 

aurreratuz: historikoa, zuztartua, izen berrikoa, “likidoa”goa eta oraindik ere ulertzeko eta 

harengana heltzeko zaila dena. 

 
o Naturaleza “likido”, “birtual” eta “klik” bidezkoa da kanpoan den euskal komunitatearen 

gizartearena eta horrek bideratzen gaitu informazioaren gizartera egokitzera. Sare 
telematiko eta digitalizazioa izango dira ikastaroan ezinbestean agertuko diren gaiak, baina 
horrez gain, beste ikuspegi batzuk ere txertatu nahi ditugu: 
 

o Euskal diasporaren aldeko praktika onen truke eraginkorrak antolatzea. 
o Gai honetan sartuta dauden erakundeekin lankidetza ereduak garatzea. 
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o Erbesteratutako eta diasporako jendearentzat nolako ikerketak bultzatu ditzakegun. 
o Nola eman dakieken lehentasuna erbesteratutako gazteei eta euren arazoei (ikasleek, 

ikertzaileek, berritzaileei, eta abarrek pairatzen dutenak). 
o Euskara eta euskal diasporaren arteko lotura eta zabalkundea nola ezarri. 
o Nola antolatu eta sustatu daitezkeen itzultze politikak.Bektore hori lotuta dago 

(ondorengora era, baina ez soilik) “garun-ihesa / “adimen-hartze” binomiora. 
o Agerikotasun eta komunikazioaren politika proaktibo bat nola garatu daitekeen. 

 

Azken finean, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaritzaren helburua da Euskaditik 

kanpo bizi diren herritarrei entzun, babesa eman eta koordinatzea, euskal diasporatik asko baitute 

erakusteko. 

Gure ikuseremua zabaltzea nahi dugu, gure programak nola kudeatu eta koordinatzeko euskal 

presentzia dagoen edozein tokitan (publiko objektibo eta zorrotzarentzat): euskal etxeek nolako 

neurria har dezaketen munduan, euskaldunak dauden tokian gure kultura erakustea, harrera 

gizarteetara zabaltzea eta kolektibo homologoekin batera lan egitea. 

Esperientziak erakusten digu gaur arte informazioa, ezagutza espezializatua eta aholkularitza 
jasotzeko eta zabaltzeko kanalak ez digutela utzi kanpoan den euskal komunitatea nahi genuen 
beste ustiatzen. 
 
Azken finean, zeharkako estrategia bat txertatzeko beharra ikusten dugu, kanpoan den euskal 

presentzia anitzak eratutako sare global bat sortzen joan dadin (Euskadiko herritarrak, jatorri 

euskaldunekoak, euskalduntasunarekiko kidetasuna dutenak eta elkargunerako balio duten talde 

eta komunitateak). Hala, kanpoan indartuko dira euskaldunon presentzia eta interesak, eta 

dialogoa emango da euskaldunon elkarguneetan. 

 


