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1. SARRERA 

Irungo Udalak eta Gizarte Ongizate Arloak Irungo iragaitzazko migrazioaren inguruan 
egindako lankidetza eskaerari erantzuten dio Begirune Fundazioko teknikariek 
egindako txosten honek. 

Begirune Fundazioko teknikariek eraman dute burura ikerlan hau. Talde hori osatzen 
duten pertsonak adituak eta espezializatuak dira ikerketa sozial aplikatuan, eta 
esperientzia handia dute migrazioen arloan eta erakunde pribatu zein publikoentzat 
egindako tokiko migrazioari buruzko azterlanetan.  

Teknikarien talde horrekin bat egin du proiektu honetan Merieme Anejdam ikertzaile 
sozialak, haren lana ezinbestekoa izan da hemen aurkezten dugun informazioaren zati 
bat jasotzeko.  

Era berean, eskerrak eman behar dizkiegu taldearekin bildu diren erakundeei eta 
pertsonei, elkarrizketen, solasaldien eta eztabaiden bidez ikerlana sustatzen lagundu 
baitute. Bereziki aipatu nahi ditugu Irungo Udaleko Gizarte Ongizate arloko langileak, 
Gurutze Gorria eta Irunen dauzkan baliabideetako langileak, Irungo Harrera Sarea, 
Etorkinekin Diakité Sarea, Caritas, Irungo Udaltzaingoa, Baionako Udala, Baionako Pausa 
Zentroa, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile Iker Barbero, Gizarte Ongizateko ordezkari 
David Nuño eta beren denbora eta laguntza eskaini dituzten hainbat lagun. 

Ikerlan honen helburu nagusia izan da Irungo udal esparruko iragaitzazko migrazioari 
buruzko azterlan bat egitea. Horretarako, metodologia hau erabili da: 

 1. Bulegoko lana: Teknikarien taldeak iragaitzazko migrazioari buruzko 
datuak eta beste gizarte arlo batzuen inguruan dauden udal diagnostikoetako 
informazioa bildu zituen. Era berean, dagokion literatura akademikoa berreskuratu 
zuen. 

 2. Elkarrizketa sakonak adituei: guztira hamabi elkarrizketa egin zitzaizkien 
adituei, elkarrizketa fokalizatuaren teknikarekin: 

• Irungo Udala: Gizarte Ongizate Arloa 
• Irungo Udala: David Nuño, Gizarte Ongizateko ordezkaria 
• Zubia baliabidea 
• Gurutze Gorriak Irule kalean duen baliabidea  



 

Irungo iragaitzazko migrazioari buruzko azterlana 6

• Irungo Harrera Sarea 
• Irungo Caritas 
• Baionako Udala, Gizarte Ekintza eta Elkartasuna 
• Baionako Pausa Zentroa 
• Etorkinekin Diakité - Baiona 
• Etorkinekin Diakité – Hendaia 
• Irungo Udaltzaingoa 
• Iker Barbero, UPV/EHUko ikertzailea eta irakaslea

3. Inkesta iragaitzazko migrazioan daudenei: zundaketa bat egin zen hogeita 
bat egunez, eta iragaitzazko 214 migratzaileri buruzko informazioa bildu zen. 
Informazio horrek sexuari, adinari, jatorriari, helmugari, bidaia denborari eta beste 
alderdi batzuei buruzko datuak eskaini dizkio azterlan honi. Txosten honen bigarren 
atalean sakonduko dugu inkesta honen metodologian eta emaitzetan. 

4. Elkarrizketak iragaitzazko migratzaileei: guztira bederatzi elkarrizketa egin 
zitzaizkien, aurrez aurre, profil hauek dituzten pertsonei: 

• Gizon gaztea, 19 urtekoa, sudandarra 
• Gizon heldua, 34 urtekoa, sudandarra 
• Gizon gaztea, 22 urtekoa, maliarra 
• Gizon heldua, 34 urtekoa, ginearra 
• Emakume gaztea, 24 urtekoa, alabarekin, kamerundarra 
• Emakume gaztea, 23 urtekoa, maliarra 
• Gizon gaztea, 23 urtekoa, marokoarra 
• Emakume heldua, 34 urtekoa, gabondarra 
• Emakume heldua, 40 urtekoa, mauritaniarra 

Informazioa biltzeko lau metodo horien bidez lortu ditugu Irungo iragaitzazko 
migrazioaren puzzlea osatzen hastea ahalbidetzen diguten datuak, diskurtsoak eta 
perspektibak.  

1.1. Testuingurua: iragaitzazko migrazioa 
“Iragaitzazko migrazioa” delakoak duen esanahi kanonikoaren definiziorik ez badago 
ere (iragankortasun epeek muga lausoak izan ohi dituzte), iragaitzazko migrazioa 
hizpide dugunean adituak ados daude pertsona horien zaurgarritasuna dela alderdi 
guztiz garrantzitsu bat: “hala esaten diegu gure herrialdean modu iragankorrean 
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daudenei, hirugarren herrialde batera iristeko xedea dutenei eta zaurgarritasun egoeran 
daudenei, une bakoitzean dauden gizartearen babesa behar dutenei." 1 

Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Mandatarien Bulegoak (OHCHR) adierazten du 
oro har iragaitzazko migraziotzat dugula “migratzaileek herrialde batean edo batzuetan 
egiten duten aldi baterako egonaldia, behin betiko herrialdera iristeko xedearekin”. 
Kontzeptu horren denborazkotasuna zaila da zehazten, eta hortxe sortzen dira 
iragaitzazko migratzailea nor den definitzeko erronkak. Pertsona batek lurralde jakin 
batean egiten duen egonaldia ez denez denboraren ikuspegitik zehazten, batzuetan zaila 
izaten da migrazio irudi horren definizioa zehaztea, gertakariaren izaera mugikorrak 
berak eragozten duelako.2   

Ugari eta askotarikoak dira nazioarteko eta kontinente arteko migrazioak edo 
desplazamenduak bultzatzen dituzten alderdiak, baina elkarri estu lotuta egoten dira. 
Oro har, pobrezia, bereizkeria, eskubide gabeziak (hezkuntza eta osasuna), lan duinik 
eza, indarkeria, genero desberdintasuna, klima aldaketa eta gatazka politikoak eta 
gerrak dira eragile nagusiak. Horietan guztietan, gainera, sozietate hartzaileen lan 
merkatuetako eskulanaren beharra dago.   

Guztiarekin, ez dago ukatzerik fenomeno honek une honetan duen garrantzia, ondorio 
larriak baititu Giza Eskubideetan. Errealitateak erakusten digu mugimendu mota hori 
handitu egin dela, populazio ibiltaria, zaurgarria eta ikusezin bihurtua sorrarazi duela, 
eta ezinbestekoa dela egoera hori aztertzea eta arreta jartzea pertsona horien 
mugikortasuna modu seguruan eta duinean bermatzeko. 

Pertsona horien egoera espezifikoari atxikitako zaurgarritasuna dela eta, iragaitzazko 
migrazioari buruzko azterlana normalean egoera irregularrean dauden migratzaileek 
osatzen duten kolektiboan oinarritzen da, hirugarren estatuetara zuzentzen diren baina 
egoera erregularizatuta duten pertsonak alde batera utzita. Egoera erregularizatuta 
duen migratzaile batek ez du baldintza irregularretan bidaiatzen duen beste baten 
egoera berean bidaiatzen. Esate baterako, hainbat azterlanek adierazten dute 
migratzaile irregular gehienek ekonomia ez formaleko agente sorta baten zerbitzuak 
erabiliko dituztela beren bideko tokiren batean, besteak beste trafikatzaileenak.3 

Azterlanean zehar ikusiko dugunez, definizio hori (berariaz edo ez) irakur dezakegu 
erakundeek, zerbitzuek eta baliabideek egindako lanean. Horrexegatik, hain zuzen ere, 
gu ere talde horri lotuko gatzaizkio azterlan honetan.  

 

 

1 BLANCO, Cristina (2022). La inmigración en tránsito a través del País Vasco. Recursos institucionales y 
características básicas [atala]. El tránsito de personas migrantes desde la perspectiva de los derechos y la 
acogida digna. BARBERO, Iker (ed.). 

2 OHCHR (2018). Iragaitzazko migratzaileen egoera. A/HCR/21/35 txostena. 

3 Ibídem. 



 

Irungo iragaitzazko migrazioari buruzko azterlana 8

Beraz, Irundik igarotzen diren iragaitzazko migratzaileak halako zaurgarritasun egoeran 
daude, ez dute herrialdean gelditzeko asmorik, sarri askotan artatzen dituzte 
erakundeen baliabideek, eta egoera irregularrean daude. Definizio horretan gehiago 
sakonduko dugu dokumentuan zehar, Euskal Herriko mugaldeko udalerrian gertatzen 
diren xehetasun eta salbuespen (nahiz eta, agian ez diren salbuespen kasuak izaten) 
gehiago jasota. 

1.2. Egoera 2018an 
Gutxi gorabehera 62.933 biztanle ditu Irungo udalerriak, Gipuzkoa eta Hego Euskal 
Herriko Hendaia herria bereizten dituen Bidasoa ibaiaren muga naturalean dago.  

Mugaldean dagoenez, hil ala biziko tokia da Irun nazioarteko migrazio prozesuetan, eta 
horrexegatik da aurkintza estrategikoa Europako hainbat herrialdeetaranzko 
iragaitzazko migrazioarentzat. Hala bada, Frantzia, Belgika edo Alemaniarantz doazen 
milaka migratzaile afrikarrentzako igarobide bihurtu da Irun eta Hendaia arteko muga. 

Irun historikoki izan da mugaldeko igarobide: diktaduraren azken hamarkadetan, 
Bidasoa ibaian barrena Espainiatik Frantziara igarotzeko “jauzia” egiten saiatu ziren 
ehunka migratzaile portugaldar hil ziren4. 

1985ean Schengen zirkulazio askeko Europako esparrua sortu bazen ere, Irun-
Hendaiako mugan kontrol zorrotzek eta arrazistek “barne” muga bat sorrarazi dute 
Europar Batasunaren barruan.   

Izan ere, 2003 eta 2007 urte bitartean une aipagarri bat gertatu zen ia 200.00 bulgariar 
eta errumaniar (oraindik ez zeuden Europar Batasunean), Ipar-Hego bidea egiten ari 
zirenak eta Espainian Irundik eta La Jonqueratik (Katalunia) sartzen saiatu zirenak, 
itzularazi zituztenean. 

Baina 2018. urtean beste aldaketa bat gertatu zen mugan. Udako hilabeteetan, Europako 
hainbat herrialdetara bidean Espainiara iritsitako pertsona fluxu garrantzitsu bat 
gertatu zen, besteak beste Matteo Salvini ministro italiarrak Italiako mugak ixteko 
agindua eman zuelako eta Pedro Sanchez gobernuburuak eta PSOEko idazkari nagusiak 
Aquarius ontzi mediatikoa Valentziako portuan sartzeko baimena eman zuelako.5 

 

 

4 ARBURUA GOINETXE, Rosa. Euskal Herriko Mugaz gaineko portugaldarren pasa. (n. d.) www. irun. 
org/enlaces/00035166. pdf 

5 “El Gobierno ofrece el puerto de Valencia para acoger a los 629 refugiados a la deriva en el 
Mediterráneo” ElDiario. es (2018ko ekainak 11). https: //www. eldiario. es/comunitat-valenciana/ribo-
valencia-refugiados-rescatados-mediterraneo_1_2083070. html 
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Grezia/Italiatik Espainiarako bide aldaketaz gain, aldatu egin zen inora iristeko bide 
nagusia, eta 2017tik aurrera, itsas bidaiak nagusituko ziren lehorreko bidaien gainetik. 
2020rako apenas erabiliko zen lehorreko bidea.6 Aldaketa horrekin batera hirukoiztu 
egin da Espainiara bidean desagertutako pertsona kopurua.7 

Ustekabeko bide aldaketa azkar horren ondorioz, bat-batean hamarnaka lagun iritsi 
ziren irungo autobus geltokira euren oinarrizko beharrizanei erantzungo zien 
laguntzarik gabe. 2018ko ekainaren 18an aurreneko talde handia iritsi zen Donostiako 
geltokira, Ginea, Mali eta Kamerungo 46 lagun (taldean baziren bi adingabe). Egun 
batzuen buruan beste talde handi bat iritsi zen. Frantziara jarraitzeko asmoa zuten, 
baina polizia frantsesak (Police Aux Frontières) geldiarazi eta Irungo hirira itzularazten 
zituen legezko prozedura bakar bat ere bete gabe.8 Egoera horrek pixkana-pixkana 
eragin zuen mugikortasuna geldiarazten eta Irunen hainbat egunetako egonaldia egitera 
behartzen zuen egoera. Testuinguru horretan, ezinbesteko premia bihurtu ziren beste 
herrialde baterako bidean dauden pertsonak hartzeko eta atsedenaldi bat emateko 
baliabide instituzionalak.  

Egoerari adi eta Irungo Harrera Sareak antolatutako herri salaketa baten ostean, Eusko 
Jaurlaritzak eta Irungo Udalak ahalik eta azkarren jarduteko erabakia hartu zuten 
fenomeno berri horri erantzun bat eskaini ahal izateko. 

Euskadi mailan, 2018ko udan (ekainak 18) Iragaitzazko Pertsona Migratzaileei 
Larrialdiko Laguntza Emateko Erakundeen arteko Koordinazio Mahaia sortu zen. Eusko 
Jaurlaritzako Familia Politika eta Aniztasuna Saila buru, hauexek dira parte hartzaileak 
mahai honetan: Gobernuren Ordezkaritza Euskadin, Biktimen Idazkaritza Orokorra, 
Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideak eta Lankidetza, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Saila, Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Irungo Udalak eta gizarte erakunde hauek: CEAR, 
Caritas, Munduko medikuak, SOS Arrazakeria eta Gurutze Gorria. 

Prestaziotzat hartzen dira hauekin lotutakoak: ostatua eta mantenua, garbitzeko eta 
higienea zaintzeko materiala, arropak, oinarrizko osasun arreta, informazioa eta 
orientabidea, familiekin eta lagunekin harremanetan jartzeko laguntza, asiloaren edo 
nazioarteko babesaren onuradun izan daitezkeenak eta zaurgarritasun egoera berezian 
daudenak hautematea, artatzea eta horietara bideratzea. 

 

 

6 BLANCO, Cristina (2022). La inmigración en tránsito a través del País Vasco. Recursos institucionales y 
características básicas [atala]. El tránsito de personas migrantes desde la perspectiva de los derechos y la 
acogida digna. BARBERO, Iker (ed.). 

7 UNCHR. Data Portal. https: //data. unhcr. org/en/situations/mediterranean/location/5226 

8BARBERO, Iker; GIACOMO, Donadio. La externalización interna de las fronteras en el control migratorio 
de la UE. CIDOB d’Afers Internacionals aldizkaria, 122. zk.  
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Une horietan ezarri zen beste herrialde batera bidean Euskadira iristen ziren 
migratzaileei arreta humanitarioa emateko Kontingentzia Plan bat, "Lehen 
Kontingentzia Plana" izenekoa.   

2018ko ekainean lau aterpe prestatu ziren 227 plazarekin, Bilbon (88 plaza), Donostian 
(30 plaza), Irunen (60 plaza) eta Gasteizen (55 plaza). Hilabete batzuk geroago, 
aurrerago ikusiko dugun bezala, Irunen zabalduko eta zentralizatuko ziren iragaitzazko 
migratzaileentzako baliabide instituzionalak. 

1.3. Barne mugak 
Iragaitzazko fenomenoa 2018an garrantzitsua izan bazen ere, batez ere mediatikoki, 
okerra litzateke urte hura zerbait berriaren abiapuntutzat hartzea. Beste herrialde 
batera iristeko migrazioa historikoa izan da Irunen, eta 2018 aurreko urteetan baziren 
uda hartan gertatu zen egoera aurreikustea ahalbidetzen zuten aurrekari batzuk. 

Azaldu bezala, pertsona horiek Irunen gelditu eta gauak bertan eman behar izan zituzten 
Frantziako mugetako agintariek bidean gelditu eta itzularazten zituztelako. Hau da, 
iragaitzazko migrazioa estu lotuta dago muga arloko politika gero eta zorrotzagoekin, 
eta horrexegatik bihurtzen dira lurralde arteko mugaldeak iragaitzazko migrazio horien 
kontzentrazio gune. Horixe da Irungo hiriaren kasua. 

Frantziak 2015ean berrezarri zituen formalki mugaldeko kontrolak. Une hartan, alerta 
antiterrorista izan zen muga militarizatzeko arrazoia. Orduz geroztik, Frantziako 
gobernuak hilabete gutxi batzuen buruan aurkitu ditu Hendaiarako sarrera ixteko 
arrazoiak, tartean COVIDa eta Ukrainako gerra. Bereziki hertsia izan da Frantziaren 
muga arloko politika hauteskunde aldietan. 

Lehenengo urte hartan 128 lagun itzularazi zituzten; 2016an 2.825; 2017an 4.764 eta 
2018an 8.450.9 

Zifra horiek esaten digute 2018 ez zela iragaitzazko migrazioaren abiapuntua izan, 
baizik era aldi hartako inflexio puntua. Data hartan kontrolen zurruntasuna eta 
iragaitzazko migratzaileen bolumena aldatu ziren, eta ondorioz, hamarnaka migratzaile 
gertatuko ziren Irunen "buxatuta", lo egiteko, jateko edo atseden hartzeko lekurik edo 
baliabiderik gabe.  

Mugako politika murriztaileak tresna juridikoen existentzian eta aplikazioan islatzen 
dira, hala nola berronartzeko eta mugako lankidetzarako aldebiko akordioetan (kasu 

 

 

9 DONADIO, Giacomo. Experiencias de solidaridad y acogida hacia las personas en tránsito en espacios de 
control fronterizo: el caso de Hegoalde (País Vasco sur). [atala]. El tránsito de personas migrantes desde la 
perspectiva de los derechos y la acogida digna. BARBERO, Iker (ed.). 
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honetan 2002ko Malagako Akordioan), baita barne mugak kudeatzeko praxi jakin 
batzuetan ere. 10 

2002ko Malagako akordioak aukera ematen du hirugarren estatuetako herritarrak 
berronartzeko horietako batek eskatuz gero (kasu honetan Frantziak), eta 
formalitaterik gabe, baldin eta hirugarren herrialde bateko herritarra egoera 
irregularrean badago eta egiaztatzen bada beste estatu batean bizi dela edo ibili dela. 
Itzularazitako pertsona horiei “refus d’entrée” (sartzeko ukoa) izeneko agiria ematen 
zaie. Mugan bertan egiten den berehalako prozedura da, eta Frantziako lurraldean 
sartzea galarazten du. Halere, erabakia arrazoitua eman behar da, idatziz, atzerritarrak 
ulertzen duen hizkuntzan, hark aukeratutako abokatuarekin edo pertsonarekin 
harremanetan jartzeko aukera eman behar zaio, baita kanporaketaren aurkako 
errekurtso administratibo edo judizial bat jartzeko aukera ere. Gainera, sekula ez 
daiteke 24 ordu igaro aurretik gauzatu bere borondatearen aurkako aberriratzerik, eta 
pertsonak asiloa eskatzen badu, asiloa ebatzi arte baliogabetu behar da sartzeko ukoa.  

Hala eta guztiz ere, erakunde humanitarioek, auzotarren sareek eta arlo juridikoan 
adituak direnek diote hori ez dela betetzen, eta sistematikoki egiten direla kanporaketak 
mugan bertan, migratzaileen eskubideak bermatu gabe. 

Horrexegatik aipatzen ditugu Europar Batasunaren barruko barne mugak. EBko 
lurraldean asilo arau desberdinak egoteak eta tresna juridikoak aplikatzeak, hala nola 
berronartzeko eta polizia lankidetzarako akordioak, agerian uzten dute migrazioaren 
gaineko kontrola Europar Batasunean eskuordetzen dela, eta horrek EBren beraren 
mugen barne kanporatzea dakarrela. Eta Frantzia eta Espainia arteko kanpo/barne 
muga horren ondorio juridiko nagusietako bat da polizia kontroletan atxilo hartuta 
berehala Espainiara itzularazitako pertsonak. 

Azpimarratu behar da muga horietan egiten den kontrol lana ez dela ausazkoa ez eta 
berdintasunezkoa ere. Kontrol selektiboko sistema eraginkor bat garatzen ari da, 
pertsonak profil fenotipikoen arabera atxilotuz, eta, batzuetan, eskubide bermerik gabe. 

Beraz, ez dago Irungo iragaitzazko migrazioaren egoera ulertzerik Europar Batasunaren 
baitan barne mugak daudela eta muga arloko politikak gero eta zorrotzagoak direla 
aitortu gabe.  

Frantziako polizia Santiago eta Bidasoako zubietan egonkortu da, baita Biriatuko mugan 
ere, eta gero eta normalagoa da muga zeharkatzeko ohiko puntuetan segurtasun indar 
taldeak (Frantziako Polizia Nazionala, Jendarmeria, Frantziako Aduanak, Espainiako 
Polizia Nazionala, Ertzaintza eta Espainiako Zerga Agentzia) topatzea.  

Barne muga hori inguratzen duten politiketan biltzen da Irungo iragaitzazko 
migrazioaren fenomeno osoa. Horren ondorioak azterlan honetan zehar aletuko ditugu. 

 

 

10 BARBERO, Iker; GIACOMO, Donadio. La externalización interna de las fronteras en el control migratorio 
de la UE. CIDOB d’Afers Internacionals aldizkaria, 122. zk. 
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Azkenik, garrantzitsua da horren guztiaren berehalako emaitzari erreparatzea. Frantzia 
eta Espainia arteko mugetako kontrol gero eta zorrotzagoek eta eskubide urraketek 
behartu egiten dituzte iragaitzazko pertsona migratzaileak muga zeharkatzeko gero eta 
arriskutsuagoak diren beste bide batzuk bilatzera.  

Horixe da Yaya Karamoko gazte bolikostarraren kasua, 2021eko maiatzean Bidasoa 
ibaia zeharkatzen ari zela ito baitzen. Abdoulaya Coulibalu 18 urteko ginearra ere itota 
hil zen korronte biziaren ondorioz. 2021eko azaroaren 21ean Bidasoa ibaian hilik 
topatu zuten Saïd Billa. 2022an Bidasoa ibaian desagertu ziren Ibrahim Diallo, martxoan, 
eta Abderraman Bas ginearra, ekainean. 2022ko ekainean gertatu zen seigarren 
heriotza. Orain arte, sei lagun hil dira Bidasoa ibaian muga zeharkatzeko 
desesperazioaren ondorioz. 

Gainera, 2021eko urriaren 12an, lau lagun harrapatu zituen TER tren batek Donibane 
Lohizunetik gertu, eta horietatik hiru hil egin ziren. Eta 2021eko apirilean, gazte eritrear 
batek bere burua urkatu zuen Irungo Azken Portu kiroldegiko gibelaldean, 
desesperazioa eta muga politiken indarkeria agerian utzirik. Beraz, hamar dira migrazio 
politika horien ondorio hiltzaileak nozitu dituzten pertsonak, eta ez dirudi egoera hori 
datozen hilabeteetan arinduko denik. 

1.4. Irungo eragileak eta baliabideak 
Iragaitzazko migrazioaren fenomenoak, mugak ixteak eta bide aldaketek Eusko 
Jaurlaritza, Irungo Udala eta beste erakunde eta gizarte entitate batzuk behartu dituzte 
egoerari egokitutako baliabideak diseinatzera. 

Atzerritarren eskubideen eta askatasunen arloko eskumen juridikoak Espainiako 
Gobernuarenak direla azpimarratu behar da, eta batez ere 4/2000 Lege Organikoa, 
Atzerritarrei buruzko Legea izenaz ezagunagoa, dute ardatz. Lege horretan zehazten 
dira, besteak beste, atzerritarren sarrerak eta irteerak arautzen dituzten baldintzak (II. 
Titulua, I. Kapitulua), baita kanporaketak eta itzultzeak bezalako beste kontu batzuk ere 
(III. Titulua). Horrexegatik, hain zuzen ere, Irungo Udalak, Foru Aldundiek eta Eusko 
Jaurlaritzak ez dituzte alderdi horiek arautzeko eta kudeatzeko eskumenak. Halere, 
araubide horretatik eratorritako egoera bereziaren eta jada azaldutako mugako arazoen 
aurrean, tokiko eta erkidegoko erakundeek iragaitzazko pertsona migratzaileen egoera 
hobetzeko jarduera batzuk jarri dituzte abian. 

Hasteko, azpimarratzekoa da 2019an Eusko Jaurlaritzak Erakunde arteko Mahaia 
osatzen duten erakundeekin eta Gurutze Gorriarekin koordinatuta landu zuen gaur 
egungo kontingentzia plana. Plan horretan hiru agertoki aurreikusten dira: litekeena, 
posiblea eta salbuespenezkoa; horietako bakoitzak bolumen maximo jakin batzuk ditu 
iragaitzazko pertsona migratzaileak artatzeko eta hartzeko.  

Litekeena den agertokiak egun bakarrean ehun lagun hartzeko prestaketa eskatzen du. 
Posiblea den agertokiak berrehun lagun bitarte hartzekoa, eta salbuespenezko 
agertokiak egun bakarrean laurehundik gora lagun hartzeko eta zerbitzuak bermatzeko 
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baliabide mugikorrak izatea eskatzen du. Plan horri esker, badago hiru euskal 
hiriburuetan eta Irunen guneak prestatzea ahalbidetzen duen estrategia bat.  

Une honetan lau baliabide daude, eta Irunen hasia da baliabideak zentralizatzeko 
prozesua. Bada baliabide bat Gasteizen (65 plaza ekain eta irail bitartean), beste bat 
Bilbon (100 plaza abendura arte), beste bat Donostian (25 plaza uda partean) eta 
azkenik Irungo zentroa, bere garaian 60 lagun har zitzakeena baina 2020an handituta 
100 lagun har ditzakeena. 

2020an, COVID-19ak eragindako pandemia egoeraren ondorioz, soilik Bilboko zentroak 
jarraitzen du jardunean lehen harrerak egiteko eta dagozkion deribazioak egiteko, eta 
Irungoak, 50 lagun hartzeko edukierarekin. Gainera, Donejakue Bideko erromesentzako 
aterpea prestatu zen. 

2021ean plana apur bat eguneratu zen Irungo udalerriko plazak bolumen 
handiagoarekin estaltzeko.  

Irungo agertokian hiru dira eragile nagusiak: Udala, Gurutze Gorria eta Irungo Harrera 
Sarea. Gainera, bakoitzak bere baliabideak dauzka osagarri. 

1.4.1. Iragaitzazko migratzaileei arreta humanitarioa emateko zentroa, 
Irule kalean 

Barne Ministerioak finantzatuta eta Gurutze Gorriak kudeatuta, iragaitzazko pertsona 
migratzaileei arreta humanitarioa emateko zentro bat sortu zen Irunen. 

Zentroari izena ematen dion Irule kalean dago. 2020ko urriaz geroztik 100 plaza ditu, 
lehendik 60 zituen. 2021ean, kontingentzia plana eguneratzeko prozesuan, Gurutze 
Gorriak aterpe nagusiaren ondoko espazioa alokatu zuen. Txosten hau idazten ari 
garenean ez dira erabiltzen ari, iragaitzazko pertsonen gaur egungo bolumenarentzat 
nahikoa baita Irule kaleko zentroa, baina erabilgarri dago egoera aldatzen baldin bada. 

Zentroa osorik finantzatzen du Espainiako Gobernuko Barne Ministerioak. Eusko 
Jaurlaritzak finantzatu zituen berritze eta moldatze lanak. 

Arreta emateko zentroa da Irule kalekoa, egunean 24 orduz eta 365 egunez ematen zaie 
arreta pertsonei. Datuek diotenez, artatutako askok eta askok ez dute bertan lo egiten. 
Zentro horretan egunean hiru otordu ematen dituen jangela bat, literetan 100 ohe 
eskaintzen dituen gela bat, haurrentzako jolasgune bat, jostailuekin, dutxekin 
hornituriko komunak eta arropa gordetzeko zerbitzua eskaintzen dira. Gainera, Gurutze 
Gorriko langileek egunero informazioa emateko saio pare bat eskaintzen diete bertan 
daudenei, batez ere iragaitzazko pertsonak diren aldetik dauzkaten eskubideei eta Asilo 
Legeari buruzko oinarrizko informazioa ematen diete. Zentroko langileen iritziz, 
horiekin guztiekin erantzun egiten zaie Irunera iristen diren pertsonen beharrizanei. 

Espainiako itsas mugetan barrena modu irregularrean sartzen diren eta beste herrialde 
batera bidean aldi baterako penintsulan dauden migratzaileak hartzen ditu zentro 
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honek. Pertsona horiek bost gau eman ditzakete zentroan, kasu berezietan 10 gau 
bitarte, baina gehien-gehienek gau bat edo bi ematen dituzte bertan.  

Tamalez, badira kanpo geratzen direnak ere. Erabiltzeko baldintzak beharrizanetara 
moldatu diren arren, Gurutze Gorriak adierazten duenez, profil jakin bati emateak 
ekartzen du iragaitzazko pertsona talde txiki batzuk baliabide hori erabili ezin izatea. 
Batez ere hauexek osatzen dituzte talde horiek: 

• Estatuko lurraldean urtetik gora daramatzatenek. 
• Espainiako kostaldetik sartu ez direnek, Ceuta eta Melillara lurreko mugatik 

sartutakoak barne. 
• Irunen edo Euskadin gelditzeko nahia agertzen dutenek. 

Kanpo gelditzen diren pertsonen profilak gutxi direla adierazten duten arren, Irungo 
Harrera Sareak salatu zuen euren datuen arabera gutxi gorabehera 222 lagun gelditu 
zirela kanpo. Urte hartan, 7.914 arreta eskaini ziren zentroan (eskuarki arreta bat izaten 
da pertsonako, baina kasu batzuetan, mugan itzularazten badituzte, badira zentrora 
berriz ere itzultzen direnak). 222 lagun horiek topatu zuten oztopoetako bat izan zen 
erregistro edo dokumentazio eza. Baliabidea erabiltzeko arestian adierazitako 
baldintzak bete behar direnez, eskuarki itzultzeko agindua erabili ohi dute baldintzak 
betetzen dituztela egiaztatzeko11. Kasu batzuetan iragaitzazko migratzaileek ez dute 
agindu hori muga zeharkatu ahal izan dutelako harrapatuta gertatu gabe. Dena kontuan 
harturik, Gurutze Gorriak dio pertsona ez identifikatuak (Gurutze Gorriaren beraren 
barne tresnen bidez edo SIRIA Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio 
Ministerioaren errefuxiatu migratzaileen eta asilo eskatzaileen informazio sistemaren 
bidez) gutxi gorabehera % 13 izaten direla, eta gau bakarra ematen dutela zentroan. 

Gurutze Gorriko langileek adierazi digute, alde batetik, pertsona guztiei ematen zaiela 
arreta, zentroan gaua emateko baldintzak betetzen ez badituzte ere: arreta ematen zaie, 
haien eskaera zein den ezagutzen da, eta beren egoeraren arabera, dauden beste 
baliabide batzuetara bideratzeko ahaleginak egiten dira. Eta, bestetik, salbuespen 
batzuk egiten dira, batez ere Ceuta eta Melillara lurreko mugatik iritsitakoen kasuan, 
sarrera puntu garrantzitsuak direnean. Eta badituzte “betiko” salbuespenak: 
zaurgarritasun egoeran dauden guztiak, bereziki emakumeak adingabeekin. Nahiz eta 
baldintza sorta bat bete behar den baliabideak egoki funtzionatu dezan, helburu 
nagusietako bat da profil zaurgarri bakar bat ere ez gelditzea kale gorrian. 

Irungo Harrera Sareak zalantzan jartzen du egoera hori. Sarearen datuen arabera, 
2021ean12 168 eta 2022an 22 lagun geratu ziren kanpo ez zituztelako zentroan sartzeko 

 

 

11 Itzultzeko aginduaren balioari buruz, hauxe gomendagarria: BARBERO, Iker (2021). When Return 
orders are more than just a deportation receipt: transit migration and socio legal meaning of 
administrative documents. Journal of Immigrant and Refugee Studies. 

12 2022ko abenduaren 19ko datua 
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baldintzak betetzen13, eta haietako batzuek gaua kalean ematen amaitu zuten. Neguan, 
egoera hori bereiziki arriskutsua izan daiteke; Harrera Sareak 2022ko urtarrilean 
kalean geratu ziren lau lagun topatu zituen.  

Irule kaleko zentroan sartzeko baldintzak betetzen ez dituzten pertsona batzuk Zubiako 
zentrora bideratzen diren arren eta beste batzuk sareko herritarrek beren borondatez 
hartzen badituzte ere, garrantzitsua da eta kontuan hartzekoa kalean gau bat edo bi 
eman behar izaten dituzten pertsonen kopurua. Batez ere, Sareak dioenez, pertsona 
horiek kalean lo egiten dutelako baliabidean lekua izaten denean. Herritar sareak 
kanpin denda bat du erabilgarri, pertsona horiek apur bat erosoago lo egin ahal izan 
dezaten.  

Irungo Harrera Sareak salatu egiten du egoera hori, harrera duina obligazio 
instituzionala dela dio, eta oraindik ere zuloak daudela, eta zulo horietan pertsonak ia 
egunero erortzen direla. 

1.4.2. Irungo Udala 

Irungo Udalak Zubia izeneko eguneko baliabidea eta egonaldi laburreko aterpetxea du. 
Aipatuko ditugun beste batzuk ez bezala, baliabide hau ez da soilik iragaitzazko 
pertsona migratzaileek erabiltzeko. Aterpe eta eguneko zentro publiko hau askotariko 
kolektibo zaurgarriek erabiltzen dute, eta horien artean daude iragaitzazko pertsona 
migratzaile batzuk. 

Zubiakoaz gain, Udalak beste baliabide batzuk prestatu ditu aldi baterako, hala nola 
Donejakue Bideko erromesen aterpea, beharrizan handiko uneetan. 

1.4.3. Irungo Harrera Sarea 

2018ko udan Irungo Renferen geltokiko motozikleten aparkaleku azpian eta autobus 
geltokian lo egiten zuten hamarnaka pertsonen presentziari erantzuteko sortu zen 
Irungo Harrera Sarea. Irungo bizilagun batzuk bildu ziren han lo egiten zuten pertsonen 
oinarrizko beharrizanei erantzuteko, eta 2018ko uztailaren 27an gosari bat antolatu 
zuten udaletxe aurrean protesta egiteko. Iragaitzazko pertsona migratzaileentzako 
baliabide instituzionalen gabezia salatu zen. Protesta horren bidez hasi zen Irungo 
Harrera Sarea gorpuzten. Gaur egun bi ardatzetan zentratzen da Irungo Harrera Sarea: 
harreran (baliabideak eta informazioa) eta salaketa publikoan eta erakundeekiko 
presioan, harrera duina eta osoa bermatuko duten baliabide gehiago lortzeko. Era 
berean, pertsonen zirkulazio askea aldarrikatzen du Sareak. 

 

 

13 Datuaren jaitsiera horrek udalerriko eragileen arteko lankidetza handiagoaren eta batera egindako lanaren 
emaitza dela ematen du. 
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“Plaza” da Irungo Harrera Sareak eskaintzen duen zerbitzu nagusia. Egunero, San Joan 
Plazan, sareko hainbat lagun biltzen dira iragaitzazko pertsona migratzaileekin, 
dauzkaten eskubideei buruz, hiriko baliabideei buruz, mugari buruz, polizia kontrolei 
buriz eta harrera puntu seguruei buruz informatzeko.  

Sareak badu “gautxori” bat (harrera zerbitzua autobus geltokian)14, eguneko azken 
orduan autobus geltokira joaten dena pertsona migratzaileak jasotzera eta Gurutze 
Gorriaren baliabideraino laguntzera. Era berean, arropa gordetzeko toki bat eta osasun 
arreta emateko talde bat du. 

Garrantzitsua da azpimarratzea, oro har, hiru eragile horiek eta dagozkien zerbitzuek 
elkarren artean lankidetzan jarduten dutela eta komunikazio estua dagoela batzuen eta 
besteen artean. Horrela, pertsona batek ezin badu Gurutze Gorriaren baliabide bat 
erabili, langileak berak jar daitezke harremanetan Zubia zentroarekin pertsona horren 
ezaugarri eta beharrizanetarako egokia dela uste badute, eta Irungo Harrera Sarea bera 
da gauez iristen diren pertsonak Gurutze Gorrira laguntzen dituena bere gautxori 
ezagunean.  

Hau da, desadostasun batzuk gertatu badira ere batez ere herritarren sarearen eta 
baliabide instituzionalen artean, batik bat jada azaldu ditugun baldintzak ez 
betetzeagatik baliabideetatik kanpo geratzen diren pertsonekin lotutako kasuetan, 
iragaitzazko pertsona migratzaileak hartzeko eta artatzeko esparruan elkarlanean 
jarduten dute hiru eragileek, komunikatzen dira eta harreman estua dute, eta 
zenbaitetan,  modu askotan erabiltzen dira baliabide horiek, pertsona bakoitzaren 
eskaeren arabera. 

Hain zuzen ere horrexegatik, zuhurki jardun behar dugu Irunen artatutako pertsonen 
datuak tratatzean. Badira soilik Zubiako baliabidea erabiltzen dutenak, badira biak 
erabiltzen dituztenak, Gurutze Gorria eta Irungo Harrera Sarea, eta badira bakar bat ere 
erabiltzen ez dutenak. Azken talde hori da, ikusezin bihurtua, aztertzen zailena, hein 
handi batean ez ditugulako horien profilak ezagutzen. Datuen azterketa kuantitatiboari 
heldu aurretik, Irungo baliabideak eta haien gainjartze posibleak bisualki irudikatzen 
dituen mapa hau erakutsi nahi dugu: 

 

 

 

 

 

 

 

14 Gaueko autobusei ematen zaien izena da gautxori. 
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1. koadroa. Iragaitzazko pertsona migratzaileen kalkulua baliabideen erabileraren arabera. 

 
Iturria: Guk landua. 

Koadro grafikoan ikus dezakegunez, badira baliabide bakar bat erabiltzen dutenak, bi 
erabiltzen dituztenak eta bakar bat ere erabiltzen ez dutenak.  
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2. EGOERAREN AZTERKETA 

KUANTITATIBOA 

Garrantzitsua da aurreko kapituluko mapa gogoan hartzea jarraian azalduko ditugun 
datu kuantitatiboak aztergai izatean. 

Ikuspegi kuantitatibo bat izateko, Begirune Fundazioko teknikariek diseinatutako 
inkesta baten bidez bildu genuen informazioa. Galdetegi hori 2022ko urriko eta azaroko 
hiru astez jarri genuen Irunen gertatutako iragaitzazko pertsonen eskura. Zehazki, 
2022ko urriak 17 eta 2022ko azaroak 7 bitartean eraman genuen burura zundaketa.  

Inkesta horren bidez jasotako datuez gain, Gurutze Gorriak eta Irungo Harrera Sareak 
emandako datuak ere bildu ditugu.  

Ez dago Irundik igarotzen diren pertsonen bolumen zehatzari buruz hitz egiterik, baina 
datu horiekin haietako askok dauzkaten profilari eta beharrizanei buruzko ideia bat izan 
dezakegu. Ez da gure helburua pertsona horien bolumenari buruzko zifra zehatz bat 
ematea, ezpada Irun-Hendaia muga beste herrialde batera bidean zeharkatzen duten 
iragaitzazko pertsona migratzaileen ezaugarrien, premien eta desberdintasunen ideia 
bat izatea. 

2020, 2021 eta 2022ko datu eskuragarriekin hasi baino lehen adieraz dezakegu Eusko 
Jaurlaritzaren datuen arabera gutxi gorabehera 5.817 lagunek erabili zituztela Eusko 
Jaurlaritzak iragaitzazko pertsona migratzaileentzat prestatutako baliabideak (haietatik 
ia erdiak, gutxi gorabehera 2.500 lagunek, uztail eta abuztu bitartean); 2019an 4.244 
lagunek erabili zituzten, eta 2020an 3.493 migratzailek. 2021ean iritsi zen azken 
urteetako zifrarik handienera, iragaitzazko 8.115 lagun artatu baitziren Irungo 
baliabideetan, batez ere Irule kaleko aterpetxean, eta Hondarribiko erromesen 
aterpean.15 

 

 

15 Euskadi. eus. Eusko Jaurlaritzak 8.115 pertsona artatu zituen 2021ean iragaitzazko migratzaileentzat 
prestatutako baliabideetan. https: //www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/el-gobierno-
vasco-atendio-total-8-115-personas-diferentes-recursos-habilitados-migrantes-transito-durante-2021/ 
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2.1. Gurutze Gorriaren datuak 
Gurutze Gorriak, bere aldetik, 2020tik 2022ko maiatzera bitartean bere baliabidea 
erabili duten pertsonei buruzko datu batzuk bildu eta partekatu ditu ikerlan honi begira. 

Arreten guztizko kopuruari dagokionez, ez du zertan bat etorri artatutako pertsonen 
kopuruarekin, gerta baitaiteke pertsona bat egun batzuk igaro ondoren aterpetxera 
itzultzea; 2020an, guztira 3.420 arreta izan ziren. 2021ean 7.914 arreta izan ziren, eta 
2022ko lehen sei hilabeteetan 3.447, Gurutze Gorriaren beraren arabera 2021eko 
bolumenaren antzeko zifra dena.  

1. taula. Irule kaleko zentroan 2020an, 2021ean eta 2022ko maiatzera arte eskainitako arreten bolumena. 

 

 

 

Iturria: Gurutze Gorria. Guk landua. 

Datu horiek bereizten baditugu, eskainitako arreten gutxi gorabehera % 75 gizonak izan 
zituzten hartzaile, % 20 emakumeak eta % 5 haurrak. Ez dira aipagarriak sexu aldeak 
2020an, 2021ean eta 2022ko lehen hilabeteetan. Gizonen batez besteko adina 25 
urtekoa da, eta emakumeena apur bat handiagoa, 28 urtekoa. Adingabeek 6 urte dituzte 
batez beste. 

Jatorrien arabera, urteetan zehar aldaketa txiki batzuk izan diren arren, 2022ko azken 
datuek adierazten dute gizonen kasuan gehienak maliarrak eta ginearrak direla. 
Emakumeen artean, berriz, bolikostarrak dira nagusi. Hein apalagoan, badira aljeriarrak, 
senegaldarrak, sudandarrak eta marokoarrak. Grafiko honetan ikus ditzakegu 
irudikatuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. grafikoa: 2021ean Gurutze Gorrian artatutako pertsonen nazionalitatea eta sexua. 

 2020 2021 
Erdia 
2022 

Guztira 3.420 7.914 3.447 
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Iturria: Gurutze Gorria. 

Eta, era berean, interesgarria da egonaldiak aztertzea. Herritar sareek adierazten dute 
egonaldiak laburrak izateko obligazioak sarri askotan eragiten diela estres erantsia gaua 
Gurutze Gorrian ematen duten pertsonei, eta zenbaitetan Frantziara igarotzeko bide 
arriskutsuenak hartzera eramaten dituela. Gurutze Gorriaren datuek adierazten 
dutenez, gehien-gehienek, % 71k, gau bakar bat ematen dute han, edo ezta hori ere, eta 
soilik egunez baliatzen dute baliabidea. Horrexegatik da batez besteko egonaldia bi egun 
eta gau batekoa. Gogora dezagun Gurutze Gorriaren sistemen bidez (SIRIA eta 
erakundearen barne sistemak) ezin identifikatu daitezkeen pertsonek gau bakar bat 
eman dezaketela, eta horrek hein batean azal dezakeela aipatutako egonaldien banaketa.    

% 26k egonaldi apur bat luzeagoak egiten dituzte, bi eta bost egun bitartekoak, baina 2. 
grafikoan ikus dezakegunez, gehienek gau bakarra ematen dute, eta ehuneko hori 
pixkanaka murriztu egiten da 6-7 gau ematen dituztenen artera iritsi arte. % 1ek baizik 
ez ditu 8 gau baino gehiago ematen.  

 

 

 

 

 

 

 

2. grafikoa: 2021ean gaua Irule kaleko aterpetxean igaro duten pertsonen eta egunen kopurua, 
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Iturria: Gurutze Gorria. Guk landua. 

Esan beharra dago behin zentroa uzten dutenean muga igarotzen saiatzeko, pertsona 
horiek badutela Irule kaleko aterpetxera itzultzeko aukera, edozein inguruabarrengatik 
itzuli behar badute.  

2022ko lehen erdiari buruzko txostenean adierazten da % 33ra igo dela (2021eko % 
21etik) zentrora iritsi eta egun berean uzten duten pertsonen ehunekoa. Unean uneko 
kontua izan daitekeen arren, dirudienez azkartzen ari dira iragaitzazko migrazioak, eta 
ez dira hain zorrotzak mugako irazkiak. 

Oro har, Irunen Gurutze Gorriaren baliabidea erabiltzen duten pertsonak 25 urte 
inguruko gizonak dira, eta hein apalagoan, 28 urte inguruko emakumeak. Gehienak 
Gineatik, Malitik eta Boli Kostatik etorriak dira, eta eskuarki gau bakarra ematen dute.  

2.2. Irungo Harrera Sarearen datuak 
Eta Gurutze Gorriaren datu horiek osatzeko, gaingiroki aztertuko ditugu Irungo Harrera 
Sarearen 2021eko eta 2022ko maiatzera arteko datuak. 

Datuak aurkeztu aurretik, Irungo Harrera Sareak arretak ere kuantifikatzen ditu. Kasu 
honetan, duten baliabide bakoitzaren arabera banatzen ditu datuak, eta beraz, arreta 
horiek gainjarri daitezke ez gutxitan. Sareak argitzen du gehienek Harrerak plazan 
eskaintzen duen informazioa baliatzen dutela, eta horrexegatik behar lukeela artatutako 
pertsonen guztizko bolumena kuantifikatzeko erreferentea izan. 
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2. taula. Arretak gautxorin, Harreran (plaza) eta Irungo Harrera Sarearen arropategian 2021ean eta 2022an 

 

  2021 22-urt 22-ots 22-mar 22-api 22-mai 
Gizonak 3164 348 274 344 106 143 
Emakumeak 706 49 82 48 33 13 
Haurrak 139 17 17 11 4 2 

G
AU

TX
O

RI
 

Guztira 4009 414 373 403 143 158 
Gizonak 923 150 115 95 95 62 
Emakumeak 240 34 29 14 23 24 
Haurrak 60 9 12 5 5 7 

AR
RO

PA
TE

G
IA

 

Guztira 1223 193 156 114 123 93 
Gizonak 3657 409 474 442 203 226 
Emakumeak 782 68 82 61 39 49 
Haurrak 162 20 20 24 17 17 

HA
RR

ER
A 

Haurrak 4601 497 576 527 259 292 

 

Irungo Harrera Sarea. Guk landua. 

Hala bada, 2021ean gutxi gorabehera 4.601 laguni eman zitzaien arreta, hau da, Gurutze 
Gorriak denbora berean emandakoa baino % 41,8 arreta gutxiago. Maiatzera arte, 
Irungo Harrera Sareak 2.151 lagun izan zituen Harreran, Gurutze Gorriak denbora 
berean izandakoa baino % 37,5 gutxiago.  

Sexuaren arabera bereizitako datuak bat datoz Gurutze Gorriaren profilekin, gutxi 
gorabehera % 75 gizonak dira, % 20 emakumeak eta % 5 familiekin lagundutako 
haurrak. 

Gurutze Gorria da pertsona askok gaua nonbait emateko duten beharrari erantzuten 
dion baliabide instituzionala, eta beraz, logikoa da hori izatea baliabiderik erabiliena, 
Irungo Harrera Sarea bezalako herritar sare autokudeatuek eskaintzen dutena baino. 
Halere, harritzeko modukoa da burura eramandako arreta kopurua, Gautxori eta 
Arropategian eskainitakoak barne, zerbitzu horiek boluntarioen sareak berak kudeatzen 
baititu.  

2.3. Inkestaren emaitzak 
2022ko urriaren 7tik 2022ko azaroaren 7ra arte zundaketa kuantitatibo bat egin zen, 
eta hartan iragaitzazko 214 pertsona migratzaileri buruzko informazioa bildu zen. 
Informazio horrek sexuari, adinari, jatorriari, helmugari, bidaia denborari eta abarri 
buruzko datuak eskaintzen dizkio ikerlan honi. Inkesta dokumentu honen amaieran 
erantsi dugu kontsultatu ahal izateko. 
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Zundaketa soilik 2022ko urrian egin bada ere eta beste hilabeteetako informazioa bildu 
ez den arren, hilabete horrek irudikatzen duen kolektiboa ausaz irudikatu dezakeela 
suposatuz (ez dugu kontrakorik frogatzen duen ebidentziarik), halako tamaina duen 
laginketarekin lan egiteak (2022an gutxi gorabehera 7.500 inguruko iragaitzazko 
migratzaileen unibertsoan) +/-% 6,6ko laginketa maximoarekin lan egitea dakar, % 
95eko estatistika konfiantza mailarako (kasurik kontrakoenean, non p=q=0,5). 

Garrantzitsua da azaltzea, aurreko 1. atalari amaiera ematen dion koadroan irudikatzen 
den bezala, inkesta honek ez dituela Gurutze Gorritik igarotako pertsona guztiak 
jasotzen, ezta Irungo Harrera Saretik eta Zubia zentrotik igarotzen diren guztiak ere, eta 
baliabide bakar batetik igarotzen ez direnak ere ez, baina aurkeztuko dugun 
informazioaren indargunea da aurreko profil horietako bakoitzaren zati bat biltzen 
duela. Eta hori bereziki interesgarria da aurrerago ikusiko dugun bezala inkestari 
erantzun dioten pertsonen % 17,3 ez direlako baliabide bakar batetik igaro, eta beraz, 
haiei buruzko datuak ez direlako beste erakunde bakar batean ere jaso. Horrek ez du 
esan nahi bestelako profilak direnik, baina gutxienez 2022ko udazkeneko Irungo 
iragaitzazko migrazioaren mapa osoagoa izaten laguntzen digu. 

Inkesta hiru hizkuntzatan egin zen, gaztelaniaz, frantsesez eta arabieraz. Irun hiriko 
hainbat puntutan egin ziren inkestak: San Joan plazan (bertan lan egiten dute Irungo 
Harrera Sareko boluntarioek), Irule kalean eta mugetan. Guztira 214 laguni buruzko 
informazioa bildu zen, honako, profil hauekin: 
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2.3.1. Pertsonen profila 
3. grafikoa: Inkestatutako pertsonen sexua. 3. (24.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Inkestatutako pertsonen % 82,2 gizonak izan ziren, Gurutze Gorriaren eta Irungo 
Harrera Sarearen datuek adierazten duten % 80 baino pixka bat gehiago. Ez zitzaien 
inkestarik egin haurrei, baina bai adingabeekin bidaiatzen zuten emakumeei. 
Laginketaren % 16,8 dira emakumeak. Hau da, zifra absolutuetan, 36 emakume eta 176 
gizon. 
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4. grafikoa: Inkestatutako pertsonen adina (25.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Adinen arabera, 18 eta 25 urte bitarteko pertsona gazte helduak dira gehien-gehienak. 
Gutxi dira 36 urtetik gorakoak (% 9,35) eta % 3,74 dira familiarik gabe dauden 
adingabeak. Adingabe guztiak dira gizonezkoak. Emakumeak gizonak baino dezente 
zaharragoak dira, batez ere hirugarren adin tartean daude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. grafikoa: Inkestatutako pertsonen seme-alabak (26.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Inkestatutako pertsonen % 69,6k ez dute seme-alabarik, % 28k bai. Horrek ez du esan 
nahi seme-alabekin bidaiatzen dutenik, izan ere, aurrerago ikusiko dugunez, seme-
alabarik gabe bidaiatzen dute gehienek. Emakumeen % 55,6k semeak edo alabak 
dituzte, baina gizonen % 22,7k baizik ez. 
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6. grafikoa: Inkestatutako pertsonen nazionalitatea (27.G) 

Iturria: Guk landua. 

Nazionalitate nagusiak Ginea (% 13,1), Mali (% 11,2), Sudan (% 9,8), Senegal (% 9,8) 
eta Nigeria (% 9,8) dira. Horiek ere Gurutze Gorriaren datuen atzekoak dira. 
Nazionalitateei dagokienez, lau oso maskulinizatuak dira: Aljeria, Kongo, Ekuatore Ginea 
eta Sudan. Emakumeak batez ere Kamerundik, Malitik, Gineatik, Boli Kostatik eta 
Nigeriatik etortzen dira. 
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7. grafikoa. Inkestatutako pertsonek hitz egiten dituzten hizkuntzak (28.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Hizkuntzei dagokienez, frantsesa da nagusia, pertsonen % 91,52 mintzatzen dira 
hizkuntza horretan. % 42,48k arabieraz hitz egiten dute, % 19,28k ingelesez, eta % 
9,35ek baizik ez gaztelaniaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Irungo iragaitzazko migrazioari buruzko azterlana 29

 

8. grafikoa: Inkestatutako pertsonen ikasketa maila (29.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Inkestatutako gehien-gehienak, % 94,9, ikasketak eginak dira. Lehen hezkuntzakoak 
egindakoak dira gehienak (% 43,5), ondotik datoz bigarren hezkuntzako ikasketak 
egindakoak (% 31,8) eta lanbide eta unibertsitatekoak egindakoak (% 8,9 eta % 8,4, 
hurrenez hurren). Soilik % 5,1 ez da sekula ikastetxera joan. 

Emakumeak dira, estatistikoki modu esanguratsuan, prestakuntza maila apalagoa 
dutenak. Emakumeen % 58,3k soilik lehen hezkuntzako ikasketak egin dituzte, eta % 
16,7 sekula ez dira ikastetxe batera joan. Aitzitik, soilik gizonek dituzte unibertsitateko 
ikasketak (gizon guztien % 10,2k). 
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9. grafikoa. Inkestatutako pertsonen egoera administratiboa (30.G) 

 

Iturria: Guk landua. 

Egoera administratiboari dagokionez, sarreran genion bezala, iragaitzazko migrazioa 
estu lotuta dago egoera administratibo irregularrarekin. Inkestatutako 214 
pertsonetatik % 98,6 egoera irregularrean zeuden inkestari erantzuteko unean. Bakar 
batek ere ez zuen erantzun bestelako egoera batean zegoenik. 
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10. grafikoa. Inkestatutako pertsonen artean itzultzeko agindua dutenak (31.G) 

 

Iturria: Guk landua. 

Lehen azaldu bezala, interesgarria da jakitea pertsona horietatik zenbatek duten edo ez 
duten itzultzeko agindua, sarri askotan agindu hori erabiltzen baita pertsonak 
identifikatzeko eta Irule kalekoa bezalako baliabideetan sarbidea izateko. 

Nabarmenki itzultzeko agindu gutxien duten nazionalitateak Magrebetik etorritako 
nazionalitateak dira16. Soilik % 73,1ek dute dokumentu hori, Erdialdeko Afrikako, 
Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Afrikako Adarreko nazionalitateak dituzten pertsonen 
% 94,3, % 93,5 eta % 100ekin alderatuta, hurrenez hurren. 

Inkestatutako pertsonen profil orokorraren irudi bat eskaintzen digute datu horiek. Oro 
har, talde adierazgarria dela uste dugu Gurutze Gorriaren datuekin eta Irunen eta 
iragaitzazko migrazioan adituak direnen eskutik jasotako informazio kualitatiboarekin 
alderatuta.  
 

 

 

16 Ez dugu datu zehatzik jakiteko zergatik magrebtar jatorriko pertsonek itzultzeko agindu nabarmen 
gutxiago duten. Planteatzen dugun hipotesi nagusia da haien sareek eta igarotzeko bideek laguntzen 
dietela muga igarotzen mugako poliziarekin topo egin gabe. Horixe da elkarrizketatutako pertsonaren 
kasua. 



 

Irungo iragaitzazko migrazioari buruzko azterlana 32

2.3.2. Iragaitzazko bidea 

Jarraian, inkestaren emaitzak aurkezten ditugu grafikoki, jatorrizko hurrenkerari 
jarraiki. 

11. grafikoa. Noiz iritsi zinen Espainiara? (1.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Gurutze Gorria bezalako baliabide batzuek, zentroan sartzeko baldintzen arabera, urte 
batera mugatzen dute iragaitzazko migrazioa. Grafikoan ikusten dugunez, gehienak bi 
hilabete baino lehenago iritsi dira (% 42,5), eta egonaldiari buruzko datuen arabera 
aurreikus dezakegu gehienak urte bateko epean iristen direla. Laurdenak baino 
gehiagok (% 29,4) migrazio bide askoz ere azkarragoa egiten dute, eta hilabete bat edo 
bi ematen dituzte bertan. Beste laurden batek (% 27,5) hilabete baino gutxiago darama. 
Argi eta garbi Magrebeko eta Afrikako Adarreko iragaitzazko migrazioa da Espainian 
denbora gehiena ematen duena. 

Beraz, hein batean azkar zeharkatzen dute Espainia hegoaldetik iparraldera. Ikusiko 
dugunez, gehienek Gurutze Gorria bezalako baliabideren bat erabili du iritsitakoan edo 
geldialdiren batean, baina, halere, herrialdean egonaldi laburrak egiten dituztela esan 
behar dugu. 
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12. grafikoa. Noiz iritsi zara Irunera? (2.G) 

 

 Iturria: Guk landua. 

Irunen are azkarragoa da iragaitzazko migrazioa. Adituek diote iragaitzazko pertsonek 
normalean lehenengoan ez bada bigarren edo hirugarren saioan zeharkatzen dutela 
muga, eta beraz, Irundik azkar igarotzen direla. % 91,1 inkesta egin zen egunaren eta 
bezperaren artean iritsiak dira. % 1,4k baizik ez daramatzate hirian bi egun baino 
gehiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. grafikoa. Nola iritsi zara Irunera? (3.G) 
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 Iturria: Guk landua. 

% 88,3 autobusez iritsi dira Irunera. Hamarretik bat trenez iritsi da. Horiexek dira 
kolektiboaren garraiobide nagusiak.   

Bidaiderik gabeko adingabe inkestatuen % 100 autobusez iritsi ziren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. grafikoa. Ezagutzen al duzu Irundik igaro den norbait? (4.G) 
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 Iturria: Guk landua. 

Aurrerago pertsona migratzaileen narratibetan irakurriko dugunez, ohikoa da migrazio 
bidea lagunek edo senitartekoek emandako gomendioen arabera aukeratzea. Irunen 
inkestatutako pertsonen % 91,1ek ezagutzen zuten, elkarrizketa egin aurretik, 
Frantziara Irun-Hendaia zeharkatuta igarotako lagun edo senitartekoren bat. % 1ek 
baino gutxiagok (% 0,9) dio ez duela inor ezagutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. grafikoa: Bakarrik bidaiatzen ari al zara? (5.G) 
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 Iturria: Guk landua. 

Bidaia bakarrik ala lagunduta egiten duten galdetuta, gehienek lagunekin bidaiatzen 
dute. Elkarrizketen arabera asko eta asko beren herrialdeetatik lagunduta irteten diren 
arren, mugek eta iragaitzazko migrazioaren zailtasunek sarri askotan behartzen dituzte 
taldeak edo bikoteak bidaian zehar bereiztea. Halere, bidean zehar, aurrerago, elkartu 
eta talde berriak sortzen dituzte. Beraz, gehienek adierazten dute lagunekin bidaiatzen 
dutela (% 69,2). Datu horrek ez du esan nahi abiapuntuko herrialdeko lagunak direnik, 
bide bera egindakoak direnik, hala izan daitekeen arren. Era berean, bidean zehar 
atsedenlekuetan edo harrera zentroetan elkartu diren migratzaileak izan daitezke.  

Azpimarratu beharrekoa da seme-alabekin bidaiatzen duten pertsona guztiak (% 4,2) 
emakumeak direla. Datu horrek adierazten du iragaitzazko emakume migratzaile 
inkestatuen % 22,2 seme-alabekin bidaiatzen ari zirela, eta gehienak kamerundarrak 
zirela. 
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16. grafikoa. Seme-alabekin bidaiatzen ari bazara, zer adin dute? (6.G)

 

 Iturria: Guk landua. 

Lagunduta doazen seme-alaba horien batez besteko adina 3,36 urtekoa da. Lagunduta 
zeuden hamaika adingabe zenbatu ziren inkestan familia erreferenterik gabe. 
Azpimarratzekoa da % 1,4k urte bat edo gutxiago dutela; haurtxo horiek seguruenik 
migrazio bidean zehar jaioak dira. Bakar bat ari zen bi seme-alabekin bidaiatzen, 
gainerako emakumeek (beste hamarrak) seme edo alaba bakarra zeramaten aldean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. grafikoa. Zein herrialdetan bizi zinen migratu aurretik? (7.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Migrazioaren abiapuntua zein herrialde izan zen galdetu nahi izan zen. Datuak hein 
handi batean datoz bat, 6. grafikoan ikus dezakegunez: jatorrizko herrialdeen arabera, 
ginearrak (% 13,1), maliarrak (% 11,2), senegaldarrak (% 9,8) eta nigeriarrak (% 9,3) 
dira nagusi. Desagertzen da Sudan, nazionalitateen % 9,8 hartzen dituena. Bidaiderik 
gabeko adingabeen % 62,5 Gineatik abiatzen dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. grafikoa. Zergatik utzi duzu zure herrialdea? (8.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Nagusiki familiarrak, ekonomikoak, lanekoak, etorkizun hobeago bat lortzekoak eta 
arazo politikoak dira migratzeko arrazoiak. Hori inkestatutako pertsona bakoitzaren 
askotariko erantzunak (hiru) biltzen dituen 18. grafikoan irudikatzen da. Hala bada, 
arrazoi familiarrak aipatu zituzten pertsonen % 53,8k, ekonomikoak % 43,4k, eta 
inkestatutakoen % 27,8k lana aurkitzeko nahia edo enplegurik eza aipatu zuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkestako 9. eta 10. itemek beren migrazio bideei buruz galdetzen zieten pertsonei, bai 
jatorriko herrialdetik abiaturik (7. galdera 17. grafikoan) bai Espainian sartzeko eta 
Irunera iristeko bideetan barrena. Informazio horrekin, mapa hauek sortu ditugu: 

1. mapa: Espainiaranzko bidea jatorriko herrialdetik abiatuta (9.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Mapa honek laburbilduta jasotzen ditu inkestatutako 194 lagunek egin dituzten bide 
nagusiak. Bide horiek eredu logiko bati jarraitzen zaizkio: hegoaldetik iparraldera ahalik 
eta herrialde gutxien igaroz ahalik eta modurik eraginkorrenean (eta, ustez, 
azkarrenean) iristeko. Maroko eta Aljeria dira sartzeko bi herrialdeak, gutxi gora behera 
erdiak erabiltzen du bata eta beste erdiak bestea. Pertsona batzuek (20) irudikatu 
gabeko bideak egin dituzten arren, bide konplexuagoak eta luzeagoak, argi eta garbi ikus 
dezakegu gehienek migrazio bide jakin batzuk erabiltzen dituztela, aldaketa txiki batzuk 
tarteko. Hala bada, herrialdeek irteera bide nagusi bat edo bi dituzte: Gineako pertsona 
batek Malirantz bidaiatu dezake eta ondoren Aljeriara, edo, gehienek egiten duten 
bezala, Senegal zeharkatu, Mauritaniatik igaro eta Marokon barrena iritsi daiteke 
Espainiara. 

Modu bertsuan, Espainian bideak eredu jakin batzuei jarraitzen zaizkie, 2. mapan 
irudikatzen ditugu horiek.  

 

2. mapa: Bideak Espainiatik Irunerantz (10.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Lau dira sarrera puntu nagusiak: Kanariar uharteak, Melilla, Alacant eta Balear uharteak. 
Sarrera puntuaren arabera, eskuarki bidea ezagutzen duten eta 4.G-n (14. grafikoa) 
adierazi bezala beren migrazio bidea egina duten pertsonek gidatuta edo Espainian 
erabiltzen dituzten baliabideetan (Gurutze Gorria, harrera zentroak, etab.) laguntzen eta 
orientazioa ematen dieten pertsonek gidatuta egiten dute bidea. 

Bide horiek ere eraginkortasuna dute ardatz, eta hegoaldetik iparraldera egiten dute 
Irunera iritsi aurretik bizpahiru geldialdi eginda. Inkestatutako bakar batek ere ez 
zituen bere bidaian hiru geldialdi baino gehiago egin. Ohikoa da fluxuek Madrilen bat 
egitea, baina ez dira gutxi Sevillatik eta Almeriatik zuzenean Irunera jotzen dutenak.  
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Migrazio bide horrek aurreko mapan irudikatutakoak baino aldaera gehiago ditu, eta 
badira beste korridore batzuk ere. 

Azkenik, 19. grafikoan irudikatzen ditugu jatorriko herrialdetik Espainiara sartzeko 
tokirainoko fluxuak , korrelazio batzuei erreparatzeko. 

19. grafikoa. Migrazio herrialdea eta Espainiara iristeko lekua. 

Iturria: Guk landua. 

Badira bide logiko jakin batzuk: Marokotik, sarrera gehienak Melillarantz eta beste herri 
batzuetarantz (Ceuta) egiten dira, baina Mauritaniatik Kanariar uharteetara abiatzen 
dira. Irteera herrialdea baino (nahiz eta kasu batzuetan zuzenean eragiten duen), 
Afrikan egiten den bidean azken herrialdea da sarrera puntua erabakitzen duen aldagai 
nagusia. Normalena da ekialderanzko bidea egiten duten pertsonek, Aljeriarantz, 
Melillatik (esate baterako, Sudandik datozenak), Alacantetik (Kamerungoak) edo Balear 
uharteetatik (Nigeriakoak) sartzea; baina mendebaldeko herrialdeetatik etortzen 
direnek, Mauritaniatik, Senegaldik edo Boli Kostatik, Marokorantz jo ohi dute, Kanariar 
uharteetatik edo Melillatik sartu ohi dira. 
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20. grafikoa. Erabili al duzu baliabideren bat Espainian barrena egin duzun bidean? (11.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Lau puntuetako batera iritsi zirenetik (Kanariar uharteak, Balear uharteak, Melilla edo 
Alacant) % 93,9k erabili dute artatzeko edo harrera egiteko baliabideren bat. Izan ere, 
galdetegiko hurrengo galderan (12.G: Zein, non eta zenbat egunez?) adierazten da  
inkestatutako pertsonen % 92,5ek erabili dutela Gurutze Gorriaren baliabideren bat.  
Aipatutako gainerako baliabideak harrera zentroak dira. Beraz, bidea egiten duten 
pertsona gehien-gehienek erabiltzen dituzte eta behar dituzte baliabide instituzional 
hauek. Hiru geldialditan guztira 466 erabilera egin direla adierazten da. Lehenengo 
geldialdiaren batez bestekoa 9,6 egunekoa da, bigarren geldialdiko batez bestekoa askoz 
ere handiagoa da, 23,75 egunekoa, eta hirugarren geldialdikoa 22,16 egunekoa. Pertsona 
talde txiki batek (20) ez zuen baliabiderik erabili. Beste talde txiki batek (23) soilik 
baliabide bakar bat erabili zuen. Gehienek (214 lagunetatik 175) gutxienez bi geldialdi 
egiten dituzte, eta 1.G-ak (11. grafikoa) eskainitako datuarekin berretsi dezakegunez, 
hilabete eta bi hilabete arteko egonaldia egiten dute, halako aldakortasunarekin. 
Azkenik, askok (93) egiten dute hirugarren geldialdi bat, eta Espainian egiten duten 
egonaldiak bi hilabete eta erdi iraun dezake. Baliabide batean erregistratutako egonaldi 
luzeenak 120 egunekoak izan dira, Almeriako Gurutze Gorriko zentro batean 
gertatutako bi kasu izan dira. Pertsona bakar batek ere ez zuen esan bide osoan barrena 
guztira sei hilabetetik gora eman zuenik. Baliabidean erregistratutako egonaldirik 
laburrena bi egunekoa izan da. 
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Familia erreferenterik ez duten bidaiderik gabeko adingabeen % 100ek erabili dituzte 
baliabideak beren egonaldietan. Baita emakumeen % 97,2k eta gizonen % 93,2k ere.  

Itzultzeko agindua duten pertsonen % 96,4k erabili dituzte baliabideak, eta % 50ean 
banatzen dira itzultzeko agindua ez dutenen artean. Hala bada, estatistikoki alde 
esanguratsua dago, eta magrebtar nazionalitatea duten pertsonek askoz ere gutxiago 
erabiltzen dituzte baliabideak (soilik % 57,7k erabili dituzte), eta Erdialdeko Afrikako 
pertsonek (% 98,6k erabili dituzte baliabideak) Saharaz hegoaldekoek (% 99,1ek 
baliatu dituzte) eta Afrikako Adarreko migratzaileek (% 100ek erabili dituzte) askoz ere 
gehiago. 

Baliabideetan egiten dituzten egonaldiek ez dute zertan bat etorri Espainian egindako 
guztizko egonaldiarekin, baina migrazio bideak herrialdean barrena irauten duen 
denbora tarteen ideia bat eskain diezaguke. Eta, batez ere, baliabide horiek bidean diren 
pertsona gehien-gehienek erabiltzen dituztela adierazten digu, jatorriaren arabera 
batzuek besteek baino gehiago. 

Bestalde, Espainian barrena egiten den bidearen iraupena jakiteko, jarduera plan 
hobeak presta ditzakegu. Adituek diote Kanariar uharteetatik edo Melillatik sartzen 
direnetik badakitela Irun/Baionan (hurrengo helmuga baita iragaitzazko migratzaile 
askorentzat) “prestatzeko” bi hilabete dituztela. Horrela, iritsiera bolumen bereziko 
asteak baldin badaude, gutxi gorabeherako kalkuluak egin eta iparraldera iristeko 
guneak presta ditzakete. 
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21. grafikoa. Bidaia egiteko zorrik egin al duzu? (13.G)  

Iturria: Guk landua. 

Inkestako 13. eta 14. galderetan  euren bidaia baldintzei buruzko informazio pixka bat 
biltzen da. 13.G-k adierazten du hamar lagunetatik bat (% 12,1) zordundu egin dela 
bidaia egiteko, eta 21. grafikoan ikus dezakegunez, pertsonen % 43k gorabeherak edo 
arazoak izan ditu bidaian zehar. Datu horietan ez da alde nabarmenik ikusten generoari, 
jatorriari edo adinari dagokienez. Datu horiek bidaiatzen duten pertsonen 
zaurgarritasun batzuei buruzko jakingarriak eskaintzen dizkigute. 
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22. grafikoa. Nozitu al duzu gorabehera edo arazoren bat bidaian zehar? (14.G) 

 
Iturria: Guk landua. 
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Bidaiaren azken zatiari begira, iritsi nahi zuten herrialdea eta hiria aipa zitzatela eskatu 
zitzaien. Hainbat adituk adierazi zigutenaren eta 23. eta 24. grafikoetan jaso dugunaren 
arabera, Frantzia da helmuga nagusia, Paris.  

23. grafikoa. Zein da zure azken helmuga? Herrialdea (15.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Inkestatutako pertsonen % 83,6k adierazi zuten hain zuzen ere Frantzia zutela helmuga. 
Hau da, Irun da Frantziarako muga igarotzen duten pertsona askorentzako bidearen 
azken puntuetako bat. Alemaniara iritsi nahi dute % 6,5ek, eta Italiara eta Ingalaterrara 
% 4,2k, bi kasuetan. Batzuek Belgika aipatzen dute (% 1,4). Grafikoan ikusten dugun 
bezala, bakar batek ere ez du Espainia aipatzen azken helmuga gisa; aurrerago 
sakonduko dugu horretan. 

Estatistikoki gehiago dira Frantziara iritsi nahi duten emakumeak eta adingabeak. Baina 
lanbideko eta unibertsitateko ikasketak dituztenek argi eta garbi nahiago dute Alemania. 

 

 

 

 

24. grafikoa. Zein da zure azken helmuga? Hiria (15.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Hirien arabera, Paris da aipatutako helmugetan bi heren hartzen dituena (% 67,3), 
ondoren datoz Okzitaniako Tolosa (% 7,9) eta Frantziako beste hiri batzuk (% 7,2), hala 
nola Biona, Bordele, Hendaia, Lille eta Nantes. Alemanian, bigarren helmuga baita, Berlin 
(% 2,8) eta Dusseldorf (% 1,9) dira helmuga nagusiak. Londres (% 3,3) eta Brusela (% 
1,4) dira helmuga bakarrak Ingalaterran eta Belgikan, hurrenez hurren. Pertsona 
batzuek Erroma eta Milan aipatu dituzte helmuga gisa. 

Helmugaren hautua bultzatzen duten faktoreak zein diren galdetu daiteke. Batez ere bi 
irizpideri erantzuten diete: enpleguari eta helmugan familia izateari. Inkestatutako 
pertsonen % 80,3k diote helmuga hori dutela han lan gehiago dagoelako, % 77,9k 
adierazi dute badituztela senitartekoak hiri/herrialde hartan bizitzen, eta beste % 9,6k 
adierazi dute lagunak edo ezagunak dituztela.  

 

 

 

 

 

 

25. grafikoa: Zergatik duzu hori zure azken helmuga? (16.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Aipatutako beste arrazoi batzuk dira paperak lortzeko erraztasuna (% 34,7), 
gizarteratze errazagoa (% 25,4), gizarte laguntzak (% 18,3) eta aldez aurretik lan 
egiteko proposamen bat izatea (% 16,9).  

Bestalde, garrantzitsua da adieraztea, adituek dioten bezala, horrek migratzaileen 
helmugako iruditeria islatzen duela, eta ez behin helmugara iritsita aurre egin 
beharreko benetako egoera. Esate baterako, herritar sareek adierazten dute pertsona 
horien egoera erregularizatzea eta gizarteratzea errazagoa dela mugaz alde honetan 
(Espainian), baina Paris bezalako hirien inguruan sortutako iruditeriak eta diskurtsoak 
indar handia dutela oraindik ere.  

Bestalde, deialdi efektua duten diskurtsoak baztertzeko aukera ematen digute datu 
horiek. Enpleguak eta migratzaileen sare finkatuek egiten dute deia (erantzunen % 
87,5), ez gizarte laguntzek. 
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2.3.3. Egonaldia Irunen 

Inkestaren bigarren zatian Irunen egindako ibilerari buruz galdetu zitzaien. Ikusi dugun 
bezala, pertsona horietatik asko (% 45,8) hirira egun berean iritsi berriak dira eta beste 
batzuek (% 45,3) 24 ordu baizik ez daramatzate udalerrian. Hau da, laburrak dira 
egonaldiak, gutxienez inkestatutako pertsona taldeen kasuan. 

17.G-ri emandako erantzunak adierazten digu Irunen laguntza jaso duten ala ez. 
Egonaldiak laburrak izan arren, % 82,2k jada laguntza jaso dute. Garrantzitsua da 
azpimarratzea laguntzarik jaso ez dutela diotenak, % 75,7, inkesta egin den egun berean 
iritsi direla, eta oraindik laguntzak jaso ditzaketela. 

Bestalde, nazionalitateei dagokienez, laguntza nabarmen handiagoak jaso dituzte 
Erdialdeko Afrikatik (% 90,0k jaso dute laguntza) eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik (% 
86,0k) etorritakoek, Magrebetik (% 65,4k) edo Afrikako Adarretik (% 44,4k) 
iritsitakoek baino. Datu horiek bat datoz itzultzeko agindua duten pertsonekin. 

26. grafikoa: Irunen jaso al duzu laguntzarik? (17.G) 

  

Iturria: Guk landua. 

26. grafikoak irudikatzen duen bezala, % 52,3k Gurutze Gorriaren eskutik jaso dute 
laguntza, % 32,7k Irungo Harrera Sarearen eskutik, eta % 22k Zubia zentroaren eskutik. 
Hau da, badira laguntza hainbat erakundetatik jaso dutenak eta badira laguntza jaso ez 
dutenak. Hori bat dator txosten honetako 1. atalaren amaieran jasotako koadroak 
islatzen duenarekin. Inkesta honetan zehar ahalegin berezia egin da Irunen dauden 
baliabideetako bakar batera hurbildu ez diren pertsonen informazioa biltzeko: talde 
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hori ordezkatzen duten % 17,3ri buruz dagoen informazio kuantitatiboa inkesta honi 
esker bildu da, eta txosten honetako lehen zatiari amaiera ematen dion koadroan 
ikusten genuenez, pertsona horiek ez dira Gurutze Gorriaren, Irungo Harrera Sarearen 
edo Zubia zentroaren datuetan jasotzen. Magrebeko pertsonek estatistikoki gehiago 
erabiltzen dute Zubia, baina Afrikako beste lurraldeetakoek batez ere Gurutze Gorria 
erabiltzen dute. 

27. grafikoa: Noren laguntza jaso duzu Irunen? (18.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Era berean, agerian utzitako beharrizan posibleei buruzko galdera bat egin zen.  

28. grafikoa: Jaso ez duzun zer laguntza beharko zenuke? (19.G) 

 Iturria: Guk landua. 

Pertsona gehienei (% 63,5) ez zaie jaso ez duten laguntzarik bururatzen. Laguntzeko 
eskaera gehienak muga igarotzeko dira (% 13,6), ondoren datoz laguntza ekonomikoak 
(% 8,4) eta helmugara iristeko billetearen ordainketa (% 8,4). Talde txiki batek (% 1,4) 
adierazten du dokumentatu gabeko jendearentzako zentroak behar direla, pertsona 
horiek egiazki ez dutelako lo egiteko baliabideak erabiltzeko aukerarik, lehen ere azaldu 
dugun bezala (adierazitako salbuespenekin). 

29. grafikoa: Lehendik saiatu al zara Frantziako muga igarotzen? (20.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Inkestatutako gehienak (% 79,9) oraindik ez dute muga zeharkatzeko saiorik egin. % 
13,1ek saio bat egin eta huts egin dute (gogoan izan inkesta hau soilik Irunen egin zela) 
eta % 2,3k bi saio egin dituzte. Inkestatutako pertsonen artean ez dago laugarren aldiz 
saiatu denik. 

Inoiz muga zeharkatzen saiatu diren eta huts egin duten pertsonak batez ere adineko 
gizonak dira. Emakumeak eta adingabeak oraindik  ere saiatu gabe zeuden. 

 

 

 

 

 

 

 

30. grafikoa: Zure ustez, nondik zeharkatuko duzu muga? (21.G) 
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Iturria: Guk landua. 

Muga zeharkatzeko lekuari dagokionez, inkestatutako pertsonak dauzkaten aukerei 
buruz informatuta daudela dirudi, ia denek (% 95,3) baitakite non saiatuko diren muga 
zeharkatzen. Erdiek (% 50,9) uste dute Behobian barrena igaroko dutela, mugaldeko 
auzotik, mendiz edo bi herrialdeak lotzen dituen zubi batean barrena. % 18,7k dio 
mendiz zeharkatuko dutela, besterik azaldu gabe, % 13,3k Ficobako gibelaldeko 
trenbideetan barrena, eta % 7k Hondarribitik.  

Dirudienez, sexuaren arabera bide batzuk gogokoagoak dira beste batzuen aldean: 
gizonek nahiago dute mendiz zeharkatu, eta emakumeek (bereziki seme-alabekin 
daudenek) Hondarribian barrena. Behobiatik antzeko proportzioan zeharkatuko dute 
muga.  

Garrantzitsua da aintzat hartzea bide horietako bakoitzean (bereziki hiriguneetatik 
mendietarantz abiatzen direnetan) dauden arriskuak, baina argi dago Bidasoa ibaiko 
heriotza tasa handieneko bidea ez dela muga zeharkatzeko aukeretako bat. 

 

 

 

Datuen arabera, pertsonen % 93,9k jaso dute muga ibaitik zeharkatzeak dakartzan 
arriskuei buruzko informazioa. Azken urteotan zehar gertatu diren heriotza tragikoen 
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ostean, erakunde guztiek ahalegin bereziak egin dituzte gai horri buruzko informazioa 
emateko eta biktima gehiago ekiditeko. Halere, badaudenez baliabide hauek erabiltzen 
ez dituzten pertsonak, inkestatutako pertsonen % 3,3k ez dute informaziorik jaso eta 
arriskuan jarraitzen dute. Pertsona horiek guztiak gizonezkoak dira, adinez nagusiak, 
eta ez dute laguntzarik jaso baliabide bakar batetik ere (talde horretan magrebtarrak 
dira nagusi). 

31. grafikoa. Jakinarazi al dizute zer arrisku dauden muga Bidasoa ibaitik zeharkatuta? (22.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

 

 

 

 

 

 

Azkenik, hurrengo atalari hasiera emango diogun galdera soziodemografikoei heldu 
aurretik, Irunen, Euskadin edo Espainian bizitzen gelditzeko aukerari buruzko galdera 
egin zitzaien. 
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31. grafikoan ikus dezakegunez, % 98,1ek ez dute hiru horietako bakar batean bizitzeko 
planteamendurik egiten. % 1,9 apalak dio Irunen bizitzea pasa zaiola burutik. Bakar 
batek ere ez du Euskadiko beste leku batean edo Espainian bizitzeko asmorik. 

32. grafikoa: Pentsatu al duzu Irunen edo Euskadin bizitzeko aukera? (23.G) 

 
Iturria: Guk landua. 

Gurutze Gorriak eta Irungo Harrera Sareak emandako datu horiei eta inkestaren bidez 
lortutakoei esker, Irungo iragaitzazko migrazioaren errealitatearen irudi bat dugu, 
oraindik ere apur bat lausoa bada ere, gero eta hurbilagoa eta konplexuagoa dena.  

 

 

 

 

3. EGOERAREN AZTERKETA 
KUALITATIBOA 
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Azterlan honen zati kuantitatiboaren arloan lortutako informazioak osatzeko eta 
horietan sakontzeko, behar-beharrezkoa iruditu zaigu gure arreta berezia eskatzen 
duten lau kolektibo edo taldetan –emakumeak eta haurtzaroa, gazteria, afrikar jatorriko 
pertsonak eta magrebtarrak– zentratutako alderdi kualitatibo bat jorratzea. 

Horretarako, elkarrizketaren teknikan oinarritutako ikerketa kualitatiboko metodologia 
bat planteatu dugu, aldaera bikoitzarekin: 1) elkarrizketa fokalizatua, Irungo 
iragaitzazko migrazioaren aurrean duten ikuspegia eta perspektiba emango dizkigun 
aditu talde baten informazioa eta diskurtsoak biltzeko eta gida izateko; 2) elkarrizketa 
sakonak iragaitzazko pertsona migratzaile talde batengana jotzeko eta haien 
lekukotasunak eta narratibak biltzeko. 

Zati honetan berriz ere helduko diogu eta zabalago deskribatuko dugu Irungo 
iragaitzazko migrazioa eta herritarren egoera, auzotarrek joan-etorri horiei emandako 
erantzunari eta fenomeno horri buruz duten pertzepzioari dagokienez, Irun utzi osteko 
ibilbidea barne hartuta. Azken kontu horri dagokionez, bereziki aztertuko ditugu 
elkarrizketatutako migratzaileek eskainitako datuak. 

Zehazki, guztira hamabi elkarrizketa egin zitzaizkien adituei, elkarrizketa fokalizatuaren 
teknikarekin: 

• Irungo Udala: Gizarte Ongizate Arloa 
• Irungo Udala: David Nuño, Gizarte Ongizateko ordezkaria 
• Zubia baliabidea 
• Gurutze Gorriak Irule kalean duen baliabidea  
• Irungo Harrera Sarea 
• Irungo Caritas 
• Baionako Udala, Gizarte Ekintza eta Elkartasuna 
• Baionako Pausa Zentroa 
• Etorkinekin Diakité - Baiona 
• Etorkinekin Diakité – Hendaia 
• Irungo Udaltzaingoa 

• Iker Barbero, UPV/EHUko ikertzailea eta irakaslea  
 
Bestalde, guztira bederatzi elkarrizketa sakon egin zitzaizkien iragaitzazko pertsona 
migratzaileei, profil hauekin: 

• Gizon gaztea, 19 urtekoa, sudandarra (1. pertsona) 
• Gizon heldua, 34 urtekoa, sudandarra (2. pertsona) 
• Gizon gaztea, 22 urtekoa, maliarra (3. pertsona) 
• Gizon heldua, 34 urtekoa, ginearra (4. pertsona) 
• Emakume gaztea, 24 urtekoa, alabarekin, kamerundarra (5. pertsona) 
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• Emakume gaztea, 23 urtekoa, maliarra (6. pertsona) 
• Gizon gaztea, 23 urtekoa, marokoarra (7. pertsona) 
• Emakume heldua, 34 urtekoa, gabondarra (8. pertsona) 
• Emakume heldua, 40 urtekoa, mauritaniarra (9. pertsona) 

Txostenean zehar pertsona eta erakunde horien zuzeneko eta zeharkako aipamenak 
jaso dira izenik eman gabe. 

3.1. Kolektibo nagusiak 
Lehen ere azaldu dugunez, azterlan honetan zehar gure arreta berezia eskatzen duten 
lau talde edo pertsona profil hauteman ditugu: bi jatorriaren arabera (Saharaz 
hegoaldeko pertsonak eta magrebtarrak) eta beste bi talde bereziki zaurgarriak direlako 
(emakumeak eta familiak lagunduta ez dauden gazteak). Talde horiek ez dira elkarren 
baztertzaile. 

3.1.1. Saharaz hegoaldeko pertsonak 

Kolektiboak bereizteko termino hoberik ez dagoenez, Saharaz hegoaldeko pertsonatzat 
hartu ditugu Magrebetik kanpoko herrialde afrikarretatik datozen guztiak.  

Jakina denez, eskuarki 25-28 urte bitarteko gazteak dira eta gehien-gehienek Frantziara 
iritsi nahi dute.  

Pertsona horiek dira baliabideen erabiltzaile nagusiak, migrazio bidaia luzeak egin 
dituzte Afrikako kontinentean barrena, eta bidaia azkarragoak behin Espainiara iritsita.  
Kostaldera iristen dira eta normalean Gurutze Gorriarena bezalako programa 
humanitarioek artatzen dituzte. 

Zati kuantitatiboan jada azaldu dugunez, Ginea, Mali, Sudan, Senegal, Nigeria, Kamerun 
eta Boli Kosta dira nazionalitate nagusiak, baina Irungo Harrera Sareak dio “Afrikako 
herrialde guztietatik iritsitako pertsonak daudela”. 

Kasu batzuetan, pertsona horiek gerra gatazkak daudelako, lanik ez dagoelako edo 
familiei lagundu nahi dietelako migratzen dute. 

 “Gerrak suntsitu gintuen eta etxerik gabe utzi. Horrexek eraman ninduen 
herrialdea uztera eta niretzat eta nire familiarentzat etorkizun on bat 
bilatzera” (1. pertsona).17 

 

 

17 Gizon gaztea, 19 urtekoa, sudandarra 
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 “Gobernuaren erruz migratu nuen. Soldaduen aldetik indarkeria handia 
jasan genuen, bizimodu zaila genuen eta ez gentozen bat gure bizitzak 
hondatzen ari zen sistemarekin. 2017an hartu nuen herrialdetik alde egiteko 
erabakia" (2. pertsona)18 

Luzeak dira bideak Afrikan barrena: 

 “Urte bete eman nuen Gambian, eta 2018ko ekainean iritsi nintzen Libiara" 
(4. pertsona) 

 “2021eko azaroaren 5ean irten ginen Sudandik (…)(…) autoz Txaderaino 
(…)[ondoren] busa hartu nuen Libiaraino eta han hilabetea eman nuen 
Aljeriara iritsi nintzen arte. Aljerian bi hilabetez lan egin nuen eta 2022ko 
ekainean Casablancaraino joan ginen hegazkinez (2. pertsona)19 

Eta batzuek lanak bilatu behar dituzte bidean zehar, eta eskuarki lan prekarioak izaten 
dira, legez kanpoko sektoreetan: 

 “Dirua irabazteko, drogen trafikoaren arloan lana eskaini ziguten pertsona 
batzuk ezagutu ditugu. Gu ados ginen ez zegoelako beste biderik, ideia da 
dirua irabazteko lan egitea eta aurrera egiten jarraitzea” (2. pertsona) 

 “Aljerian hiru hilabetez lan egin nuen urrearen trafikoan. Tratu txarrak jaso 
nituen, baina zirkunstantziei eutsi beharra nien helmugara iristeko bidea 
errazten dizun dirua irabazteko lana zelako” (1. pertsona)20 

 “Garbitzen lan egin nuen, arraina garbitzen. Jateko eta Kanariar uharteetara 
iristeko gastuak ordaintzeko” (6. pertsona) 

“Garajeetan autoak konpontzeko zerbitzuak eskaintzen hasi nintzen, baina 
egunean 3 euro ordaintzen zizkidaten eta, gainera, zorioneko nintzela esaten 
zidaten gehienek lapurtu egin behar dutelako jan ahal izateko (3. pertsona)21 

 Normalean indarkeria eta lapurretak jasaten dira bidean (inkestatutako pertsonetatik 
gorabeherak jasan zituztenak soilik % 43 izan zirela azaldu bazuten ere, 
elkarrizketatutako guztiek adierazi zuten beren bidean zehar mota eta intentsitate 
desberdinetako indarkeriak ezagutu zituztela): 

 

 

18 34 urteko gizona, ginearra 

19 34 urteko gizona, sudandarra 

20 21 urteko gizona, sudandarra 

21 22 urteko gizona, maliarra 
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 Oso gaizki tratatu gaituzten jende trafikatzaileekin egin dugu topo [Libian]. 
Dirua eskatu ziguten, edo bestela salaketa bat aurkeztuko zutela 
poliziarenean, eta beraz, ordaindu egin genien, baina okerrena izan zen 
agiriak kendu eta abandonatutako etxe batean utzi gintuztela. Hilabetea 
eman genuen han. Egunean behin ematen ziguten jatekoa, eta ez genuen ez 
mantarik ez aldatzeko arroparik ere. Eta bai, azkenean zeharkatzen lagundu 
ziguten, baina autotik jaitsi aurretik arma zuriak atera zituzten eta aldean 
generaman diru guztia eta arropak eskatu zizkiguten" (2. pertsona) 

 “Indarkeria eta isekak jaso ditugu Ceutan sartzen saiatzen ginen bakoitzean. 
Garai hartan sudandar asko zendu ziren zeharkatzen saiatu zirenean” (1. 
pertsona). 

 “Marokoranzko hiru orduko bidaia egin ondoren, gidariak [pertsonen 
trafikoan murgildua] esan zigun berehala jaitsi behar genuela eta diru guztia 
eman behar geniola. Eta ordaindu geniona ezin itzuli ziezagukeela esan 
zigun” (6. pertsona) 

“Gurekin bidaiatzen ari ziren hiru mutilek diru guztia kendu ziguten eta 
nirekin zegoen neskak eta biok telefonorik gabe geratu ginen, gure familiekin 
harreman guztiak galdurik” (8. pertsona) 

Hainbat puntutara iristen dira, baina badirudi pertsona guztiak nolabait ere lasaitu 
egiten direla Espainiara iristen direnean: 

 “Azkenik lortu nuen Ceutara iristea. Orduan sentitu nuen lehenengo aldiz, 
oztopoz beteriko ibilbide baten ostean, segurtasunaren esanahia” (1. 
pertsona) 

 “Dena ongi atera zen. Balear uharteetara iritsi ginen (...) kalterik jasan gabe. 
Guardia Zibilak eta Guretze Gorriak ongi tratatu gaituzte" (4. pertsona) 

Denek argi dutena da euren etorkizuna ez dagoela Espainian. Euren helmugara joateko 
arrazoi nagusiak dirudienez ahaidetasun sareak, lagunak, jatorri komuna eta beste 
batzuk dira, baina asmo horretan badu eraginik Espainiaren irudiak: 

 “Ez dut Espainian geratzeko asmorik. Ez dut inor ezagutzen. Ez naiz 
gaztelaniaz mintzatzen eta Frantzian ditut lagunak" (5. pertsona) 

“Bizitza Frantzian Espainian baino askoz hobea dela esan didate” (9. 
pertsona) 

 “Espainia ez da aukeren herrialdea. Ez dago atzerritarrentzako lan eskaintza 
askorik” (1. pertsona) 

 “Ez naiz Espainian egongo ez naizelako gaztelaniaz mintzatzen eta nire 
arreba Ingalaterran zain dudalako” (2. pertsona) 
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 “Ez dut Espainian edo Irunen bizi nahi, beharbada oporretan bai, baina bizi 
ez, esaten didatenez atzerritarrei lanik eskaintzen ez dieten arrazistak 
baitira. Gainera, ez dute ongi ordaintzen. Nire etorkizuna Frantzian egongo 
da” (3. pertsona) 

“Bartzelonan esan zidaten migratzaileen eskubideak hobeak direla Frantzian 
Espainian baino, eta Espainian baino gehiago ordaintzen dutela; horregatik 
erabaki nuen hauekin batera Irunera joatea” (8. pertsona) 

Erakundeek pertsona horiek dauzkaten aukerei buruzko informazioa ematen dute, baita 
asilo eskaerei eta nazioarteko babesari buruzkoa ere. Nolanahi ere: 

 “Behin erabakia hartzen duzunean, eta nik hemen zer dagoen esanda ere, 
oso zaila da erabaki horri buelta ematea. Izan ere, oso sendoa da haien sarea” 
(Gurutze Gorria) 

Izan ere, Irungo Harrera Sareak lanean daramatzan urteetan, aitortu egiten dute Irunen 
gelditzeko erabakia hartu duten pertsonen zifra, 30 besterik ez, hutsaren hurrengo dela 
ehunekotan. Pertsonek aurrez eraikitako ideia bat dute, eta helmugako laguntza sareak 
dituzte bidaian aurrera egiten jarraitzeko. 

Bidea ere modu berean erabakitzen dute, ahoz aho eta beste migratzaileen 
esperientzian oinarrituta: 

 “Hasteko, YouTuben sartu nintzen Sudandik Europara joan diren beste 
pertsona batzuen esperientziak ikusteko. (…) [Melillan] esan ziguten bide 
errazena zela Irunera joatea eta handik zuzenean Frantziara igarotzea. 
Ezagutzen zituzten Irundik erraz igarotako pertsonak" (2. pertsona) 

 “Almerian Maliko eta beste herrialde batzuetako lagunak ezagutzen nituen, 
eta Irundik barrena Frantziara igarotzeko ideia eman ziguten. Adierazi 
zigutenez, asko iritsi ziren Frantziara muga hori zeharkatuz, eta orain euren 
familiekin daude Frantzian” (6. pertsona) 

 “Interneten hasi nintzen Europara eramango ninduen bidea bilatzen. 
Aljeriako iparraldetik Balear uharteetarainoko bidea pateraz egindako asko 
aurkitu nituen, eta WhatsApp talde batean lortu nuen Balear uharteetara 
eraman ninduen pertsona ezagutzen zuen pertsonarekin harremanetan 
jartzeko modua. (…) Valentzian bi hilabete eman ondoren, Bartzelonara 
eraman ninduten, eta han jakin nuen Irungo bidea dela muga igarotzeko 
egokiena" (8. pertsona) 

Azpimarratu nahi dugu Saharaz hegoaldeko pertsona horien bizipen horiek ez dutela 
zertan izan jarraian hizpide izango ditugun Magrebeko pertsonenak ez bezalakoak. Hala 
eta guztiz ere, haien ezaugarriak eta aurreko ataleko datu kuantitatiboak aztertzeak 
lagun diezaguke pertsona horientzat iragaitzazko migrazioak zer esan nahi duen 
adierazten duen irudia osatzen. 
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3.1.2. Magreb ikusezin bihurtua 

Gurutze Gorriaren, Irungo Harrera Sarearen eta gure inkestaren datuek adierazten dute 
iragaitzazko migratzaile gehienak Saharaz hegoaldekoak direla. Halere, lehen ere 
adierazi dugunez, kalkulatzen oso zaila den pertsona talde bat dago, eta baliabideetatik 
igarotzen ez denez, ikusezin bihurtzen da. Eta baliteke jatorri horretako pertsona 
batzuek ezkutuan edo oharkabean pasa nahi izatea. 

Batez ere marokoarrak eta aljeriarrak dira, Espainiara iristen direnak eta aurreko 
kolektiboarenak ez bezalako ezaugarriak dituen bidea egiten dutenak. Adituekin 
egindako elkarrizketen eta lekukotasun baten bidez, pertsona horien ezaugarri batzuk 
itxuratzen has gaitezke. 

Ohikoa da magrebtar jatorriko pertsonek baliabide instituzionalak ez baizik eta euren 
familia sare propioak erabiltzea. Irunen sendoa da komunitate magrebtarra (izan ere, 
hirian Maroko da bolumen handieneko jatorria), aspalditik dago Irunen finkatuta. 
2021eko erroldako datuen arabera, magrebtar jatorriko 1.294 lagun bizi dira irunen, 
hau da, hirian bizi diren atzerritar jatorriko biztanleen % 12,61 dira. Beste herrialde 
batera bidean dauden migratzaileek zenbaitetan hirian finkatutako pertsona horien 
laguntza jasotzen dute, eta modu horretan, desagertu egiten dira datu ofizialetatik edo 
instituzionaletatik.  

Halatan,  

“hautemandakoa baino bolumen handiagoa duen bidea den arren, 
marokoarrek eta aljeriarrek beste nazionalitatekoek baino gutxiago 
erabiltzen dituzte baliabide instituzionalak; edo sare propioak dituztelako, 
edo beste baliabide batzuk erabiltzen dituztelako (gizarte erakundeak) edo 
ez dutelako sare mota bakar bat erabiltzen” 22 

Hala eta guztiz ere, irungo biztanleek diote “kalean ikusten direla” nahiz eta, nola edo 
hala, “modu oharkabeagoan pasatzen diren”. Hau da, jada finkatutako komunitate 
magrebtar handi bat dagoenez, alde batetik pertsona horiek ez dute beste bizilagunen 
arreta pizten, eta bestetik, ezta erakundeena ere, beren sare propio eta ez formalak 
baitauzkate. 

Gainera, oso zabalduta dago “Irunen aterpetxeetan lehentasuna beltzek dutelako” ustea 
(7. pertsona)23. Izan ere, magrebtarrek askotan egiten dituzte askoz ere bidaia 
luzeagoak, edo Espainian bizi ondoren igarotzen dute muga, horiexek izan daitezke 
arrazoiak: 

 

 

22 BLANCO, Cristina (2022). La inmigración en tránsito a través del País Vasco. Recursos institucionales y 
características básicas [atala]. El tránsito de personas migrantes desde la perspectiva de los derechos y la 
acogida digna. BARBERO, Iker (ed.). 

23 23 urteko gizona, marokoarra 
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 “Magrebetik iristen direnen artetik gehienak saiatzen dira Espainian 
gelditzen. Lehengo batean profil hori duten bost lagun iritsi ziren, eta soilik 
bik betetzen zituzten baldintzak. Beste hiruetatik bat bost urte lehenago iritsi 
zen, beste bat hiru urte lehenago…. (…). Baina lan egiteko baimena duten eta 
ibilbide bat egin duten pertsonak dira, gizarteratzeko prozesu bat egin dute” 
(Gurutze Gorria) 

Iragaitzazko migrazioa, zenbaitetan, Espainian finkatzeko saio bat egin ostean gertatzen 
bada ere, arazo bat sortzen da sartzeko erarekin (ez da beti itsasoz egiten) eta, batez ere, 
dokumentazioarekin: 

 “Gurutze Gorriaren aterpetxera joan nintzen eta pasaportea eta poliziak 
ematen duen paper bat, itzultzeko agindua deritzona, eskatu zidaten, baina 
nik ez nuenez polizia bakar batekin topo egin, ez nuen egiaztagiri bat bera 
ere. Esan zidaten ezin nuela gaua han eman identifikagarririk gabe. Zubia 
deritzon beste zentro batera joan nintzen, eta gauza bera esan zidaten. 
Haurrentzako parke batean egin dut lo, mugan. Nortasun agiririk ez duten 
migratzaileentzako zentro berezi bat prestatu beharko lukete, ni 
bezalakoentzat. Ez da soilik nire kasua: hemen, Irunen, baziren nirekin batera 
parkean lo egin zuten beste hiru gazte” (7. pertsona)24 

Eta hori bat dator inkestan jasotako informazioarekin. Izan ere, pertsona beltzek ez dute 
lehentasunik aterpetxeetan, baina aterpetxeetan egoteko baldintzek kaltetu egiten diote 
bide luzeagoak egiten dituen eta dokumentu gutxiago dituen (esate baterako, Gurutze 
Gorriarenak bezalako baliabideak erabili ahal izateko itzultzeko agindua) profil 
magrebtarrari.  

Datu kuantitatiboen arabera jatorri horrek pisu handirik ez duen arren, arreta 
handiagoa eskaini behar zaio aipatutako arrazoiengatik. Baliabideak ez erabiltzeak ez du 
esan nahi horien premiarik ez dutenik (hala izan daitekeen arren Irunen finkatutako 
jatorri bereko komunitatearekin dituzten sareei eta loturei esker), eta argi dago une 
honetan zenbatuta ez egoteak ez duela esan nahi haien bolumena hutsaren hurrengo 
denik.  

Kolektibo honek halako garrantzia duela adierazten digun beste arrasto bat da Frantziak 
Espainiarantz egindako berronarpen datuek eskaintzen digutena. Berronarpen horiek 
Espainiak eta Frantziak 2002ko azaroaren 26an Malagan sinatutako akordioaren 
arabera egiten dira. Akordio horrek aukera ematen du hirugarren estatuetako 
nazionalitateak berronartzeko (kasu honetan Frantziatik Espainiarantz egindako 
berronarpenak). Barne Ministerioaren arabera, 2003tik 2015era arte, Maroko eta 
Aljeria dira nazionalitate aipagarrienak,  3.000 eta 6.000 lagun bitarte mugitu dira. Datu 
horiek berriak ez badira ere, historikoki eta 2015era arte magrebtarrak muga honetan 

 

 

24 Gazte hau kamioi batean ezkutaturik iritsi zen Tangerretik Granadara, eta portuan galdu zuen bere 
pasaportea. 
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barrena ibili baldin badira, zentzuzkoa da pentsatzea gaur egun ere hala egiten 
jarraitzen dutela. 

Horregatik guztiagatik, gure aurreikuspenek adierazten dute, kontuan izanik 2021ean 
Gurutze Gorriak 7.914 arreta eskaini zituela eta Espainian guztira, 40.100 lagun iritsi 
zirela kostaldera25 (kontuan hartu gabe 2021eko maiatzaren 17an eta 18an Ceutatik 
sartu ziren 12.000 lagunak), ez dela astakeria bat ikusezin bihurtutako kolektibo 
horretatik muga zeharkatu zutenak 10.000 eta 12.000 lagun izan zirela kalkulatzea. 

3.1.3. Emakumeak eta haurtzaroa 

Emakumeak Irungo udalerrian gertatzen den iragaitzazko migratzaileen % 20 inguru 
dira, eta bidaideek lagunduta doazen adingabeak are gutxiago dira, % 5-6 inguru. Hala 
eta guztiz ere, arreta berezia eskatzen duten taldeak dira hainbat adituk diotenez. Kasu 
honetan, Gurutze Gorriak esate baterako, Bizkaian baditu egonaldi luzetarako zentroak, 
eta badauzka protokoloak salerosketen biktimen kasuak detektatzeko. 

Adituek diotenez, fluxuen feminizazioa kostaldeko sarrerekin bat gertatzen da, eta hori, 
aldi berean, itsas bidaiaren bideragarritasunarekin lotzen da. Hau da, ohikoa da 
emakumeek urriko eta azaroko hilabeteetan gehiago bidaiatzea, itsasoa bareago egon 
ohi baita hilabete horietan. 

Une horietan,  

“jatorriko zentroak, historikoki guk baino askoz ere urte gehiago 
daramatzaten horiek, prest daude badakitelako hori dela sartuko dena, eta 
badakitelako lan itzela egin beharko dutela sare horietan eror ez daitezen” 
(Irungo Gurutze Gorria). 

Emakumeak, oro har, beren bidean profil zaurgarriak badira ere, are zaurgarriagoak 
dira beren kargura adingabeak dituzte emakumeak. Esku hartzeari eta baliabideei 
dagokienez, arreta berezia merezi duen zaurgarritasun elementua da hori: bi talde 
horiek oso aintzat hartu behar dira harrera garatzerakoan, baliabideen premia 
handiagoa baitute: 

 “Harremanetan egon naiz Gurutze Gorriarekin eta Irungo Harrera 
Sarearekin, eta asko lagundu didate, eta ez soilik niri. Irule kaleko zentroan 
zeuden beste neska batzuek gauza bera esan didate gaur goizean. Saiatuko 
naiz muga zeharkatzen (...), eta gauzak ez bazaizkit ongi ateratzen, Gurutze 
Gorrira itzuliko naiz" (5. pertsona)26 

 

 

25 Espainiako Barne Ministerioaren datuen arabera 

26 24 urteko emakume kamerundarra. Bidean zehar jaiotako 4 urteko alabarekin bidaiatzen ari da. 
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Adingabearen interes gorena bermatu behar da, eta premia guztiak asetzen direla 
ziurtatu (bereziki elikadura eta higienea). Atseden denborak ere garrantzitsuak direnez, 
pertsona horiei egonaldi luzeagoak eskaintzen zaizkie baliabideetan.  

Kasu askotan, euren herrialdeetan gertatzen diren indarkeria sistemikoetatik eta 
fisikoetatik ihesi migratzen dute emakume horiek, nahiz eta migrazio prozesuan zehar 
indarkeria mota horien mende jarraitzen duten: 

“Migratzeko hartu nuen erabakia ez zen hutsetik sortu, baizik eta arazo 
familiar askori aurre egin behar izatetik. Izan ere, hainbat emakumerekin 
ezkonduta zegoen eta nire adineko bilobak zituen 87 urteko aitona batekin 
ezkondu nahi ninduen aitak. 27 

 “16 urte nituela ezkondu nintzen, hasieran oso atsegina izan zen nirekin, 
baina azkenerako nire soldata osoa eskatzen hasi zitzaidan (…), jo eta oso 
gaizki tratatzen ninduen. 2017ko apirilean goiz atera nintzen etxetik, 
maletarik eta bizkar zorrorik gabe nire senarraren arreta ez piztearren (...). 
Zoriontsu nengoen nire eta nire haurtxoaren etorkizuna aldatzeagatik” (5. 
pertsona) 

Emakume batek (9. pertsona)28 ezkondu ondoren jakin zuen antzua zela, eta 
banandutako emakumeen trafikoan amaitu zuen bere jatorriko herrialdean 
prostituzioan jarduteko:  

 “Lanean eman nituen azken urteetan gaixotasun zantzuak izan nituen, ez 
nintzen gai lan honekin jarraitzeko, eta gorroto nuen nire burua; halere, 
prostituta bat banintz bezala ikusten ninduen gizarteak. Orduan heldu nion 
migratzeko ideiari, bizimodua aldatu nahi bainuen” 

Oro har, ohikoa da emakumeek indarkeria nozitzea beren migrazio bideetan zehar, eta, 
gainera, indarkeria sexualari aurre egin behar diote. Eta hori oso kontuan hartu behar 
da harreran, pertsona horien premia fisikoei eta fisiologikoei ez ezik, premia 
psikologikoei eta emozionalei ere erantzun behar baitzaie: 

Aljerian zehar bidaiatzean lapurtu ondoren: “meskitatik gertu diru eske ikusi 
gintuen gizon batek esan zigun guretzat lan eskaintza bat zuela etxalde 
batean (…). Hasieran dena ongi, lana gogorra izanagatik ere. (…) Egun batean 
etxaldera etorri zen gizona, eta berekin afaltzeko eskatu zigun. Ondoren, 
harekin oheratzeko agindu zigun, bestela botako gintuela etxaldetik. Negozio 

 

 

27 23 urteko emakumea, maliarra 

28 40 urteko emakumea, mauritaniarra.  
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gehienak itxita zeuden COVID tarteko, eta ez genuen dirurik. Behartuta ginen 
hark nahi zuena egitera” (8. pertsona)29 

Gurutze Gorrian adierazi dutenez, bidean gertatzen diren bortxaketa horien ondorioz, 
zenbaitetan jaioberriekin iristen dira emakumeak, edo haurdun. 

8. pertsonaren laguna haurdun geratu zen jazotakoaren ondorioz, eta:  

“ez zuen bidean nirekin jarraitu nahi, etxaldetik alde egin behar nuela esaten 
hasi zitzaidan, bera haurdun zegoelako eta Aljerian bizitzen jarraitu beharko 
zuelako” (8. pertsona) 

Emakume horien (eta beste batzuen) kontakizunek agerian uzten dituzte emakume, 
pertsona migratzaile eta, kasu batzuetan, ama gisa bizi dituzten zailtasunak. Intersekzio 
horiek zehazten dituzte emakume horien premiak. Horrexegatik, holistikoa izan behar 
du pertsona horienganako harrerak eta laguntzak, betiere kontuan izanik genero 
ikuspegia eta jatorrian, bidean eta helmugan ere nozitu ditzaketen askotariko 
indarkeriak eta zaurgarritasunak. 

3.1.4. Familiak lagunduta ez dauden gazteak 

Gazteez ari garenean, 18 urtera iristen ez direnez eta lagunduta ez daudenez ari gara: 
adingabeak dira, familiaren erreferenterik gabeak. Irunen, bakarrik bidaiatzen duten  
15, 16 eta 17 urteko gazteak ikusi ohi ditugu. Nagusiki gizonezkoak dira. Nazioarteko 
zuzenbideak (Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 24. artikulua) 
babesten ditu adingabeen eskubideak, eta herrialdeko barne zuzenbidearen gainetik 
(Konstituzioaren 96. artikulua eta Kode Zibilaren 1.5 artikulua) egon behar du.  

Euskadin, Foru Aldundiak arduratzen dira familia erreferenterik gabeko adingabe 
horien zaintzaz. Protokoloaren arabera, pertsona bat adingabea denean eta Irungo 
baliabideetako batera iristen denean, poliziak eraman behar du Euskadiko Haurrak 
Babesteko Sarearen baliabide batera. Eskuarki Donostiako Uba zentrora eramaten dira 
pertsona horiek. 

Teorian bederen, bidaiderik gabeko adingabeak ezin dira Zubia edo Irule kaleko zentroa 
bezalako baliabide instituzionaletan sartu, baina pertsona horiek, Espainiara iristen 
direnean, adin nagusikoak direla esaten dute baliabideak erabili ahal izateko eta muga 
zeharkatu ahal izateko, haurrak babesteko sistemak galarazita gertatu gabe. Horrek esan 
nahi du badirela adingabeak baliabide horietan, baina ez daudela halakotzat hartuta; 
horrexegatik ez daude adingabe gisa erregistratuta. Horren guztiaren ondorioz, 
baliabideetan adingaberik ez dagoelako irudia ematen da. 

 

 

29 34 urteko emakumea, gabondarra. Abiapuntutik beste neska batekin (ezezaguna) eta hiru mutilekin 
bidaiatu zuen Aljeriaraino. 
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Eta hain zuzen ere horrexegatik da zaila iragaitzazko migratzaile adingabeei buruzko 
informazioa aurkitzea. 30 

3.2. Irungo igaroaldia 
Iragaitzazko migratzaileentzat laburra izan ohi da Irungo egonaldia. Egun gutxi batzuk 
irauten ditu (eskuarki egun eskas bat eta hiru egun bitarte), eta estu lotuta dago 
Frantziak mugan ezartzen dituen kontrolekin. Hala eta guztiz ere, orrialde batzuk 
emango ditugu adituen aldetik eta pertsona migratzaileen esperientzietatik muga 
zeharkatzeari dagokionez bildu dugun informazioa jasota gera dadin. 

3.2.1. Egonaldiaren ezaugarriak 

Gipuzkoako hirian egonaldia ez da luzatzen zaurgarritasun kasuak gertatzen ez badira, 
hala nola seme-alabak dituzten emakumeen eta edo eri dauden pertsonen kasuan. 
Migratzaileek argi dute beren helmuga, eta ahalik eta arinen iritsi nahi dute, bizitza 
berriranzko bidean luzamendutan ibili gabe. 

 “gaur iritsi naiz Irunera, goizeko zazpietan (…). Gaur bertan saiatuko naiz 
lagun batekin muga zeharkatzen” (1. pertsona) 

“Nik bezala, jendeak muga igaro nahi du, denak daude kezkatuta, denak une 
oro telefonoz hitz egiten" (9. pertsona) 

Alde txiki batzuk daude migratzaileek Iruni buruz duten iritzietan, baina denek aitortzen 
dute ez dutela hiria ezagutzeko behar besteko denbora eman bertan: 

 “Irungo jendea adeitsua dela ikusten dut. Hainbatekin hitz egin dut eta 
zentroan [Irule kalekoan]tratu ona jaso dutela esan didate” (1. pertsona) 

“Bertakoei buruz ezin dut deus esan, atzo iritsi nintzen eta soilik Gurutze 
Gorrikoekin izan dut harremana" (3. pertsona) 

“Gaur goizean ikusi dudanez, ongi hezia eta lasaia da jendea” (4. pertsona) 

“Bistan da herri lasaia dela eta jendea ohituta dagoela migratzaileekin, beltz 
asko ikusi baititut autobus geltokian eta Ficoban” (2. pertsona) 

 

 

30 Informazio gehiago nahi izanez gero, Save the Children erakundeak Euskadi eta Frantzia arteko mugako 
haurrei buruz egindako diagnostikoa gomendatzen dugu. 2023. urte hasieran argitaratuko da, eta 
diagnostiko hori egiteko landa lana txosten hau egitekoarekin bat etorri zen. 
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 “Hiri lasaia da (…) nahiz eta jendea marokoarren beldur dela ematen duen 
(7. pertsona) 

Migratzaileek Irunen emandako denborari buruz gehien nabarmentzen dutena da 
Gurutze Gorriarekin eta/edo Irungo Harrera Sarearekin izandako harremana. 

 “Bart gauean iritsi nintzen Irunera, zuzenean joan nintzen Gurutze Gorrira 
eta han egin nuen lo. Gaur goizean esan digute Irungo Harrera Sarera jotzeko 
muga nola igaro dezakegun jakiteko, eta oso ongi azaldu dizkigute bideak eta 
ibaiko arriskuak” (8. pertsona) 

 “Bidea azaldu digute [Irungo Harrera Sarea] eta esan digute Frantzian 
lagundu diezaguketen pertsonak daudela. Gainera, arropa eman digute” (4. 
pertsona) 

Ez dirudi Irunen une hauetan migratzaile horiekin arazo edo erronka handirik dagoenik, 
ez adituen iritziz ez taldearen beraren iritziz. Dirudienez, baliabideek erantzun egiten 
diete premiei, eta arazo larriena da muga igarotzea, arriskutsua gertatzen baita mugako 
kontrolak direla medio eta 1.3 atalean adierazitakoa dela eta. 

3.2.2. Irungo herritarrak: segurtasuna eta elkartasuna 

Azterlan honi begira espezifikoki Irungo bizilagunekin hitz egin ez bada ere, adituei 
galdetu zaie zer giro dagoen herritarren artean iragaitzazko migrazioaren aurrean. 
Errealitate hori sakon ezagutzeko, iritzi publikoko zundaketa bat egin beharko litzateke, 
baina guk uste dugu aditu horien (asko dira irundarrak) ikuspegiek panoramika orokor 
bar eskaintzen digutela. 

Aditu gehienek esan dute herritarrek inplikaziotik eta elkartasunetik bizi duela 
fenomeno hau. Eta hori argi eta garbi ikusten da Irungo Harrera Sarea osatzen duten 
berrogei lagunengan eta iragaitzazko migratzaileek Sarearen laguntza behar dutela 
hautematen dutenean bizilagunek kolektibo horri helarazten dizkion ehunka dei, mezu 
eta oharretan. Eta sareak baieztatzen duenez, egoera hori egunero gertatzen da behin 
eta berriz. 

Oro har, ikuspegi hori partekatzen dute elkarrizketatutako migratzaileen bizipenek. 
Haien aburuz, hiri lasaia da Irun, atsegina da jendea eta ez dirudi arazorik edo istilurik 
dagoenik. 

Aitzitik, kontsultatutako iturri instituzionalek, hala nola Gizarte Ongizate arloko 
ordezkari David Nuñok, adierazi dute irundarren artean halako kezka eragiten duten 
egoerak gerta daitezkeela. Horien aburuz, biztanleria migratzailearen etorrerak 
nolabaiteko errezeloa eragin du herritarren artean, une batzuetan herritarren artean 
halako mesfidantza eta susmo txarrak sorraraziz.    

Ildo horretan, Irungo Udaltzaingoak adierazi du kasu batzuetan eta kolektibo jakin 
batzuen aurrean, halako segurtasun eza hautematen duela irundarren artean.  
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Adierazgarria da Irungo udalerriko azken partaidetzako aurrekontuetan herritarrek 
kalean polizia gehiago egotearen aldeko botoa eman izana; hiriko segurtasun eza gero 
eta handiagoaren pertzepzio subjektiboaren adierazle argia da. Hala eta guztiz ere, ez 
dugu hori Irunen finkatutako immigrazioarekin edo iragaitzazko migrazioarekin nola 
edo hala lotuta dagoela baieztatzeko informaziorik. 

3.2.3. Etxe gabetasuna 

Caritasen datuen arabera, Irunen 82 lagun bizi dira kale gorrian31. Caritas da hirian etxe 
gabetasuna jorratzen duten erakundeetako bat, eta sakon ezagutzen du fenomeno 
horren egora udalerrian. Adierazi dute ez dagoela inolako loturarik etxe gabetasunaren 
eta iragaitzazko migrazioaren artean.  

Lehen ere azaldu dugun bezala, iragaitzazko migratzaileek egun gutxi batzuk ematen 
dituzte hirian, eta gehienetan Gurutze Gorrian edo Zubia zentroan prestatutako 
baliabideetan ematen dute gaua. Halere, elkarrizketatutako pertsonetako batek eta 
Irungo Harrera Sareak egindako salaketek berresten dutenez, iragaitzazko migratzaileen 
artean badaude gauren bat kalean lo egin beste aukerarik ez dutenak, hain zuzen ere 
dokumenturik ez dutenak. 

Herritar sarearen datuen arabera, egoera horretan zeuden 168 lagun 2021ean eta 22 
2022an, baina guk uste dugu benetako kopurua handiagoa izan daitekeela. Irundik 
dokumenturik gabe igarotzen diren guztiak daude behartuta baliabideetatik kanpora lo 
egitera. Dirua baldin badute, pentsio bat ordain dezakete (2. pertsonak egin bezala), edo 
familia sarea baldin badute, sare hori erabili. Beste aukerarik ez badago, Irungo Harrera 
Sareak boluntarioen etxeetan edo beren kanpatzeko dendan har ditzake, baina kasu 
horietako bakar bat ere betetzen ez bada, kalean lo egiten amaitzen dute.  

7. pertsonak dioenaren arabera, Behobiako mugako parkean lo egin zuten lau 
magrebtarren kasua da. Eta guk ez dugu uste ezohiko agertokia denik. 

Egoera hori bereziki adierazgarria denik ez dirudien arren, adituek eta beste 
migratzaileek ia detektatu ere ez baitute egin, komeni da kontuan hartzea iragaitzazko 
pertsona migratzaile guztiei gune duin bat eskaintzeko. 

3.3. Irun utzi ondoko bidaia 
Frantzian ez dago Gurutze Gorriaren zentrorik. Izan ere, Baionan dago iragaitzazko 
migratzaileentzat ezagutzen dugun baliabide instituzional bakarra, Pausa zentroa. 

 

 

31 2022ko azaroan 
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 “Frantzian eten bat dago. Han ez da gauzatu zerbait eraikitzeko beharra, 
haiei horrelakorik ez zaiela iristen esaten digute” (Gurutze Gorria) 

Frantzian gertatzen dena da fluxuak barreiatu egiten direla. Biderkatu egiten dira 
bideak, eta behin muga zeharkatuta, bakoitzak bere bidea bilatzen du soilik kilometro 
batzuetako distantziara duen helmugara iristeko. 

Behin muga igarota, arrisku jakin batzuk badauden arren (Frantziako Poliziak mugatik 
100 km bitarteko tartean harrapatzen eta itzularazten dituzte Espainiara), 
migratzaileek, alde batetik, lotura estuagoa dute tokiko atzerritar sareekin, eta bestetik, 
ez dira leku komun batean biltzen. Bada salbuespen bat: Baiona. 

Irundik 40 km-ra dago Baiona, eta erakundeen arabera, “Irundik igarotzen diren 
migratzaileen % 95 iristen dira” bertara32. Gainera, bertan elkartzen dira muga 
Kataluniako La Jonqueratik igaro dutenekin. Iragaitzazko migratzaileen azken 
kontzentrazio gunea da pertsona bakoitza Parisera, Berlinera, Nantesera, Londresera 
edo Bruselara bidean jarri baino lehen.  

Baionara hainbat modutan iristen dira, eta iragaitzazko migrazioari laguntzeko 
Frantziako herritar sare batzuek, Etorkinekin Diakité izenpean federatuek, salatzen dute 
Frantzian arriskutsua dela iragaitzazko migrazioa poliziaren etengabeko indarkerien 
erruz, eta pertsona guztientzako bide seguru bat eskatzen dute Baionaraino.  

Baionan, Pausa zentroak 258 pertsona har ditzake, 3 egun eta 3 gau eman ditzakete 
bertan, baina batez beste egun bakarra ematen dute. Baionako Udalarena da zentro 
instituzional hori, eta 2018an sortu zen Irungo hiriaren kasuan deskribatu ditugunen 
antzeko protesta batzuk egin ondoren.  

2018tik zifrak hein batean egonkorrak izan dira urtetik urtera, aldaketaren batekin 
urtaro jakin batzuetan. Asko eta asko zuzenean iristen dira Irundik. Zentro horretan 
elikatzeko, lo egiteko eta atseden hartzeko premiak asetzen dituzte, eta dutxak eta 
telefonoak kargatzeko harguneak dituzte. 

Gaur egun Pausa zentroak harreman ez formala du Irule kaleko zentroarekin, eta deien 
edo mezuen bidez elkarri ematen diote okupazio mailaren berri, kudeaketa 
eraginkorragoa izan dadin. Baionan diote Irunekin harremanetan jartzeko gaur egungo 
kanalak nahikoak direla, eta iragaitzazko migratzaileentzako baliabideek ongi 
funtzionatzen dutela eta premiak asetzen dituztela. 

Etorkinekin Diakité herritar sareak ere laguntza ematen du iragaitzazko migratzaileak 
behin behinean hartzeko, baina, gainera, harrera iraunkorreko programa bat aplikatzen 
du Baionan gelditu nahi duten pertsonentzat. Harrera iraunkor horixe da gaur egun 
arazo gehienak dituena, bereziki urri direlako migratzaileentzako epe luzerako ostatu 
baliabideak. 

 

 

32 Noski, Irunen baliabideak erabili dituzten migratzaileen % 95 dute hizpide. 
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3.4. Espektatibak 
Kapitulu hau ixteko, labur-labur azalduko ditugu azterlan honetan zehar 
elkarrizketatutako migratzaileen jarrera, gogo aldartea eta espektatibak. 

Iragaitzazko migrazioari buruz bildutako kontakizunak era guztietako indarkeriez 
blaituta daude lan honetan jaso ditugun zati batzuek agerian utzi dutenez. Hainbatek 
ikusi dituzte bidaideak migrazio bideetan hiltzen, ohikoak dira lapurretak, indar 
polizialek erabilitako indarkeria fisikoa, indarkeria sexuala, mehatxuak eta larderiak, 
hertsatzeak eta gutxieneko bizi baldintzak bidaia luzeetan. Lekukotasun latzak dira. 

Oina espainiar lurraldean jartzen dutenean baldintza batzuk hobetzen direla ematen du. 
Kasu batzuetan, bortitza da Espainiako mugako poliziaren tratua, eta beste batzuetan 
ona. Beste horrenbeste gertatzen da erakundeen eta programa humanitarioen 
tratuarekin.  

Batzuk osasun fisiko kaskarrarekin iristen dira Espainiara (bat Ceutako mugan 
poliziaren aldetik nozitutako bortizkeriaren ondorioz), eta ospitaleetara eta osasun 
zentroetara eramaten dira osatu daitezen. Ez dugu osasun psikologikoko arazoak 
egiaztatzen diren kasuetan gertatzen denari buruzko informaziorik: 

 “Nire espektatibak hemendik sei hilabetera edo hamar urtera... ezin dizut 
ezer esan. Ez dut deus argi. Ez dakit lan egingo dudan ala ez. Geldirik ikusten 
dut nire bizitza. Uste dut deprimituta nagoela, baina ez naiz nire herrialdera 
itzuliko; hori inoiz ere ez”  (9. pertsona) 

Antzekoa da elkarrizketatutako pertsonen eta inkestatutakoen jokabidea, Espainian 
barrena baliabide batean edo bitan geratu ohi dira, eta elkarrizketa egindako egun 
berean edo bezperan iritsi dira Irunera, eta ez dute bertan gelditzeko asmorik. 

Azken helmugan dute jarrita fokua, oro har estu lotua familia elkartzearekin eta beti 
“hasiera berri” baten ideia ardatz hartuta. Horregatik, eskuarki gogo aldarte positiboa 
hautematen da, hori bai, urduria, helmugatik gero eta gertuago egoteak sorrarazten 
duen motibazioak elikatuta. 

“Ziur naiz Frantziara iritsiko naizela, nire ametsa betetzeko ordu gutxi falta 
direla esaten dit barrenak” (3. pertsona) 

Azkenik, handiak dira espektatibak epe ertainera eta luzera: helmugara iristea espero 
dute, paperak lortzea eta negozio bat irekitzea edo lan egitea. Era berean, beti dago 
presente familia elkartzeko nahia. Antza, inork ere ez du bere herrialdera itzultzeko 
asmorik: 

 “Nire espektatibak hemendik sei hilabetera dira Frantzian egotea  eta han 
lan egitea. Gero senarra bilatuko dut familia bat osatzeko, eta bost/hamar 
urtetan jatetxe bat ireki nahi nuke eta nire familia guztiarentzako paperak 
lortu, ez baitut nire herrialdera inoiz ere gehiago itzuli nahi” (8. pertsona) 
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 “Arazorik gabe iritsi nahi dut Frantziara, eta han nire alabarekin egon. Urte 
bateko epean lan egiten ikusten dut nire burua, eta haurtzaindegi batean nire 
alaba. Etorkizunean berriz ezkondu nahiko nuke seme-alaba gehiago izateko 
(...) Ez naiz nire herrialdera itzuliko.” (5. pertsona) 

 “Lan egin nahi nuke eta amari lagundu. Urte batean nahiko nuke izena eman 
zuzenbide unibertsitatean, karrera egin eta atzerritartasun arloko abokatua 
izan" (7. pertsona) 
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4. ONDORIOAK ETA ARAZOAK 

MUGAN 

Txosten honetako alderdi analitikoari amaiera emateko, tarte bat eskainiko diegu 
Espainia eta Frantzia arteko mugaren zioz sortzen diren arazoei. Izan ere, 1.3 atalean 
jada azaldu dugun bezala, mugaren kudeaketa eta mugako polizien praktikak dira 
txosten honetan zehar deskribatutako guztiaren arrazoi.  

Gaur egun Irunen baliabide jakin batzuk dauden arren eta, dirudienez, iragaitzazko 
migrazioaren fenomenoaren egoera hein batean "lasaia” den arren, barne mugari 
dagokionez hainbat erantzun sortu dira, oraindik ere aipatu ez ditugunak eta ondorioak 
murrizteko esku hartze koherenteak eskatzen dituztenak. 

4.1. Iragaitzazko migratzaileen zaurgarritasunak 
Oro har, bidean diren pertsonen zaurgarritasuna handitzea da barne mugaren lehen 
ondorio nabarmena. Iragaitzazko pertsona migratzaileak askoz ere sentiberagoak dira 
desberdintasunen, indarkerien eta arriskuen aurrean. Irunera iristen direnerako askok 
jasan dituzte gorabeherak bidaian zehar, eta beste muga bat igaro behar izateak 
muturreko egoeran jartzen ditu berriz ere. 

Zaurgarritasun nabarmenak eta Frantziako segurtasun indarren aldetik pertsona horien 
eskubideak baliorik gabe uzteak babesgabetasun eta etsipen egoeran uzten dituzte 
migratzaileak. 2021 eta 2022an zehar gertatutako hamar heriotzak erakusgarri dira. 
Fokua oroz gain helmugan jarrita, gero eta handiagoak dira arriskuak, eta ez da 
harritzekoa lehenago edo geroago halako egoera tragikoak gertatzea.  

4.2. Mugalariak 
Hainbat izen ematen zaie: smuggler-ak, kontrabandistak, mugalariak eta batzuetan baita 
“mafiak” ere. Ohiko baliabidea dira iragaitzazko migratzaileentzat beren bideetan, muga 
batetik bestera igarotzen laguntzen baitute. 
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Nazio Batuen Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air 
protokoloaren arabera, migratzaileen trafikoa da “pertsona bat estatu batean legez 
kanpo sartzeagatik zuzenean edo zeharka finantza onura edo bestelako onura bat 
lortzeko kontratazioa, pertsona hori estatu horretako nazionala edo egoiliar iraunkorra 
ez bada". Kontrabandistak erabilita, migratzaile horiek askoz ere zaurgarriago gertatzen 
dira jazarpen, tratu txar eta estortsioen aurrean. Baina kanalak eta migrazioak modu 
erregularrean egiteko aukerak urri direnez, pertsona horiek nahitaez erabili behar 
dituzte baliabide horiek. 

Gizartearen iruditerian kontrabandistak pertsonen salerosketarekin edo mafia 
handiekin lotzen badira ere, bestelakoak dira horiek. Salerosketaren krimena 
norbanakoaren kontra egiten da, bere borondatearen aurka lekualdatzen dute. 
Salerosketak esplotazioan oinarritutako harremana dakar, luzaroan irauten du, eta 
trafikatzailearentzat etengabeko onura da. Aitzitik, kontrabandistak edo mugalariak 
estatuaren aurkako krimena egiten du (egoera irregularrean dagoen pertsona bat 
sartzen du estatuan). Migratzailearekiko harremana zerbitzatzekoa da, eta oso epe 
laburrekoa (lekualdaketak eskatzen dituen egunak baizik ez). Gainera, mugalariaren 
irabazia da garraiatzeagatik egiten den ordainketa. Azkenik, pertsonen salerosketa 
herrialde baten baitan gerta daiteke, eta kontrabandoa izateko arrazoia da nazioko 
muga, muga hori zeharkatzeko baizik ez da existitzen.  

Migrazio bide osoan daude mugalariak. Kasu askotan, baten etxeko irteeratik bertatik, 
migratzaileak hartzen baitituzte, taxi zerbitzu bat bailitzan, hurrengo punturaino 
eramateko. Ohikoa da, batez ere emakumeen kasuan, bideak kontrabandisten bidez 
egitea; jaso eta herrialde batetik bestera eramaten dituzte antolatutako bidaia antzeko 
batean. Mugalariaren eta migratzailearen artean ezartzen den botere harremana ez da 
beti indarkerian oinarritzen, baina migratzaileen zaurgarritasunek halako egoerak 
ahalbidetzen dituzte. Hala eta guztiz ere, kurioski, bideetan arazoak sortzen direnean, 
zenbaitetan kontrabandistak dira laguntza ematen dutenak, eta beraz, abusatzaile eta 
babesle rol bikoitza joka dezakete. 

Europa barneko Irun-Hendaiako mugan ere fenomeno hori sortu da polizien kontrolei 
erantzuteko. Mugaz alde bateko zein besteko herritar sareek halaxe diote. Jakina da 
pertsona batzuek beren auto pribatuetan laguntzen dietela muga alde batetik bestera 
igarotzen 100 eurotik gorako kuotak ordaintzen dizkietenei:  

 “Gazte batzuk hurbildu eta 200 euro eskatu zizkidaten muga igarotzen 
laguntzeko. Dirurik ez nuela esan nien eta hementxe utzi ninduten” (7. 
pertsona) 

 “Auto bat duen gazte batekin hitz egin zuten nire lagun batzuek, eta 
Baionaraino eramango gaitu. 100 euro eskatu zizkigun bakoitzari (2. 
pertsona) 
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Dagoeneko hainbat atxiloketa txanda izan dira, eta “elkarrekin lankidetzan ari ziren 
erakunde kriminalak” desegin dira33. Azken urteetako prentsako albiste ugariek agerian 
uzten dute hainbat pertsona atxilotu dituztela muga igarotzeko zailtasuna dela eta 
mugalariarena egiteagatik eta, bide batez, dirua legez kanpo irabazteagatik. Beren kabuz 
ari ziren taxilariak eta erakunde egituratuagoak hartu dira atxilo. 34  

Lan honetan jaso ditugun lekukotasun batzuek agerian uzten duten arren mugalariekin 
gertatzen diren harremanek indarkeria egoerak eragin ditzaketela, argi eta garbi esan 
behar dugu zerbitzu horrek ez duela zertan abusuzko tratua ekarri. Izan ere, Irungo 
kasuan, lekukotasunen arabera ibilbideen prezioa da abusuzkoena. Ez du zertan 
harremanak negatiboa izan mugalariekin, hauek beharrezko zerbitzu bat eskaintzen 
dute iragaitzazko pertsona migratzaileentzako kanal seguru eta erregularrik ez 
dagoelako, baina harreman horiek erraz okertu daitezke eta abusuetan amaitu, eta 
beraz, komeni da mugalariak gertutik jarraitzea. 

4.3. Polizia frantsesaren rola 
Indar polizialek dute muga zaintzeko ardura, eta bereziki kontrolatzen dituzte fenotipo 
afrikarrak dituzten pertsonak.  

Hala bada, Jendarmeriak karpa finko bat du instalatuta mugetako errepideetan, bitik 
batera murriztu ditu errei erabilgarriak, eta ibilgailuen pasaera kontrolatzen du 
Behobiako zein Santiagoko zubietan. Santiago zubiaren paraleloko oinezkoen zubian 
zuzenean altxatu dute ezin igaro daitekeen hesi bat, tarteka herritar taldeek eraisten 
dutena protesta egiteko35. Era berean, AP-8 autobideko mugan, Biriatun, kontrol postu 
bat dago Frantzia aldeko autobidean sartzeko ordainlekua igaro ondoren. Biriatuko 
zubia igaro ondoren eta ordainlekura iritsi aurretik badago irteera bat, eta puntu 
horretan polizia frantsesak hainbat aldiz detektatu ditu mugalariak migratzaileak 
pasatzen, eta ondorioz, aldizka segurtasun indarrak egokitzen dira leku horretan bertan. 

Era berean kontrolak izaten dira helmuga Frantziako geltokian duen ‘satorrean’, 
Euskadiko trenbide sarearen linean. Eta aldiro-aldiro zaintzen dute Hondarribia eta 
Hendaia artekoa egiten duen itsasontzi txikia. 

Funtzionario frantsesek fenotipo afrikarrak dituen pertsona bat detektatzen dutenean, 
geldiarazi, galdekatu eta, muga igarotzeko asmoa berretsiz gero –hau da, herritar 

 

 

33 Eldiario. es, 2020. La Policía Nacional desarticula dos mafias que se lucraban cruzando migrantes de 
España a Francia por Irún. 

34 Eldiario. es, 2019. Irún un año después: continúan las devoluciones en caliente y las mafias hacen 
negocio para ayudar a cruzar a Francia. 

35 EL PAÍS, 2022. Irun derriba las vallas antinmigrantes y Francia las repone. 
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frantsesa edo espainola ez dela berretsiz gero–, ibilgailu batean sartu eta Espainiako 
mugan bertan edo Espainiako lurralde barruan uzten dute. Ohikoa da itzularazitako 
pertsonek dokumenturik ez jasotzea, nahiz eta eufemismoz ‘ez onartuak’ 
direlakoentzako indarrean dagoen hitzarmenak Frantzia behartzen duen Espainiari 
itzulketa hori jakinaraztera, formulario bat betetzera eta itzulketa Polizia Nazionalaren 
oniritzia izan arte ez gauzatzera. Bi herrialdeetako gobernuz kanpoko erakundeak eta 
Espainiako Polizia Nazionala bera kexu agertu dira migratzaileak iritsi ahala itzularazten 
direlako inolako formalismorik bete gabe. 

Inguruabar horren ondorioz, gero eta gehiago dira, etsia hartuta, bide arriskutsuak 
bilatzen dituztenak edo, zuzenean, mugalarien zerbitzuak kontratatzen dituztenak. 

Baina, bestalde, Irunen eta Frantzian migratzaileekin lan egiten duten erakundeek 
salatzen dute Frantziako indar polizialen aldetik indarkeria ohikoa dela iragaitzazko 
kolektiboaren aurka. Gobernuz kanpoko erakundeetako boluntarioek diote ez dela 
arraroa indarkeria fisikoaren biktima izandako pertsonak topatzea. 

Beldurrez ohartarazten dute: "honek gero eta antz handiagoa du orain dela hamar 
urteko Calais zenarekin”. 
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5. ONDORIOAK  

Hauexek dira txosten honen ondorio nagusiak: 

- Irunen beti izan da iragaitzazko migrazioa, baina 2018an nabarmen handitu 
zen fluxua. Bolumenak handitu egin dira 2021ean eta egonkor mantendu 
dira, gutxi gorabehera 8.000 pertsona zenbatu dira. Kontingentzia planei eta 
gobernuaren inplikazioari esker, une honetan ez dirudi erantzun gabeko 
premia askorik dagoenik. 

- Ezezaguna da Irungo iragaitzazko migrazioaren bolumen zehatza. Badira 
hirian baliabide instituzionalak eta harrera egiteko baliabideak erabiltzen 
dituzten pertsonei buruzko datuak, baina ez dago baliabide horiek erabili 
gabe igarotzen diren pertsonen erregistrorik. Azterlan honetan lortutako 
datuen argira, guk uste dugu guztira 10.000 eta 12.000 lagun bitarte izan 
daitezkeela. 

- Gure kalkuluen arabera, Irundik igarotzen diren iragaitzazko migratzaileen 
% 20 inguru izan daitezke baliabide bakar bat ere erabiltzen ez dutenak. 
Beharbada, behar ez dituztelako ez dituzte baliabideak erabiltzen, baina 
aurkitu ditugu erabiltzeko baldintzak betetzen ez dituztenak ere, eta horien 
premiak bete gabe geratzen dira. 

- Badago lankidetza eta komunikazioa iragaitzazko pertsona migratzaileekin 
lan egiten duten Irungo baliabideen artean. Helburu desberdinak izanik 
egiturazko desadostasunak dituzten arren, erakundeek eta elkarteek batera 
lan egiten dute, eta iragaitzazko migratzaileen eskaeren arabera, batzuetara 
edo besteetara bideratzen dituzte.  

- Laburrak eta lasaiak dira Irungo egonaldiak. Muga nola igaro dute kezka 
nagusia. Muga zeharkatu ondoren, askok jotzen dute Baionara, han baitago 
migrazio bideko azken baliabidea. Puntu horretatik aurrera, fluxuak 
barreiatu egiten dira. 

- Zenbatutako profilak ere aski egonkorrak dira: gehienak mendebaldeko 
Afrikako herrialdeetako gizon gazteak dira, hala nola Malikoak eta 
Gineakoak, eta horiek Frantziara iristea dute helburu, Parisera. 
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- Magrebtarrak ez daude behar bezala ordezkatuta zifra ofizialetan, askoz ere 
gehiago dira. Baliabideak gutxiago erabiltzeak (dokumenturik ez dutelako, 
euren bidaiak luzeagoak direlako, familia sareak erabiltzen dituztelako…) 
ikusezin bihurtzen du kolektibo hori. 

- Gure ustez gutxi badira ere, migratzaileen lekukotasunek eta Irungo Harrera 
Sarearen datuek adierazten dute iragaitzazko migratzaileen artean badirela 
gauren bat kalean ematea beste aukerarik ez dutenak, batez ere 
dokumenturik ez dutelako. 

- Iragaitzazko pertsona migratzaileek maila desberdinak dituzte 
zaurgarritasun continnum batean. Genero ikuspegia eta adingabeen babesa 
kontuan hartu beharreko izozmendiko punta baizik ez dira planak eta 
harrera baliabideak diseinatzean. 

- Herritarrak zatituta daudela dirudi: badira elkartasun adierazpenak, baina 
iturri batzuek nabarmentzen dute areagotu egin direla tentsioak eta 
segurtasun ezaren pertzepzioa. Hala eta guztiz ere, Irungo bizilagunen artean 
ez dago gorabehera negatibo aipagarririk. 

- Migratzaileentzat, muga zeharkatzeko ekintza da unerik arriskutsuena: 
ohikoak dira polizia frantsesen praktikak, zenbaitetan bortitzak, eta mugara 
iritsi ahala egindako kanporaketak, mugalari sareak eta eskubideen 
urraketak, eta horiek etsipena sorraraz dezakete eta bide arriskutsuenen 
hautua egitea, ondorio hilgarriekin. 

- Mugako politikak etengabe zorrozten ari direnez, arriskuak gero eta 
handiagoak dira iragaitzazko migratzaileentzat. Bide erregularrak eta 
seguruak ez daudenez, migratzaileek bide arriskutsuak bilatu behar dituzte, 
zenbaitetan hilgarriak; segurtasun indarren aldetik nozitzen dituzten 
eskubideen urraketei aurre egin behar diete; edo/eta barne mugari 
erantzuteko sortu diren mugalari sareak erabili behar dituzte. 

- 2021etik, hamar lagun hil dira (zenbatuak) muga horren ondorioz. 

Azkenik, lortutako informazio guztiaren azterketatik ondorioztatuta, Irungo Udalari 
berari zuzendutako gomendio sorta bat nabarmendu nahi dugu: 

• Behar-beharrezkoa da identifikatzeko modurik ez duten pertsonentzako zerbitzu 
sistema alternatiboak bilatzea, guztien oinarrizko premiak ase daitezen. 

• Era berean, gomendagarria da bideetan zehar iragaitzazko pertsona 
migratzaileentzat dauden zerbitzuen arteko harreman eta komunikazio sare 
instituzionalak eta sozialak mantentzea eta bidaiaren aurreko puntuetan 
baliabideez horniturikoekin harreman berriak ezartzea.  

• Guk uste dugu interesgarria dela iragaitzazko pertsonen profilak aztertzen 
jarraitzea, denboraren joanean aldatuko baitira, eskaintzen diren baliabideak 
egokitzeko. 
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• Behar-beharrezkoa da sakon aztertzea baliabideak erabiltzen ez dituztenen 
bolumena eta horretarako arrazoiak. 

• Irungo Udalak berak migrazio edo mugako politika arloan eskumenik ez badu 
ere, pertsona migratzaileen eskubideak babesteko hil ala bizikoa da gobernu 
zentralen aurrean posizio politiko argi eta proaktibo bat edukitzea mugetan 
gertatzen ari diren gero eta eragozpen handiagoen aurrean.  


