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1. Sarrera

1. Sarrera

1.1. Indarkeriak jatorrian – iragatean – xedean genero ikuspegitik

Migrazio-prozesuak zaurgarritasun-bide bat dira pertsona gehienentzat. Ihesa eragiten duten 
arrazoiek, iragatean aurkitzen diren oztopoek eta harrera-herrialdean dituzten baldintzek babesik gabe, 
diskriminatuta eta giza eskubideak etengabe urratzen zaizkiela uzten dituzte.

Txosten honen bidez, genero-ikuspegitik eta ikuspegi transnazionaletik, emakume migratzaileen eta 
migratuen eskubideen urraketak aztertu nahi dira migrazio-prozesu osoan (jatorria – iragatea – xede-
lekua); genero-arauek eta -rolek migrazio-prozesuen kausetan eta ondorioetan nola eragiten duten 
salatzeko. Beharrezkoa da testuinguruak aztertu eta interpretatzea, politikak ebaluatu eta diseinatzea, 
genero-ikuspegia kontuan hartuta; izan ere, generoak moldatzen ditu emakumeen migrazio-prozesuak, 
eta, emakumeek, emakume izateagatik, arrisku eta indarkeria handiagoko egoerak jasaten dituzte.

Gainera, gehiegikeria horiek areagotu egiten ditu indarkerien intersekzionalitateak. Hau da, emakume 
migratzaile eta migratuek, emakume eta migratzaile izateaz gain, beste diskriminazio-arrazoi batzuk 
ere jasaten dituzte, aurrekoekin nahasten direnak: adina, arraza, jatorri etnikoa, nazionalitatea, erlijioa, 
egoera zibila, familia-egoera eta sexu-joera edo -nortasuna, besteak beste.

Ildo beretik, emakumeen aurkako indarkeriaren espazio- eta denbora-continuumaren kontzeptuak 
(Alboan, 2020) emakumeen eta nesken bizitzan indarkeria adierazten duten forma guztiek 
jarraitutasunaren logikari jarraitzen diotela ikusarazi nahi du, bai denborari bai espazioari dagokienez. 
Denboraren jarraitutasunak erakusten du emakumeak zaurgarritasun-egoeran bizi direla bizitza osoan; 
jarraitutasun espazialak, berriz, adierazten du emakumeen aurkako indarkeriak ez direla kultura, 
eskualde edo herrialde jakin baten kontua soilik, baizik eta errealitate global bat, emakumeek edozein 
leku geografikotan alboan dutena.

Migrazio-testuinguruak berresten du, genero-rol tradizionalen ondorioz, emakume askok ez dutela beren 
eskubideak berdintasun-baldintzetan baliatzerik. Errealitate horrek, ezbairik gabe, emakumeen migrazio-
prozesuak zaildu eta gogortu egiten ditu, eta, ondorioz, emakumeen zaurgarritasuna handitu egiten da 
migrazio-prozesu osoan zehar, eta desberdintasun-harremanak betikotzen ditu. Hala, azken urteotako 
migrazioaren feminizazio-joera gero eta handiagoak, migratzaile eta emakume izateagatik aurrez aurre 
duten diskriminazio bikoitzak eta errealitate horri eta horren ondorioak, hala nola pertsonen salerosketa, 
lan- eta sexu-esplotazioa, indarkeriak eta abar, ikusezin bihurtzeak eskatzen du emakume migratzaileen 
errealitatea modu integralean salatzea, herritarrak eta klase politikoa emakumeen eskubideen alde 
inplikatu eta mobilizatzea, jatorritik hasita, iragatean eta xede duten lekura iristean.

Nazioarteko komunitateak migrazio-fluxuen gobernantza globalerantz aurrera egin behar du, giza 
eskubideak lehenesten dituen gobernantzarantz, Europan eta Amerikan azken urteotan zenbait 
korrontek zabaldutako beldurraren eta gorrotoaren diskurtsoari aurre egiteko, bereziki. Txosten hau egin 
duten erakundeek, lan honen bidez, agerian jarri nahi dituzte biztanleria migratzaileari eragiten dioten 
desberdintasunak eta eskubideen urraketak, batez ere emakumeei eta neskei dagozkienak. Ekitatearekin, 
justiziarekin, abegikortasunarekin, adiskidetzearekin eta erantzunkidetasunarekin konprometitutako 
herritartasun globalaren eraikuntza sustatzen dugu, genero-ikuspegitik begiratuta.
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1.2. Txostena egin duten erakundeen aurkezpena

SJM-España

SJM-España pertsona migratzaileen eskubideen alde eta herritar guztiek horietara sarbidea izatearen 
alde lan egiten duen erakunde-sarea da. Jesusen Lagundiak bultzatzen du SJM, Gizarte Sektorean 
integratzen da eta egiten duen lana migrazioen arloan gauzatzen du.

Espainian pertsona migratzaileekin eta haien alde lan egiten duten gizarte-erakundeak dira SJMko kide: 
Fundación San Juan del Castillo (Madril), Centro Santo Padre Rubio (Madril), Fundació Migra Studium 
(Bartzelona), Asociación Claver (Sevilla), Ellacuria Fundazioa (Bilbo), SJM Valencia, Fundación Red Íncola 
(Valladolid), Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), Centro Padre Lasa (Tutera) eta Asociación Loiola 
Etxea (Donostia). SJMk bulego tekniko bat du Madrilen, eta laguntza juridikoko eta eskubideak behatzeko 
bulego bat Melillan. Gainera, Migrazioei buruzko Ikasketen Unibertsitate Institutuarekin (IUEM), UP 
Comillasekin eta Nadorko (Maroko) DDMrekin elkarlanean dihardu.

Entreculturas eta ALBOAN

Entreculturas eta Alboan Jesusen Konpainiaren nazioarteko lankidetzarako gobernuz kanpoko erakundeak 
(GKE) dira Espainian. Justiziaren eta gizarte-eraldaketaren alde egiten dute lan. Horrez gain, aldezten eta 
babesten dituen bidezko bost kausen artean, giza mugikortasunaren kausa dago, hau da, “migratzaile 
behartuak eta errefuxiatuak jatorri-, iragate-, xede- eta itzulera-faseetan laguntzea eta defendatzea. 
Halaber, mugikortasun behartuko prozesu horiek eragiten dituzten arrazoiak desagerrarazteko borroka 
ere egiten du. Azkenik, gure gizarteetan harrera-prozesu egokiak erraztuko dituen abegikortasun- eta 
adiskidetze-kultura sortzen laguntzen du”.

Entreculturas eta Alboan mugikortasun behartuko testuinguru ugari eta askotarikoetan daude, Jesusen 
Lagundiaren erakunde-sare zabal batekin lankidetzan. Gaur egun, errefuxiatu-eremuetan proiektuak ditu 
Afrikan eta Ekialde Hurbilean (Burundi, Etiopia, Malawi, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Txad, Hego 
Sudan, Uganda, Kenya, Madagaskar, Afrika Erdiko Errepublika, Maroko eta Libano); eta migratzaileekin 
Latinoamerikan (Mexiko, Brasil, Kolonbia, Ekuador, Venezuela eta Peru).
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2. Begirada globala nazioarteko migrazioari
Jaiotzaz besteko herrialde batean bizi diren pertsonak dira nazioarteko migratzaileak. Munduko 
populazioaren zati txiki bat dira (% 3,6), munduko biztanle gehienek (% 96,4) ez baitituzte nazioarteko 
mugak zeharkatzen eta jaioterrian bizi baitira (IOM, 2022). Azken urteetan, bereziki 2015etik aurrera, 
nazioarteko biztanleria migratzailearen proportzioak goranzko joera erregularrari eutsi dio.

“Guk gure herrialdetik ateratzeko erabakia hartu genuen, baina erabakia hartzea 
ez da erraza. Bizi kalitaterik ez dugulako atera behar dugu, ikastea zaila egiten 
zaigulako, gure eskubideak betetzeko askatasunik eta bermerik ez dugulako. 
Guretzat gogorra da, zaila da irten eta lokarria haustea. Horrek bizitza betiko 
markatzen du”.

Ellacuria F., 2021
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2.1. Nazioarteko migrazioa datuetan

2020an, gutxi gorabehera, nazioarteko 281 milioi 
pertsona migratzaile zeuden munduan 
(munduko populazioaren % 3,6).

Europa:
86.700.000 (% 30,9)
% 11,6 Europako biztanleak

% 51,6 Emakumeak 
% 48,4 Gizonak

Asia: 
85.600.000 (% 30,5)
% 1,8 Asiako biztanleak

% 41,8 Emakumeak 
% 58,2 Gizonak Gizonak

Ipar Amerika: 
58.700.000 (% 21)
% 15,9 Ipar Amerikako biztanleak

% 51,8 Emakumeak 
% 48,2 Hombres

Ozeania: 
9.400.000 (% 3)

% 22 Ozeaniako biztanleak

% 50,1 Emakumeak 
% 49,9 Gizonak

Latinoamerika eta Karibe: 
14.800.000 (% 5)

% 2,3 LaKeko biztanleak 

% 48,7 Emakumeak 
% 51,3 Gizonak

Afrika: 
25.400.000 (% 9)

% 1,9 Afrikako biztanleak

% 47,1 Emakumeak 
% 52,9 Gizonak

281 
milioi 

pertsona 
migratzaile

Iturria: (Migrazioari buruzko munduko datuen ataria, 2020) eta (IOM, 2022).

Jatorrizko 5 herrialde nagusiak zenbaki 
absolutuetan

5 Xede-herrialde nagusiak zenbaki 
absolutuetan

India

Mexiko 11.200.000

17.900.000

Errusiako 
Federazioa

10.800.000

Txina 10.500.000

Siriako Arabiar 
Errepublika

8.500.000

AEB 50.600.000

Alemania 15.800.000

Saudi Arabia 13.500.000

Errusiako 
Federazioa

11.600.000

Erresuma 
Batua

9.400.000

Iturria: Migrazioari buruzko munduko datuen ataria, 2020.

% 48,1 
emakumeak

% 51,9 
gizonak
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2.2. Desplazamendu behartua datuetan

Gaur egungo migrazio-fluxuak oso konplexuak dira. Horietako askotan, pertsona errefuxiatuak, desplazatu 
klimatikoak, migratzaile ekonomikotzat jotzen diren pertsonak, adin txikikoak, salerosketaren biktimak, 
edo hala izateko arriskuan daudenak, eta familia-berrelkartzeak nahasten dira.

Aurkako egoera gogorrak ugaritu egin direnez, bereziki kezkagarria da azken urteotan biztanleriak 
desplazamendu behartuak egiteko hartu duen joera. Mundu osoan behartuta desplazatutako pertsona 
gehienak elikadura-segurtasun gabezia larriak eta desnutrizioak kaltetutako herrialde edo lurraldeetan 
zeuden, eta horietako asko klimari lotutako arriskuei eta hondamendi naturalei aurre egiten dieten 
herrialdeak dira.

Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Mandataritzaren (ACNUR) datuen arabera, 2020an, gerragatik, 
gatazkagatik, jazarpenagatik, Giza Eskubideen urraketagatik edo ordena publikoa larriki aldatzen duten 
gertakizunen ondorioz etxetik alde egin behar izan zuten pertsonen kopurua 82,4 milioi pertsonara iritsi 
zen. Datu horrek adierazten du 3 milioi pertsona gehiago izan direla aurreko urtearekin alderatuta, eta, 
zoritxarrez, bikoiztu egin da 2010ean izandako desplazamendu behartuen kopurua (UNHCR, 2020).

“Gizateriaren historian inoiz ikusi gabeko paradoxa da behartutako pertsonen kopurua 
azken urtean handitzea” [...] “Milaka milioi pertsona COVID-19aren pandemia dela-
eta bidaiatu gabe geratu diren bitartean, dozenaka milioik beren herrialdearen 
barruan desplazatu beharra izan dute”

António Vitorino, IOMeko zuzendari nagusia (NBE Albisteak, 2021)

2020an behartuta desplazatutako pertsonen kopuru osoa kontuan hartuta (UNHCR, 2020), erdiak baino 
gehiago –48 milioi– barne-desplazatuak dira (IDP, ingelesezko siglengatik), eta Kolonbia, Siria, Kongoko 
Errepublika Demokratikoa, Yemen eta Somalia dira IDP gehien duten herrialdeak.

Heren bat inguru –26,4 milioi– errefuxiatuak dira, eta horien arteko bi heren bost herrialdetan jaiotako 
pertsonak: Siria, Venezuela, Afganistan, Hego Sudan eta Myanmar.

Azkenik, asilo-eskatzaileen artean, Venezuela nabarmentzen da, Venezuelako biztanleek egindako 
asilo-eskaeren kopurua (147.000 pertsona) beste herrialde batzuena baino nabarmen altuagoa baita. 
Hain zuzen, atzetik dituen herrialdeak Afganistan (talibanen erregimenaren boterea hartu ondoren 
erregistratutako datuak kontuan hartu gabe) eta Siria dira (76.200 eta 73.000 pertsona, hurrenez hurren) 
dira. Azkenik, Erdialdeko Amerikako ezegonkortasun soziopolitikoaren ondorioz, eskualde horretako bi 
herrialde asilo-eskaera handiena duten bost herrialdeen artean kokatu dira: Honduras eta Guatemala 
(EPDATA, 2021).

Azken bost urteotan, Venezuelak eragin nabarmena izan du migrazio-fluxuetan, eta munduko 
desplazatze- eta migrazio-krisi handienetako bat da. 2021eko ekainean, Venezuelako 5,6 milioi pertsona 
inguruk utzi zuten herrialdea, eta % 85 inguru Latinoamerikako edo Karibeko beste herrialde batera 
joan ziren: Kolonbia, Peru, Txile, Ekuador eta Brasil dira Venezuelako errefuxiatu eta migratzaileen xede-
herrialde nagusietako batzuk (IOM, 2022).
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Behartuta desplazatutako biztanleak: 82,4 milioi 
(munduko biztanleriaren % 1,04)

IDP: 48 milioi

Emakumeak
% 48

Gizonak
% 52

Kolonbia

Siria 6.700.000

8.300.000

Kongoko 
Errepublika 

Demokratikoa
5.200.000

Yemen 4.000.000

Somalia 3.000.000

Errefuxiatuak: 26,4 milioi 
(% 68ren jatorria sei herrialde baino ez ziren)

Asilo eskatzaileak: 4.1 milioi

Siria

Venezuela 4.000.000 (% 16)

6.700.000 (% 27)

Afganistan 2.600.000 (% 11)

Hego 
Sudan 2.200.000 (% 9)

Myanmar 1.100.000 (% 5)

Venezuela

Afganistan
76.200 
(no actualizados)

147.000

Siria 73.000

Honduras 52.000

Guatemala 40.100

Mundu osoko errefuxiatuen % 73 aldameneko herrialdeetan bizi dira.

Nazioarteko biztanleria migratzailea: 281 milioi (munduko biztanleriaren % 3,6).
Behartuta desplazatutako biztanleria: 82,4 milioi (munduko biztanleriaren % 1,04).

Azaldutako datuek erakusten dutenez, zenbaki absolutuen atzean portzentaje txiki batzuk ezkutatzen dira; 
portzentaje horiek agerian uzten dute nazioarteko komunitatearen erabateko borondaterik eza, mundu-
mailako fenomeno horri modu koordinatuan erantzuteko behar adina baliabide baititu; horretarako, 
maila desberdinetako gobernantza eta herrialdeen arteko lankidetza behar da, migratzaileak zentroan 
kokatu eta migrazio seguru, antolatu eta erregularraren aldeko apustua egiteko.
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3. Zergatik migratzen duten emakumeek: arrazoiak jatorrian

Gizaki guztiek zerbait hobearen bila migratzen dute, eta, horregatik, jende askok 
bidaiatu du Lur planetaren inguruan duela milaka urtetik hona. Inoiz ez zen erraza 
izan emigratzea, eta, emakumea izanik, bidaia guztiz konplikatua da, guztiz mingarria. 
Gure lurra eta etxea utzita bide arriskutsu bati ekitea helburuak betetzeko, ametsak 
betetzeko.

Babelgo Dorrea - Ellacuria Fundazioan parte hartutako emakume batek esana

Aurreko epigrafean azaldu den bezala, giza mugikortasuna fenomeno globala da, kontinente, herrialde 
eta kultura desberdinei eragiten die eta elkarrekin lotzen ditu. Migratzeko hainbat modu daude, eta 
migrazio-prozesua hasten duten pertsona guztiek ez dute hori arrazoi berengatik edo baldintza 
berberetan egiten. Atal honetan, migrazioa eragiten duten eta pertsonak etxetik ihes egitera behartzen 
dituzten arrazoiak identifikatzen dira.

Giza mugikortasun globalaren arrazoi nagusia desberdintasunean oinarritutako sistema ekonomiko eta 
sozial baten hegemonia da; sistema horrek Estatuen, pertsonen eta pertsonen eta naturaren arteko 
desberdintasunezko botere-harremanak iraunarazten ditu.

Sistema dikotomiko horrek errealitatea aurkako pareetan oinarrituta ulertzen du, eta desberdintasun-
arrakalen aniztasuna eragiten du, pertsonen bizitza duina izateko eskubide unibertsalean zuzeneko eragina 
duena, milioika pertsona beren etxeetatik ihes egin eta migrazio-prozesu bati aurre egitera behartzen 
dituen hainbat arrazoi eraginez. Hala, kausa nagusiak honako hauek dira: klima-aldaketaren gizarte- eta 
ingurumen-eragina, gobernantza txarra eta desberdintasuna eta pobrezia areagotzen dituzten politika 
sozioekonomikoak; gatazka armatuen testuinguruan gertatzen diren indarkeria- eta babesgabetasun-
egoerak; arrazan, generoan edo sexu-identitatean oinarritutako indarkeria eta diskriminazio-aniztasuna, 
besteak beste.
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3.1. Gizarte- eta ingurumen-krisia, giza mugikortasunaren eragile gisa

“Migrazioak kezkatzen nau. 5.000 warao indigena baino gehiago daude Brasilgo 
mugan. Venezuelaren krisi ekonomiko eta politikoa da kausa nagusia. Migratzeko 
baliabiderik ez duten pertsonak beste herrialde batera iristen dira. Ez dago lanik, ez 
dago dirurik... bizimodu hobearen bila irteten dira, baina hiri batera iristen direnean 
edo Brasil zeharkatzen dutenean erronka askoz handiagoa da. Egoera oso konplexua 
dute, baina ez dira itzultzen. Baina nola itzuliko dira beren komunitateetan, 
Meatzeetako Arkuaren erruz, ura kutsatuta baldin badago”.

Teresa Farrera. Emakume Warao indigena. Delta Amacuro. Venezuela

Merkatua erdigunean duen eredu antropozentrikoak, eta munduko potentzia ekonomiko nagusietan 
hedatutako kontsumismoaren kulturak, biodibertsitate handiko lurraldeen espoliazioa dakar, eta 
erauzketa-industriak merkatuen eta gizarte globalen eskaerari erantzuteko beharrezkoak diren ondasun 
naturaletan erreserba aberatsak inbaditzea. Testuinguru horrek, lurraldeen kontrolik gabeko esplotazioa 
eragiteaz gain, baliabideen kontrola lortzeko gatazka armatuak eragiten ditu, eta hainbat indarkeria, ez 
soilik naturarekiko, baita leku horietan bizi diren pertsonekiko ere. “Bereziki testuinguru ahuletan, bat-
bateko inpaktuek eta garapen moteleko inpaktuek eragina dute beren etxeak utzi behar dituzten edo 
epe labur, ertain edo luzera utzi behar izango dituzten pertsonen bizi-baldintzetan”. (ECODES, 2019).

Metatze-ereduak eta planeta eta haren ondasun naturalak baliabide mugagabetzat hartzeko moduak 
zuzeneko lotura dute klima-aldaketa azkartzearekin eta hondamendi naturalen gogortasuna eta 
maiztasuna handitzearekin; hondamendi horiek, batez ere, hegoalde globaleko herrialdeei eragiten 
diete modu bereziki kaltegarrian.

Giza jarduerak lotura zuzena du berotegi efektuko gasen (BEG) emisioarekin eta horrek tenperatura 
globalaren igoeran duen eraginarekin. Hala, klima-aldaketa fenomeno globala den arren, haren inpaktuek 
modu desberdinean eragiten dute eta eragin handiagoa dute herrialde pobreenetan. Hori, arriskuen 
esposizio handiagoari ez ezik, zaurgarritasun handiagoari eta erresilientzia urriari ere zor zaio.

Krisi klimatikoak migrazio-prozesuak eragiten ditu, eta migrazio klimatikoak sortzen: klima-aldaketa 
dela eta, beren ingurunean bat-bateko edo pixkanakako aldaketen ondorioz beren etxea uzten duten 
pertsonak. Besteak beste, lehorteak, desertifikazioa, kostako higadura, itsas mailaren igoera, urtzea, 
lurzoruaren degradazioa, uholdeak, urakan gero eta sarriagoak eta abar, behartutako desplazamenduen 
arrazoiak dira; izan ere, honakoak eragiten ditzute: elikagaien segurtasunik eza, gaixotasunak, lurraldearen 
narriadura, uraren kutsadura edo sistema publikoa eta funtsezko zerbitzuak ahuldu eta kolapsatzea. 
Datuen arabera, 2020an erregistratutako barne-desplazamenduen % 75 klima-gertaerekin lotuta zegoen 
(CEAR, Greenpeace, 2021), eta kalkulatzen da 2050ean 216 milioi pertsona inguru desplazatu beharko 
direla beren herrialde barruan klima-arrazoiengatik.

2050ean, 216 milioi pertsona gerta daitezke beren herrialde barruan 
desplazatzera behartuak motibo klimatikoengatik



13

3. Zergatik migratzen duten emakumeek: arrazoiak jatorrian

Ondorioak larriagoak izango dira eskualde txiroenetan eta ahulenetan, eta Saharaz hegoaldeko Afrika 
(86 milioi pertsona) izango litzateke klima-desplazamendu gehien izango lituzkeen eskualdea; ondoren, 
Asia ekialdea eta Pazifikoa (49 milioi); Asiako hegoaldea (40 milioi); Afrikako iparraldea (19 milioi); 
Latinoamerika (17 milioi); eta Ekialdeko Europa eta Erdialdeko Asia (Munduko Bankua, 2020).

Ondorioak larriagoak izango dira eskualde txiro eta zaurgarrienetan

Azkenik, azpimarratu behar da klima-migrazioek eragin desberdina dutela generoaren arabera. Esan 
bezala, arrazoia edozein dela ere, etxeak uzten dituztenean, emakumeek indarkeria handiagoa jasaten 
dute. Zehazki, migrazio klimatikoen testuinguruan, garrantzitsua da adieraztea genero-desberdintasunek 
eragiten dutela emakumeek hainbat diskriminaziori aurre egitea, hala nola: desnutrizioa eta osasun-
arazo larriak, hezkuntzarako sarbide txikiagoa, salerosketaren biktima izateko arriskua, eta karga 
fisiko, psikologiko eta emozionalak areagotzea, besteak beste. Azken horri lotuta, testuinguru jakin 
batzuetan, emakumeak jatorrian geratu behar izaten dira, gizonezkoak direlako migratu ohi dutenak, eta 
emakumeak zaurgarritasun-egoeretan, indarkeria ugariren eta ihes egin nahi lieketen giza eskubideen 
urraketa etengabeen mende egotera behartzen baitituzte (ECODES, 2019).

3.2.  Indarkeriak eta giza eskubideen urraketak 
giza mugikortasunaren eragile gisa

Pertsona askok beren borondatez emigratzea aukeratzen duten arren, faktoreen konbinazio 
konplexuaren ondorioz, gero eta jende gehiagok ihes egin behar izaten du etxetik. Hala, migraziorako 
arrazoi dira gatazka armatuko testuinguruak, pobrezia, askatasuna mugatzen duten erregimen 
politikoak eta sexu, genero, erlijio, iritzi politiko edo sexu-joeragatiko jazarpena eta desberdintasuna; 
baita eskubide sozial eta ekonomikoen urraketa ere, hala nola hezkuntza, osasuna, elikadura, ura 
edo etxebizitza eskuratzekoa; azken batean, bizitza duina izateko aukerarik ez izatea. Nahiz eta 
batzuk ofizialki onartuta dauden migrazio behartuaren kausatzat eta nazioarteko babesa eskatzeko 
aukera ematen duten, beste batzuk, eskubideak urratzea badakarte ere, ez daude hala onartuta, eta 
borondatezko migrazio ekonomikoarekin lotzen dira; hala, egoera horretan migrazio-prozesu bati 
aurre egiten dion pertsonaren babesgabetasuna eta zaurgarritasuna areagotzen dira. Alde horretatik, 
2020an, nazioarteko biztanle migratzaileen kopuru osoa 280,6 milioi pertsonakoa izan zen, eta % 30 
inguru migrazio behartutzat hartu ziren.

Indarkeria horiek eta eskubideen urraketak emakumeengan duten eragin bereiziari dagokionez, nahiz 
eta emakumeen aurkako indarkeria-kasu batzuk nazioarteko babes-sistemak onartzen dituen, oraindik 
ez dira onartzen genero-arrazoiengatik gertatzen diren desberdintasunak migrazio-kausatzat. Ildo 
horretatik, egiturazko matxismoaren eta genero-rol tradizionalen ondorioz sortzen diren emakumeen 
aurkako indarkeriek giza mugikortasuna eragiteaz gain, horien izaera transnazionalak indarkeria eta 
eskubideen urraketa eragiten ditu migrazio-prozesu osoan zehar, jatorritik xede den lekuraino; eta 
migrazio-prozesuan emakumeen zaurgarritasuna eta babesik eza areagotzen ditu.
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Nazioarteko babes-sistemak aitortutako kausak

Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria, gerra-egoeretan edo gatazka armatuetan 
gerrako arma gisa erabiltzen dena. Testuinguru horietan, emakumeen aurkako indarkeriaren 
ereduak ez dira modu naturalean sortzen, baizik eta agindu, onartu, toleratu eta gauzatu egiten 
dira, erabateko zigorgabetasunez, estrategia politikoen ondorioz (Amnistia Internazionala, 2004). 
Indarkeria mota horiek, besteak beste, sexu-eraso eta -abusuak, mutilazio genitala, ezkontza eta 
haurdunaldi behartuak, prostituzio behartua edo pertsonen salerosketa dira; gatazka-egoeretan 
gertatzen direnean, normalean, migrazio behartuaren kausatzat hartzen dira.

Familia barruko indarkeria emakumeek ihes egiteko arrazoi ohikoenetako bat da. Izan 
ere, kalkulatzen da mundu osoko emakumeen % 35ek indarkeria fisikoa eta/edo sexuala 
jasan duela bikotekidearen edo bikotekidea ez den beste baten aldetik. Gainera, munduko 
137 emakume hiltzen ditu egunero familiako kide batek (NBE Emakumeak, 2021). Datuen 
gogortasuna eta argitasuna gorabehera, indarkeria hori, behartutako migrazioaren eragile gisa, 
ez da aintzat hartzen herrialde guztietan, eta, herrialde horietan, nazioarteko babesa onartzeko 
eta eskuratzeko izapideek, askotan, emakumeen estigmatizazioa eta birbiktimizazioa dakarte, 
hurrengo kapituluetan ikusiko dugun bezala.

Sexu-joeraren edo genero-identitatearen ondoriozko indarkeria da ihesa eragiten 
duen beste eskubide-urraketa bat. Gaur egun, Afrikako herrialdeen % 61ean eta Asiakoen % 52an, 
oraindik debekatuta eta zigortuta daude sexu bereko pertsona helduen artean adostutako 
sexu-ekintzak, eta herrialde batzuetan heriotza-zigorra ere ezartzen zaie. Latinoamerikaren eta 
Kariberen kasuan, herrialdeen % 27k LGTBIQ+ kolektiboarekiko diskriminazio-legeak dituzte 
(EPDATA, 2021). Gainera, kontuan hartu behar da, sexu bereko pertsonen arteko sexu-ekintzak 
legezkoak izan arren, estatu batzuetan oraindik ere badela segurtasun-gabezia bat hainbat sexu-
orientazio, genero-identitate edo -adierazpen dituzten pertsonentzat.

“Askotan, LGTBIQ+ pertsona migratzaileak diskriminatu eta estigmatizatu egiten 
dituzte beren komunitateek, bai eta kultura nagusiak ere, bai jatorrian,  
bai xede-lekuan, eta migrazio-bidean zehar”.

Migratzaileen giza eskubideei buruzko kontalari berezia (NBE Giza Eskubideen Kontseilua, 2019).

Deskribatutako testuinguruek erakusten dute migrazio-prozesuen jatorria zuzen lotuta dagoela 
eskubideak urratzearekin. Zoritxarrez, mehatxu horiek ez daude jatorrian soilik, eta iragatean eta 
xede-lekuan ere errepikatzen diren ereduak dira. Hala, hurrengo epigrafean aztertuko dugun moduan, 
migrazio-fluxuen aniztasuna gorabehera, eredu sozioekonomiko globalaren oinarri diren botere-egitura 
desberdinek eta giza eskubideen ikuspegitik migrazio-politikarik ez egoteak betikotzen dituzte indarkeria 
eta horrek emakumeengan duen eragin berezia.
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4. Babesgabetasuna iragatean
Migrazioak faktore ekonomiko, geografiko, demografiko eta politikoei erantzuten die, besteak beste; izan 
ere, urtetan, biztanleria-fluxuei denboran zehar eusten dieten migrazio-bideak osatu dituzte.

5 migrazio-korridore nagusiak, 1995az geroztik, pertsona-kopuruaren arabera (IOM, 2022)

1
2

3

4 5

1. Mexiko  AEB (11 milioi pertsona)           

2. Siriako Arabiar Errepublika  Turkia (4 milioi pertsona)    

3. India  Arabiar Emirerri Batuak (3 milioi pertsona)   

4. Errusiako Federazioa  Ukraina (3 milioi pertsona)   

5. Ukraina  Errusiako Federazioa (3 milioi pertsona)   

Korridoreek migrazio-mugimenduen metaketa adierazten dute denboran zehar, eta migrazio-ereduak 
xede-herrialde jakin batzuetan jaiotako populazio esanguratsu bihurtu direla erakusten dute. Grafikoan 
ageri diren munduko bost migrazio-korridore nagusiek migrazio-fluxuen aniztasuna eta haien ezaugarriak 
nabarmentzen dituzte, migrazioa eragiten duten faktore nagusiak desberdinak baitira testuinguru 
bakoitzean. Hala, Indiatik Arabiar Emirerri Batuetara migratzen duen biztanleriarena, nagusiki, lan-
migrazioa da; eta Siriako Arabiar Errepublikatik Turkiara ihes egiten dutenak errefuxiatuak dira nagusiki. 
Mexiko eta AEBen arteko bideak, berriz, askotariko populazioa biltzen du; izan ere, lan- eta ekonomia-
migrazioari gehitu behar zaizkio Erdialdeko Amerikako herrialdeetako egiturazko ezegonkortasunetik eta 
gatazka soziopolitikoetatik ihes egiten duten pertsonak. Alde horretatik, migrazio-bideen segurtasun 
falta, babesik eza eta heriotza-tasa handiagoa da batzuetan besteetan baino. Izan ere, pertsonak 
migrazio-prozesu bati ekitera bultzatzen dituzten arrazoiak bezalaxe, asko dira iragatearen berezitasunak 
definitzen dituzten faktoreak ere. Faktore sozial, politiko, ekonomiko, ingurumeneko edo politikoek 
zuzeneko eragina dute migrazio-esperientzian.
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Dituen ezaugarriengatik, irregulartasuna eta aurreikusteko ezintasuna migrazio-prozesuak deskribatzen 
dituzten elementuak dira, zehazki, migrazio behartuari eta migrazio irregularrari lotutakoak. Populazio 
horiek bide arriskutsuak egiten dituzte maiz, eta esplotazioak eta indarkeriak markatutakoak. Horien 
aurrean, emakumeak sentikorragoak dira genero-desberdintasunen ondorioz.

Iragatearen fasean, emakumeak sentikorragoak dira genero-desberdintasunen ondorioz ere, 
garraioarekin, desinformazioarekin, ostatuarekin edo mugak zeharkatzearekin lotuta sortzen diren behar 
eta ezustekoek beste pertsona batzuen mende egotera behartzen baitituzte emakume asko, horiei aurre 
egiteko. Errealitate horrek erakusten du emakumeenganako indarkeriek duten intersekzionalitatea, 
genero-rol tradizionalei eta migratzaile izaerari “pobreziaren feminizazioa” gehitu behar baitzaie, 
horrek gizonek eta emakumeek pobrezia modu desberdinean jasaten dutela onartzen baitu, eta 
generoak areagotu egiten duela emakumeek pobrezia jasateko duten zaurgarritasuna. Faktore horien 
gainjartzearen ondorioz, emakumeei iruzur egiten zaie eta esplotatu egiten dira maiz. Ildo beretik, 
harreman estua dago migrazio-prozesuan zaurgarritasuna areagotzearen eta amatasunaren artean. Izan 
ere, seme-alabekin migrazio-bideari ekiten diotenez gain, emakume asko ama dira migrazio-prozesuan 
zehar, gehienetan bortxaketek eta sexu-abusuek eragindako nahi gabeko haurdunaldien ondorioz. 
Zalantzarik gabe, eskubideen urraketa horrek bidea baldintzatu, aldatu eta gogortu egiten du, eta eragin 
handia du osasun mentalean zein fisikoan.

Hala ere, esan behar da, iragatea ez dela zaurgarritasun handieneko egoera aipatutako indarkerien 
eraginez soilik, eta nazioetako gobernuek eta nazioarteko eragileek diseinatutako disuasio-politikek ere 
migrazioaren kudeaketa ordenatua, segurua eta erregularra eragozten dutela. Faktore horien konbinazioa 
gaur egun aktibo dauden migrazio-fluxu gehienen iragate-etapetan errepikatzen den eredua da.
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4.1.  Europa: giza eskubideen eta generoaren 
ikuspegirik gabeko migrazioa

2000. urteaz geroztik, nazioarteko pertsona migratzaileen kopurua 30 milioi igo da Europan, eta horrek 
2020an 86,7 milioi biztanle atzerritar izatea eragin du. Kopuru hori Europako biztanleria osoaren % 11,6 
baino ez da, eta biztanleria osoaren % 1,09.

Munduko populazio osoarekiko proportzio oso txikia den arren, Europa da munduko biztanle 
migratzaile gehien dituen kontinentea. Datu horiek azken urteotan kontinentean eta planetan zabaldu 
den gorrotoaren eta beldurraren kultura desmuntatzen dute, eta agerian uzten dute Europako 
gobernu nazionalek eta agentzia politikoek ez dutela batere borondaterik migrazio seguru, ordenatu 
eta erregularraren aldeko apustua egiteko, genero-ikuspegitik begiratuta giza eskubideak bermatuko 
dituena. Izan ere, kapitulu honetan aztertzen dugun bezala, Europan bizi den nazioarteko biztanleria 
migratzailearen % 51,6 emakumeak dira, eta, migrazio-fluxuei dagokienez, kontinentea askotariko 
ezaugarriak dituzten migrazio-bideen xede da; Europako migrazioari lotutako eskualde eta nazioetako 
antolamendu juridiko eta politikoek, ordea, disuasio-izaeragatik, migrazioa oztopatzeagatik eta genero- 
eta giza eskubideen ikuspegirik ez izateagatik nabarmentzen dira.

4.1.1 Migrazio bideen dibertsitatea

Biztanleria migratzailea Europako herrialdeetan

Alemania Errusiako 
Federazioa

Erresuma 
Batua

Frantzia Espainia Italia

15,8

% 49,9

% 50,9
% 52,3 % 51,5 % 52,2 % 53,6

11,6

9,4
8,5

6,8 6,4

 Biztanleria migratzailea (milioi pertsona)    Biztanleria migratzaileko emakumeen ehunekoa

Termino absolutuetan, Alemania da biztanle migratzaile gehien dituen Europako herrialdea, eta atzetik 
ditu Errusia, Erresuma Batua, Frantzia, Espainia eta Italia. Hala ere, bertako biztanleriarekin alderatuta 
migratzaileen proportzio handiena duten herrialdeak honako hauek dira: Liechtenstein (% 67,9), Monako 
(% 67,8), Andorra (% 59), Luxenburgo (% 47,6) eta Suitza (% 28,8) (Migrazioari buruzko munduko datuen 
ataria, 2020).

Nazioarteko biztanle migratzaile guztietatik, erdiak baino gehiago kontinente berean jaiotakoak dira, eta 
bereziki Ekialdeko herrialdeetatik etorriak, hala nola Errusiako Federaziotik, Ukrainatik, Poloniatik eta 
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Errumaniatik. Joera horri lotzen zaio nazioarteko migrazioa Alemanian; azken bost urteotan, 5 milioiko 
igoera izan du, eta, batez ere, kontinentearen ekialdeko herrialdeetatik joanak dira, Polonia, Turkia, 
Errusiako Federazioa, Kazakhstan eta Siriako Arabiar Errepublikatik, besteak beste. Ez da hala gertatzen 
Frantzian, non Afrikako iparraldeko herrialdeetan jaiotako pertsonak baitira herrialde horretako 
nazioarteko migratzaile-populazio handienak. Erresuma Batuan, populazio migratzaile handienetako 
batzuek Indian, Polonian eta Pakistanen zuten jatorria.

2015etik aurrera, Espainiak eta Italiak gora egin dute atzerrian jaiotako pertsona migratzaileen 
kopuruari dagokionez. Italiakoak, batez ere Errumaniatik, Albaniatik eta Marokotik joanak dira 
(datosmacro, 2020). Espainian, berriz, % 34 inguru da Europako herrialderen bateko biztanleria 
migratzailea. Hala ere, gatazka-egoerak eta ezegonkortasun soziopolitikoa direla eta, azken urteotan 
hazkunde handienak jatorria Kolonbian, Venezuelan eta Marokon duten biztanleenak izan dira, nahiz 
eta ez diren Espainiako nazioarteko biztanleria migratzaile osoaren % 5,54, % 3,89 eta % 14,43 baino, 
hurrenez hurren (INE, 2021).

Migrazioaren mapa. Jatorria, ibilbideak eta helmugak1 

Kanada

Amerikako 
Estatu Batuak

Venezuela

Colombia

Erdialdeko 
Amerika

Hegoafrika 

Australia

Filipinas

Myanmar 

Somalia 

AEB

Yemen

Mozambike

Nigeria KED

Sahel

LibiaIrak

Afganistan
Turkia

Ukraina
Alemania

Frantzia
Espainia

Erresuma 
Batua

Haiti

Helmuga nagusiak
Gatazka armatua Ezegonkortasun politiko eta soziala

Hondamendi naturala Lehortea edo gosetea

Jatorri eta kausa nagusiak

Iturria: National Geographic (2019); OIM (2020); Acnur (2021).

Pertsona guztiek ez dute migratzen baldintza berberetan,
ezta arrazoi berberengatik ere.

1  Azaldutako datuak Ukrainan gerra piztu baino lehen aztertu ziren; izan ere, 7 egunetan milioi bat pertsonak utzi behar izan 
dute Ukraina. Gehienek Polonia, Hungaria, Moldavia, Errumania eta Eslovakiara egin dute ihes.
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Desplazamendu behartua

Alemania, 1,2 milioi pertsonarekin, munduko 
bosgarren postuan eta Europako lehenengoan 
dago, herrialdean bizi diren errefuxiatuen eta 
asilo-eskatzaileen kopuruari dagokionez. Eu-
ropako mailan, Frantzia bigarren tokian dago, 
atzetik Suedia eta Italia dituela (Migrazioari bu-
ruzko datuen ataria, 2020).

2020an aurkeztutako asilo-eskaerei dago-
kienez, COVID-19aren pandemiak ezarritako 
mugikortasun-murrizketek datuen behera-
kada eragin zuten aurreko urteekin aldera-
tuta. Hala, 2019an, 721.090 pertsonak eskatu 
zuten asiloa Europan, eta 2020an, 485.000 
pertsonak, hau da, Europako populazioa-
ren % 0,10ek. Horren ondorioz, urte horre-
tan ebazteko zeuden eskaerak ebatzi ziren, 
eta % 18 murriztu ziren. Lehen instantzian, 
EB27+-eko estatu kideetan 534.500 asilo-es-
kaera inguru jaso ziren, eta 237.000 erabaki 
bigarren instantzian hartu ziren. Horietatik 
% 58 eta % 71, hurrenez hurren, ezetsi egin 
ziren. Lehen eta bigarren instantziako ebaz-
penen % 42k eta % 20k, hurrenez hurren, na-
zioarteko babesa edo egoitza-baimena eman 
zuten arrazoi humanitarioengatik. Hala eta 
guztiz ere, oraindik 773.600 espediente daude 
ebatzi gabe. (EASO, 2021).

Eskatzaile gehien zituzten herrialdeak Si-
ria (70.000), Afganistan (50.000), Venezuela 
(31.000), Kolonbia (30.000) eta Irak (20.000) 
izan ziren. Bost herrialde horietakoak dira Eu-
ropan erregistratutako eskaera guztien ia er-
diak. Eskaeren % 63 3 herrialdetan baino ez 
ziren aurkeztu: Alemanian (122.000 eskatzaile, 
EBn aurkeztutako eskaeren % 25,1), Frantzian 
(93.000, % 19,2) eta Espainian (89.000, % 18,3) 
(EASO, 2021).

Asilo-eskaera kopuru handiena jasotzen duen hirugarren herrialdea izan arren, azpimarratu behar da 
Espainiako onespen-tasa EBkoa baino txikiagoa dela: 2020an aldeko ebazpenak Espainian aurkeztutako 
ebazpen guztien % 4,9 izan ziren, eta Europako batez bestekoa % 33 ingurukoa izan zen (CEAR, 2020).

Espainiak jasotzen dituen eskaera gehienak Latinoamerikako biztanleenak dira, bereziki Kolonbiakoenak 
eta Venezuelakoenak (EASO, 2021). Hain zuzen, Espainian asilo-eskaeren lehen bost nazionalitateak 
latinoamerikarrak dira, Venezuela, Kolonbia, Honduras, Peru eta Nikaragua. Bostenak batuta, 70.406 
eskaera daude, herrialdean aurkeztutako eskaera guztien % 79. Zehazki, Venezuelako eta Kolonbiako 
pertsonen eskaerak 55.961 dira, guztizkoaren % 63. Korronte politiko eta ideologiko arrazistek kopuru 

Asiloa Espainian (2020)

89.000 eskaera

Espainiako 
biztanleria osoaren 
% 0,18

EBn aurkeztutako 
eskaera guztien 

% 18,3

% 53 
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% 47 
emakumeak

Aurkeztutako eskaeren % 63, 
jatorriz Kolonbiatik 

eta Venezuelatik

2020an ebatzitako eskaerak: 114.919

40.726 (% 35)
Arrazoi 

humanitarioengatiko 
babesa 68.435 (% 60)

Ezespenezkoak

5.758 (% 5)
Onarpenezko 
ebazpenak

Ebazteko dauden eskaerak: 103.385
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horiek erabiltzen dituzte maiz, eta horrelakoak modu kezkagarrian azaleratzen ari dira herrialdean. 
Hala ere, 2020an Espainian aurkeztutako 89.000 eskaerek biztanleria osoaren % 0,18 baino ez dute 
ordezkatzen.

Europan, eta zehazki Espainian, desplazamendu behartua gauzatu ondoren, nabarmendu behar 
da, asiloa eta ebazpena eskatzeko prozesuak konplexuago bihurtzen eta luzatzen diren heinean, are 
gehiago handitzen dela biztanleria baten zaurgarritasuna, biztanleria horrek, aldi berean, mugatuak eta 
bortxatuak ikusten baititu bere eskubideak, eta ziurgabetasunez eta oztopo instituzionalez betetako 
iragate-faseari ekiten baitio, babesik gabe eta prekaritate larrian.

Migrazio irregularra

Migrazio irregularraren definizio unibertsalik ez dagoen arren, IOMk honela definitzen du: “migrazio 
erregularreko bideetatik kanpo mugitzen diren pertsonen mugimendua”. Pertsona horiek modu 
irregularrean migratzeak ez ditu estatuak salbuesten beren eskubideak babesteko betebeharretik. Hala 
ere, disuasioko migrazio-politiken gogortasunak eta malgutasunik ezak, migrazio seguru, ordenatu eta 
erregularraren aldeko neurrien kontrakoa, migrazio-prozesu konplexuak eragiten ditu, eta, prozesu 
horietan, pertsonak, irregulartasunagatik, muturreko zaurgarritasun-egoeren mende daude migrazio-
prozesuan zehar, oinarrizko gizarte- eta kultura-eskubideak eskuratzeko ezintasuna edo zailtasuna 
dela eta.

Irregular izaera izan dezake herrialde horretan legez kanpo sartu delako, hau da, agiri faltsuekin edo 
muga ofizial bat zeharkatu gabe; bisatuaren edo egoitza-baimenaren baldintzak betetzen ez dituen 
herrialdean bizi delako; edo behar den baimena izan gabe enplegatua delako (Migraziorako datuen 
ataria, 2020). Oso konplexua da Europako populazio migratzaile irregularraren testuingurua eta irismena 
ezagutzea, populazio horren erregistro errealik ez dagoenez, ezinezkoa baita datu bereiziak ateratzea. 
Informazio falta horrek milaka pertsonaren ikusezintasuna eta zaurgarritasuna areagotzen ditu, ez 
bakarrik iragatean, baita xede-lekuan bertan ere, hurrengo epigrafean ikusiko dugunez.

Aurreko paragrafotik ondoriozta daitekeenez, migrazio irregularraren fenomenoa agiririk gabeko 
pertsonen desplazamenduari eta une jakin batean agiririk gabe dauden migratzaileen kopuruari 
dagokie. Beraz, herrialde bateko migratzaile irregularren populazioaren aldaketak migrazio “sarrera” 
eta “irteera” irregularren ondorio izan daitezke, baina baita herrialde horretan dauden migratzaileen, 
dokumentatu gabeen eta dokumentatuen egoera aldatzearen ondorio ere, edo alderantziz. Azken 
baldintza horri “bat-bateko irregulartasuna”2 deritzo, eta, indarkeria eta eskubide-urraketak 
ikusezintasun-egoeran eta salatzeko gaitasun urriz esperimentatzeko arrisku handiagoa duen 
errealitatea izateaz gain, populazio horren errealitatea islatzen duen erregistro bat egotea zailtzen 
duen fenomeno nagusietako bat da.

Alde horretatik, Europak Mediterraneoko eta Balkanetako bideetatik egindako sarrera irregularrei 
buruzko datuak ditu; beste ingurune batzuetako biztanleriari lotutako erregistroak, aldiz, ia ez dira 
existitzen.

2015ean, milioi bat pertsona baino gehiago iritsi ziren kontinentera itsasoz, eta migrazio-mota horrek 
leku garrantzitsua du EBko agendan. Ekialdeko Mediterraneoko bidea (Turkia – Grezia) izan zen orduan 
erabiliena. 2016an eta 2017an, Erdialdeko Mediterraneoko bideek gora egin zuten (Libiatik Italiara, 

2  BAT-BATEKO IRREGULARTASUNA. Pertsona migratzaile baten egoera irregularra, herrialde batean egoteko edo bizitzeko lehen 
betetzen zituen baldintzak betetzeari utzi diolako.

https://www.termcat.cat/es/diccionaris-en-linia/223/search/irregularidad%20sobrevenida?type=basic&language=es&condition=match
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batez ere). 2018an, bideak aldatu egin ziren, eta Mendebaldeko Mediterraneokoa (Afrikako iparraldea – 
Espainia) izan zen Europara iritsitakoen kopururik handiena erregistratu zuena.

Europara iritsitakoen guztizko kopuru irregularrak nabarmen jaitsi dira 2016. urteaz geroztik, orduan 
387.895 lagun iritsi baitziren; 2019an, berriz, 128.536 lagun iritsi ziren modu irregularrean Europara 
(IOM, 2022). Mugen esternalizazioari lotutako politikei zor zaie hori, 2015az geroztik Europatik 
ezartzen hasi baitira, agerian utziz kontinente horrek, borondate eta solidaritate faltaz, ez duela bere 
erantzunkidetasuna bereganatzen, ez bere betebeharrak bere gain hartzen.

Esternalizazio politikak

−  Siriako gatazkaren ondorioz, Balkanetako bidean zehar errefuxiatuen fluxua handitu zen, eta 
gero, Europa erdialdeko herrialde askok, hala nola Hungariak, Esloveniak, Serbiak, Kroaziak 
eta Mazedoniak, beren mugak militarizatu zituzten, eta, aldi berean, EBk akordio bat si-
natu zuen Turkiarekin, errefuxiatuak Turkiara itzultzeko aukera ematen duena. Akordio 
horrek Europako eta nazioarteko araudia urratzen du. Besteak beste, Giza Eskubideen Euro-
pako Hitzarmena, kanporatze kolektiboak debekatzen dituena; eta Genevako Konbentzioa-
ren diskriminaziorik ezaren eta ez itzultzearen printzipioak (3. eta 33. artikuluak, hurrenez 
hurren) (CEAR, 2016).

−  Ildo beretik, 2017an, Italiak eta Libiak akordio bat sinatu zuten, eta, horren bidez, bitarte-
koak eman ahal izan zizkieten kostazain libiarrei, eta atxiloketa-zentroak finantzatu zituzten, 
Magrebeko atxiloketa-zentroetan errefuxiatuak eta migratzaileak zaurgarritasun-egoeran eta 
segurtasun-gabeziakoan sartzea onartuz (Mugarik Gabeko Medikuak, 2022).

−  Espainiaren eta Marokoren arteko mugak norabide bera du. Izan ere, Europako merkata-
ritza-harremanek eta ekonomia-akordioek ere eragina dute migrazio-akordioetan eta -politi-
ketan. Hala, Espainia EBn sartu zenetik aurrera, bi herrialde horien arteko harremanak leundu 
egin dira. Harremanen hobekuntza horri esker, hainbat akordio egin ahal izan dira Hegoaldeko 
Muga kontrolatzeko: mugako hesiak zabaltzeko inbertsio bateratua, Marokoko eta Espainiako 
agintarien arteko lankidetza Algeciras eta Tangerren lurreko eta itsasoko muga patruilatzeko, 
edo komisaria bateratuak Algeciras eta Tangerren; migratzaileen zaintza, detekzioa eta atzema-
tea; edo itzultze-politikak, besteak beste (CEAR, 2020).

−  Migrazio irregularrari estu lotuta ez dagoen arren, norabide hori bera hartzen ari da EBko 
Migrazio eta Asilo Itun Berria, 2020an aurkeztutako proposamenean, itun horrek indartu egi-
ten baitu porrot egiten urteak daramatzan, ondorio izugarriak dituen eta pertsona 
migratzaileen eta errefuxiatuen bizitza eta segurtasuna arriskuan jartzen dituen sis-
tema. Europako Batzordeak, beste behin ere, disuasio-helburua duten neurriak proposatzen 
ditu, hesiak indartu eta hormak handitzen ditu, migratzaileak eta errefuxiatuak leku seguru 
batera iristea erraztuko duen ikuspegi bat eskaini ordez. Itunean aintzat hartutako legezko bi-
deak eta bide seguruak oso mugatuak dira, eta, aldiz, prozedura multzo bat proposatzen da, 
atzerritarrak Europako herrialdeetara sartzea blokeatzeko eta beren mugetara iristen direnak 
itzultzea edo kanporatzea arintzeko.
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Europako mugak esternalizatzeko eta militarizatzeko politika horiei COVID-19aren pandemiaren aldi 
kritikoenetan ezarritako nazioarteko murrizketa eta itxierak gehitu zaizkie. Hala, 2020an 99.907 eta 
2021ean 151.417 iritsiera izan ziren. (IOM, 2022).

Neurriak hartu arren, bide batzuek goranzko joerari eutsi diote. Hori da Mendebaldeko Afrikako Bidearen 
kasua, 2020an aurreko urtean baino zortzi aldiz gehiago hazi baitzen, batez ere Kanaria uharteetara 
asko iritsi zirelako. Era berean, Mendebaldeko Balkanetako bidetik etorritakoen kopurua % 78 igo zen 
2019koarekin alderatuta; eta hirukoiztu egin zen Erdialdeko Mediterraneoko bidean, eta, ondorioz, 
Mediterraneoa da 2020an Europarako migrazio-bide irregular aktiboena (EASO, 2021).

Honako taula hauetan, modu irregularrean Europara eta, zehazki, kontinentearen hegoaldeko mugako 
herrialdeetara Mediterraneoko bideetatik iritsi diren pertsonen bilakaera erakusten da. (IOM, 2022).

Mediterraneoko bideak: Migrazio irregularra itsasoz eta lurretik (2016-2018)

2016 2017 2018

Guztira Itsasoz Lurrez Guztira Itsasoz Lurrez Guztira Itsasoz Lurrez

Europa 390.005 363.581 26.424 188.372 172.280 16.092 147.683 116.426 31.257

Espainia 14.107 8.162 5.945 28.707 22.414 6.293 65.325 58.525 6.800

Italia 181.436 181.436 - 119.369 119.369 - 23.370 23.370 -

Grezia 176.906 173.614 3.292 35.052 29.501 5.551 50.215 32.742 17.473

Mediterraneoko bideak: Migrazio irregularra itsasoz eta lurretik (2019-2021)

2019 2020 2021

Guztira Itsasoz Lurrez Guztira Itsasoz Lurrez Guztira Itsasoz Lurrez

Europa 128.536 103.836 24.636 99.907 85.809 13.666 151.417 112.747 33.296

Espainia 32.513 26.168 6.345 41.861 40.106 1.755 50.194 39.422 10.772

Italia 11.471 11.471 - 34.154 34.154 - 67.040 67.040 -

Grezia 71.386 62.445 8.941 14.785 9.238 5.547 8.327 4.060 4.267

Errealitate horren aurrean, NBEren Errefuxiatuen-
tzako Goi Mandatariak, Filippo Grandik, adierazi 
zuen “aspalditik, duela jada denbora gehiegitik 
hona, errefuxiatuek eta migratzaileek lurreko bide 
horietan jasaten dituzten abusu ikaragarriak ikuse-
zin bihurtu direla”. Izan ere, kontinentera iritsitako 
kopuru horien atzean, migrazio-prozesu konple-
xu eta bortitzak ezkutatzen dira, giza eskubideen 
etengabeko urraketak eta milaka heriotza eragiten 
dituztenak urtean. Zehazki, Afrikako ekialdetik eta 
mendebaldetik Mediterraneoko kostalderainoko 
bideak munduko hilgarrienetakoak dira (ACNUR 
eta MMC, 2020).

Urtea Iritsitakoak Heriotzak eta 
desagerpenak

2016 389,976 5,305

2017 187,499 3,140

2018 146,949 2,380

2019 128,663 2,087

2020 99,907 2,380

2021 151,417 3224
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Bestalde, Mendebaldeko Balkanetako zenbait herrialde funtsezko iragate-eremuak dira, eta Asiatik eta 
Afrikatik datozen migratzaileen fluxu mistoak dituzte ezaugarri. Azken urteotan, Europako iparraldera 
edo mendebaldera iritsi nahi duten dozenaka mila pertsona migratzaile Bosnia-Herzegovinara eta gisako 
herrialdeetara iritsi dira. Batez ere, gatazketatik, segurtasun gabeziatik edo Afganistan, Irak, Pakistan, 
Irango Errepublika Islamiarra eta Siriako Arabiar Errepublika bezalako herrialdeetako jazarpenetik ihes 
egiten duten gizonak dira bide horri ekiten dioten biztanleak. Albania eta Iparraldeko Mazedonia ere 
iragate-eremu garrantzitsu bihurtu dira. Bide horietatik Europara iritsi nahi duten pertsonen kopuruak 
gora egin du zenbait komunitatetan, eta neurri politikoak gogortu egin dira. Horren adibide da 2021. 
urtearen hasieran gertatu zena; Italiara iristeko saiakera batean, Siriatik zetozen dozenaka lagun 
Itsaso Adriatikoan hondartu ziren, eta Albaniako agintariek erreskatatu zituzten; ondorioz, aipatutako 
herrialdeko kostaldera itzuli zituzten. Tentsio horren erakusgarri dira Espainiako armadaren hedapena 
eta milaka pertsona, 2021aren hasieran, Ceutara igaro zirenean, Espainiako agintariek “beroan” egindako 
itzulketak (EASO, 2021).

Europara iritsitako emakume migratzaileen populazioa batez ere Latinoamerikako herrialdeetatik 
datorren arren, emakumeak eta neskak migratzaile irregularren etorreren zati garrantzitsua dira 
Europako iparraldean, mendebaldean eta hegoaldean. 2018tik 2020ra bitartean, Europara itsasoz 
eta lurrez, ekialdeko, erdialdeko eta mendebaldeko Mediterraneoko eta mendebaldeko Afrikako bide 
atlantikoan zehar, iritsi ziren pertsonen % 20 emakumeak izan ziren. Gehienak Greziara Ekialdeko 
Mediterraneoaren bidetik iritsi ziren (% 70), eta % 21 Espainiara Mendebaldeko Mediterraneoan eta 
Mendebaldeko Afrikako Atlantikoan barrena. % 9 inguru iritsi ziren Italiara eta Maltara Erdialdeko 
Mediterraneoko bidetik. 2020an, etorritakoen murrizketa orokor horrekin bat, nabarmen jaitsi zen 
emakume migratzaile irregularren kopurua, hamar pertsonatik bat baino gutxiago ordezkatzera 
iristeraino. (EASO, 2021).

Hain zuzen ere, bide gehienak gizonezkoenak izateak eragin negatiboa du emakumeengan. Izan 
ere, indarkeriari eta zaurgarritasun-egoerei gehitu behar zaie, zehazki, Mediterraneoko bideetan, 
emakume izateak murriztu egiten dituela Europa zeharkatzeko aukerak, txalupek plaza-kopuru 
txikiagoa baitute haientzat, eta are gutxiago beren kargura seme-alabak baldin badituzte. Ildo 
beretik, errefuxiatuen edo desplazatuen eremu asko eta, batez ere, migratzaileen kokalekuak, 
bereziki kritikoak dira emakume migratzaileentzat, kokaleku horien eraketak eta antolaketak ez baitu 
aintzat hartzen genero-ikuspegia. Ondorioz, emakumeen eta nesken pribatutasun- eta higiene-behar 
espezifiko batzuk (haurdunaldia, hilekoa, edoskitzaroa...) ez dira kontuan hartzen, eta gaixotasun 
psikologikoak eragiten dituzte, bai eta arrisku-egoeren eta hainbat motatako genero-indarkeriaren 
eraginpean egotea ere (Alboan, 2020).  

Emakumeen eta nesken salerosketa

Pertsonen salerosketaren errealitatean, pertsona migratzaileak bereziki ahulak dira, eta zehazki, iragate-
egoeran dauden emakumeak edo egoera irregularrean daudenak. Giza eskubideen urraketa larrienetako 
bat da, baina haren konplexutasunaren ondorioz ezinezkoa da haren benetako irismena ezagutzea.

Nazioartean, biktimen % 65 inguru emakumeak eta neskak dira, eta sexu-esplotaziorako salerosketa 
da ugariena (% 59), horretan emakumeak eta neskak % 94 izanik. Emakumeen eta nesken sexu-
esplotazioa da Amerikan, Europan, Ekialdeko Asian eta Ozeano Barean gehien erabiltzen den 
esplotazio-modua; Saharaz hegoaldeko Afrikan eta Ekialde Ertainean, aldiz, ohikoagoa da lan-
esplotaziorako salerosketa. Erdialdeko eta Hegoaldeko Asian, lan- eta sexu-esplotazioaren proportzioa 
antzekoa da. (UNODC, 2020).
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Europan, 2015etik 2016ra bitartean, 20.532 izan ziren salerosketaren biktimak; horietatik % 65 sexu-
esplotaziorako salerosketaren biktimak ziren, eta emakumeak eta neskak izan ziren kalteturik handienak, 
esplotatutako populazioaren % 95 baitziren. Biktima horien % 23 adingabeak ziren, ia guztiak neskak. 
Biktimen % 57k Europar Batasuneko estatu kideetan zuen jatorria, eta iruzurren, mehatxuen eta beste 
ekintza-modu batzuen bidez esplotatzen zituzten. Espainia da, Europar Batasunaren barruan, salerositako 
pertsonen iragate- eta xede-herrialde nagusietakoa (EUROSTAT, 2018).

Azken batean, iragate-egoeran dauden pertsonek, zaurgarritasun bortitzeko egoeretatik ihes egiteaz 
gain, migrazioak berak dakartzan erronkei aurre egiten diete, eta baita Europako agintariek eta estatu 
nazionalek ezarritako disuasio- eta militarizazio-politikei ere. Politika horiek adierazten dute ez dutela 
borondate politikorik migrazio-prozesuetako ankerkeriari eta eskubideen etengabeko urraketari aurre 
egiteko lidergoak eta ekintzak sortzeko. Nolanahi ere, aztertutakoaren ondoren, migrazio-prozesuaren 
fase anbiguotzat hartzen dugu iragatea, denboran nahiz espazioan luzatu egin baitaiteke. Migrazio-
prozesuen irregulartasunagatik edo aurreikusteko ezintasunagatik gertatzen da hori; batzuetan, 
prozesu horiek luzatu edo aldatu egiten dira, definitzen diren kanpo-inguruabarren ondorioz. Adibidez, 
“igarobide” bateko egonaldia aurreikusitakoa baino gehiago luza daiteke, eta, azkenean, xede-leku bihur 
daiteke; edo xede izan nahi zuen lekua “igarobide” bihur daiteke.
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5. Indarkeriek jarraitu egiten dute xede den lurraldean

“Xedea… nork definitzen du xedea? Zein da harreraren denborazkotasuna? 
Aurkitzen ditugun oztopoek eta zailtasunek iragate etengabean jartzen gaituzte”

Marie Lucia Monsheneke (Aktibista, berdintasun agentea eta FAMEK Elkarteko lehendakaria)

Migrazio-prozesua hasten denean pertsonek planifikatzen dutenaren kontra, baita xede-herrialdeetako 
gizarteak pentsatzen duenaren kontra ere, migratzaileek eta migratuek xede-lekuan indarkeria jasaten 
jarraitzen dute. Fase horrek ere modu bereizian eragiten die emakumeei; izan ere, berdintasun-egoeran, 
emakumeek beren eskubideak eskuratzeko duten aukera xede-herrialde edo -komunitateak egiten duen 
inklusio- eta kohesio-mailaren araberakoa da.

“Desinformazioak gure eskubideak ez ezagutzea eragiten du. Dokumenturik ez izan 
arren, eskubideak baditudala esan zidatenean, seguruago sentitu nintzen.”

Ellacuria F., 2021

Biztanleria migratzailearen giza eskubideen urraketa nagusien artean, honako hauek daude: eskubide 
zibil eta politikoak ukatzea, atxiloketa arbitrario gisa; informazio edo aholkularitza juridikorik ez izatea; 
prozesu judizialik ez izatea; eta eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak urratzea, hala nola osasunerako, 
etxebizitzarako, hezkuntzarako edo enplegu duinerako eskubideak. Pertsona migratzaileei eskubideak 
ukatzea estu lotuta egon ohi da xede-lekuko gizarteetan errotutako lege diskriminatzaile, aurreiritzi eta 
jarrera xenofobo eta matxistekin.

Gizarte-diskriminazioak sistema heteropatriarkalaren emaitza dira –desberdintasun-erlazioetan 
oinarritua–, eta sistema horrek, besteak beste, estereotipo matxistak, xenofoboak eta arrazistak eraikitzen 
ditu, bai jatorrizko kulturan, bai xede-lekuko kulturan. Horren ondorioz, pertsona migratzaileek, eta 
bereziki emakumeek, eskubideen urraketei egin behar diete aurre, eta horien artean nabarmentzekoak 
dira diskriminazio ekonomikoak, lanekoak eta hainbat indarkeria.

Bidalketak migratzaileek jatorrizko herrialdean familiei edo komunitateei egiten dizkieten transferentzia 
ekonomikoak edo gauzazkoak dira, elkartasuneko, elkarrekikotasuneko eta betebeharreko gizarte-
loturak adierazten dituztenak. Hala, hamarkada batzuetatik hona, garapen bidean dauden herrialdeetako 
kanpo-finantzaketaren bigarren iturri bihurtu dira. Horren adibide dira 2020an ateratako datuak; urte 
horretan, diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetara egindako bidalketen fluxuek gainditu egin 
zituzten atzerriko zuzeneko inbertsioaren eta garapenerako kanpoko laguntzaren bolumenak. (Munduko 
Bankua, 2021).
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“COVID-19ak mundu osoko familien bizitza suntsitzen jarraitzen duen bitartean, 
bidalketak ezinbestekoak dira oraindik ere pertsona pobre eta ahulentzat”.

Michal Rutkowski, Munduko Bankuko Babes Sozialeko eta Laneko Munduko Praktiken 
Saileko mundu-zuzendaria (Munduko Bankua, 2021)

COVID-19a izan arren, bidalketen fluxuak aurreikusitakoa baino gutxiago jaitsi ziren 2020an. 
Transferentzia-fluxu horien erresilientziak elkartasun-, elkarrekikotasun- eta betebehar-lotura sozialak 
ezkutatzen ditu, eta horien atzean milioika pertsona migratzaile ezkutatzen dira, bereziki emakumeak, 
bidalketaren konpromisoari lehentasuna ematen diotenak norberaren ongizatearen gainetik. Izan ere, 
diru-bidalketek agerian uzten dute genero-rolak eta botere despareko eta bidegabeak sortzen direla, 
gizonen migrazio-prozesuak autonomoagoak eta indibidualistagoak diren bitartean, emakumeek hartu 
ohi baitituzte beren gain diru-bidalketak, eta horrek esan nahi du lana bilatzeko eta onartzeko orduan 
presio eta ardura handiagoa dutela, eta, gainera, baliabide ekonomikoak mugatu egiten dituztela, eta 
bizitza prekarizatu.

Hala ere, populazioaren ekarpen ekonomikoa ez da jatorrizko herrialdeetan soilik funtsezkoa; 
ezinbestekoa da populazio migratzaileak xede-herrialdeen testuinguru sozioekonomikoan duen 
garrantzia nabarmentzea. Zehazki, Europan bezala, populazioak zahartzeko joera duen kontinenteetan, 
migrazioa da irtenbide bakarra. Pertsona migratzaileek, zehazki egoera erregularrean daudenek, Europako 
gainerako herritarren antzera, ematen duten sostengu ekonomikoak pentsioak ordaintzen laguntzen du, 
baita kontsumoaren dinamismoa bultzatu ere (kontsumoaren % 10 biztanleria “ez-nazionalarena” dela 
kalkulatzen da), eta zergen ordainketa. Egoera irregularrean dauden pertsona migratzaileen errealitatea 
desberdina da, eta zailagoa da horiek aztertu eta ezagutzea; izan ere, erregistrorik ezak eta lan-kontratu 
irregularra izateak edo kontraturik ez izateak zaildu egiten du pertsona horiek sortzen duten ekarpen 
sozioekonomiko erreala identifikatzea. Hala ere, Europan egoera irregularrean dauden pertsonen 
% 25 inguruk kontraturik gabe lan egiten dutela kalkulatzen da, eta, beraz, herrialdearen ekonomiari 
dinamismoa eragiteaz gain, bidegabeko lan-baldintzei aurre eginez egiten dute hori (TheObjective, 
2020). Gertaera horiek agerian uzten dute migrazio-prozesuaren izaera premia-egoera bat dela, beren 
etxeetatik kanpo bizitza hobea bilatzearen aldekoa; zeharka, xede-herrialdeko bizi-baldintzak hobetzen 
ere laguntzen du, eta, hala, zalantzan jartzen ditu biztanleria migratzailearen duintasunaren eta 
eskubideen aurka asmo txarrez egiten diren diskurtso xenofoboak, biztanleria horri inolako funtsik gabe 
indarkeria eta krimena leporatzen dizkiotenak.

Lan-prekaritateari enplegua lortzeko zailtasuna gehitzen zaio. Hala erakusten dute 2020ko datuek, 
jakinaraziz EBko herritarren enplegu-tasa % 73,3koa izan zela eta EBtik kanpoko biztanleena % 57,6koa. 
Izan ere, 2020an, EBko lan-merkatuan lan egiten zuten 20 eta 64 urte bitarteko 189,1 milioi pertsonetatik 
% 4,6 baino ez ziren EBkoa ez den herrialde bateko herritarrak. (Europako Batzordea, 2020).

“Gure jatorrizko herrialdean ikasi dugunak ikastaroetara joateko balio du, 
baina ez lana bilatzeko” [...] “trenen enpresa bateko kalitate-kontroleko sailean 
lan egiten nuen, baina hemen, nortasun-agiririk eta lan-baimenik ez dudanez, 
ezin dut ezer eskuratu”.

Ellacuria F., 2021
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COVID-19aren pandemiak erakutsi zuenez, oro har, biztanleria migratzailea herritarrentzat funtsezkoak 
diren lanpostuetan aritzen da, nahiz eta prekaritatea eta irregulartasuna jasan, eta Europako 
populazioaren eta Europar Batasunetik kanpokoaren artean arrakala sozioekonomikoa sortu. Ondorengo 
taulan, Europar Batasunetik kanpoko populazioaren kontratazio handia duten EBko sektore ekonomiko 
nagusiak identifikatu ditugu.

Sektore ekonomikoa EBn Europatik kanpoko 
herritarren enplegua (%) Europarren enplegua (%)

Ostalaritza eta sukaldaritza % 11,4 % 3,8

Administrazio jarduerak eta 
zerbitzu osagarriak

% 7,1 % 3,7

Etxeko lanak % 6,5 % 0,7

Eraikuntza % 8,6 % 6,4

Europako Batzordea, 2020.

Sektore horien ezaugarri dira lan-eskubideen arloan aintzatespen eza eta prekarizazioa: ordutegiak, 
soldata edo arauzko kontraturik ez izatea, besteak beste. Batez ere, lehenengo hirurak oso sektore 
feminizatuak dira, non emakumeak beren giza eta lan-eskubideen abusu ugariren eraginpean 
jartzen baitira, emakume atzerritarren gaineko estereotipoek eta aurreiritziek elikatuta, eta, askotan, 
gutxiespenetan, jarrera arrazistetan, lan-esplotaziorako hainbat modutan, baita indarkeria eta sexu-
jazarpeneko kasuetan ere. Arestian aipatutako diru-bidalketen erantzukizuna eta zaurgarritasunaren 
testuingurua direla eta, diskriminazio horiek onartu eta normalizatu egiten dira maiz.

Lan-sektore arrazializatu eta feminizatuenetako bat etxeko lanarena da. Lanaldiaren pribatutasunak 
eragindako opakutasunak esplotazioa eta gehiegikeriak sortzen eta ikusezin bihurtzen laguntzen 
du. Errealitate horren aurrean, 2011n, Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) 189. hitzarmena 
onartu zen. Hitzarmen horren arabera, hitzarmena berresten duten herrialdeek konpromisoa hartzen 
dute etxeko langileen lan-eskubideak gainerako sektoreekin parekatzeko. Nahiz eta sektore honetako 
baldintzak hobetzeko erreferentetzat hartua den, munduko 29 herrialdek baino ez dute berretsi; 
horietako zortzi baino ez dira europarrak eta Espainia ez dago horien artean.

Aipatutako inguruabar eta diskriminazio horien arteko loturak eragindako zaurgarritasunak eta 
segurtasunik ezak pertsonen esplotaziorako eta salerosketarako sare kriminalak sortzea eta 
funtzionatzen aritzea bultzatu dute. Testuinguru horrek agerian uzten du beharrezkoa dela politika 
integralak eraikitzea, gizarte-kohesioa sortzen lagunduko duen harrera- eta integrazio-sistema edo sare 
publiko baten alde egiteko. Izan ere, sistema sozioekonomiko hegemonikoak arrazismo instituzionala 
elikatzen du, eta horrek arrakala soziala iraunarazten du. Tokiko biztanleen enpatia eta elkartasunik ezak, 
kultura- eta hizkuntza-desberdintasunek eragindako oztopoek edo migratutako populazioa hurbileko 
pertsonengandik edo gizarte-saretik bereizteak gizarte-isolamendua eragiten dute, eta horrek 
zaurgarritasuna areagotzen du, eta pertsonen osasun mental eta fisikoa arriskuan jartzen.

“Beste emakume eta kideekin hitz egitea eta partekatzea oso lagungarria da, baina 
gure familiak, gure seme-alabak falta zaizkigu oraindik” [...] “Horiek ematen digute 
borrokatzen jarraitzeko indarra”.

Ellacuria F., 2021
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Lege-diskriminazioak eta erakunde-arrazismoak, lehen aipatutakoarekin estu lotuta, osasunerako eta 
ongizaterako ahultasuna, segurtasun eza eta ondorioak sortzen dituzte. Arrazakeria instituzional hau 
araudia ez betetzeagatik, genero ikuspegirik ez egoteagatik edo eskubideen urraketari aurre egiten dion 
tresna juridikorik edo politika publikorik ez egoteagatik gertatzen da, besteak beste.

“Egon behar ez zenukeen tokian zaude” “Deprimitu egiten nau. Pertsonek enpatia 
handiagoa izan beharko lukete gurekiko, gogorra baita dena atzean uztea eta 
aurrera egiten uzten ez dizuten hainbeste oztopo aurkitzea”.

Ellacuria F., 2021

Erakunde-esparru globala osatzen duten antolamendu juridiko nagusiek giza eskubideen babes falta eta 
urraketa onartzen dute, bai eta migrazio-prozesuei lotutako genero-indarkerien intersekzionalitatea ere.

Marko globala

1.  2030 Agenda Nazio Batuetako estatu kide guztiek 2015ean 17 GJHak lortzeko onartutako 
ekintza-plana da. Lotesleak ez izan arren, giza duintasuna eta jasangarritasuna bermatzera 
bideratutako GJHen lehentasun-multzoa betetzeak nazioarteko komunitatea konprometitzen 
du, eta ekintzarako dei unibertsala dira, pobrezia amaitu, planeta babestu eta mundu osoko 
pertsonen bizitza eta etorkizuna hobetzeko. Migrazio-prozesuen aniztasuna onartzen du, 
eta errefuxiatuak, barne-desplazatuak eta nazioarteko migratzaileak kolektibo zaurgarri 
gisa identifikatzen ditu, diskriminazio-modu askotariko eta elkar-gurutzatuen biktima 
gisa. Horregatik, nazioarteko lankidetzari dei egiten dio migrazioen segurtasuna, ordena eta 
erregulartasuna bermatzeko, giza eskubideak errespetatuz eta tratu humanitarioa eskainiz. 
Alde horretatik, migrazioa GJHetan sartzea eta nazioarteko lankidetza sustatzen duen 
unibertsaltasun-printzipioa nazioarteko migrazio-politikak koordinatzeko eta konektatzeko 
aukera dira. (IOM, 2018).

Zehazki, 5. GJHa, genero-berdintasuna eta emakumeen eta nesken ahalduntzea helburu 
dituena, 5.2 xedearen bidez, zeinak indarkeria mota guztiak ezabatzea eskatzen duen, 
pertsonen salerosketa barne, eta, ikusi dugun bezala, emakume eta haur migratzaileei 
eragiten diena bereziki (NBE, 2015). Ildo beretik, 16.2 xedeak tratu txarrak, esplotazioa, 
salerosketa eta haurren aurkako indarkeria eta tortura mota guztiak desagerrarazi nahi 
ditu. Emakumeen eta nesken salerosketari ekite horrek genero-ikuspegia hartzea sustatzen 
du, eta agerian uzten du emakumeak eta neskak bereziki zaurgarriagoak direla zenbait 
helbururekin egindako salerosketa kasuetan, hala nola sexu-esplotazioa, ezkontza behartua 
edo lan-esplotazioa. Alde horretatik, 5.4 xedeak emakume migratzaileen kopurua gero eta 
handiagoa dela onartzen du, eta, bereziki, etxeko langile emakume migratzaileak babestu 
beharra nabarmentzen du, sektore hori informala eta irregularra baita, eta horrek handitu 
egiten baitu esplotazioa eta lan- eta sexu-abusua jasateko arriskua.
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2.  NBEko kide diren estatuek gobernuen arteko negoziazio-prozesu baten ondoren, Migrazio Seguru, 
Ordenatu eta Erregularrerako Mundu Ituna –2018an onartua– nazioarteko lankidetzaren 
adibide bat da, inklusibitatearen eta unibertsaltasunaren printzipioek bultzatua. Juridikoki 
loteslea ez den akordio globala da, eta 23 xedek osatzen dute, Estatuaren subiranotasunaren, 
erantzukizun partekatuaren, diskriminaziorik ezaren eta giza eskubideen balioetan oinarrituta. 
Horrez gain, migrazioaren onurak optimizatzeko ikuspegi kooperatiboak duen garrantzia 
onartzen du, eta migrazioaren arriskuak eta erronkak aztertzen ditu. Zehazki, migrazioetako 
ahultasunei aurre egin eta horiek murriztu nahi dituen 7. xedeak azpimarratzen du garrantzitsua 
dela genero-ikuspegia duten migrazio-politikak garatzea, hori betetzeko. (NBE, 2018).

3.  Emakumearen aurkako Diskriminazio Mota guztiak Ezabatzeari buruzko Konbentzioaren 
(CEDAW) (1979) 26. gomendio orokorrak emakume migratzaile askoren zaurgarritasun-
egoera eta generoagatiko diskriminazio-esperientziak bultzatzen dituzten inguruabarrak 
aztertzen ditu, haien giza eskubideak urratzearen arrazoi eta ondorio gisa. Gomendio horrek 
azpimarratzen du migrazioa ez dela generoarekiko independentea, migrazio-prozesuak 
emakumeei gizonei ez bezalako moduan eragiten baitie. Era berean, funtsezkotzat jotzen 
du genero-ikuspegia sartzea emakume migratzaileen egoera aztertzeko eta horiekiko 
diskriminazioa eta indarkeriaren aurka borrokatzen diren eta haien eskubideak eta inklusio 
sozial eta ekonomikoa sustatzen dituzten politika publikoak egiteko. (CEDAW)

Marko europarra

4.  Istanbulgo Hitzarmena. Emakumeen aurkako indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren 
aurkako prebentzioa eta borroka. Emakumeenganako indarkeria mota guztiei aurre hartu 
eta haien aurka borrokatzeko Europako nazioarteko tresna juridikoa. Loteslea da hori berretsi 
zuten herrialdeentzat. Hitzarmenaren puntu nagusiak honako hauek dira:

1. Emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzea, jazartzea eta ezabatzea

2. Emakumeen aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzea eta berdintasuna sustatzea

3.  Marko globala, politika eta babes eta laguntza neurriak sortzea genero-indarkeriaren 
biktima guztientzat

4. Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko ikuspegi integratua izatea.

5.  Genero Berdintasunerako 2020-2025 Estrategia. Berdintasunezko Europa baterantz. 2020an, 
Europako Batzordeak onartu zuen genero-berdintasun osoa oraindik estatu kide bakar batek 
ere ez duela lortu, eta estrategia hori onartu zuen, genero-berdintasuna lortzeko neurri espe-
zifikoen planteamendu dualean oinarrituta eta genero-ikuspegia gehiago integratuta. Horrez 
gain, generoak beste diskriminazio-arrazoi batzuekiko duen intersekzionalitatea aintzat hartze-
ko konpromisoa hartzen du, EBko politika guztien bidez. (Europako Batzordea, 2020)

6.  Europako Parlamentuak EBko atzerri- eta segurtasun-politikan genero-berdintasunari bu-
ruzko ebazpena onartu zuen, eta bertan ohartarazten du genero-ikuspegia EBko jarduera eta 
politika guztietan aplikatu eta txertatu behar dela printzipio horizontal gisa. Horretarako, Kan-
po Ekintzaren politika eta sektore guztietan genero-transbertsalitatea sustatzea eta sendotzea 
proposatzen du, eskubideetan oinarritutako eraldaketa-ikuspegi intersekzional hirukoitz bate-
tik. (Europako Parlamentua, 2020)
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Kontua da, praktikan, eskualdeko eta nazioko ordenamendu juridikoek ez dutela bermatzen giza 
eskubideen babesa eta eskuragarritasuna. Horren adibide dira aipatutako disuasio-politikak eta EBko 
mugak kanporatzeko politikak, Migrazioaren eta Asiloaren Europako Itun Berriaren proposamena edo 
Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) 189. hitzarmena. Horrek erakusten du migrazioaren mundu-
mailako irismenak politika integralak eskatzen dituela, maila desberdinetako gobernantza bultzatzeko 
eta pertsona migratzaileak gaiaren erdigunean kokatzeko, hartara, prozesuaren fase guztietan giza 
eskubideen babesa indartzeko, migrazio-egoera edozein dela ere.
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“Edonor, migrazio-prozesu bati ekiten diogun edozein emakume, ahaldunduta dago. 
Bestela, ez genituzke indarkeria guztiak gaindituko, bizirik irauteko. Baina ez da hitz 
egiten emakume erresilienteaz”.

Marie Lucia Monsheneke (Aktibista, berdintasun agentea eta FAMEK Elkarteko lehendakaria)

Jaiotzaz besteko herrialde batean bizitzea ez da kontu erraza. Migrazio-prozesuak askotarikoak dira; 
baldintza eta arrazoi desberdinak dituzte ezaugarri. Hori dela eta, migrazioa irismen globaleko fenomeno 
bihurtzen da, eta desplazamendu behartuei eta legez kanpoko bideetatik egindako migrazioari lotutako 
bideak konplexuagoak eta bortitzagoak direla onartzen du, eskubideen, diskriminazioen eta bortxaketen 
urraketaz betetako prozesua baita.

Emakumeen eta nesken kasuan, migrazioa biziraupen-, egokitzapen- eta erresistentzia-premiaren 
ondorio da, ezarritako eta historian zehar esparru politiko, sozial, kultural, erlijioso eta ekonomikoetan 
oinarritutako rol patriarkalen aurrean; migrazio-prozesu osoan irauten du eta errepikatzen da.

Bi fenomeno horien arteko erlazioak markatu du argitalpen honen narratiba, zeinak nazioz gaindiko 
genero-ikuspegitik, honako ondorio hauek atera dituen:

Migrazioak badaki generoaz
Emakumeek arrisku espezifikoei aurre egiten diete batetik bestera mugitzen direnean (iragatea), eta aukera 
handiagoa dute diskriminazio gehiago eta indarkeria jasateko beren bidaiei ekin aurretik (jatorria). Behin 
xede-lekura iritsita, berriro egiten diete aurre hainbat indarkeriari eta eskubide urraketari, emakume 
izateagatik eta migratzaile izateagatik, arraza, gizarte-klase, sexu-joera eta abarrengatik. Hala, zenbait 
migrazio-fluxuren migrazioa feminizatzeko joerak, jasaten duten askotariko indarkeriak, errealitate hori 
eta horren ondorioak (pertsonen salerosketa, lan- eta sexu-esplotazioa, erakundeen indarkeria eta 
diskriminazioa, besteak beste) ikusezin bihurtzeak eta normalizatzeak emakume migratzaileengan arreta 
jartzea eskatzen du.

Narratiba berriak: pertsonak zifren atzetik
Zifretan bakarrik geratzeak, edo zifren testuingururik gabeko irakurketa egiteak, migrazioaren fenomenoari 
gizatasuna kentzen dio eta gizarte-arrakalak betikotzen dituzten ereduak eta horiek biztanleria globalean 
dituzten eraginak elikatzen ditu. Izan ere, biztanle migratzaileei buruzko datuak askotan erabiltzen dira 
beldurrez eta gorrotoz betetako diskurtsoa suspertzeko teknika gisa. Hala ere, datuek erakusten dute 
nazioarteko biztanleria migratzailea guztizko biztanleria osoaren % 3,6 dela; mundu osoan etxea uztera 
behartutako pertsonak, % 1,4; edo Europan asiloa eskatzen dutenak Europako biztanleriaren % 0,10 
direla; “migrazioaren inbasioa” mito hutsa dela frogatuz.

Alderantziz, egiaztatuta dago zifren atzean indarkeria-istorioak dituzten milioika pertsona ezkutatzen 
direla. Pertsona horiek Estatuen eta nazioarteko komunitatearen borondaterik eza aurkitzen dute, beren 
sufrimendua naturalizatu eta aintzat hartzen ez duten eta beren eskubideak urratzen dituzten disuasio-
politiken aldeko apustua egiten.
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Pasibitatea eta erantzukizuna
Emakumeek munduko biztanleria migratzailearen erdia osatzen dute gutxi gorabehera, eta horrek 
erakusten du migrazioaren feminizazioa errealitate bat dela; izan ere, genero-rol tradizionalen ondorioz, 
desberdintasunak eta zailtasunak izan arren, emakumeen migrazioak goranzko joera du planeta osoan. 
Gainera, ikusi denez, genero-desberdintasuna, egiturazko arazo gisa, jatorrian, iragatean eta xede-
lekuan gertatzen da, eta zuzenean eragiten du emakume askoren migrazio-esperientziaren ezaugarri 
diren zaurgarritasuna eta babesik eza handitzea. Harreman hori nazioarteko ordenamendu juridikoetan 
islatzen da, errealitate horren aurrean giza eskubideen babesa indartu eta genero-ikuspegia txertatuko 
duten sektorearteko neurrien alde egiten baitute. Premisa horiek izan arren, praktikan, nazioarteko 
komunitateak eta estatu nazionalek ez diote errealitate horri erantzuten, eta migratzaileenganako 
indarkeria-modu ugariak betikotzen dituzte. Izan ere, arrazismo instituzionalak eta gobernantza egokirik 
ezak, genero-rol tradizionalekin batera, emakume askok abiarazten dituzten migrazio-prozesuen fase 
guztien konplexutasuna eta gogortasuna handitzen dute.

Emakume migratzaileak, eskubideak dituzten emakumeak

Genero-ikuspegitik eta ikuspegi transnazionaletik aztertutako migrazio-testuinguruak politika integralak 
eta dimentsio anitzekoak eskatzen ditu, indarkeriei aurre egiteko eta, migrazio-prozesu osoan, emakume 
migratzaileek beren eskubideak berdintasun-baldintzetan eskuratzea bermatzeko.
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