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Usurbil herri anitza da: hainbat hizkuntza,  
jatorri, kultura eta identitatedun herritarrok 
osatzen dugu. Aniztasun hori aberastasun 
moduan ulertzen dugu, eta herritar guztiontzat 
aukera bat izan dadin, udaletik lanketa bat  
abiatu dugu Usurbilgo jatorri aniztasunaren 
inguruan, gure arteko harremanak eta 
elkarbizitza areagotzeko helburuarekin.  
Lanketa horren barruan orain arte egin duguna 
aurkeztu nahi dizugu ondoko orrietan. 

Urteak dira jada Usurbilgo jatorri aniztasunaren argazki bat egiten 
dela, herritarren jaiolekuak kontuan hartuta1. Orain, baina, pauso bat 
harago eman dugu: Usurbilgo jatorri aniztasuna eta elkarbizitza lan-
tzen ildoa jarri du martxan udalak, jatorri eta kultura anitzeko jendea-
ren artean ezagutza eta elkarbizitza hobea lortzeko asmoz.

Lehen urratsak 2020an eman ditugu: herritar desberdinekin elkartu 
gara, eta modu pausatuan hitz egin dugu gaiari buruz. Hala, jatorri 
aniztasunaren inguruan dauden esperientziak jaso dira, Usurbilgo 
herritarren artean dauden harremanak ezagutu, herriak norberaren-
tzat duen esanahia ulertu, eta, jaioterria dena delakoa izanda ere, 
usurbildar guztien arteko interakzioa sustatzeko gakoak bilatu. Ho-
rretarako kontuan hartu ditugu 1960-70eko hamarkadetako indus-
trializazioa eta orduko migrazioa ezagutu zutenak, eta baita gaur 
egun munduko txoko guztietatik iristen ari diren pertsonak ere.

Segidan, jasotako informazio horren gako nagusiak bildu ditugu, eta 
aurrera begira emango diren pausoetan parte hartzera gonbidatu 
nahi zaitugu.

1 Hemen kontsulta daitezke datuak:  
http://udal.aztiker.com/usurbil/eu



JAtOrri AniztASUnA 
zenbAkitAn

Usurbilgo argazkia, 2021ean

Usurbilen, euskal Herritik kanpo jaiotako 
herritar ugari dauzkagu2. Ugarienak 
espainiako beste lekuetan jaioak dira 
(% 10,4), eta segidan datoz nikaragua, 
errumania, ekuador, Maroko, Honduras eta 
kolonbia. 

2 erroldan oinarritutako datuak

Migrazio guztiak ez dira berdinak, baina. 
Lehenengo alde nagusia garaiaren arabe-
rakoa da: espainian jaiotako herritar gehie-
nak 1960ko eta 1970eko hamarkadetan 
etorritakoak dira. Hala adierazten du talde 
horren batez besteko adinak, 65 urtekoa 
baita. Usurbilgo herritarren batez besteko 
adina, orokorrean hartuta, hogei urte ba-
xuagoa da, 44 urte ingurukoa. beste na-
zioetan jaiotako lagunek herria “gaztetu” 
egiten dutela esan daiteke, batez besteko 
adina baxuagoa dutelako. bigarren alde 
adierazgarria sexua da: jatorri latinoame-
rikarreko pertsonen artean, gehiago dira 
emakumeak; aldiz, Marokon eta erruma-
nian jaiotakoen artean gizonezkoak dira 
nagusi. 

2020ko datuek esaten digutenez, urte ho-
rretan 206 pertsona etorri ziren Usurbila 
bizitzera beste lekuren batetik. Horietatik 
gehienak Gipuzkoako beste herrietakoak 
ziren, gero espainiakoak, segidan Latinoa-
merikako herrialdeetakoak (57 guztira, 

horien artean nabarmenenak nikaragua-
koak, Honduraskoak, ekuadorrekoak eta 
txilekoak), afrikarrak ondoren (25 guztira, 
gehienak marokoarrak eta nigeriarrak bi-
garren), eta azkenik lau asiar.

edozein kasutan, aipatzekoa da migrazio 
saldoa negatiboa dela; hau da, pertsona 
gehiago joan dira herritik bertara etorri di-
renak baino, ohiko joerari eutsita. kanpora 
joan direnen artean, pisu handiena herrian 
jaiotako lagunek dute. Aldiz, latinoame-
rikarren eta asiarren kopurua igo egin da, 
eta afrikarrena berdintsu mantendu. 
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JAtOrri AniztASUnA  
etA eLkArbizitzA USUrbiLen 
ikerketA

ondorioak

2020ko udazkenean elkarrizketa sakonak 
egin ditu Aztikerrek hogei herritarrekin, 
udalaren eskariz. Horien artean adin, sexu, 
jatorri eta bizileku desberdinak dituzten 
pertsonak egon dira, baita seme-alabak 
dituztenak eta ez dituztenak ere,  
aniztasuna bermatze aldera.  
elkartruke horietatik, Usurbilekin eta  
bertan jaiotako herritarrekin duten 
harremana ezagutu da, eta baita 
desberdinen arteko harremanak 
areagotzeko gakoak arakatu ere. 

Azken hamarkadetan bi migrazio olatu nagusi izan dira: XX. mende bigarren erdikoa eta 
gaur egungoa. bien artean, antzeko motibazioak ikusten dira. Hasteko, oro har, bizimodu 
hobe baten bila datoz pertsonak. Usurbilera etortzeko arrazoia bertan dauzkaten harreman
-sareak dira (ezagunak edota familia hemen izatea). Migrazio-prozesuek bestelako ezaugarri 
batzuk ere edukitzen dituzte: atzean utzitakoaren dolua, egokitzapen garaia…

En ese entonces mi madre tenía que volver a su trabajo. Yo venía a estar con mi 
madre y al final no era así. Y bueno, cuando ella se marchó, yo me quería regre-
sar a mi país. Al venir de allí empiezas desde cero… ¡pf! ¡No conoces a nadie! […] 
Poco a poco, poco a poco me fui acostumbrando. Pero me costó mucho, la ver-
dad. // Garai hartan, amak bere lanera itzuli behar zuen. Ni amarekin egotera 
etorri nintzen, eta azkenean ez zen hala izan. Eta, tira, hura joan zenean, nire he-
rrialdera itzuli nahi nuen. Handik etorrita hutsetik hasi behar duzu, pf! Ez duzu 
inor ezagutzen! [...] Pixkanaka-pixkanaka, ohitu egin nintzen. Baina asko kosta 
zitzaidan, egia esan (Emakumea, 30-59 urte artean, jatorri latinoamerikarra).



beste gauza batzuk, ordea, aldatu egin dira. XX. mendearen bigarren erdialdean espainiatik 
iritsi ziren nagusiki, lan-merkatuak sortutako beharrak erakarrita. Gaur egun, leku askoz 
anitzagoetatik datoz, tantaka-tantaka ari dira iristen, eta aurreko aldian existitzen ez zen tra-
ba nagusi bat dute: 2000. urteko atzerritartasun legea. Horren arabera, besteak beste, 
etorkinek hiru urtez egon behar dute erroldatuta leku berean lanerako eta bertan bizitzeko 
baimena lortu ahal izateko. eta, ondorioz, inolako lan-kontraturik gabe aritu behar izaten 
dute hiru urtez, baldintza gogorretan eta horiek hobetzeko batere aukerarik gabe. Horrez 
gain, 1960/70eko hamarkadetan etorritakoen aldean, heterogeneoa da gaur egun etorri di-
renen multzoa, hainbat herrialde eta kontinentetatik baitatoz, eta ezaugarri fisionomikoak 
zailtasun gehigarri bihur daitezke haien egunerokoan, horiekiko aurreiritziek bultzatuta.

La mayoría de las personas [de color] que yo conozco son trabajadores, quieren 
trabajar, pero no se lo dan, ¿sabes? Es en plan el “quiero pero no puedo”. […] Es la 
mentalidad de que una persona negra no puede hacer el mismo trabajo que una 
blanca o “si la ven en la tienda no van a querer entrar”. // Nik ezagutzen ditudan 
pertsona [arrazializatu] gehienak langileak dira, lan egin nahi dute, baina ez die-
te ematen, badakizu? Nahi bai, baina ezin. Zenbaitek uste dute pertsona beltz 
batek ezin duela zuri baten lan bera egin, edo “dendan ikusiz gero ez dute sartu 
nahi izango”. (Emakumea, 30 urtez azpitik, jatorri afrikarra).

Usurbil herri lasai moduan ikusten da, naturaz gozatzeko aukera eskaintzen duena nahiz 
eta hiritik gertu egon, eta bertako segurtasuna azpimarratzen da. Harremanak sortzerakoan 
“distantzia” eta “hoztasuna” aipatzen dira, baina era berean herritarren aldetik sentitu duten 
harrera positiboki baloratzen dute.

Usurbil me parece un sitio tan tranquilo a la vez y donde me sentía segura. Al ve-
nir de un sitio que donde con once años, desde una terraza, vi en la capital cómo 
secuestraban a un hombre. Y luego llego a Usurbil y le digo a mi madre: “¿Pero 
puedo salir sola?”. Para mí fue paz y seguridad. Un sitio donde puedas ir por la ca-
lle y no tengas miedo. // Usurbil leku hain lasaia iruditzen zait aldi berean, non se-
guru sentitzen nintzen. 11 urterekin ikusi nuen terraza batetik nola bahitu zuten 
gizon bat hiriburuan. Usurbila iritsi, eta amari galdetu nion: “Baina atera naiteke 
ni bakarrik kalera?”. Niretzat bakea eta segurtasuna izan zen. Kaletik zoazenean 
beldurrik pasatuko ez dudan leku bat. (Emakumea, 30 urtez azpitik, jatorri lati-
noamerikarra).

Nada más llegar, el sentirte acogido. El que la gente se preocupara: “Oye, cómo 
estáis, ¿os hace falta algo?”. Y pues eso, cuando llegas de fuera, que estás en un 
entorno diferente, que no tienes a nadie en quién apoyarte al lado… Para mí, 
personalmente, es con lo que más te quedas. // Iritsi berritan babestua sentitzea. 
Jendea kezkatu izana: “Aizue, zer moduz zaudete? Behar duzue zerbait?”. Eta hori, 
kanpotik zatozenean, inguru berri batean zaudenean, babes zaitzakeen inor 
eduki gabe ondoan... Niretzat, pertsonalki, hori da garrantzitsuena. (Gizona, 30-
59 urte artean, espainiar jatorria, orain iritsia). 



euskararen gaia eta errealitate soziolinguistikoa erabat aldatu da XX. mende hasieratik 
gaur egunera: orduan debekatuta zegoen euskaraz hitz egitea, gaur egun errekonozitutako 
hizkuntza moduan ikusten da. bi migrazio prozesuetan, edonola ere, euskara sustatzearen 
aldeko jarrera ikusten da, eta guztiek bereziki azpimarratzen dute zeinen garrantzitsua irudi-
tzen zaien seme-alabek euskara ikastea.

Aldameneko nigeriarrak aurreneko hitza euskaraz egingo didate niri beti. Eta 
euskaraz saiatu egiten dira. Eta joan egin dira euskaltegira, bai. (Emakumea, 60 
urte baino gehiago, Usurbilen jaioa).

No es mi lengua, pero yo estoy súper orgullosa de que no queráis perder vuestra 
lengua, joder. // Ez da nire hizkuntza, baina oso harro nago ez duzuelako zuen 
hizkuntza galdu nahi, joder. (Emakumea, 30-59 urte artean, espainiar jatorrikoa 
eta orain iritsia).

Buscaba chicas [niñeras] que sean de aquí, de Usurbil. Porque yo quería que se 
le hable en vasco, euskera. Yo quería eso. // Bertako neskak [haurtzainak] bilatu 
nituen, Usurbilgoak. Euskaraz hitz egin ziezaion nahi bainuen. Horixe nahi nuen. 
(Emakumea, 30-59 urte artean, jatorri latinoamerikarra).

Usurbildar guztien arteko harremanak gerta daitezen, lehenengo urratsa topo egitea da. 
eta, alde horretatik, azken urteetan gauzak asko aldatu direla nabaritzen da. Duela hamar-
kada batzuk espazio gehiago konpartitzen ziren egunerokoan batzuen eta besteen artean: 
leku beretan egiten zen lana, auzoen pisua eguneroko bizitzan handiagoa zen…

Gaur egungo migratzaileen eta aurrez herrian bizi diren pertsonen artean espazio publiko 
gutxiago konpartitzen dira. Lan munduan ere harreman gutxiago sortzen dira, eta sortzen 
direnak lausoagoak dira. Horrek guztiak eraginda, ez dira lehen bezain argi identifikatzen el-
kartzeko gune zehatzak. Hau da, harremanak sortzeko espazio natural gutxiago daude gaur 
egungo bizimoduan.

Nik bizikidetza aldetik ikusten dut, bai saharauiarrekin, errumaniarrekin eta iji-
toekin hartu-eman minimo bat badago. Kasu egitea eta pasaeran bi galdera-edo 
egitea edo bost minutu egotea. Baina hortik aurrerakorik ez dago. Eta beraien 
artean ere ez dute. Hor falta da konexio bat. (Emakumea, 30-59 urte artean, Usur-
bilen jaioa).

Auzoka aldatu egiten da errealitatea, auzoaren beraren pertzepzioa eta herriarekiko harre-
mana. ildo horretan, Santuenea leku esanguratsu bat da: migrazio kopuru erlatiboki altua 
jaso du, nola 1960ko eta 1970eko hamarkadetan, hala azken bi hamarkadetan ere. Auzo 
identitate handia ikusten zaio, eta horrekin lotuta, Usurbilekiko distantziamendu bat ere bai, 
eta auzotarren artean harreman nahiko estuak daudela dirudi.



HeMenDik AUrrerA, 

zer?

Abiapuntu moduan, gaiari buruz dauden iritzi eta bizipenak jaso ditugu, 
horrekin hurrengo urteetako lanketa hobeto definitzeko asmotan. Modu 
horretan, aurrera begira lantzeko ildo desberdinak identifikatu ditugu, 
esaterako:

Desberdinen arteko harremanak sustatzeko espazioak sortzea.

kultur aniztasunaren ereduan sakontzeko 
pausoak ematea, aniztasuna pertsonal-
ki eta kolektiboki aberasteko aukera gisa 
ulertuta. Horretarako, guztion berdinta-
sunean eta eskubideetan oinarrituko di-
ren harremanak sustatu nahi ditu udalak, 
euskara eta euskal kultura elkarbizitza hori 
lantzeko tresnatzat hartuta. Diagnostikoko 
partaideekin lanean ari gara kultur anizta-
sunaren ereduan sakontzeko pausoak de-
finitzen.

Aniztasuna zeharlerroan lantzea, gizarte 
bizitzako beste gaiekin lotuta: hirigintza, 
feminismoa, hezkuntza formala eta ez-for-
mala, hizkuntza, lan-arloa…

norabide horretan, pausoak ematen ha-
siak gara. Hemendik aurrera ere udalak, 
usurbildarrak bidelagun eta akuilu izanda, 
gaia jorratzen jarraitu nahi du, eta horre-
tan ari gara: identifikatutako erronkak eta 
beharrak asetzeko lanketan.

   “Migrazioari Maskarak eraUzten” 

Aztikerrek egindako azterketa horrez gain, gaiari lotutako ikus-entzunezkoa ekoitzi dugu. 
Migrazioaren inguruko esperientziak eta diskurtsoak jaso ditugu protagonisten euren aho-
tsean, lekukotzak aldi berean entzun eta ikusteak duen indarraz jabetuta. Hamasei lagunek 
onartu dute kamera aurrean eseri eta euren lekukotza ematea. Protagonistekin eseri gara, 
kalean, ikusgarritasuna emateko protagonistei zein esateko dituztenei.

Gure historia hurbilean gertatuak, bizitakoek, gaur egunerako zein etorkizunerako ikasgai 
gisa balio dezaten.



Mundualdia 
2021

2020ko udazkenean ez zen Mundualdirik izan Usurbilen. batetik, 
jatorri aniztasunaren eta elkarbizitzaren inguruko ikerketa 
bete-betean zegoelako, eta, bestetik, orain arteko Mundualdien 
ohiko egiturak ez zuelako bat egiten Covid19-aren orduko 
egoerarekin eta bete beharreko araudiarekin.

Hilabete batzuk geroago, bueltan da Mundualdia, ezohiko formatuan, azken 
hilabeteetako lanketa herritarrei helarazteko asmoz. 

Martxoaren 27an

17:00etan: “Migrazioari maskarak erauzten”  
ikus-entzunezkoaren aurkezpena, Sutegin.

Horren ostean, aitortza ekitaldia, frontoian.


