250 mm

Diskriminazioaren ahotsak

Bizkaiko arrazakeriari buruzko txostena

Bizkaiko SOS Arrazakeriak 2021an bildutako datuekin

Laguntzarekin:
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Edukia
Hitzaurrea eta sarrera


"Diskriminazioaren ahotsak-Las voces de la
discriminación" txostena Eusko
Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen
Zuzendaritzaren dirulaguntza baten bidez
egin da.

Bizkaiako SOS Arrazakeria-ren asanblada

Gainbegirada historikoa

Arrazismoak kale gorrian utzi nau

Arrazakeriaren aurkako alerta (Zifrak 2021)

Kontakizunak


Argitalpen-data: 2022, Abuztu


Tokia: Bilbo, Bizkaia


Egilea: Asamblea de SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria


Edizioa: SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria


Arreta eta salaketa bulegoa (OID): Karen Brunel y Alba García Martín


Maketazioa eta diseinua: Christina Schwertschlag






Geldialdiak, profil etnikoaren arabera

Ondorioak

Hitzaurrea

Aurten
ere,
SOS
Arrazakeriaren
Bizkaiko
asanbladak
arrazakeriari
buruz
2021an
lortutako
datuen txostena argitaratzeko
konpromisoa hartu du, SOS
RacismoBizkaiko
SOS
Arrazakeriaren Arreta eta
Salaketa Bulegoan (ISB).


Testu hau Bizkaiko SOS
Arrazakeriaren Asanbladako
justizia sozialarekin eta
arrazakeriaren aurkakoarekin
konprometitutako pertsonen
borondatezko lanarekin eta
militantziarekin egin da. Hala
ere, horrek ez du esan nahi
txosten hau gure bulegoan
eraso, ekintza arrazista edo
gorroto-delitu bat salatzeko
egun batean altxatu ziren
migratzaile,
pertsona
arrazializatu, afrikar eta
afrikar ondorengoak, ijito,
magrebtar eta Abya Yala
jatorriko pertsona guztiek
merezi
duten
errespetu
berarekin tratatu behar ez
denik.
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Datu hauek zenbakiak baino
gehiago dira; lehen pertsonan
kontatutako benetako salaketak
dira, pertsonala politikoa dela
frogatzen dutenak eta, bide batez,
munduak estatu arrazisten pean
nola jokatzen duen erakusten
digute. Bai Estatu espainiarrean,
bai Euskal Herrian, asko dago
aitortzeke
arrazismo
instituzionalaren
biktima
guztientzako erreparazio-prozesu
bat hasteko. Testu honek, aurreko
guztiek bezala, gure lurraldean
milaka pertsonak bizi duten
errealitatearen zati bat erakusten
jarraitzeko apustua egiten du. Zati
txiki bat besterik ez bada ere.


Edizio honek 2021ean gertatutako
kasuak biltzen ditu; urte horretan
Covid-19aren
larrialdiagatiko
murrizketak beheraka bazeuden
ere, pandemia bertan zegoen
oraindik. Hortaz, ezin dugu aipatu
gabe utzi baldintza horietan ahots
asko, salaketa asko, ez zirela gure
eskuetara iritsi.



Ez da kasu isolatu bat,


ar ra zakeri a i ns ti t uz io n a l i zat ua d a!


Ahalegin hau gugan konfiantza
izan zuten eta haien istorioak
partekatu zizkiguten pertsona
guztiei eskaintzen diegu. Ez
isiltzea eta salatzea erabaki zuten
pertsona horiei guztiei. Baina baita
hori egin ezin izan zuten pertsona
guztiei ere, horretarako egon
daitezkeen arrazoi guztiengatik;
besteak beste, nagusi den
arrazismo
instituzionalaren
errepresaliekiko beldurra, beste
behin ere.
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Bizkaiako SOS Arrazakeria-ren
asanblada
SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria egitura asanblearioko
erakundea da, 1992tik Bizkaian arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
borrokatzen duena. Espainiako Estatuko SOS RACISMO Elkarteen
Federazioa osatzen duten 8 erakundeetako bat gara.



Bizkaiko SOS Arrazakeriak erabakiak hartzeko egitura
asanblearioa du, independentea, mistoa eta etnia
anitzekoa, jatorri eta genero desberdinetako
pertsonek osatua.
La asociación basa toda su actividad en las personas activistas. Asimismo, contamos con una red de personas
voluntarias, aliadas, que colaboran puntualmente y que participan en tareas concretas que nos permiten llegar a más
lugares y espacios.

SOS Arrazakeria - Bizkaiko SOS Arrazakeria gizarte-mugimendu bat da,
eta bere jarduera guztia aktibistengan oinarritzen du; izan ere,
pertsona horien lanak, konpromisoak eta inplikazioak ideia berriak
sortzea eta ekimen guztiak gauzatzea ahalbidetzen dute. Era berean,
boluntarioen sare bat dugu, aliatuak, unean-unean laguntzen dutenak
eta leku eta espazio gehiagotara iristeko aukera ematen diguten
zeregin zehatzetan parte hartzen dutenak.


Diskriminazioak (generoa, arraza, egoera ekonomikoa, adina, sexuorientazioa, desgaitasuna eta abar) gurutzatu egiten direla eta
desabantaila espezifikoak sortzen dituztela inplikatzen duen ikuspegi
intersekzionaletik abiatuta, arrazakeriaren aurkako borroka
mugimendu kolektibo gisa ulertzen dugu, zeinean pertsona guztiok
norabide berean egin behar dugun aurrera; aniztasunaren,
dekolonialitatearen eta berdintasunaren norabidean hain zuzen ere.

Bizkaiko SOS Arrazakerian
aktibista izan nahi duzu?
Gure batzarrekin bat egin dezakezu. Deitu edo jarri gurekin harremanetan gure
sareen edo posta elektronikoaren bidez!

Zer egingo dugu
horretarako?

Gure
helburuak
AURKA BORROKATZEA

DEFENDATZEA

hAUSTEA

LA xenofobia

BERDINTASUNA

Zuritasuna

KOLONIALISMOA

AUKERAK

ESTEREOTIPoak

ARRAZAKERIA

Duintasuna

Aurreiritziak

Salaketa eta eragin politikoa

Gure
Informazio eta Salaketa
Bulegoan doako informazioa eta
aholkuak ematen dizkiegu ekintza
xenofobo edo arrazisten biktima edo
lekuko izan direnei.


Sentsibilizazioa

Kaleko
ekitaldiak,
jardunaldiak, hitzaldiak,
tailerrak
eta
komunikabideetan
parte-hartzea.

ESTIGMAk
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historikoa

Gainbegirada

05 | LA ASAMBLEA DE SOS RACISMO BIZKAIA
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Bere justifikazioa

>>>

teoria kolonialistatik

Ideia kolonialen aldekoak (jarraitzaileek?) hedapen
koloniala eta horren ondorioak justifikatzen saiatu
ziren, mendebaldekoak ez ziren herriak “primitiboak,
barbaroak eta basatiak” zirenaren irudia sortuz.

Nagusitasunaren begirada bertikal horrek arraza-hierarkia
sortzea eragin zuen, argudio hori izanik kolonizazioaren
basakeriaren justifikazio nagusia.

Bere helburua

>>>

kapitalismoa
[1] John Vanderlynek Kolon iritsi zen (1836).

Bere mekanismoa

>>>

arraza eraikuntza

Anibal Quijanoren arabera, hots, teoriko dekolonial nagusietako baten
arabera, arraza “eraikuntza ideologiko bat da, eta ez du zerikusirik,
hitzez hitz, giza espeziearen egitura biologikoan eta bai, ordea,
munduko kapitalismo kolonial/garaikide eta eurozentrikoaren
botere-harremanen historiarekin”[1].


Beraz, giza arrazen ideiak edo arraza-printzipioak ez du oinarririk
biologian; kontran, eraikuntza ideologiko bat da, konkistak ezarritako
botere- eta menderatze-harremanei zilegitasuna ematea helburu
duena.


[1] John Vanderlynek Kolon iritsi zen (1836). Inbaditzaileen nagusitasuna jatorrizko herriei transmititzen
saiatzen den koadroa, sarraskia, inposaketa eta basakeria ezkutatuz. Irudia: Wikimedia Commons.

[2] «Arraza» ideiaren asmakuntzaz eta haren aurrekariez, ikusi Anibal Quijano: “Raza”, “Etnia”, “Nación”.
Cuestiones Abiertas. “Roland Forgues, ed. José Carlos Mariategui y Europa. La otra cara del
descubrimiento” liburuan. Lima 1992, Ed. Amauta.
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2020eko TXOSTENA | BiZKAIKO SOS ARRAZAKERIA

Nola irauten du gaur
egun?

Seguimos hablando de colonialismo, hoy en día, porque perdura en
nuestra sociedad. Al igual que el racismo, en la actualidad, toma otras
formas, siendo hoy en día no tan obvio identificarlo si no estamos
educadas en ello, pero permanece como una realidad latente que día a
día viven las personas migradas y/o racializadas.


Del mismo modo, la reconversión del colonialismo sigue perviviendo
también con otras caras. Por ejemplo, las que fueron colonias que hoy
en día ya no pertenecen a países europeos, aún están sufriendo las
políticas extractivas de las materias primas que siguen perteneciendo
al norte global. 

Lotutako

k
artikulua

“Badirudi, beraz, ezerk ez gaituela bereizten gaur egun Espainiako Estatura
datozen pertsonengandik, salbu eta guk, emigratu genuenean, duela mende
batzuk sistema koloniala ezarri genuen leku batera gindoazela,
esplotazioarekin, arpilaketarekin, esklabotzarekin eta beste zapalkuntzamekanismo batzuekin (Parra, 2010). Prozesu horiek erraztasun handiz
lagunduko ote zuten naziotasuna eskuratzen? Pentsa genezake eragin handia
izan zutela, eta hala jarraitzen dutela, diskurtsoaren intentzionalitatea
aztertuz gero, erabiltzen diren esamoldeekin esaten denaren inguruan.”
EGILEA: Bego Velasco
KOMUNIKABIDEA: Afroféminas

Gehiago irakurri

Goitik behera:

(1) Iparralde eta hegoalde globala (University of Victoria - Canadá)

(2) Munduko BPG (IMF World Economic Outlook, OECD, World Bank)

(3) Karbono-isuriak herrialdearen arabera (Global Carbon Atlas)

(4) Tenperatura globalak (NCAR Climate Data Guide)

11 | Nola irauten du gaur egun?
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Etxebizitza

El Racismo me deja sin techo

(Martxoaren 21eko manifestaziotik ateratako aipua, Arrazagatiko diskriminazioa ezabatzeko
nazioarteko eguna, Bilbon)

Pertsona arrazializatuei, etorkinei eta ijitoei edozein norbanakok
merezi duen duintasunaz eta errespetuaz gain, oinarrizko eskubideak
ere ukatzen zaizkie, hala nola lana, osasuna, hezkuntza edo etxebizitza.
Etxebizitzaren arloan, asko dira etxebizitza duinerako eskubidea
urratzen duten kasuak; hori dela eta, 2021eko martxoak 21ean (M21),
hainbat kolektibo eta norbanakorekin batera, hamaika eratan
gertatzen diren diskriminazio- eta arrazakeria-ekintza guztiak salatu
nahi izan genituen, batez ere etxebizitzaren eremuan gertatzen
direnak.


Etxebizitzak alokatzen dituzten etxe-agentziak eta jabeak salatu nahi
ditugu, pertsona arrazializatuak diskriminatzen dituztelako etxebizitza
bat eskuratzerako orduan. Tratu desorekatua eta diskriminatzailea
ezartzen dute, erroldan sartzea zailtzen dute eta horien salerosketa
sortzen dute (izan ere, eskubide gisa sartzeko ezintasunaren ondorioz,
pertsona batzuek hori lortzeagatik kobratzeko aukera ikusten dute).
Arrazializatutako norbanakoei eragiten dieten auzoko praktika
arrazistak laguntzen ari dira. Etxe-agentzien espekulazioak pertsona
guztiei eragiten die, baina neurri handiagoan migratzaileei edota
arrazializatuei; izan ere, kasu askotan, espekulazio hori lotuta dago
norbanako horiek urrutiago lekualdatzeko asmoarekin (gentrifikazio
gisa ezagutzen duguna).



2021eko martxoaren 21ean beste urte batez kalera irten ginen
arrazakeria eta xenofobia salatzera. Gaur egun, gaitz hori da giza
eskubideak urratzeko modu nagusietako bat, pertsona arrazializatuen
bizitzako eremu guztietan. Kolonialismoa gorrotatzeko eta
sostengatzeko modu hori, antzinakoa eta egungoa, historian zehar
gertatu da, eta egunero gertatzen eta legitimatzen da hainbatengatik:
erakundeak,
CIESen
existentziak,
adingabe
atzerritarren
babesgabetasunak, zainketen eremuan emakume arrazializatuek
jasaten dituzten eskubide faltak, boto-eskubiderik ezak eta lege
arrazistek; hala nola, Atzerritarrei buruzko Legeak, eta nazioarteko
itunek ezarritako asilo-eskubidea ez betetzeak.
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Etxe-agentzien espekulazio horrek alokairuen prezio altuan ere
eragiten du; izan ere, askotan, lan-baldintza duinen (sarbidea eta
soldata prekarioak) gabeziaren ondorioz, pertsona migratu eta
arrazializatu asko bizilekuak partekatzera eta pisukideen pilaketa
onartzera bultzatzen ditu. Jatorriagatiko edo ezaugarri etnikoengatiko
diskriminazio arrazistari, askotan, prekarietate ekonomikoa eta
oinarrizko beste eskubide askoren falta gehitzen zaizkio. Azkenik,
garrantzitsua da kalean bizi diren pertsonen kaleratzeak aipatzea; izan
ere, jarduera arrazistatzat esleituta daude, eskubideak urratu zaizkien
norbanako horiei are gehiago kaltetzen eta diskriminatzen zaie,
bizitzeko lekurik ez dutelako.
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ZIFRAK 2021

ARRAZAKERIA ETA BERE AURPEGI
EZBERDINAK

Arrazakeriaren
aurkako alerta

2021ean, Bizkaiko SOS Arrazakeriaren bulegoak etnia- eta arrazadiskriminazioaren

52

salaketa

formal

jaso

zituen.

Bulegoan

salatutako arrazakeria hainbat aurpegirekin identifika daiteke, eta,
beraz, txosten honek diskriminazio horren kategoriak erakutsi nahi
ditu, gizartean zein juridikoan salaketa-tresnak sortzeko orduan
baliagarriak diren datuak lortzeko.
Bulegoan jasotako salaketen datuak aztertuta, ikusi da etnia- eta
arraza-diskriminazioaren ehuneko handiena erakunde-mailan gauzatu
dela. Salaketa guztietatik, kasuen % 42,3 (22 salaketa) arrazismo
instituzionalari dagozkio. 2020. urtearekin alderatuta, berriz ere
lehenengo tokia hartu du diskriminazio-agente arrazista gisa.


Jasotako

salaketen

bigarren

ehuneko

handiena

auzokideen

arrazakeriari buruzkoa izan da, 8 kasu, salaketa guztien % 15,4.
Ondoren, partikularren diskriminazio arrazistako kasuak datoz, % 13,46
(7 salaketa).


Arrazakeria instituzionala
 (42,3%)
Auzo-arrazakeria 
(15,4%)
Partikularren eraso arrazista
 (13,5%)
Segurtasun pribatua
 (9,6%)
Laneko arrazakeria
 (7,7%)
Higiezinen arrazakeria
 (7,7%)
Banku-diskriminazioa
 (1,9%)
Arrazakeria hezkuntza-eremuan (1,9%)

52

Jasotako salaketak. Bizkaiko SOS
Arrazakeria bulegoa 2021
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POLIZIAREN ARRAZAKERIA
Arrazakeria instituzionala

Aurten ere, datu bat atera nahi izan da arrazakeria instituzionalaren
salaketen barruan. Poliziaren arrazakeriarekin lotutako salaketen
datua azpimarratu da, ehuneko handia baitago kasu horiei
dagokienez, eta modu independentean aztertzea merezi du.



(42,3%)

Ondorengo taulak arrazakeria instituzionaleko kasuak bereizten ditu,
agente diskriminatzailea poliziaren erakundea edo beste erakunde
batzuk den kontuan hartuta (beste kasuekin alderatuta, salaketakopuru handia nabarmentzeko). Arrazakeria instituzionaleko 22
kasuetatik, 15 polizia-arrazakeriakoak dira, eta beste 7 kasuak beste
erakunde batzuei dagozkie.

Polizia-arrazakeriaren kasuak arreta handiagoz aztertuz gero, ikus
dezakegu Bizkaiko SOS Arrazakeriaren bulegoan jaso diren 15
salaketetatik* 6 Ertzaintzari eta 9 Udaltzaingoari egin zaizkiela.
Datuak zehatzago aztertuz
gero, ikus daiteke arrazakeria
polizialaren 15 salaketak
arrazismo instituzionalaren
salaketa guztien % 68,2ri
dagozkiola.



Poliziaren
arrazakeriari
buruzko
datuak
aparte
hartuko balira, kategorizazio
hori izango litzateke 2021ean
jasotako salaketa guztien
taulan lehena, salaketa
guztien % 28,8ri baitagokio.
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Polizia-agentearen jatorria

POLIZIAREN ARRAZAKERIA
(68,2%)

Auzo-arrazakeria
(15,4%)

Partikularren
eraso arrazista
(13,5%)

Segurtasun pribatua
(9,6%)

Laneko arrazakeria
(7,7%)

Higiezinen arrazakeria
(7,7%)

Udaltzaingoa

Ertzaintza

Bankudiskriminazioa
(15,4%)

52

Arrazakeria
hezkuntza-eremuan
(15,4%)

Jasotako salaketak. Bizkaiko SOS
Arrazakeria bulegoa 2021
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Jasotako polizia-salaketak,

Jasotako salaketak, generoaren

arrazoiaren arabera bereizita

arabera sailkatuta

Kasu bakoitzean salagarriak diren egitateak bat baino gehiago izan
Generoari dagokionez, salaketa jarri duten pertsona guztien % 42k bere

daitezkeela kontuan hartuta, salaketa jarri zuten 13 pertsonetatik:

burua

aurkeztu

du

genero

femeninoarekin,

eta

%

58k

bere

burua

aurkeztu du genero maskulinoarekin.


alaketa/bidegabeko isuna

7

S

6

Geldialdia profil etnikoaren
arabera

5

E

I

5

raso fisikoa

Salaketa

POLIZIAREN

orokorrak


Salaketa

rain arrazista

Emaukezkoa

Gizonezkoa

2

L

egez kanpoko praktika*
Poliziaren arrazakeria-salaketak,

L

1

ekukoa

generoaren arabera sailkatuta



Poliziaren
*Legez

kanpoko

praktika

legezkotasun-arauen

aurkako

prozeduraren

bati

buruzkoa

da;

aldagaia

arrazakeria-kasuetan
ere

txertatuz,

arreta

ondoriozta

jarriz,

daiteke

baina

generoaren

polizia-arrazakeriagatik

adibidez, mugikor bat lapurtzea irudiak ezabatzeko arrazoirik gabe. (Polizia-abusu baten

salaketa jarri zuten 13 pertsonetatik 2 emakumeak izan direla ( %

frogatzat erabiltzeko helburu bakarrarekin lortutako irudiak)

15,38), eta 9 gizonak ( % 69); poliziakoak ez diren arrazakeria-kasuetan,
berriz, 37 kasutik 19 emakumeak izan dira ( % 51,35).
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Salaketa jartzen duten
pertsonen administrazio-egoera

2021ean Bizkaiko SOS Arrazakeriaren bulegoan salaketa jarri duten 50
pertsonetatik 4 egoera desberdin bereiz ditzakegu:

Espainako Nazionalitatea (32%)
Erregularra (egoitza duena) (32%)
IRREGULARA (32%)
Asilo-eskatzailea
 (4%)

(Poliziaren arrazakeria-kasuengatik egindako prozedurak)


Bizkaiko SOS Arrazakeriak poliziaren jokaera arrazistak salatzeko
aktibatutako prozedurak ondorengoak dira
Salaketa publikoa
prentsarako gutunak, elkarretaratzeak, manifestazioak, besteak
beste
Arartekoari bidalitako gutunak, isun edo arau-hauste
bidegabeengatiko alegazioak eta lege-mailako salaketetan
laguntzea.



PROZEDURAK
(Bizkaiko SOS Arrazakeriak arrazakeria-kasuetarako egindako
prozedurak)

Arartekoari gutunak

PROZEDURAK (polizial)

Auzokide-erkidego gutunak bidali


Epaitegian salaketak egitea eta haiekin batera joatea

Azpimarratu behar da azken prozedura dela korapilatsuena; izan ere,
legeak poliziaren agenteei egiazkotasun-presuntzioa ematen dienez,
justiziaren aurrean froga sendoak behar dira basakeria edo polizia
jokaera arrazistak frogatzeko (halaber, frogak izanda ere egiazkotasunpresuntzioa erabiltzen da).


Hori dela eta, azpimarratu behar da, legez kanpoko jokamolde
horien lekuko edo biktima garen guztietan, Mozal Legeak ez duela
eragozten polizia-jokaera txar bat grabatzea. Grabatzea legezkoa da
berez; izan ere, grabazio horiei ematen zaien erabileratik sortzen da
arazoa. Irudiak edo bideoak epaitegi batean froga posible gisa
aurkezteko helburuarekin egin daitezke, baina ezin dira zabaldu.

Agente diskriminatzaileei jakinaraztea (erakundeak,
enpresak, merkataritza-lokalak, besteak beste)
Salaketa publikoak (kontzentrazioak, manifestazioak,
prentsa-oharrak, iritzi-artikuluak)
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Kontakizunak

“Otzanagoak gara”

Gure batzarreko pertsona migratu eta
arrazializatuen hausnarketak


Gutaz edozer pentsatzen dute zapia eramateagatik.
Denetarik pentsatzen dute, denetarik. Gaiztoa zara,
hezigaitza, zikina, denetarikoa zara. Ez diote zapia
esaten,

“Joan zaitez zure herrialdera”

trapua

baizik.

Ondorengoa

esaten

dute:

“Trapu hau daramazu senarrak, aitak edo amak hau
egitera behartzen zaituelako.” Baina ez, nire kasuan
ez nau inork behartzen. Nire erlijioa da, ni gustura

Demagun
“zure

edozein

herrialdera

daitekeela.

eztabaida,
joan

Edozein

dena

zaitez”

delakoagatik,
batean

argudioren

buka

nago nire erlijioarekin eta kito. Ni ez naiz inoren
bizitzan sartzen.

tartean

desmoralizatzeko erabiltzen duten baliabidea da,
zerikusirik ez izan arren.

“Kriminalizazioa”

“Begiradak”

Gorputz arrazializatuak kriminalizatu egiten dira.
Ni,

Irain

eta

begiradena

egunero

gertatzen

da.

gizon

beltza

naizenez,

supermerkatura

motxilarekin sartzen banaiz desberdin tratatuko
naute. Motxila armairu batean jartzeko eskatuko

Horretara ohitzen zara. 



didate edo dendatik jarraituko naute, nahiz eta
“Zoaz

zure

herrialdera”

esaten

didan

pertsona

bakoitza salatzera joango banintz, orduan egunero

beste pertsona batzuek ere motxilak izan eta ezer
ez esan.




egongo nintzateke epaiketa batean.




Ijitoen
Emakume

latinoamerikarrak

gorputzak

hipersexualizatu

garenez,
eta

gure

objektutzat

kriminalizazioa,

jazarriak

direla,

saltokietan

Emakume

sistematikoki

Ijitoen

Elkarteak

(AMUGE) egindako testing batek frogatzen du.

dituzten begirada eta gertakariak jasaten ditugu.
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2020eko TXOSTENA | BiZKAIKO SOS ARRAZAKERIA

makume musulmana
izatea Euskadin.
E

EKontakizun

anonimo

-

honek

emakume

musulmana,

atzerritarra

eta

magrebtarra

izateagatik

jasandako gorro delitua kontatzen du. Bi emakumek jo zuten, haren lau urteko alabaren eta hura

f

Zer gertatu behar da jendea gauza horiek salatzera animatzeko?
Justizia. Kasu hau amaitzen denean, justiziak nik espero dudanaren arabera
egiten badu, nire lagunak eta jende asko salatzera ausartuko da. Justiziarik ez
badago, inor ez da animatuko.

de endatzera batu ziren hainbaten aurrean.

 


Uste duzu pertsona migratuek eta arrazistek badakite zer egin ekintza arrazista

P.A., horrela deituko diogu, gure bulegoetara iritsi zen aurpegian, besoetan eta hanketan markak
zituelarik. Espainiako Estatuan

15 urtez egon ondoren, ekintza arrazista bat salatu zuen lehen aldia

izan zen.


bat jasatean?
Ez, jende gehienak ez daki. Niri gertatu zaidan bezala, zuen laguntza eta
parkeko jendearen laguntza duzunean, horrek asko animatzen zaitu, baina

Zergatik uste duzu gertatu zela?

batzuek ez dakite hau. Adibidez, batzuek ez dakite hitz egite edo nora joan,
Ez dakit. Bertako atzerritar bakarra nintzelako. Denak espainiarrak zirelako.
Agian hark zerbait izango du atzerritarrekin, zapiarekin ikusi ninduenez… izan
ere, oihukatu zituen lehen hitzak “zoaz zeure herrialdera” izan ziren.

beste batzuk beldur dira, ez dakite justizia nolakoa den. Poliziaren beldur dira.

 

Egoera

hauetan,

laguntza

behar

duzu,

guztion

laguntza,

jendearena.

Nik,

adibidez, eskerrak Jainkoari, lagun askoren babesa dut, espainiarrak diren

Noiz erabaki zenuen salaketa jartzea?

lagunak ditut eta haien babesa, zuena, poliziarena izan nuen. Horrek benetan
asko animatzen nau.

Borroka bat baino ez zelakoan nengoen. Baina, nire aurpegia horrela ikustean…
eta, gainera, bi pertsona nire aurka joan zirenaren sentipena nuen.

Ez nuen

Zure ustez, zer eragina izan dezake ekintza arrazista batek?

polizia deitzeko asmorik, baina, hura etortzean, oso argi nuen salaketa jarriko
Eragin txarrak, oso txarra. Hau gertatu zitzaidan lehenengo astean ezin nuen

nuela.

hitzik esan. Lagunek deitzen nindutenean, negarrez hasten nintzen bakarrik
sentitzen nintzelako. Eta, bakarrik geratzen zarenean, zergatik galdetzen diozu

Zerk bultzatu zintuen?

zeure buruari.
Jendearen bultzadak, adibidez parkean zeudenenak.

Oihuka hasten direnean
(SOS) ere. Horrek

indarra eta babesa ematen didate, baita poliziak eta zuek

aurrera jarraitzen laguntzen dit. Jendeak hori ondo dagoela esaten dizunean
eta zurekin dagonenean… aurrera jarraitzen duzu.

Zer ondorio izan ditzake pertsona baten bizitzan?
Justizia egiten bada, dena ahaztuko dut. Gutxienez andere honek egindakoa
ordaindu
gertatzen

x

Zer it aropen duzu salaketaren ondoren?

espero dut nik, justizia. zan ere, justiziak justua ez bada… oker gabiltza.

Justizia da andre horrek eginikoa ordaintzea.

ez

sentituko

bada,

dut.

seguru

Ez

asko

zaio

beste

horrela

inori

geratuko

gertatuko.
naiz.

Baina,

Hemen

hori

barruan

geratuko zait. Justizia egiten bada, lasaiago geratuko naiz etorkizunean eta

Justiziaren zain nago. Espero dut andre hauek eginikoa ordaintzea. Horixe

I

duela

Ordaindu behar du, gu berdinak,

bera bezalakoak, garela jakin behar baitu. Ez bihar beste parke batera joan eta
atzerritar bat joko. Nik bizi izan dudana, ez diot inori opa, ez hark ez bere

-

;

seme alabek. Guzti honetatik kaltetuena nire alaba da

herri honetan gutxi gorabehera justizia dagoela jakingo nuke. Nire alabarik ez
zaio hau gertatuko, ezta beste inori ere.

 

Baina hau ongi irteten ez bada, edozein unetan etor daiteke norbait parkean
edo kalean, zu jo eta kitto.


izan ere, gaur egun

parkea oso txarra dela esaten jarraitzen baitu. 

Ez dut espero epaiketak andreari arrazoia ematea. Hori da espero ez dudana.
Hori esaten badidate, ez dakit zer egingo dudan.
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Geldialdiak
profil etnikoaren

arabera
2021ean, eta bulegora iristen diren kasu
ugarien ondorioz, profil etnikoaren
araberako geldialdiei buruz, triptiko bat
formulatu zen legez kanpoko praktika
arrazista horri buruzko informazioarekin. 


Eskubide, jarduteko modu eta ezagutu
beharreko arau legegileei buruzko
informazioa helaraztea izan zen hura
egitearen helburua, profil etnikoko
geldialdi baten lekuko edo biktima izan
daitezkeen pertsonentzat.

Sartu hemen

27 | Geldialdiak profil etnikoaren arabera
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Ondorioak

Txosten honetan azaldutako datuen arabera, beste urtebetez bildu
ditu arrazakeria instituzionalak Bizkaiko SOS Arrazakeriaren bulegoan
jasotako salaketen ehuneko handiena. Bertan, salaketa gehien jaso
dituena polizia izan da, gehiengoak Ertzaintza zein udaltzaingoa
izanik.

 

Bizilagun arrazisten aurkako salaketak ugaritu egin dira aurreko
urteekin alderatuta, eta datu kezkagarria da hori. Izan ere,
diskriminazio-egoera horiek ez dira ekintza puntualak, etengabekoak
baizik, eta arrazadun pertsonak zein migratzaileak jazartzen dituzte.
Etxeetan bizitza duin eta lasaia izatea ahalbidetzen ez duten
diskriminazio egoerak dira. Azken batean horiek espazio seguruak izan
beharko lirateke, bizi dugun testuinguru arrazistaren aurrean.

29 | Ondorioak


2021ean norbanakoen eraso eta irain arrazisten ehunekoak ere gora
egin du. Horren arrazoia, gorroto-diskurtsoen onarpena eta argitaratzea
izan da; batez ere, ultraeskuinaren partetik, esparru politikoan.
Bizkaiko SOS Arrazakeriak diskurtso horiek arbuiatzen ditu, eta
gizarteari dei egin nahi dio, oro har, beldurra, indarkeria eta
diskriminazioa sustatzea beste helbururik ez duten ekintza horiek
salatzeko.


Azpimarratu beharreko beste datu garrantzitsu bat da, beste behin,
salaketen ehuneko handiena gizonek egina dela. Emaitza berak ere
izan dira poliziaren jarreraren aurka egindako salaketetan; izan ere,
genero-mailan, salaketen % 75 gizonek jarriak dira.


2021eko datuetan, salaketa jartzera bulegora etorri diren pertsonen
administrazio-egoeraren arabera sailkatuta, ikusten da, iaz bezala,
egoera administratibo erregularra duten norbanako arrazializatu edo
migratuek, bizilekua izan edo nazionalitate espainiarra izan,
ehunekorik handiena izaten jarraitzen dutela. Aldi berean, datu horiek
2020. urtekoekin alderatuz gero, egoera irregularrean dauden eta
salaketa jartzera hurbildu diren pertsonen kopuruak gora egin duela
ikus daiteke. Zalantzarik gabe, administrazio-egoera irregularrean
dauden pertsonak dira eskubide urraketa gehien jasaten dituztenak
alderdi guztietan, eta horrek zifrak azaltzen ditu. Hala ere, horrez gain,
esan daiteke igoera horren arrazoia pixkanaka egoera bidegabe eta
arrazistak salatzeko beldurra galtzea izaten ari dela, guztiok ditugun
oinarrizko eskubideei buruzko informazioaz jabetu garelako, gure
jatorria, erlijioa, etnia eta generoa kontuan hartu gabe. Bizkaiko SOS
Arrazakeriak azpimarratu nahi du inor ez dela legez kanpokoa, eta
Atzerritarrei buruzko Legeak, arrazista denak, sortarazten duen egoera
administratiboa, pertsonak eskubiderik gabe uzten dituena, ez dela
justifikagarria inork tratu txarrak, diskriminatzaileak eta arrazistak
jasotzeko, inongo testuingurutan.
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Berriro egiten dugun beste kritika bat: erakunde publikoak ez dira
bidegabekeria- eta desberdintasun-egoeren aurrean kokatzen, eta ez
dute etnia- eta arraza-diskriminazioko kasuei buruzko barneikerketako prozesurik errazten. Puntu hori ez dugu guk bakarrik
zehazten, Arartekoak ere egiten du, erakunde honi helarazten
baitizkiogu askotan erakunde publikoei jarritako kexak, batez ere
poliziaren arloan. Erakunde horrek Eusko Legebiltzarrari 2021ean
egindako txostenean honako hau zehazten dio polizia-erakundeari:
“Oro har, erakunde honek gomendatu dituen polizia-jardunbideak
ikuskatzeko mekanismo gehienak ezarri gabe daude oraindik, arrazaprofilak egitea aurreikusteko eta antzemateko mekanismo
espezifikoak barne.” (Arartekoa. Eusko Legebiltzarrari egindako
urteroko txostena, 2021).



Etxebizitzari dagokionez, txosten honen 4. puntuan zehaztutako gauza
askoren artean, udalei eskatu eta gogorarazi nahi diegu beren
udalerrian bizi diren norbanako guztien erroldatzeko eskubidea bete
dezatela.


Era berean, gizarte-mugimendu gisa, talde eta pertsona aliatu
gehiagorekin indarrak batzen jarraituko dugu, pertsona migratu edo
arrazializatuei eragiten dien diskriminazio etniko-arraziala eta
xenofobia salatzeko. Batez ere, Atzerritarrei buruzko Legea salatu nahi
dugu, Euskal Herrian eta Espainiako Estatuan hamaika norbanakoren
bizitza prekarizatzen baitu. Lege hori arrazakeria instituzionalaren
emaitza da, eta eskubideak dituzten pertsonak eta horiek gabeko
norbanakoak betikotzeko tresna gisa funtzionatzen du. Atzerritarrei
buruzko Legea eta Herritarren Segurtasunari buruzko Legea egunero
gertatzen diren urraketa askoren erantzuleak dira, horietako asko
zigorrik gabe geratzen dira datu faltagatik, baina jakin badakigu
egunero gertatzen direla. Espainiako Estatuko mugetan ere etengabe
urratzen dira eskubideak, eta horren adibide da Ceuta eta Melillako
Erregimen Berezia, non legez onartuta dagoen den lurralde horietara
sartzen saiatzen den migratzaile oro etorri diren lekura berriro
itzultzea. Halaber, egunero hiltzen dituztela ere bermatzen da. Horrek
agerian uzten du etengabe salatzen gabiltzan arrazakeriainstituzionala.
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Txosten honetan aurkeztutako datuek, errealitatean gertatzen denaren
zati txiki bat izan arren, borrokarekin jarraitzera bultzatzen gaituzte.
Batez ere arrazakeriaren, xenofobiaren eta pertsona migratu edo
arrazializatuen gehiegikeriaren eta esplotazioaren aurkako salaketaeta sentsibilizazio-prozesuetan.



Txosten honekin amaitzeko, adierazi nahi dugu
sistema arrazista, heteropatriarkal eta
kapitalista batean bizi garela eta, beraz,
antolaketa eta horren aurkako jarrera hartzea
ezinbestekoak direla aurre egiteko, baita
hezkuntza eta pribilegio zuriaren etengabeko
dekonstrukzioa ere, maila pertsonalean zein
sozialean.


kontaktu
SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria
Avda. Lapurdi 7

48012, Bilbao


+34 944 790 310 


bizkaia@sosracismo.eu



Jarraitu gaitzazue!
@sosarrazakeriabiz
@sosracismobiz
@sosracismobizkaia

sosracismobizkaia.org
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