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HITZAURREA 

Malen Etxea, emakume etorkinen elkarteak pozez hartzen du Bizitzak 

Zaintzen txostenaren aurkezpena, ez bakarrik ikusi dugulako  nola landu duten 

Oxfam Intermón –Bilboko lagunek, baizik eta prozesuaren naziozgandiko 

ikuspegia eduki nahi izan duelako, aspalditik utzi baitio norabide bakarreko 

izateari, prozesu zirkularra izateko.  

Globalizatutako mundu honetan, emakume etorkinak, eta bereziki etxeko 

eta zainketako langileak diren emakume etorkinak, atzera eta aurrera dabiltza 

etengabe "etxera”, eta beste behin hasi beste etxe berri baten, lagunek diotenez, 

"zoroaren maletarekin gora eta behera" 

Bizitzak Zaintzen-ek, islatzen du nola 

zaintzen den norberarena ez den bizitza 

hori, beste batena; islatzen du nola bizitza 

hori zaintzen den, beste bizitza baten 

trukean, norberarena bizi gabe; askatasun 

uneak dituen bizitza; beste batzuen bizitzek 

behar duten bizitza, eta beti da bizitza bat 

lan horri eusten diona, eta berau, nahiz gurpilak jiratu eta jiratu, beti da una: 

emakume etorkina, migrazio prozesua bakarrik hasi zuena, alabaren, semearen, 

biloben, amaren, aitaren bizitzei eusteko. 

Bizitzak Zaintzen-ek, Nikaraguara garamatza mugimendu zirkularraren 

geltoki legez, zeinetik abiatu diren milaka emakume azken 20 urteetan, eguneroko 

lanarekin, euskal gizartearen antolaketaren funtzionamendua gobernatzen eta 

bermatzen duten emakumeak, eskubiderik gabeko dozenaka mila emakumek 

zainduta eta hartatuta daudelako heldu eta haurrak, lan-esplotazio baldintzapean 

bizitza horien zerbitzura, norbere bizimodua egiteko eskubiderik gabe.  
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Gurpil horretan, Nikaraguako geltokian emakume asko igo dira, jakinda 

Euskadiko geltokian, Sevillan, Madrilen, ez dutela paradisurik aurkituko eta, 

halatan ere, oraindik bada – esklabutza baldintzapean kontratatzean -  eskura 

dagoen aukerarik onena. Hau da XXI. mendeko tragedia, bizitza batzuk suntsitzen 

dituen gurpila, besteenei eusteko. 

Zorionez, mugitzen ari gara, indartuta gaude eta etxeko zainketako 

emakume langile etorkinak, plazara agertu den sujeto politiko gara Euskadi eta 

Espainiako gizarte antolaketaren ezaugarri den barne-lana ez ikusteko ahaleginak 

azalera ateratzeko 

Herritar erakundeetatik salatu nahi dugu oinarri-oinarrizko giza-eskubideak 

urratzen dituen 24 orduko erabilgarritasuneko lana: gobernuei, Estatukoari, 

Erkidegokoari zein Udaletakoei, egiten dizkiegun eskaera asko txosten honetan 

agertzen dira. 

Hara eta honako mugimenduak beharbada ez dira etengo, jarraituko dugu joaten 

eta etortzen gure maletarekin agian, baina maleta buelta bakoitzean handiago 

egiten zaigu, joan-etorri bakoitzeko eskubide gehiago dakar, borroka gehiago, 

indar handiagoa gurpilera igotzen diren lagun guztientzat 

                                               

 

 

Malen Etxea, Asociación de Mujeres Inmigrantes 

Zumaia - Euskadi 
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ESKER ONAK 

Eskerrik asko, benetan, hainbat toki eta unetan ikerketa-prozesu honekin 

bat egin zuten pertsona eta erakunde guztiei. 30 emakume baino gehiagoren 

aztarnak aurki daitezke dokumentu honetan, hasieratik amaierara. Eskerrik asko 

bereziki Amandari, Evelini, Gladysi, Hannyri, Hereniari, Isabeli, Jacquelineri, 

Julissari, Karlari, Laurari, Maríari, Marianari, Noeliari, Sarari eta Vickyri, beren 

bizitzako istorioak kontatzeagatik eta beren esperientziak gizartea eta erakundeak1 

kolektiboki eraldatzeko bezain garrantzitsuak direla pentsatzeagatik1.  

Eskerrik asko, baita ere, Lea Montesi, Liz Quintanari, 

María Juncayri, Norma Hernándezi eta Sandra Ramosi, 

proiektu honetan sinesteagatik eta etxeko eta zainketetako 

langileen eskubideei buruz dakiten guztia eta haiekiko duten 

konpromisoa gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko  “Maite 

Albiz” Emakumeen Dokumentazio Zentroari ikerketa hau 

aberastu duelako hago bibliografia katalogoak.. Lan honek 

ezin izango zukeen aurrera egin talde feministen eta etxeko 

eta zainketetako langileen babes eta laguntzarik gabe: Torre de Babel taldea - 

Ignacio Ellacuría Gizarte Fundazioa, Malen Etxea, Mujeres con Voz eta Etxekotu 

Gabeko Emakume Langileak.  

 

Eskerrik asko Bizkaiko Etxeko Langileen Elkarteari (ATH-ELE), arlo honetan 

dauden oztopo eta erronkei buruzko informazioa sistematizatzeagatik eta jakitera 

emateagatik. Oxfam Nicaragua taldeko eta María Elena Cuadra (MEC) 

Mugimenduko lankideei, Nikaraguako egoera politiko eta sozial zailean ikerketa 

aurrera ateratzeko egindako lan handiagatik eta hartutako konpromisoagatik. 

Zalantzarik gabe, emakume miresgarriak eta indartsuak dira.  

Ikerketa hau berdintasunaren eta genero-justiziaren alde egiten duten emakume 

ausart eta borrokalari guztiei eskainita dago; bereziki, hemen eta han bizi diren 

etxeko eta zainketetako langileei, zeinek itxaropenari tinko eusten baitiote eta 

zainketen zentraltasuna txertatzen baitute gizarte-eztabaidan 

Ana María Palacios Briceño 

                                                

1 Elkarrizketatutako etxeko eta zainketako langile batzuen izenak ez dira benetakoak, nortasuna zaindu eta 
segurtasuna babesteko. Ikerketa honetan parte hartu duten guztiek onespenena agertu dte idatziz eta 
sakatasunez. 
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LABURPENA 
 

 

Etxeak lantegi bihurtu dira non emakume etorkinek “low cost” zainketa 

zerbitzuak eskaintzen dituzten, lan-arlo horren balorazio falta eta egoera larriaren 

ondorioz, eskubideak urratzen zaizkiolarik lan baldintzez haratago. Kalkulu ez-

ofizialen arabera, ia 100.000 emakume egongo litzateke kontrataturik Euskal 

Erkidego Autonomoan (EEA) eta 2011an, bi emakume etorkinetik bat arlo honetan 

legoke. Ezbairik gabe, emakume etorkin asko dago arlo honetan. 

Etxeko eta zainketako emakume langileak zein egoeratan dauden 

azaleratzeko, 2017an Oxfam Intermón ikertzen hasi zen nola jotzen dituen 

Nikaraguako emakumeen bizitza eta familia harremanak nazioarteko zainketa 

kateak, azken 10-15 urtean, Bizkaian eta zenbait kasutan Gipuzkoan (Urola 

Kostan) etxeko eta zaintzako lanean dihardutenak edo inoiz izandakoak.  

Ateratako ondorioak haien testigantzan eta esperientzia zehatzetan 

oinarritura daude, 16 emakumerenak, Nikaraguan eta EEAn elkarrizketatuak; 5 

emakume aditu elkarrizketatu dira baita ere. Horrez gain, ekonomia feministari 

buruzko argitalpenak aztertu dira. Testigantzek hurbileko inguruan zein mundu 

mailan etxeko eta zainketako lanean agertzen diren desberdintasunak erakusten 

dizkigute.  
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GOMENDIOAK  

Zaintza ez da emakumeena baino ez den gaia, gizarte osoak jakin behar du 

ikusten gizartearen beraren eta norbanakoen ahultasuna eta inguruarekiko 

dependentzia eta, beraz, zenbat garrantzitsua den ulertzea zaintza gizarte, politika, 

ekonomia eta kultura mailako arazoa dela.   

Lehenengo eta behin, etxeko eta zainketako emakume langileen lan 

eskubideen babes eta bermerako agenda politikoa bultzatu behar da arazo 

larrienei aurre eginez bidea egiteko; ibilbide-orria bihurtu beharko litzateke aukera 

jasangarri eta bidezkoa bilatzeko. Oro har, zainketa erantzunkidetasunetik egiteko 

eztabaida bultzatu behar da.  

Estatuko Gobernuari 

1. LANEren 189 hitzarmena berretsi behar du Espainiar Estatuak eta xedapenak 

barne araudira ekarri ezartzeko epea zehaztuta eta gauzatu ahal izateko 

aurrekontua jarrita.  

2. Barne-langile erregimena deuseztatzea.   

3. Barne-langile erregimena deuseztatzea.   

3.1 Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea.  

3.2  Erretirorako baldintzak besteenekin parekatzea. Normalean sistemaren 

maila beherenean daude eta ezin dira heldu kontribuzio mailako 

pentsiora.  

3.3  Gaur egungo tarteak berrikusi Gizarte Segurantzako kotizazioa 

benetako soldataren araberakoa izan dadin lan honen berezitasunei 

egokituta.   

3.4  Uko egitea ez dadila kontratua akabatzeko arrazoitzat hartu 

3.5  Soldata Bermerako Funtsean sartzea.(FOGASA). 
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4. Atzerritartasun Legearen III. Kapitulua “Irabazizko jarduerak egiteko baimenak”  

berrikustea eta etxeko eta zainketako lanerako aproposa izan beharko 

litzatekeen araudi orokor zein zehatza bultzatzea. 

5. Legezko eta seguruak diren bideak ezarri nazioarteko babes bila Nikaraguako 

giza-eskubide krisitik ihesi doazen pertsonentzat, bereziki emakumeentzat. 

6. Nikaraguako Estatuarekin aldebiko hitzarmena bultzatu kotizazio eta lan-

prestazioak eramangarri izan daitezen.  

 

Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundi eta Udaletxeei 

1. Langileen lan eskubideen babesa bermatzea:  

1.1.  Bizkaiko Lan Ikuskaritzak azter ditzala langileek eta elkarteek aurkeztutako 

salaketak etxeko lanpostuen agentzien kontra, behar bezala eta epe 

egokian. 

1.2.  Eusko Jaurlaritzak, Osalanen bitartez, etxeko lanerako segurtasun eta 

osasun gida argitara dezala arlo honekin lotutako istripuak identifikatzeko..  

1.3. Baliabide publiko nahikoak ezarri emakumeen eskariei behar bezala eta 

ikuspuntu feministatik erantzuteko bereziki Nikaraguatik ihesi datozenenei 

(harrerarako baliabideak, larrialdi zerbitzuak, besteak beste).  

1.4. Langileak etikaz eta arduraz kontratatzea eragin.  

1.5. Informazio eta lege-aholkularitza kanpainak sortu.  

2. Erroldatzea erraztu eta beste bide batzuk bultzatu bizileku erropena frogatzeko.  

3. Eguneratutako informazioa argitaratu Dependentzia Legeari lotutako 

prestazioak eta zainketarekin lotutako beste zerbitzuak zertan diren jakiteko. 

4. Ikuspegi feministadun ikerketak argitaratu etxeko eta zainketako emakume 

langileen bizimodua eta lan egoerari buruz, arlo honi buruzko politikek zer 

eragin duten ezagutzeko. 
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SARRERA 
 

Zainketa lana bizitzari eusteko oinarrizkoa da, norberaren eta beste guztien 

ongizatea zaintzeko lana eta egunero pertsonak onbideratzeak – bai gorputzak bai 

emozioak bizitza guztian zehar-, bermatzen duelako gizakien biziraupena. 

Bizitzaren jasangarritasunaren ikuspegitik egindako azterketa honek, gizartearen 

ugalketa kokatzen du (bizitzeko baldintzak eratzea eta gizartearen iraupena) 

sistema sozioekonomikoaren oinarri gisa eta zainketa lana du gakoa bizitzak 

aurrera egin dezan gizaki, gizarte eta ekologiari dagokionez2.  

Emakumeek hartu izan dute gizarte gehienetan zaintzaileen rola gizarteak 

eratutako eginkizun eta ezaugarriengatik, emakume zein gizonei zeintzuk jokabide 

diren egoki adierazten dutenak3. María Ángeles Duránek dionez, “betidanik, etxe 

barruko zaintza emakumeei egokitu zaie lanaren sexu banaketarako. ustezko 

kontratuaren arabera”4.  

Ekoizpen eta ugalketa lanen sexu banaketa honek (soldatarekin bata, 

etxekoa eta zainketakoa bestea) lortu du urteetan barneratzea zainketa lana, 

emakumeek eskainitako baliabide doakoa, neurrigabea eta baliogabetua dela. 

Izatez, zainketa lana oso konplexua da eta baliabide asko eskatzen du 

(ekonomikoak eta denbora).   Emakumezko autore batzuen hitzetan, zainketa lana 

ordainduko balitz, ekonomien porrota litzateke5.  

Egia esan, lan gehiena etxeetako pribatutasunean gordeta dago eta 

ordainduta denean, hau da, etxeko zainketa zerbitzuak kontratatzen direnean, 

beste arlo ekonomikoekin alderatuta baldintza txarragoko lana izaten da, 

negoziaziorako ahalmen gutxien dutenek egin behar dutena: emakume langileek, 

migranteek edota gutxiengo etnikoetakoek.  

Munduan, emakume eta neskatoek egiten dute ordaindu gabeko zainketa 

lanaren hiru laurden, zainketa langileen bi heren dira6 eta mundu osoaren produktu 
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gordinari (BPG) %6,6 ekarpen egiten diote2; gizonen ekarpena lan berean %2,4% 

baino ez delarik7. Bestalde, ordaindutako etxeetako zainketa lana mundu osoan 

70,1 milioi pertsona batzen du8, 49,2 milioi emakume eta 20,9 milioi gizon.  

 

Europan, %89 etxeko langile emakumeak dira. 2010tik hona, etxeko 

langileen kopuruak gora egin du; 52,6 milioitik 68 miliora 2016an eta ia 2 milioi 

gehiago 2016tik 2018ra 9. Kopuruok argi eta garbi adierazten dute mundu mailako 

kontua dela, feminizatua eta iparralde globalaren zainketa beharrei erantzuten 

duela.  

Aipatu eskaeraren zergatia dator zahartze demografikotik (bizi-

itxaropenaren igoera eta ugalketaren beherakada), ongizate Estatuaren 

gutxiagotzetik (berez eskasak diren gizarte politiken murrizketa) eta emakumeak 

lan-merkatuan sartzeagatik etxe barneko lana eta rolak berrikusi gabe. Eragileok, 

beste batzuekin batera, iparraldeko herrialdeetan zainketa zerbitzuen defizita eta 

beroiek betetzeko zailtasun egoera sortu du; hain zuzen, zainketa krisia 

deritzona10.  

Hain berria ez den krisia egituran ezarri da eta iparralde globaleko herriek 

nazioarteko zainketa katean aurkitu dute irtenbidea; hau da, etxe batetik bestera 

transferitu dira zainketa lanak nazioartean botere ardatzak oinarri: generoa, gizarte 

maila,  arrazakeria eta migrantearen egoera (jatorriz kanpoko herrialdean zein 

legezko egoeran den)11.  

Nazioarteko zainketa kateen bitartez, zainketa krisia hegoalde globaleko 

herrietara bidaltzen da eta gizarte ugalketa birbanatu egiten du mundu mailan 

modu ezbidezko eta desorekatuan, eta gizon, Estatu eta enpresak kanpoan uzten 

                                                
2 “Enpresa bakar batek egingo balu emakumeek ordaindu gabe egiten duten zainketa lana, 10 bilioi dolareko 
irabaziak izango lituzke, Applek baino 43 aldiz gehiago OXFAM, ¿Bienestar público o beneficio privado? La 
provisión universal de servicios públicos como la sanidad y la educación es indispensable para reducir la 
brecha tanto entre ricos y pobres como entre mujeres y hombres. Una tributación más justa de las rentas más 
altas puede contribuir a financiar estos servicios., Oxford, 2019, p. 12, 2019ko maiatzaren 3an kontsultatuta,  
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe-informe-bienestar-publico-o-
beneficio-privado.pdf.  
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ditu erantzukizunetik. Beraz, zaintzaz hitz-egitean, birbanaketa bidezkoaz eta 

gizartearen eragile guztien erantzunkidetasunaz jardun behar dugu 

 Zaintzaz aritzea garrantzitsua da baita ere emakumeen eskubideak 

bultzatu eta defendatzeko, ahalduntzea, pobrezia eta desberdintasuna 

desagerraraztea; hitz baten, komuneko bizimodu jasangarria, gizaki guztien arteko 

loturak, gizarte eta genero justizia12.  

Zentzu honetan, ikerketa honen helburua da azaltzea Bizkaian eta 

Gipuzkoan (Urola Kostan), nikaraguar jatorriko emakumeengan zer eragin daukan 

nazioarteko zainketa kateak, ikuspuntua feminista, intersekzionala eta giza 

eskubideena izanik. Emakumeak etxeko eta zainketako langileak dira; 16 

emakumeren testigantza eta egunoroko esperientzia zehatzean oinarrituta dago 

lana, 5 emakume aditurena eta ekonomia feministari buruzko lanen irakurketan. 

Gauzak horrela, datozen orrialdetan emakume migranteek aurre egin behar dieten 

egoeren diagnosia aurkitu ahal izango da eta zeintzuk bakarkako zein taldeko 

estrategia darabilten eusteko3.  

Lana lau ataletan banatuta dago. Lehenengoak erabiliko diren oinarrizko 

kontzeptuak azaltzen ditu. Bigarrenak azaletik aztertzen du egun Bizkaia eta 

Gipuzkoan nola dagoen zainketa egituratuta, uler dezagun zein den egoera eta 

zein logikatan oinarrituta dagoen zainketa lana bi herrialdeotan.  

Hirugarren atalean emakumeak ezagutuko ditugu: nortzuk diren, nondik 

datozen, zein duten bizi-proiektua, zertzuk egoera topatzen dituzten lanerako eta 

bizitzeko, urrunetiko familia modua, Nikaraguara itzultzea zer izan den eta nola 

egin duten eutsi eta ahalduntzeko. Laugarrenean, ondorioak eta gomendioak 

azalduko dira.  

Bukatzeko, auki daitezke: A eranskina erabilitako metodologia azaltzeko; B 

eranskina  etxeko eta zainketako langileek onartuta dituzten eskubideen 

laburpenarekin; eta Notak dokumenturako erreferentziekin, zenbait gauzari 

                                                
3 Ikerketan erabilitako metodologia ikusteko, A eranskina.   
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buruzko azalpen zehatzagoekin eta gaian sakontzeko gomendagarriak diren 

irakurketak aipatzeko. 

Ikerketan honek nahiko luke, batetik, gizartea sentsibilizatu zainketa giza-

egituraren arazoei buruz; eta bestetik, arlo honetan diharduten emakumeak batzen 

dituzten taldeei indarra eman. Gladysek dion moduan:  

:  

 
 

Gladys, etxeko eta zainketako langilea. Zumaia. 

 

“[Que] la sociedad por fin entienda que sin nosotras las trabajadoras 
de hogar, las asistentes de hogar, no se podría realizar ningún 
trabajo. Que no nos miren como alguien de 3ra o 4ta categoría, que 
nos traten de igual. Nosotras somos muy importantes, el mundo no se 
mueve sin trabajadoras de hogar. 

Nosotras queremos que nos traten en igualdad de condiciones, no 
estamos pidiendo que nos regalen nada. Que nos reconozcan 
nuestra labor, porque obligaciones tenemos muchas y nos exigen 
muchas, pero derechos tenemos pocos. En el que se reconozcan 
nuestros derechos como cualquier trabajador o trabajadora”. 4 

 

 

 

                                                
4 Testigantzak ez dira euskaratuak izan, ikerketaren oinarria izaki, literaltasuna errespetatzeko. 
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1. FUNTSEZKO DEFINIZIO BATZUK  

 

 

 

Zer da zainketa? 

Zainketaren definizio ugari daude, oso kontzeptu konplexua baita 13. Hori 

gorabehera, denek diote oso garrantzitsua eta erabakigarria dela giza 

ongizaterako, bizi-zikloko une guztietan 14. Argitalpen honetan erabiliko dugun 

zainketen definizioa ekonomia feministaren ikuspegitik hartutakoa da 15.  

Egunez egun gorputza bere onera ekartzeko aukera ematen duten jarduera eta 

ohitura pertsonalak izango dira zainketak, bereziki «egunez egun bizitza eta 

osasuna kudeatzeko eta mantentzeko, eta norberaren nahiz besteen gorputzen 

ongizate fisiko eta emozionalaz arduratzeko aukera ematen dutenak”16. 

Intentsiboak edo/eta espezializatuak izan daitezke zainketak, eta haietaz ezin dira 
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arduratu pertsonak beren kabuz; adibidez, haurrak, mendekotasuna duten 

adinekoak, dibertsitate funtzionala duten pertsonak eta gaixoak.  

Pertsona batzuek ez dituzte behar zainketa intentsibo edo/eta espezializatu 

horiek, baina bai eguneroko zainketak (osasuna eta ongizate fisiko eta afektiboa 

kudeatzeko)17. “[H]ortaz, pertsona guztiek behar dituzte zainketak, bizi-zikloko une 

guztietan, nahiz eta behar horrek berezitasun eta maila desberdinak izan”18.  

Horregatik hartzen ditu barnean hauek zainketaren kontzeptuak: (1) pertsonen 

zuzeneko zainketa (elikadura, garbitasuna…); (2) zeharkako zainketa (ez dago 

zuzeneko elkarrekintzarik, baizik eta gainbegiratzea); eta (3) zainketa 

zuzenekoenaren aurrebaldintzak eskaintzen dituzten laguntza-zerbitzuak (etxeko 

lanak: garbitzea, janaria prestatzea, arropa garbitzea…)19. Zainketa gehienak 

etxera mugatzen dira, eta, ondorioz, emakumeen esku daude, nahiz gizon (gutxi) 

batzuek ere zainketa-lanak egin, bi arrazoirengatik.20.  

Emakume eta gizonen arteko desoreka  ordaindu gabeko lanean, urteetan 

finkatu den  eredua da. Lanaren Nazioarteko Erakundearen(LANA) kalkuluen 

arabera,  - 23 herrialdetako datuak kontutan hartuta- azken urteetan (1997-2012) 

emakumeek jarraitzen dute egiten ordaindu gabeko lan gehiena eta, oro har, 

aldaketa gutxi dago gizon eta emakumeen arteko lan honen banaketa ereduan 21. 

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), Euskal Estatistika Erakundeak dionez  joera 

hori berori da.22.   

 

Zainketa krisia eta ondorioak   

Bistan dago emakumeak lan merkatuan sartzeak ez duela ekarri aldaketarik 

sexu lan banaketan eta beste inork ez duela beregain hartu zainketa lanetik askoz 

gehiago. María Ángeles Duránek dionez, alde batetik, “zerbitzu publikoek eta 

erakunde komertzialek diru-prestazioetan edo zerbitzu-ekintza labur eta 

zehatzetan jartzen dute arreta. Haiek berehalako balio erantsia sortzen dute, baina 

zainketa modu intentsiboan eta luzaroan kontsumitzen den jarduera da; oso 
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garestia da merkaturatzen denean, eta, ondorioz, nekez sar daiteke lan-

merkatuan”23. 

Bestetik, balorazio-sistema patriarkalak emakumeen esku uzten ditu zainketa-

lanak, eta, testuinguru sozioekonomiko neoliberal eta kolonialean, berrantolatu 

egin da, beste desparekotasun-ardatz batzuen arabera: gizarte-klasea, 

arrazializazioa eta migratzailearen legezko egoera”24. Cristina Carrasco Bengoa 

ekonomistak eta beste akademiako batzuen hitzetan, zainketa krisiak erakutsi du 

emakumeen lan eskaintza ez dela pentsatu bezain mugagabea.  

Halaber, krisi horrek bereziki jotzen ditu errenta gutxien duten emakumeak , 

honako faktoreek eraginda: (1) zainketarako gizarte politiken murrizketa; (2) 

gizonen langabeziak eragindako zainketa lanaren igoera emakumeek ahalegin 

handia egin behar dutelako etxeko bizimoduari eusteko; eta (3) gerta daitekeelako 

bortizkeria matxistak gora egitea gizonen langabezia medio25.  

Laburbilduz, zainketa lana sexuaren, mailaren, arrazaren arabera banatuta 

agertzen zaigu , eta banaketa hori nazioartekotu egin da26, aurrerago zainketen 

kate globalei buruzko atalean azalduko dugun bezala.  

.  
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Nazioarteko zainketa kateak 

 

 

 

Hasieran esan dugun bezala, besteak beste zainketen kate globalak aplikatzen 

dira zainketen antolaketa bidegabea konpontzeko, baina ez dira konponbide 

egokia, «gaur egungo globalizazio neoliberalaren alderdirik ezkutukoena erakusten 

baitute eta migrazioen globalizazioari eta feminizazioari lotuta baitaude”27. 

Kateetan, zainketa-lanak nazioz haraindi transferitzen dira, tartean herrialde eta 

kultura desberdinetako etxeak baitaude. Guztiek zainketa-behar bereziak 

dituztenez, zainketa zehatzak adosten dituzte, eta, haiek emateko, baliabide 

batzuk edo besteak erabili ohi dira. 

Amaia Pérez Orozcoren hitzetan, “zainketen kate globalek ez dituzte berdintzen 

beharrak eta baliabideak, elkarren osagarri gisa. Nahiz eta etxeen artean 

mendekotasunak sortu, loturak ez dira berdinen artean sortzen; aldiz, hierarkia 

nabarmenak ikusten dira, kateak nazionalak direnean baino askoz ere 

handiagoak”28.  

Halaber, “zainketak etxe batetik bestera transferitzen dituzte, herrialde 

batzuetako familietatik beste batzuetako familietara, eta, ondorioz, familia horien 

arteko desparekotasunak areagotu egiten dira, baita zainketak jasotzearekin 
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erlazionatutakoak ere”29. Emakumeak alde egitean zainketa hutsunea uzten du, 

familiaren inguruko beste emakume batek bete ohi duena. Ildo horretatik, Ewa 

Palenga-Möllenbeckek dionez, zainketei buruzko lan hau ez da noranzko 

bakarrekoa, emakume migratzaileek etorki-herrialdean utzi zituzten senideak 

zaintzen jarraitzen baitute 30.  

Migrazio-fluxuak gero eta feminizatuago daudenez, bereziki Europako 

hegoaldean 80 urtetik gorako pertsonen zaintzarako, ezinbestekoa da ezagutzea 

zergatik gertatzen ari den hori eta zer eragin izaten ari den31. Europan, zainketa 

eredua lan merkatuaren eta ongizate estatuaren arabera desberdina da. 

Nabarmena da Espainia, Grezia eta Italiaren kasua non zainketa familien ardura 

den gehien bat.  

Honi buruz, Margarita Barañanok eta Sabrina Marchetti diote “ongizate eredu 

hau neurri handi baten zainketa familista eredua du oinarrian, gaur egun, 

ekonomiak horretarako ematen duenean, kanpotik etorritako emakume 

ordaindutako lanarekin lagunduta. Guzti horrek ongizate ikusezina eratzen du”32, 

gizarteak saritu ez eta eskubidez hornitzen ez duen lanari esker  (bizileku gabezia 

edo legez kanpoko egoera dela eta) eta “orohar, ahultasun handi eta bizimodu 

larriko egoeran”33.  

Gioconda Herrera Mosquerak, Nicola Yeats aipatzen, esaten du “kateek 

nazioz haraindiko erantzun pribatua («behetik» datorren transnazionalismo 

modukoa) eskaintzen diete bai estatu hartzaileetan bai etorki-estatuetan nagusi 

diren zainketa-krisiaren arazoei”34. Migrazioak zainketaren aldeko erantzun 

pribatuak areagotu ditzake, edo haren inguruan lehendik zeuden prozesu edo 

gabezia instituzionalak agerian jarri. [A]kordioek erakusten dutenez, funtsean 

emakumez osatuta dago katea, eta emakume horiek bizitzari eusteko beharrari 

erantzuteaz arduratzen da etxeko lanaren bidez, ordaindua nahiz ez-ordaindua 

izan35. 
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Zer da ordaindutako etxeko eta zainketako lana? 
 

Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) 189 hitzarmenaren arabera, lan-

harreman gisa etxe batean edo gehiagotan edo etxe horietarako egiten den lanari 

esaten zaio etxeko lana 36. Lan-arloko Espainiako legeriak ez du mota horretako 

lanaren definizio argirik; hori dela eta, etxeko langileen sektorea okerren definituta 

dauden eta gutxien ezagutzen diren lanbide-kategorietako bat da”37.  

Horri dagokionez, 1620/2011 Errege Dekretuak, familia-etxeko zerbitzuaren 

izaera bereziko lan-harremana arautzen duenak, adierazten du era horretako 

harremanak etxeko lanekin erlazionatutako lau zeregin nagusi biltzen dituela: (1) 

etxe osoa edo haren zati bat zaintzea eta gobernatzea, (2) familia-unitatea osatzen 

duten pertsonak zaintzea edo/eta artatzea, (3) haurrak zaintzea, eta (4) loreak eta 

lorategiak zaintzea eta ibilgailuak gidatzea, etxeko lanen barruan sartzen 

direnean38.  

Aipatu dekretuak 4. Artikuluan zehazten du etxeko lanak direla: “familia-

unitatearentzat egiten diren zerbitzuak edo jarduerak dira, eta modalitate 

guztietako etxeko lanak hartzen dituzte barnean: etxe osoa edo haren zati bat 

zaintzea eta gobernatzea, familiako kideak nahiz etxea edo familia osatzen duten 

pertsonak zaintzea edo/eta artatzea, eta etxeko lanen barruan sartzen diren beste 

lan batzuk egitea (hala nola haurrak zaintzea, loreak eta lorategiak zaintzea, 

ibilgailuak gidatzea, eta antzekoak39.  

Nahiz eta etxeko lan eta zainketa ordainduez ari garen, badakigu zeinen 

garrantzitsua den lan ez-ordaindua 40, eta haren ezaugarriak etxeko lanaren 

sektorera estrapola daitezkeela. Bereziki, lan-baldintza ezegonkorrak edo 

abusuzkoak eta esplotazioa sustatzen ditu, «hain zuzen ere historikoki emakumeei 

esleitu izan zaien genero-mendekotasuneko posizioa erreproduzitzen duelako; 

horri arrazoi etniko eta sozialetan oinarritutako diskriminazioa gehitzen zaio”41. 

Zainketen sektore osoan, etxeko lana ezegonkorrena da, zenbait 

berezitasunengatik  
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1. Eremu pribatuan egiten da, beste pertsona batzuen etxean, eta lan-

baldintzak eta erregulazio formalak ez dira beste lan-harreman 

batzuetan bezain erraz kontrolatzen.  

2. Ohikoa da lanaldi partzialean aritzea eta kontratuak epe motzekoak 

izatea, eta horrek, oro har, zaildu egiten du enplegu egonkorrak eta 

lan-aukerak garatzea. 

3. Lan eskubide kolektiboak betetzeko zailtasuna (sindikatuetan batzea, 

negoziazio kolektiboa eta beste batzuk). 

1. Sektore honekin erlazionatutako gizarte-politikek eragin zuzena edo 

zeharkakoa dute etxeko lan eta zainketa ordainduen ezegonkortasun-

mailan42.  

Lan-harremanen ikuspegitik, Estatu espaniarrean etxeko lanari buruz egin 

diren azterketa gehienen arabera, Cristina García Sáinzena kasu, ezkutuko 

ekonomiarekin eta enplegu ez-formalarekin lotzen da, eta ezegonkortasuna eta 

legez kanpoko egoera ditu nagusi, besteak beste soldatak txikiak direlako, 

lanaldiak luzeegiak direlako eta lan horretan aritzen diren pertsonek lege-estaldura 

edo gizarte-babes eskasa dutelako43. 

Oxfamek orain gutxi argitaratutako txostenean agertzen zenez,kalkuluen 

arabera, Espainian etxeko eta zainketetako hiru langiletik bat pobreziaren 

atalasearen azpitik dauden etxeetan bizi dira. Sektore honetan lanean ari diren 

emakumeek behin-behinekotasunaren Estatuko batezbestekoa gainditzen dute; 

haien artean txandaketa handiagoa dago, aldi baterako kontratuek batez beste 70 

hilabete irauten dute. Ondorioz, ezin da antzinatasuna metatu. Lau langiletik bat 

baino gehiago oraindik ez dago Gizarte Segurantzan erregistratuta. Etxeko eta 

zainketetako langileek txirotzeko eta gizartean baztertuta geratzeko duten arriskua 

oso handia da44.  
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2.ZAINKETEN KONPONBIDE BIDEGABEA 

BIZKAIAN ETA GIPUZKOAN 
 

Zainketen gaur egungo (des)antolakuntza  

Ildo horretan Euskal Herrian bizi den testuinguruari erreparatuta, badirudi 

etxeko lanaren eta zainketen sektorea merkaturatzen ari dela5. Kalkuluen arabera, 

adinekoren bat duten etxeen % 20,2k etxeko langile bat kontratatu dute laguntza 

pertsonaleko zereginak egiteko. Estatuaren gainerakoan, kopuru hori % 10,2koa 

da, Kanarietan izan ezik, han % 5,3k kontratatu baitituzte halako zainketak bide 

pribatutik45.  

Raquel Martínez-Bujánek adierazi duenez, “kopuruok esaten digute oraindik 

senideek hartzen dutela zaintza ardura gehien bat, baina familismoak beste 

aurpegi bat agertzen du aipatu merkaturatzearekin, […] emakume etorkinak etxeko 

langile gisa kontratatzearen bidez”46. Estatu mailan, zein autonomikoan zein 

foralean ezarritako legeen arabera eskaintzen diren prestazio ekonomikoekin 

(diruarekin) dago erlazionatuta merkaturatze-prozesu hori, zainketa ez-formalak 

(familiaren barruan47)  eskaintzeko prestazio ekonomikoak48.  

Sakonago aztertuz, bai EAEan, bai Europan ematen ari den joera hori, ikus 

daiteke dinamika indibidualistak bultzatzen direla arazo kolektiboei aurre egiteko, 

merkatuaren eskutan uzten du zerbitzu eskaintza, herritarrak banakako 

kontsumitzaile bihurtzen dituelarik, eta haien esku uzten du zainketa-behar 

propioei erantzuteko ardura49.  

Zainketa-beharrek herritar guztiak barnean hartuko dituen hainbat aldagai hartu 

behar dituzte kontuan. Hona hemen aldagai horietako batzuk: sexuaren eta 

adinaren araberako egitura, osasun-mailak eta mendekotasun-indizeak. 

                                                
5 Atal honetan azaltzen diren daturik gehienak 65 urte baino gehiagoko pertsonei buruzkoak dira eta hala-
holako dependentzia dutenak, eskura dagoen informazioa delako.  
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 Kopuru ofizialen arabera, Euskadiko biztanleriaren egituran adin-taldeen 

araberako banaketak bilakaera izan du: behera egin dute adin txikiagoko taldeek, 

eta gora, berriz, adin nagusiagokoek 

1981 eta 2016 bitartean, 65 urte eta gehiagoko biztanleen kopurua bikoiztu 

egin da (% 9,2tik % 21,6ra). Erritmo berean txikitu da gazteen taldea: 1981ean 

hirutik batek zituen 20 urte baino gutxiago; aldiz, 2016ko azaroaren 1ean, % 18,3k 

zuten adin hori (alegia, 65 urte eta gehiagokoen taldeak baino hiru puntu gutxiago). 

Askoz ere nabarmenagoa izan da adinekoenen gorakada (alegia, 85 urte eta 

gehiagokoena), haien kopurua boskoiztu baino gehiago egin baita 35 urteotan, eta 

guztira % 3,7koa izatera iritsi da”50.Aldagai horiek bi herrialdeetan duten ikuspegi 

orokorrak datu hauek erakusten ditu: 

1. irudia: Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanleria-estatistikak 

Herrialdea: 
Bizkaia Gipuzkoa 

Biztanleria, 

guztira 

 591.790 emakume. 

 548.872 gizon. 

 365.351 emakume. 

 348.918 gizon 

Adin-taldeen 

araberako 

biztanleria 

 % 17,5ek 0-19 urte dituzte (102.611 
gizonak dira; 97.272, berriz, 
emakumeak). 
 

 % 60,0k 20-64 urte dituzte (339.536 
gizonak dira; 344.967, berriz, 
emakumeak). 

 

 % 22,5ek 65 urte baino gehiago 
dituzte (106.725 gizonak dira; 
149.551, berriz, emakumeak). 

 % 19,2k 0-19 urte dituzte (70.567 
gizonak dira; 66.829, berriz, 
emakumeak). 
 

 % 58,9k 20-64 urte dituzte 
(211.423 gizonak dira; 156.486, 
berriz, emakumeak). 

 

 % 21,9k 65 urte baino gehiago 
dituzte (66.928 gizonak dira; 
89.558, berriz, emakumeak). 

Iturria: geuk egina, EUSTATen 2018ko biztanleria-datuak erabilita. 

 

EAEko Osasun Sailak adierazi zuen 2013rako zainketa beharra daukatenak 

115.559 pertsona direla, %5,3 familia-etxeko biztanle6. “Horietatik, 77.580 

                                                
6 EAEko Osasun Sailaren txosten honek  ez ditu aipatzen atzerritik etorritako zaintzaileak; beraz, esan daiteke 
gaur egundo zainketa beharrez datu garrantzitsuak eskaini arren, ez duela osotasunean azaleratzen 
Autonomia Erkidegoko errealitatea ezta herrialdetakoa. 
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pertsonak egunero behar du, 28.092 gizonek eta 49.488 emakumek. Bestalde, 

10.265 gizonek eta 27.714 emakumek  noizean behingo zainketa behar dute. […] 

65 urtetik gorako emakumeak dira zainketa gehien behar dutenak”51. Herrialdeka, 

Bizkaia da zainketarik behar duen pertsona gehiago duena (64.585 pertsona)52.  

Euskal Familia eta Etxeen azken inkestak ondorioztatu zuen etxeetako 

bigarren problematika garrantzitsua zahartze-prozesua, gaixotasuna edo 

desgaitasuna dela, batez ere gabezia ekonomikoak dituzten etxeetan53. 2013ko 

kalkulu ofizialen arabera, zainketa beharra gehiago da zenbat eta maila 

beherenean egon54. Euskadiko etxeen % 6,1 eta % 8,7 inguruk etengabeko 

mendekotasuna duen kideren bat dute 55. Datu horiei esker, zainketen eskari 

potentziala adinekoengandik (80 urtetik gorakoak), adin txikikoengandik eta 

dibertsitate funtzionala dutenengandik dator. 

EAEan modu ez formalean ematen den zainketa gehiena senide-artekoa 

da7. Bizkaian dago zaintzaile gehiago (%58,8) Gipuzkoa dator ondoren (57,5%), 

guztira EAEan 173.737 dago; %54,7 emakume eta %41,9 gizon 56. Ez dago datu 

zehatz ofizialik nortzuk diren zaintzaileak jakiteko eta zein egoeratan dauden.  

Behar horien aurrean, ez da ezarri zainketen erantzukizun kolektiborik, eta 

oraindik ere etxeen esku uzten da arazoa konpontzeko ardura: norberak konpon 

dezake arazoa (eta konpondu egin behar du), bide pribatutik eskura dituen 

baliabideak erabilita. Amaia Pérez Orozcok dionez, «[e]txeko lana funtsezkoa da 

arazo kolektiboei irtenbide pribatuak emateko, eta, horren haritik, sektorearen 

bolumenak eta baldintzek agerian uzten dute gabezia sozioekonomiko 

garrantzitsuak daudela”57. 

Hurrengo azpiatalean, EAEan etxeko lanaren nondik norakoa azalduko da, 

bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan 

 

 

                                                
7 Adinekoak (80 urte baino gehiagokoak), adin txikikoak eta dibertsitate funtzionala daukatenak.  
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Etxeko lanari eta zainketei buruzko datu orokorrak 
 

Lan erregimenaz 

Etxeko eta zainketetako lana lan-erregimen merkeena eta malguena da, eta 

legez ordu gehien hartzen ditu; hori dela eta, nahiago da beste zerbitzu pribatu 

batzuen aldean, eta, gaur egun, beste edozein lanbidek baino emakume 

migratzaile gehiago ditu58. Sektorea, lan-harreman gisa, 1985ean arautu zen 

lehenengo aldiz, Langileen Estatutua sortu eta bost urtera.  

Eider de Diosek seinalatzen duenez, 1985eko Errege Dekretua erabat 

diskriminatzailea zen eta desberdintasun sakona ezarri zuten Erregimen Orokorra 

eta etxeko zerbitzu bereziaren artean, esaterako, langabeziarako eskubiderik eza 

edo enplegu publikorako zerbitzuan afiliatu ezin izatea59. 

Etxeko eta zainketetako langileen taldeek urte askoan aldarrikapenak egin 

ondoren, eta arauek nazioartean izandako bilakaeraren ostean (LANEren 189 

hitzarmena eta 201 gomendioa), 2011n etxeko eta zainketetako langileen 

lehenengo lan-erreforma egin zen60, 1620/2011 Errege Dekretuaren bidez. Hark 

nabarmen hobetu zuen sektoreko gizarte-babesa, aurreko erregimenekoarekin 

alderatuta.  

Alde batetik, zenbait alderdi kontratu idatzi batean zehazteko betebeharra 

ezartzen du, hala nola lan-baldintzak, lanorduak, atseden-orduak, zereginak eta 

ordainsaria61; bestetik, gizarte-eskubideak gainerakoenekin parekatzen ditu 

(gutxieneko ordainsariak, enplegatzaileen betebeharrak…). 1620/2011 Errege 

Dekretua 2012ko urtarrilean jarri zen indarrean. Gizarte Segurantzako erregimen 

orokorrean integratu zituen etxeko langileak, erregimen orokorreko sistema 

bereziaren prozedura erabilita, eta aldi iragankor bat ezarri zuen, 2019. urtearen 

hasierara artekoa.  

Hala ere, nahiz eta aurrerapenak izan diren emakume langileen eskubideak 

babesteari dagokionez (batez ere «1985eko erregulazioa kontuan hartuta, ia-ia 
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mirabetza onartzen baitzuen”62, Sistema Bereziari funtsezko elementuak falta 

zaizkio; besteak beste, hauek:  

  

 Ez du langabezia-babesik. 

 Ez du Soldatak Bermatzeko Funtsaren (FOGASA) babesik8. 

 Ez da desagertu atzera-egitearen figura9. 

 Ez da kotizatzen egiazko soldaten arabera. 

 Hutsuneak daude ezintasun iraunkorreko edo erretiroko pentsioen 

oinarri arautzailea kalkulatzean 63.  

 

Sistema honen «[…] araudia da lege-ondoriorik ezartzen ez duen bakarra haurdun 

dauden langileak kaleratuz gero”64. Bestalde, sistema berezia erabateko 

integraziora iristeko ezinbesteko bitarteko urrats gisa sortu zen, baina Estatuaren 

2018ko Aurrekontu Orokorretarako zuzenketa batek (6.777 zuzenketa) 2024ra 

atzeratu zuen bi sistemen integrazioa. .  

Gero, 28/2018 Errege Dekretua onartu zen. Hark 2021era atzeratu zuen 

erregimen orokorreko erabateko integrazioa, eta, kotizazio-tarteak ezartzen 

dituenez eta ez soldataren errealen araberakoa, oztopo gehiago izango dituzte 

langileek ohikoena hainbat etxetan lan egitea delako ordu gutxika eta hori ez da 

Gizarte Segurantzan alta emateko lagungarria65.  

 
 

                                                
8 Soldata Bermatzeko Funtsak, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioari lotutako erakunde autonomoa, 
helburuak betetzeko nortasun juridikoa eta gaitasuna daukanak, ordainduko die langileei eman ez zaizkion 
soldatak enpresaria porrotera badoa edo konkurtsora.Urriak 23ko 2/2015 Errege Lege Dekretuaren 33 
artikulua, Langileen Estatutuaren Legearen berriztapena onartzen duena. 
9 “Kontratua akabatzeko modu hau etxeko langile eta goi mailako zuzendarientzat baino ez da. Despido in 
causa deritzona da, LNEaren 158 Hitzarmenak, lan harremana bukatzeaz, debekatua (1982), Espainiak 
1985ko apirilaren 26an berretsi zuen. Iraizpenerako, arrazoi baliagarria eman behar da eta lan-harremana 
eztabaidatzeko aukera eman behar da. Ikus 60. Nota. 
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Sektorearen garrantzia  

EINen 2018ko kopuruen arabera, Espainian 628.800 pertsonak egiten dute lan 

sektore honetan; haietatik 556.000 emakumeak dira (% 88,4) eta 72.800, berriz, 

gizonak (% 11,6)66. Bestalde, Gizarte Segurantzak adierazi zuen 2019ko otsailera 

arte Estatu osoan batez beste 172.605 atzerritar afiliatzen zirela hilean etxeko 

lanaren sistema berezian67, alegia, 162.061 emakume (% 93,89) eta 10.529 gizon 

(% 6,10)68. 2018 osoko afiliatu-kopurua 410.634koa izan zen. EAEan %14,2 

familiak (105.500) etxeko langilea zeukan 2011an,kalkuluen arabera69.  

Kalkulu ez ofizialen arabera, Euskadin ia 100.000 langile daude70. Amaia 

Pérez-Orozcok aztertuta dauka “emakume atzerritar ugari zeuden, baina ezin da 

pentsatu lan-modalitate hori desagertu egin denik espainiarrentzat (% 66,1 

espainiarrak ziren, eta % 33,1, berriz, atzerritarrak10). Hori gorabehera, oraindik ere 

migratzaileen lan-nitxo nagusia da, are gehiago gaur egun, krisialdiaren hasieran 

baino: bi emakume atzerritarretik bat sektore honetan ari da (2010ean, bostetik bat 

ari zen sektorean)”71.  

Afiliazioei dagokienez, 29.040 pertsonak eman dute alta Euskadin sektore 

honetan: Bizkaian, 15.934 pertsonak; Gipuzkoan, 10.018k; eta Araban, 3.088k. 

Haietatik gehienak bertakoak dira, hori bai, kontutan hartuta atzerrikoen artean 

gutxi direla altan daudenak72.  

Atzerritarrei dagokienez, 2019ko otsailerako guztira 10.995 pertsona afiliatu 

ziren Euskadin etxeko langileen Sistema Berezian: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 “Espainiar nortasuna dutenen artean asko jatorriz migranteak izan daitezke, nazionalizatuak. Emakume 
hauek ez lukete arazorik administrazio mailan, baina bai beste batzuk (adibidez, titulazioak ez balioztatzea), 
eguneroko arrazakeria edo naziozgaindiko sare eta familia-harremanak,  lan merkatuan sartzea eragozten 
dietenak”. Ikus 26. nota 
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2. irudia: Hilean Gizarte Segurantzan afiliatzen diren atzerritarrak, 

batez beste – 2019ko otsaila 

Generoaren 

arabera Emakumeak Gizonak 

Araba 
1.103,65 70,80 

Bizkaia 
5.639,40 369,55 

Gipuzkoa 
3.567,40 241,40 

Guztira 
10.310,45 681,75 

Iturria: geuk egina, Gizarte Segurantzako datuak erabilita..  

 

 

Sektorea oso feminizatua, informala eta arautu gabea da beste arlo batzuekin 

alderatuta. Egia da Gizarte Segurantzaren estatistikak oso mugatuak direla ugari 

direlako kontraturik gabe lan egiten duten emakumeak.  

EAEn lan egiten duten 100.000tik heren bat izango dira afiliatuak Gizarte 

Segurantzan gutxi gora behera 73. “Gizarte Segurantzaren afiliazio datuek 

kontraesanak agerian uzten dituzte […] datuok konparatuta asma daiteke 

zenbateraino ematen den ezkutuko ekonomia arlo honetan, langileen herenak 

egongo lirateke egoera honetan””74.  

Estatistika ofizialik ez dagoenez gero, Bizkaiko Etxe Langileen Elkartearen 

(ATH-ELE)11. estatistikak ikusi behar dira gehiago hurbiltzen baitzaizkio sektore 

honetako langileen egoerari. 

                                                
11 La Asociación de Trabajadoras de Hogar tiene desde 1991 un servicio gratuito de asesoría legal con el fin 
de informar a las trabajadoras de cuáles son sus derechos y la forma de reclamarlos. Más información en: 
http://ath-ele.com/es/quienes-somos/ 
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2018an, 523 pertsona artatu ziren, gehienak emakumeak (% 97,12), baina 

baita gizon batzuk ere (% 2,85). Honela banatzen dira emakumeak: 

 Gehienak (% 56,59) Europako Erkidegotik kanpoko atzerritarrak izan 

ziren, eta bazituzten agiriak (hau da, legezko migrazio-egoeran 

zeuden); aldiz, % 24,48 legez kanpoko administrazio-egoeran zeuden. 

 Baziren, halaber, nazionalitate bikoitzeko emakumeak.  

 Bertakoak % 17,91 ziren. 

 Europako Erkidegoko atzerritarrak % 0,68 ziren.  

 

Barne-langile gisa zihardutenei dagokienez, 228 pertsona erregistratu ziren; 

222 emakume eta 6 gizon. «Nabarmentzekoa da Europako Erkidegotik kanpoko 

langileen % 34,09k ez zutela agiririk. Nagusiki herrialde hauetakoak ziren: 

Nikaragua, Honduras eta Paraguai (ordena horretan)”75. )»76. Barne-langile 

gehienek legez kanpo egiten zuten lan (bai lanaldiei, bai atsedenaldiei 

dagokienez).  

 

   soldatari dagokionez: 

 %10 langile lanarteko 

gutxienekoaren azpitikoa jasotzen 

dute 

 %37,86 eskuan hartu zen dirua, 

bestelako dokumenturik gabe. Beste guztiek transferentzia bidez 

hartzen zuten. 

 %20,98 kasutan erabiltzen da soldata-orria  

 
 

 Kanpo-langileen kasuan, gehienak lanaldi partzialean ziharduten, eta horrek 

garestitu egiten du Gizarte Segurantzan alta ematea. «Legez kanpoko egoera 

askoz ere ohikoagoa da lanaldi laburretan”77. Adibidez,kontratua idatziz egin behar 
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bada ere, %62,18 dira ez daukatenak.Soldata-orriari dagokionez, %15,47 

pertsonak baino ez dauka  ATH-ELEk artatutakoen artean  

Ikerketa honetan parte hartu duten emakume guztiek kontraturik gabe eta 

Gizarte Segurantzan alta hartu gabe eman zioten hasiera lan-harremanari:  

 
 
 
 

Kontraturik eta altarik gabe hastea zer den 

Vicky, etxeko eta zainketako langilea. Oiartzun /Donostia. 

“En este trabajo estaba como interna, como cuando vienes no tienes papeles es 
todo sin contrato, más que todo de palabra”.  

 

Amanda, etxeko eta zainketako langilea. Bilbao. 

“Ahorita ya voy sobre los dos años de que trabajo como externa, alguna que otra 
vez cuido a una persona mayormente es limpieza de casa, pero no estoy cotizando, 
no me han hecho contrato. Este año ya pienso en todas las casas me hagan 
contrato porque ellos están muy contentos conmigo, vamos a ver el otro año”.  

 
 

Hanny, etxeko eta zainketako langilea. Bilbao. 

“En el trabajo actual que estoy, estoy de maravillosa [risas de alivio], agradezco y 
estoy feliz. Son 3 niños rebeldes, gracias a Dios que tengo una paciencia que… Mis 
jefes son buenos, cuando necesitan que me quede más tiempo me preguntan si 
puedo, insisten al menos 3 veces ¿puedes? Allí mis sueldos, mis horas, mis pagas, 
todo. Yo con ellos estoy muy bien. Y con contrato cuando pueda hacer los papeles”.  

 

Sara, etxeko eta zainketako langilea. Bilbao. 

“Me hizo un contrato, pero me bajó el salario, cuando llevé toda la documentación a 
Extranjería, allí me dijeron que ganaba muy poco, que no podía con eso. Entonces 
le expliqué a ella que el salario era poco lo que me pagaba a ver si podía pagarme 
más y me dijo que no. Le daba igual. Esperé un poco más hasta encontrar otro 
trabajo y le volví a decir lo del salario para poder hacer los papeles y me dijo lo 
mismo, que no iba a aumentar el salario”.  

 

 



30 
 

 

Honi buruz, María Teodocia Juncay adituak dio: “Gaur egun lehen baino 

zailagoa da lana topatzea. Ezin esan dezakezu:  ‘nekatuta nago, nahikoa jasan dut 

hemen, ez dut gehiago jasan nahi’. Ezin duzu eskaerarik ez dagoelako, beharbada 

baldintza beretan aurkituko duzu edo ez duzu aurkituko eta egoera txarragoan 

aurki zaitezke. Zergatik gertatzen den hori? Ezkutuko ekonomiarengatik, gizarteak 

probetxua ateratzen du legez kanpo datozen emakumeengandik. Eta errua 

Atzerritartasun Legearena da”. 

Elkarrizketatutako emakumeek adierazi dute Gizarte Segurantzan alta 

emateko zailtasun hauek dituztela: (1) atzerritartasuna legeztatzea eta bizileku-

txartela lortzea; (2) Gizarte Segurantza zer den eta zer hartzen duen ez jakitea; eta 

(3) Gizarte Segurantzaren kostea beregain hartu behar izatea.  Julissak azaldu du 

lau urte eman zituela kontraturik gabe eta bera arduratu zela Gizarte 

Segurantzarekin eta Atzerritarren Bulegoarekin egin beharreko kudeaketa-lanak 

egiteaz: 

Julissa, etxeko eta zainketako langilea. Bilbao. 

 

“Sí, eso del contrato es un proceso porque tienes que pedirles…, claro como 
no era él, sino la señora, por eso accedió. Porque yo conozco a mucha gente 
que no accede, porque tienes que pedir papeles de su solvencia y 
documentación de ella [a la persona que cuidaba], para hacer el primer 
contrato piden todo eso. Como eran [los documentos de ella], él no se negó, 
me dio los documentos y pude hacer mis papeles”.  

“Primero, comencé en Internet a buscar cosas para hacer tus papeles y uno 
de los requisitos era que tenías que estar empadronada 3 años. Luego, me fui 
a preguntar, hice una entrevista informativa en Extranjería. Aquí llegué y me 
dieron una hojita en la cual ponía toda la documentación que yo tenía que 
entregar para poder hacer la primera residencia, porque te dan un carnet, un 
documento de residencia de un año. El primer es de un año. Entonces, traje 
toda la documentación, pero claro tuve que pedírsela a él, es lo que me están 
pidiendo para hacer mi residencia y así estar legal”.  
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 Legez kanpoko egoerak ezkutuan uzten ditu etxeko eta zainketako langileak12 

ahultasuna eraginez baimenik ez daukatenengan eta lan informalean (kontraturik 

gabe)”78.  

Honi buruz, Isabel Quintana Cantero adituak esan digu: “Proposatu duguna da 

lanean ari dela frogatzeko aukera eman eta bizirauteko baliabide nahikoa daukala 

erakutsita automatikoki egoera legeztatzea 3 urte itxaron behar barik. Kontrakoa, 

jendea 3 urtez linboan izatea da, bizitza laborala lapurtuta.  Jende horrek 3-5 urte 

edo gehiago ematen du legeztatu ahal izateko eta Gizarte Segurantzan 

kotizatzeko. Borondate oneko ugazabek galdetu digute alta eman diezaieketen, 

baina ez da posible, itxaron egin behar da. Horretarako prest dagoenik bada, ondo, 

lehenik Gizarte Segurantzako kutxara joango litzatekeen diruagatik eta, bigarren, 

kotizatu ezinak bizitza laborala lapurtzen dielako emakumeei”.  

Baina migratzaileen legez kanpoko egoerak soilik ez du eragiten Gizarte 

Segurantzan ez afiliatzea eta kontraturik ez egitea. Bizileku-txartela eskuratu 

ondoren ere lan-harremana formalizatzeko izandako arazoei buruz Julissak 

kontatutakoak garbi uzten du beste faktore batzuek ere oztopatzen dutela 

kontratuak egitea:  

 

Julissa, etxeko eta zainketako langilea. Bilbao. 
 

“Yo le dije que tenía documentación y me imaginé que me iba a hacer 
un contrato. Pasó noviembre, pasó diciembre y yo estaba trabajando y 
él no me hacía mi contrato, solo me hacían los pagos en mano. Le dije 
a él que ya pasé los dos meses de prueba, no sé si me ves que estoy 
trabajándole bien, porque es que necesito mi contrato. Entonces me 
dice: ‘ah, pero es que yo no te hablé de contrato’. Yo: ‘al momento que 
te dije que tengo documentos es porque necesito que me estén 
pagando mis nóminas’. Él: ‘yo no te puedo pagar eso’”.  

 

 

 

                                                
12 Lurraldean bizileku-txartelik Gabe edo turista-baimena agortu ondorengo legezko dokumentuarekin.  
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Hurrengo atalean, emakume migratzaileen egoera berezia aztertuko dugu, 

bereziki nikaraguarrena. Nabarmendu behar da jarraian aurkeztuko ditugun 

egoeretako asko etxeko eta zainketetako langile gisa ari diren beste emakume 

batzuei ere aplika dakizkiekeela (nola migratzaileak hala bertakoak).  
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3. NORTZUK DIRA NIKARAGUATIK 
ETORRITAKO ETXEKO ETA 
ZAINKETETAKO LANGILEAK? 

Ikerketan parte hartu duten emakume langileek ezaugarri hauek dituzte:  

 Elkarrizketatutako emakumeak Nikaraguako hainbat tokitakoak dira; gehienak 

iparraldekoak (Estelí, Ocotal, Somoto, Matagalpa, León), baina baita hiriburutik 

gertukoak ere (Granada eta Masaya). 

 25 eta 56 urte bitartean dira.  

 Elkarrizketatutako 16 emakumeetatik 11k gutxienez seme-alaba bat dute.  

 Noiz etorri ziren Bizkaira/Gipuzkoara? 

 8 emakume 2011tik 2017ra bitartean. 

 4 emakume 2006tik 2010era bitartean. 

 2 emakume 2000tik 2005era bitartean. 

 2 emakume 2018an.   

 Administrazio-egoera: gehienek bizileku-txartela edo nazionalitate bikoitza dute, 

eta gutxi batzuk (4) legez kanpoko migrazio-egoeran daude. Denak etorri ziren 

legez eta behin turista-baimena agortuta, gutxienez 3 urte t’erdi eman zuten legez 

kanpoko egoeran.  

 Elkarrizketatutakoetatik 10ek unibertsitateko ikasketak dituzte; bat Farmaziako 

ikasketak egiten hasi zen, baina ezin izan zituen amaitu; eta gainerako bostek 

Lehen Hezkuntzako ikasketak dituzte.  

 

Migrazio-proiektua 

Ikerketan parte hartu duten emakumeek beren istorioak eta iragana kontatu 

zizkiguten, eta migratzeko arrazoiak azaldu. Nazioz haraindiko zainketen lana 

ulertzeko azterketa-ereduen arabera, helburuko gizarteei eta zainketen 

erregimenari ez ezik, jatorriko gizarteei ere begiratzea proposatzen da, zainketen 

krisia ikuspegi globaletik aztertu ahal izateko. «Horrela, baliteke banakoek nora 

migratu erabakitzerakoan erakunde-akordiorik badagoen ala ez dagoen aintzat 
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hartzea. [E]strategia neoliberalek (esaterako, gizarte-gastuaren murrizketa) 

zainketen krisi globala eragin dute”79.  

 

Emakumeen migrazioa: zergatiak eta estrategiak 

Migratzaileen Nikaraguako Zerbitzu Jesuitako zuzendari Lea Montes 

doktorearen hitzetan, migratzaile nikaraguarrak nagusiki Costa Rica aldera joan 

izan dira80, eta han okerren ordainduta dauden eta costarricarrek egin nahi ez 

dituzten lanak egiten dituzte: nekazaritzako jarduerak, eraikuntzakoak, 

zainketakoa81.  

2017an, Nazioarteko Fondo Monetarioak (FMI) seinalatu zuen Nikaraguako 

%11 herritar kanpoan dela , batez ere Estatu Batuetan, Costa Rican, Panaman eta 

Espainian82. Migratzaileentzako Nazioarteko Erakundeak (MNE) esan zuen 

Espainiarako migrazioak oso gora egin zuela  2005 urte inguan, oso lan-merkatu 

zatikatuaren eraginez, ekonomia informalaren igoerarekin, Espainiako 

langilegoaren zahartzearekin eta Estatu Batuen migrazio politika gogortzearekin 

batera83.  

Azken urteotan, migratzaile nikaraguarren (beste) fluxu garrantzitsu bat 

erregistratu da Euskadirantz, batez ere emakumeez osatutakoa84, bat datorrena 

beste Autonomia Erkidegotaranzko joerarekin Katalunia, Madril eta Valentziar 

komunitatea (atzerritar gehien hartzen duten AAEEk)85. 2019ko urtarrilaren 

lehenaren arteko Estatistika Institutu Nazionalaren (INE) Errolda Etengabearen 

estatistikek azaltzen dute  un 42.139 Nikaraguar herritar bizi dela Espainian86, 

31.058 emakume (73,70%) eta 11.080 gizon (26,35%). 

2018an, Bizkaian bizi ziren nikaraguarren kopurua ia 3.500ekoa izatera iritsi 

zen, eta haietatik % 85 emakumeak ziren (2.938); hau da, 2017an baino 546 

gehiago. EINren Errolda Etengabeak dio 2019ko urtarrilaren lehenaren arte, 

11.118 pertsona bizi dela EAEan Nikaraguan jaiotakoa, emakumeak %75,88 

(8.437) eta gizonak % 24,11 (2.681). 2018tik Nikaraguak izan du migratzaile-

kopuruaren igoera handiena, Hondurasekin batera87. 
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1. koadroa: EAEan atzerritarrak (Europar Batasunekoak eta ez direnak). 

5 herrialde nagusiak (11.000tik gora pertsona migratzaile). 

Herrialdea 
Emakumeak Gizonak Guztira 

Maroko 
9.434 15.388 

 
24.822 

Kolonbia 
13.063 9.025 

 
22.088 

Errumania 
7.899 8.000 

 
15.899 

Bolivia 
7.236 4.452 

 
11.688 

Nikaragua 
8.437 2.681 

 
11.118 

Iturria: EINaren jatorriaren araberako biztanleei buruzko datuekin propio osatua. Errolda 
etengabea 2019ko urtarrilean. 

 

Elkarrizketatutako emakume gehienak bakarrik etorri dira EAEra, etorki-

herrialdeetako egoera ekonomiko txarrak bultzatuta. Nikaraguaren kasuan, faktore 

hauek nabarmendu behar dira: (1) politika ekonomikoek eta Europar 

Batasunarekin egindako hitzarmenek (EU-CAAA) duten eragina88; eta (2) pobrezia, 

desparekotasuna, arriskuen kudeaketa, hondamendiei aurre egiteko prestakuntza 

eta aldaketa klimatikoarekiko egokitzapen eskasa erkidego ahulenak jotzen 

dituztenak89; eta (3) bortizkeria matxista handia90.   

María Elena Cuadra (MEC) Mugimenduko zuzendari Sandra Ramosen 

arabera, Nikaraguan ez dagoenez bizi-kalitaterik eta lan formaleko iturririk eta 

gutxieneko soldata eskasa denez, emakume nikaraguarrek beren bizitza nola 

salbatu bilatu behar izan dute: batzuk maquila deritzon industrian txertatu dira, eta 

beste batzuek, berriz, migratu egin dute, beste herrialde batzuetan (hala nola 

Costa Rican, Espainian, Suitzan eta Frantzian) zainketen sektoreko zerbitzuak 

emateko91. 2015ean, Oxfamek kalkulatu zuen %60% emakume langile Nikaraguan 

ordaindu gabeko  eta lanbide autonomoetan zihardutela92. 
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Noeliak -Nikaraguan elkarrizketatutako emakumeetako batek- dio hainbat 

arrazoik bultzatu zutela bidaia egitera: aurrera atera nahiak, lan on bat aurkitu eta 

bizi-kalitate hobea (bai berea, bai familiarena) hobetu nahiak, bikotekideari 

ekonomikoki lagundu nahiak eta Espainiara etorri nahiak. Bestalde, Mariak – 

Nikaraguan elkarrizketatutako beste batek- dio nagusiki arazo ekonomikoek 

bultzatu zutela bidaia egitera; garai hartan, bai berak bai senarrak bazuten lana 

herrialdean, baina lan horien truke jasotzen zituzten soldatekin ezin zieten 

erantzun zeuzkaten beharrei. 

Bestalde, Mariak – Nikaraguan elkarrizketatutako beste batek- dio nagusiki 

arazo ekonomikoek bultzatu zutela bidaia egitera; garai hartan, bai berak bai 

senarrak bazuten lana herrialdean, baina lan horien truke jasotzen zituzten 

soldatekin ezin zieten erantzun zeuzkaten beharrei. 

Kontakizun horiek garbi erakusten digute migrazio-proiektua hainbat 

faktoreren arabera aldatzen dela; besteak beste, hauen arabera: profil biografikoa, 

nortzuk diren, bidaia egin aurretik zer egin duten eta migratzeko arrazoi nagusia 

zein izan den: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hanny, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao.  

 

“En mi país siempre ha estado eso de que el trabajo es un poco escaso. 
Yo saqué mi carrera y trabajé 6 meses, pero no te pagan lo que debería 
de ser. Yo caminaba dos horas para llegar a mi trabajo de ida y dos 
horas de regreso. Resultó luego que no me dieron el trabajo, pedían 
años de experiencia, pero cómo los vas a tener si no te dan el campo. 
Yo me vine de 23 años… Esa fue de las cosas que me empujó a decidir 
a viajar aquí y la otra que me hacía falta mi madre”.  
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Karla, Konputazio Ingeniaria, Masaya. 

“Decidí migrar a España en el año 2000, tenía dos amigas que estaban 
allá, ellas me insistían, yo quería conseguir un empleo, estabilidad 
económica y mejorar las condiciones de vida de mi familia y las mías, 
por lo que decidí irme, España me ofrecía esto. Preparé mi viaje por 9 
meses…”  

 

 

Horretaz gain, emakume horiek diru gutxirekin edo zorpetuta etortzen dira 

Nikaraguatik eta atzean uzten dituzte etxea eta familia. Horrekin batera, Isabelek 

kontatutakoa dago: 

Isabel, merkataria, Estelí. 

“Estaba ahogada con una deuda que tenía, había invertido una deuda 
en el negocio y para surtir el negocio, a ver si ganaba mejor y también 
para componer su casa que no estaba terminada. La mamá de mi mejor 
amiga estaba allá y le mandaba 800 dólares [712€], ella era también mi 
clienta y me compraba que 100 [89€] a 200 [178€] dólares en la tienda, 
entonces yo veía que estaban bien, pagaban alquiler, compraban 
comida y ropa, yo miraba que estaba bien. Manteniendo 4 hijos, 3 en la 
universidad, yo miraba que ella mensual mandaba que 800 a 1000 
[890€] dólares mensuales. De ahí me vino la idea de irme y buscar un 
trabajo igual para mandar lo mismo o más”.  

 
 
 

Indarkeria matxistak eta indarkeria orokorreko beste egoera batzuek 

(esaterako, «mara» izeneko banda kriminal antolatuak) arriskuan jartzen dute 

emakumeen bizitza, eta, batzuetan, ihes egitera bultzatzen dituzte nazioarteko 

babesaren bila. Horrela, liberazio-eremuak bilatzeko estrategia bihurtzen da 

migrazioa93. Giza eskubideei buruzko zenbait txostenen arabera, Nikaraguan oso 

gazterik eta behartuta ezkontzen dira, turismo sexuala egiten da neskatoekin (haur 

eta nerabeak), haurrak prostituitzen dira, emakumeak eta neskatoak salerosten 

dira, eta gora egin dute feminizidioek94.  
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Nikaraguan kezkagarria da ikustea zeinen normalduta dagoen indarkeria 

matxista: Oxfam-ek 2018an, Latino Ameriketako hainbat herrialdetan irudi eta arau 

matxistei buruz argitaratutako txostenerako elkarrizketatu zituen hamar gaztetik 

lauk adierazi zuten bazutela neskalaguna jipoitzen zuen lagunen bat95.  

Indarkeria matxistari lotuta Nikaraguatik ihes egiteko arrazoiei dagokienez, 

hau esan digu Jacquelinek: 

 

Jacqueline, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 

“Todos esos elementos más el padre de mis hijos nunca quiso ayudar, 
yo nunca le puse una demanda alimenticia para los chavalos, entonces 
a mí me tocaba todo. Yo también recibí mucha violencia por parte del 
padre de mis hijos. Entonces ha sido un proceso también para mí al 
venirme aquí tenía que tomar una decisión. Obviamente para mí lo más 
terrible era dejar a mis niños que tenían 12 y 15 años”.  

 

 

Bidaia nola egiten duten ere azaltzen dute kontakizunetan: bakarrik edo 

familiarekin, beste senide batzuekin elkartzeko datozen edo familiaren proiektuari 

bidea zabaltzeko, eta zer harrera-sare dituzten. Emakume migratzaileen funtsezko 

ezaugarrietako bat elkartasuna da. Nikaraguatik irten, Atlantikoaren gainetik hegan 

egin eta bizirik atera ahal izateko, bada emakume migratzaile guztientzako 

izendatzaile komun bat: laguntza-sarea, kapital soziala, elkartasuna.  

 

Euskadirantz etorri diren emakumeek norbaiten laguntza jaso dute (laguna, 

senidea, ezaguna) Nikaraguan bertan, beharrezko logistika osoa prestatzeko. 
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: 

Julissa, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 

 

“Antes mi hermana había venido, pero ella se quedó en San Sebastián, 
ella vino un mes antes y luego ella tenía amistades en San Sebastián y 
mi ex pareja de Nicaragua tenía amistades aquí en Bilbao. Entonces hice 
conexión con estas personas que vivían aquí y me acogieron en una 
familia que también son nicaragüense, ellos tenían dos hijos y bien, muy 
bien. Claro, una vez aquí tienes que buscar trabajo, vienes con una 
deuda, te han prestado dinero para hacer el viaje y bueno gracias a mi 
tío, a mi hermana y a mí nos prestó el dinero. A él no le hemos pagado 
una gran cantidad de intereses, entonces ya aquí comencé a buscar 
trabajo”.  

 

 

Batzuetan, emakumeek etxea edo beste ondasun batzuk hipotekatu behar 

izan dituzte bidaiaren ondoriozko gastuak ordaindu ahal izateko. Adibidez, batzuek 

maileguak eskatu dituzte (4.400 €-ra artekoak, Nikaraguan gutxieneko 30 

soldataren baliokideak direnak), oso interes altuekin (hots, % 15 eta % 20 

ingurukoak). Banakako mailegatzaile batzuek ere lege-ordezkaritzako gastuak 

sartzen dituzte aireportuan atxilotuko balituzte:  

 
 
 
 
 
 

 

Amanda, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

“Un día fui e hipotequé mi casa, tenía ahí el dinero, hice varios intentos 
de venirme, pero como miré que la otra chica nunca se venía y yo tenía 
que pagar ya el préstamo. Fui donde mi hermana y le dije: ‘yo me voy, 
aunque sea el 24 de diciembre, pero yo me voy’”.  

 

 

Zor ekonomikoak emakumeen bizitzako lehentasunak ezartzen ditu.  
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Evelin, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao/Balmaseda. 

“Pero al principio fue, uuuyyy, deseaba volverme a mi casa, pero uno 
siempre cuando viene, viene con una deuda de muchísimo dinero 
porque el viaje es largo y es caro, como uno no cuenta con recursos 
para ese gasto, entonces hay que endeudarse. Así empecé todo”. 

 

 

Gladys, etxeko eta zainketako langilea, Zumaia. 

“Tengo deudas qué pagar y si a mí me sale un trabajo de interna, me 
tengo que ir de interna”.  

 

 

Jacqueline, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

“Por eso cuando vine aquí yo lo que necesitaba era buscar cómo pagar 
ese dinero, primero las deudas. Me fui a ese trabajo y me dijeron 700€ y 
yo los cogí”.  

 

 

Adibidez, Noeliak dio bidaia egitea erabaki eta prestatzeko prozesuari ekin 

ziola. Lehenik, dirua bilatu zuen, pasaportea kudeatu eta hegazkin-txartela erosi 

ahal izateko. Pasaportea kudeatzeko eta senideentzat zenbait gauza erosi ahal 

izateko, 350 € gastatu zituen. Txartela erosteko, Espainian bizi zen emakume 

batek dirua mailegatu zion, eta txartela erosi ere egin zion (Noeliaren arabera, 

emakume hark bidaia-agentzia bat zuen); 1.900 € kostatu zen txartela. Diru-

zorroan 1.400 € zeramatzan, eta gutxi gorabehera 3.200 €-ko zorrari egin behar 

izan zion aurre. 

Oro har, ezagun edo lagunen bat joaten da emakumeen bila aireportura. 

Pertsona horrek hasierako arreta eskaintzen die: lo egiteko tokia eskaintzen die 

lana lortu bitartean, eta dagoeneko lana duten beste emakume batzuk aurkezten 

dizkie. Laguntza hori ez da beti doakoa. Lurraldean migratzaileei laguntzeko 

dauden sareekin ere jartzen ditu harremanetan. 
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Lekualdatze derrigortuak eragindako migrazio-fluxu berriak   

 

2018ko apiriletik aurrera, beste joera batzuk hauteman dira Nikaraguatik 

Euskadira migratzeko arrazoiei dagokienez. 2018an Bizkaira eta Gipuzkoara 

bidaiatu zuten emakumeen profilei begiratuta, baliteke behartuta migratu izatea. 

Jakina, nahiz eta kasu batzuetan iruditu emakumeak oro har pobrezia nagusi 

delako edo onura ekonomiko eta sozialik lortu ezin dutelako joaten direla etorki-

herrialdetik, baliteke azterketa sakonago batek agerian jartzea egoera ekonomikoa 

errepresio-erregimenak eragin duela, edo erregimen horrek egoera okertu duela 

eta giza eskubideak modu masiboan urratzen ari direla: 
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Laura, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 

“La decisión prácticamente la tomé yo con lo que está ocurriendo en 
Nicaragua, con las protestas, pues el presidente que tenemos 
prácticamente matando a los jóvenes, no se puede reclamar los 
derechos. De hecho, yo participé en varias marchas de allá. Había una 
página de noticias y siempre que íbamos a las marchas el fotógrafo 
siempre nos tomaba fotos a las mujeres que íbamos. A raíz de esos 
tuve problemas porque la que fue alcaldesa de mi ciudad vivía en frente 
de mi casa. Entonces el hijo anduvo tomándome fotos viendo de que yo 
andaba participando en las marchas.  

Se dieron momentos en que manchaban el poste que estaba en mi casa 
y esa era un tipo de amenaza que ellos hacían. Mi esposo no 
participaba pues él tenía que estar pendiente del taller, pero tenía la 
necesidad de dar un aporte a lo que estaba pasando, apoyar a estos 
jóvenes. Pero a raíz de que ya surgieron amenazadas, mi mamá me dijo 
que lo mejor que si tenía la posibilidad de irme que lo hiciera, pero parte 
de eso tomé la decisión porque pues en Granada prácticamente todos 
los negocios cerraban. El turismo se fue y mi papá tuvo un préstamo 
porque como estaba yendo muy bien de hacer unos cuartos y 
habitaciones para alquilar. Como pasó todo esto, el turismo se fue y mi 
papá pues quedó con esa deuda…”. 

 
 

 

Zalantzarik gabe, Nikaraguako krisi soziopolitikoa 2018ko apirileko protesta 

sozialen ondorioz piztu zen. Krisi horrek larriki urratzen ditu giza eskubideak: arma 

hilgarriak erabiltzen dira haurren eta nerabeen aurka, jendea hiltzen da, poliziak 

atxiloketa bidegabeak egiten ditu eta indarra gehiegikeriaz erabiltzen du, eraso 

egiten zaie giza eskubideen alde egiten duten pertsonei, eta, bereziki, emakumeen 

bizitzaren kontra96.  

Egoera horiek guztiek eragin zuzena izan dute emakumeen bizitzan, bai 

hemengoengan bai hangoengan: 
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Mariana, etxeko eta zainketako langileen eskubideen aldeko 
aktibista, Bilbao. 

“Hay mucha incertidumbre, mucha desesperación. Las mujeres que 
están llegando ahora vienen de situaciones extremas. Hay mujeres que 
están aceptando trabajos de 20€ por hacer 6 horas al día... La 
incertidumbre creo que es lo principal, el no saber qué es lo que va a 
pasar con tu país, con lo que de alguna manera tiene que ver con tu 
historia.  

El futuro económico con lo poco que de alguna manera has construido, 
con lo que tu familia tiene. He tenido el temor de que a mi familia le 
pueda pasar algo, que, si le pueden matar, si les pueden llevar 
injustamente a la cárcel. Es una inestabilidad para todos, estamos en 
manos de la gente que le san dado poder, no es solamente la policía, o 
los paramilitares, son los mismos vecinos que son simpatizantes que por 
el simple hecho de informar, tienen un poder, de decir si alguien ha 
participado en las marchas, pues es un motivo para que te encarcelen. 
Es de la gente con la que hemos estado en el día a día”.  

 
 

2018an Errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako Batzordeak (CEAR) 

erregistratuta dituen nazioarteko babeseko eskaeren kopuruek garbi erakusten 

dute fenomeno hori: 2018an 1.365 eskaera zenbatu ziren, eta 2017an, berriz, ez 

zegoen Nikaraguako eskatzailerik erregistratuta97. Barne Ministerioaren daturik 

berrienek 2019ko urtarriletik martxorakoek, diote Nikaragua dela nazioarteko 

babes eskaeretan hirugarrena: 2.464 aurkeztu izan dira 98.  

Honekin lotuta, 2018ko abuztuan Nazio Batuen Errefuxiatuentzako 

Agentziak gomendioa zabaldu zuen “Nikaraguako pertsonak sartzen uzteko eta 

errefuxiatu-eskaera egiteko aukera eman diezaietela eta, beharrezkoa balitz, 

babesa  eskaintzeko”99.  

 

Laneratzea 

Iristen direnean emakumeek etxeko langile gisa hasi beste aukerarik ez 

dute beren helburu ekonomikoa betetzeko; horretaz gain, bakarrik iristen direnean, 

barne-langile gisa lan eginez gero, bizitokia eta jatekoa dute, edo, bestela esanda, 
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babesa eta erabat aurrezko aukera. Gehienetan, erregularizazio-prozesuak 

hasteko balio du horrek: 

 

Laura, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

“Ahora el fin de semana pasado conseguí el de interna, pues al mes me 
pagan 240€ creo que son 70€ los dos días sábado y domingo, entro de 
9 de la mañana el sábado y salgo el domingo a las 9 de la noche. Pues 
me han dicho que no deberían eso, que deberían de pagarme más por 
el hecho de ser fin de semana. Pero ese es el trabajo que tengo ahorita 
fin de semana y es algo fijo. Ahí me trata bien el hijo de la señora, él 
cocina y me hace que coma lo que él come y pues en ese aspecto no 
me puedo quejar. Del trato de las personas que me han contactado para 
hacerle los trabajos me han tratado bien”.  

 Julissa, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

“Y bien comencé a trabajar allí, pero claro tenía que enviarle a mi hijo, 
pagar la deuda. Siempre me decían búscate un trabajo de interna, 
comencé a buscar y me salió un trabajo de interna al mes y medio 
cuidando una señora en Sondika y dejé ese trabajo. Mi hermana estaba 
sin trabajo en San Sebastián y le dije que se cogiera mi trabajo [el que 
dejaba] y así fue. Ella se vino y yo me fui a trabajar de interna”. 

 

 

Ikerketa honetan parte hartu duten emakumeek erdi- eta goi-mailako ikasketak 

dituzte. Hala ere, zaila denez unibertsitateko tituluak homologatzea edo 

zainketetan soilik aritu daitezkeen emakume gisa sailkatzen direnez, mugatu 

egiten dira beren prestakuntza-arloetan lana aurkitzeko dauzkaten aukerak: 

: 

 

Jacqueline, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

“Por ejemplo, ahorita mi preocupación, con el salario que yo tengo, yo quisiera 

aspirar más cosas. Yo nunca he querido homologar el título que tengo, digo, los 
3 años que supuestamente venía sin papeles, los 3 años para nivelarte, ya 
tengo 46 años ¿para qué lo voy a homologar? Si yo necesito sacar a mis hijos 
adelante, esa era mi meta… Ahora mis hijos están aquí”.  
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Hanny, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

“Estudiar para mí es una de las cosas más bonitas de la vida. Si he visto, he 
buscado por muchos sitios, pero para hacerlo tendría que dejar de trabajar, 
porque me tocaría viajar a Barcelona y eso es algo complicado. Pero no pierdo 
las esperanzas de sacar un cursillo o algo. Ahora estoy viendo eso, quiero 
estudiar idiomas… Al empezar en enero, el año, a ver qué puedo hacer. Quiero 
invertir las horas libres de mi trabajo en algo que me beneficie, no quiero 
quedarme solo con lo que tengo. En el tiempo que llevó aquí he estado 
sacando con asociaciones… 

En Auzolan tengo de empoderamiento, en Lanbide uno de gestión empresarial, 
con Médicos del Mundo uno de emociones. Son cosas que a mí me gustan 
porque a mí me gusta leer y mezclo, esto lo otro. Trato de llevarme así la vida”.  

 

 

Nazioarteko zainketa kateak 

         

Zainketa-lanen nazioz gaindiko transferentziek desparekotasun-ardatz 

konplexuak dituzte. Zainketen kate globalez hitz egitean, etxeko eta zainketetako 

langileek lan-bizitza eta bizitza pertsonala (ahal dutenetan) uztartzeko edo etorki-

herrialdeetan utzitako mendeko senideen zainketa beste norbaiten esku uzteko zer 
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estrategia erabiltzen dituzten jartzen da agerian. Elkarrizketatutako emakumeen 

esperientziek garbi uzten dute zainketa-lana ez dela noranzko bakarrekoa 

(langileetatik enplegua ematen duten familietara), baizik eta zirkularra dela, 

emakume migratzaileek etorki-herrialdean utzitako familiak zaintzen jarraitzen 

baitute 

 

Nork zaintzen du nor? Zainketen banaketa bidegabea indartzen 

Nikaraguan zaintzeko erregimena familista eta feminizatua dago. Hortaz, 

mendeko pertsonak (nagusiki emakume migratzaileen seme-alabak) zaintzearen 

inguruan berregituratzen dira familia-sareak, eta «funtsezko laguntza-baliabidea 

dira emakumeentzat migrazio-proiektuari ekiteko”100. Elkarrizketa guztietan, seme-

alabak familiako emakume baten ardurapean geratu ziren: izeba, ahizpa, ama, 

alaba zaharrena, iloba edo amaginarreba. Oso kasu gutxitan geratzen dira seme-

alabak aitarekin: 

 

Amanda, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 
“Mi hijo menor vive en la ciudad de Ocotal con mi hermana, quien ha sido mi brazo 
derecho desde que me vine y mi hija que vive aquí conmigo”.  

 

 

Evelin, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao/Balmaseda. 

 
“Yo los había dejado con una sobrina mía, y claro ella [mi hija más pequeña] le tenía el 
cariño a mi sobrina y cuando yo llegué [de visita] y comencé a acercarme a ella, ella 
me miraba como una total desconocida. Yo empecé a acercarme a abrazarla y ella me 
miraba como quién es esta señora… Aquello me dolió mucho”.  

 

Isabel, merkataria, Estelí. 

 
“Mis hijos se quedaron con el papá y una muchacha que le pagábamos cien dólares, 
pero después quedaron al cuido de mi hermana, los bañaba y los cuidaban bien. Yo 
decidí dejarlo con su papá, porque las muchachas que los cuidaban ya eran de 
confianza para el buen cuidado”.  
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Amandak kontatutakoak garbi uzten du nola aldatzen diren eta zer eragin 

duten zainketa-harremanek eta ama-harremanek:   

 
 

Amanda, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 

 

“Lo peor que llevo es la desesperación de tanto tiempo de no ver a mis 
hijos. Aunque nos comunicábamos a diario por video llamadas, pero no 
era lo mismo, yo quería a irme a ver que mis hijos estaban bien. Una 
cosa si te puedo decir, que aquí podés ganar miles y miles de euros, 
que allá no se ganan, aquí se gana dinero y se pierde amor por parte de 
los hijos. Los hijos se aíslan mucho de uno, siempre no falta una mosca 
en la sopa como se dice porque más de alguno le dice: ‘ah es que tu 
mamá te dejó botada’. Y para ellos, piensan que uno los dejo botados o 
que los abandona, pero no es así. Más no sabes que es por su futuro 
que uno emigra.  

Al menos yo, porque siempre me ha gustado vivir cómodamente. Mi hijo 
mayor siempre ha sido muy apegado conmigo, la niña terminó medio, y 
el pequeño definitivamente no. Ese lo tengo perdido. Él sabe que yo soy 
su madre, que asumo los gastos hasta el día de hoy pero no es un niño 
que se derrite por su madre. Esa es una parte que me hiere mucho, si, 
aunque pasan los días, el tiempo, las conversaciones… 

Ahora que él tiene 12 años, no tenemos conversaciones tan fluidas, tan 
ricas, no, nada… Son súper secas, no hay nada de [silencio]. Que 
muchas veces me va a dejar contenta, no, y por más que yo lo intento, 
para no sentirme mal al final, lo que hago es no decirle nada. O sea, no 
lo obligo a que me cuente. Y así es todavía… sí, sí….  

Una ventaja que he tenido, es que le agradezco mucho a mi hermana. 
Aunque a veces hubo problemas mi hermana nunca me los comentó, 
sino yo hubiese entrado en ese estado de depresión de que me quiero 
regresar, pero siempre me decía que todo estaba bien, que todo era 
maravilla”. 
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Aldiz, Hannyk dio oso zaila izan zela harentzat amarengandik urruntzea: 

 
Hanny, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 

 

“Eso fue muy duro, yo tenía 19 años y yo para todo era mamá. Cuando 
se llegó el día que mi madre se viniera eso fue uyyy… Eso es horrible. 
Yo no lo quisiera volver a vivir. Eso fue muy difícil porque a pesar de que 
quedé con una tía y mi abuela, no era lo mismo. En el asunto de la 
comida, de tus sentimientos, de que te enfermás... Mi abuelita tiene 98 
años y vive con mi tía, quién no trabaja ni tiene hijos.  

Con ellas quedamos mi hermano y yo. Yo por un problema que tengo en 
la columna solía enfermarme mucho y por eso pasaba mucho tiempo en 
el hospital. Mi tía lo que hacía era que con mi prima mandaba la comida 
en la mañana, en la tarde y en la cena, porque ella no podía. Entonces 
en esos momentos, decía si estuviera mi madre, o si me pasara algo, si 
estuviera mi madre… porque un padre jamás es igual que una madre. 
Mi papá es mi papá y todo, pero a ver él tiene su mundo y entonces no 
es un padre que va a estar allí apoyando. Mi madre así, aún en la 
distancia, sí, siempre está. 

De los 19 años a los 23 para mí fue un…yo no lo quisiera volver a vivir. 
A mi afectó muchísimo… A mí, separarme de mi mamá me hizo una 
mujer, más así, me enseñó a enfrentarme más, más fuerza, más 
voluntad… Nunca me molesté con mi madre por su ida, yo sabía su 
situación, aparte de que ya comprendía y tampoco quería que estuviera 
cerca de mi papá. Ni mi hermano, a pesar de haber tenido 12 años.  

Y ahora pues, tanto ella como yo luchamos por mi hermano, yo no tengo 
hijos, pero no sé, yo le digo: ‘siento una responsabilidad con vos, que no 
sé…’. Yo estoy pendiente de él, de qué necesita. Bueno, a él también le 
afecta lo de mi mamá, pero menos, creo porque le tiene más aprecio a 
mi tía. A nuestra tía le decimos mamá”. 

 

 

 

“Ama diren heinean emakume migratzaileengan jarritako itxaropena ez da 

txikitzen; desgaste emozionala eta estigma soziala gainditzeko, ama migratzaileek 

ahalik eta diru-sarrera gehien bidaltzen dituzte, askotan beren egoera ekonomikoa 

kontuan hartu gabe”101. Emakumeek kontatutakoak garbi erakusten du seme-

alabak zaintzeari dagokionez izandako esperientzia migratzailea anbibalentea 
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dela: egoera sozioekonomikoa hobetzeko aukera gisa ikusten da, eta, aldi berean, 

tristura eragiten du102.  

Argi dago migrazioak ezberdin jotzen dituela gizon eta emakumeak. 

Erabakia hartzeko momentutik hasita, noren eskutan utzi seme-alabak, familia 

inguruan  zer eragin duen gizonak ala emakumeak alde egitea, ama ala aita.. 

 

Bidalketak, transakzio ekonomiko eta sozialak   

Nikaraguan eta Hegoalde globaleko beste zenbait herritan aztertu direnean 

bidalketak, argi geratu da familiak pobrezia larritik kanpo uzteaz gain, bestelako 

onurarik ere ematen diotela gizarteari: “osasun zerbitzuetara jotzeko aukera 

gehiago ematen dute eta haurrak eskolara joan ahal izateko lan egin 

beharrean”103. Zenbait kasutan, “Gobernuen egitasmoei gehitu baino, askotan 

haien lekua hartzen dute”104.   

2011an, Nazio Batuetako Biztanleentzako Fondoak (UNFPA) esan zuen 

emakumeek irabazietako gehiago bidali ohi dutela erregularki eta etengabe, nahiz 

eta gizonek baino gutxiago irabazi105. Nikaraguako Banku Zentralak, 2018an 

guztira 1.500 milioi dolare zenbatu zuen familia bidalketa legez; 2019ko lehen 

hiruhilekoan 383,8 milioi dolarera igo zen kopurua 106. %10,9 bidalketa Espainiatik 

eginak izan ziren 2018ko lehen seihilekoan, bigarrenean %27- 25 bitarteko igoera 

izan zuten107. OIMek dio, “familia bidalketak turismoarekin irabazitakoaren gainetik 

daude”108. 

Garrantzitsua da ulertzea bidalketak ez direla beste nazioarteko kapilen 

antzekoak (garapenerako laguntza, inbertsio zuzenak) irizpide ekonomiko edo 

bestelakoekin egiten direnak,  familia barruan erabiltzen dira eta erkidegoan, 

kanpoan eta barruan daudenen arteko harreman sare konplexuaren barruan, 

generoak markatutakoak109. Horregatik bidalketek, inguruaren eta familia 

arduraren arabera, esanahi ezberdinak izan ditzakete 110.  
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Ezusteko familia bateratzea 

 

2018an, Nikaraguan arazo ugari zeudenez, elkarrizketatutako 16 

emakumeetatik lauk, seme-alabak ekartzea erabaki zuten, lehenago pentsatzen ez 

zutena: 
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Evelin, etxeko eta zainketako langilea, Balmaseda/Bilbao. 

“Cuando empezó toda esta situación mis dos hijos mayores estaban en 
la universidad y mi hijo es el que más ha sido afectado hasta llegar un 
punto en el que yo me vi obligada a traerlo, o lo traía o su vida corría 
peligro. Eso fue algo que nos afectó muchísimo y nos hemos visto 
obligados a cambiar muchas cosas que no estaban en nuestros planes.  

Por ejemplo, él estaba en su último año de carrera y claro al verse 
obligado a venir aquí, a veces se siente un poco perdido, él está 
luchando por convalidar sus estudios, por ver qué puede hacer, pero 
hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar. Con la otra lo 
mismo, ella logró terminar su carrera, pero claro con toda la situación 
que está pasando allí, ella era la única que me quedaba ahí pues ella se 
siente sola, ya no quiere estar ahí, también viene ahora en un mes y a 
ver qué hacemos aquí”.  

 

 

Haietako batek, Jacquelinek, semearen familia-unitate osoa ekarri zuen:  

Jacqueline, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 

“Con la situación en Nicaragua me había traído a mi hija hace 2-3 años, 
ella tiene 19. Y mi hijo varón me lo traje en agosto, me lo tuve que traer 
a él, al nieto y a la nuera. Los tengo aquí. Bueno, la verdad es que 
desde que una viene lo que quiere es que estudien. En este caso como 
madre soltera que estudien ellos. Y cuando al verme que no poder 
cumplir con esto, me tuve que venir y yo esperaba que ellos terminaran 
su universidad los dos. Pero mi hija tuvo problemas… entró en una 
depresión terrible y me la tuve que traer sí o sí en esa situación.  

Con mi hijo varón no tenía el dinero y él nunca había querido emigrar. 
Pero este año terminaba la universidad y aun así me dijo que se quería 
venir, así sería de grave la situación [en Nicaragua]. Gracias a Dios el 
banco me prestó el dinero, también parte me prestaron en el trabajo y 
así pues pude traerlos a los 3”.  
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Giza eskubide urraketak EAEan 

 

  Aurreko ataletan adierazi den bezala, etxeko langileen lan-baldintzak 

ezegonkorrak eta esplotatzaileak dira. Indarkeria-egoeren artean, batik bat 

jazarpena, erasoak, sexu-abusuak, xenofobia, arrazismoa eta kontrola daude. 

Emakume horien esperientzietako batzuetatik ondorioztatzen denez, tratu 

bihozgabea, krudela eta iraingarria ematen zaie, bai lantokian bertan, bai lantokitik 

kanpo, batez ere barne-langile gisa aritzen diren emakumeei eta legez kanpoko 

migrazio-egoeran daudenei. 

Etxeko eta zainketetako langileak egoera horretan egotearen arrazoi nagusia da 

ez direla haien eskubideak babesten eta diskriminatu egiten direla, bai zuzenean, 

bai zeharka, eta are gehiago estatus soziala, etnia, jaioterria, etab. kontuan 

hartuta111. Parte hartu duten emakumeen esperientziek garbi erakusten dute lan-

esplotazioa dagoela: lan-jardunaldi luzeegiak, egunean 12 eta 24 ordu bitartekoak, 

atsedenaldirik gabeak; tratu iraingarria; eta giza duintasunik eza.  

Hainbat ikerketek azaleratu dute etxeko eta zainketako langileek “beste 

lanbide batzuetako emakumeekin alderatuta osasun fisiko eta psikologiko 

txarragoa dutela. Agertu izan dira gihar-hezurretako gaixoak, bihotzekoak, 

arnasakoak, mentalak eta ugalketarenak, guztiak ere arrisku fisiko, psikosozial eta 

kimikoengatik, baita ere lanbide honen ezaugarria den 

ezegonkortasunarengatik”112. 

Muturreko kasu batzuetan, esplotazioa eta abusua ia esklabotzaren parekoak dira; 

adibidez, barne-langileei dagokienez: 

. 
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Etxeko eta zainketako langilea13  
 

“Te puedo decir que, para empezar, con muy mal pie. Me levantaba a 
las 6am y me acostaba a las 12pm, ellos llegaban a cenar a las 10pm, 
entre que cenaban y eso, me daban las 12 recogiendo la cocina. Y a las 
6am arriba porque a las 7am tenía que ir a dejar a los niños al colegio. 
La niña no le caí bien porque decía que era negra y que a ella le 
gustaba más la cuidadora de antes.  

Para rematar llega un hermano [de la familia] quedarse en la casa unos 
días. Lo que ella [la señora] no me cuenta es que su hermano es 
drogadicto y resulta que el chico este se drogaba, era muy agresivo y la 
pagaba conmigo. Una vez en la cocina me tiró una cacerola con aceite 
caliente, todavía se me ve la quemada, aunque no me queda nada. Me 
quemó con aceite caliente. [Suspiro largo]  

Yo tenía el baño de la visita para ducharme y eso, que no tenía para 
cerrar. Un día a la mañana que me estaba duchando para estar lista, a 
saber qué hora, llega y entra al baño, abre la puerta, me coge del cuello, 
con los ojos desorbitados, con los ojos de los locos…, pues así. Mira yo 
desnuda en el baño, pegando gritos, no sé ni cómo me le zafé, le quité 
las manos del cuello y la dueña de la casa que dormía al fondo, no sé 
cómo escuchó mis gritos dice: ‘pero qué haces, déjala’. Mira pasé como 
15 días con las manos marcadas en el cuello…  

Si yo en ese tiempo alguien me hubiese orientado que por ser 
inmigrante y por no tener papeles yo hubiera puesto la denuncia, los 
hubieran sancionado a ellos. Pero yo no tenía quién me orientara, 
estaba sola en este país”. 

 

 

Langileek ia ezin diote eutsi zainketa-lanen zamari, eta, ondorioz, zereginek 

gainezka egiten diete. Halakoetan, zalantza egiten dute ea beren eskubideak 

betearazi behar dituzten (adibidez, kontratuan ezarritako ordutegia betetzea), edo 

senideek artatzen ez duten mendeko pertsona zaintzeko erantzukizunari eutsi 

behar dioten113.   

Era horretako lana mugatzen duen esparru formalik ez dagoenez, bada 

«lan-harremanak arautzen dituen kode moral bat; kode horren ondorioz, zenbait 

egoeratan langileek zerbait egin behar dute, ezer egin ezean arriskuan jarriko 

                                                
13 Ez du izenik eman nahi izan 
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bailitzateke edo makurtu egingo bailitzateke ardurapean dituzten pertsonen 

gizatasuna”114. 

Atzerritarrek zenbait eskubide erabili ahal izateko (osasuna, administrazio-

erregulartasuna, gizarte-babesa, etab.), erroldan inskribatu behar dute 

(erroldatzea)115. Etxeko eta zainketetako langileen kasuan, erroldatzea oso 

garrantzitsua da, eta euskal gizartean zer posizio eta aukera izango dituzten 

zehazten du. Hori dela eta, kezkagarria da familia enplegatzaileek barne-langile 

gisa kontratatutako langileak erroldatu nahi ez izatea.  

Isabel Quintana Cantero, Bilbon diharduen aditu eta aktibistaren hitzetan 

“Barne-langile asko, bizi diren etxean erroldatu nahi ez dituztenak, gela alokatu 

behar dute horrek dakarkien gastuarekin. Benetan ari direna da erroldatzea 

ordaintzen, bizi, ez direlako han bizi. Ez daukate gelara joateko astirik ere”.  
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Ziurgabetasuna eta esperientzia zirkularra: 
Nikaraguara itzultzea 
 

 

Itzultzeak hau esan nahi du: M]igrazio-prozesua amaitzeak adierazten du 

migratzailea jatorriko komunitatean berriro finkatu eta gizarteratu dela. Prozesu 

hori boluntarioa da batzuetan, baina ez beti. Kategoria hori oso erabilgarria da 

nazioarteko migrazioa prozesu itxi gisa ulertzeko, baina ez du migrazio-prozesuen 

errealitate osoa jasotzen, eguneroko bizitza mugen artean baitago”116.  

Itzulitako emakumeak baztertuta geratzeko arriskua dute  eta zenbait 

kasutan, etxetik alde egiteko bortizkeria topa dezakete. “Porrota nola bizi duten 

gakoa izango da egoera berriari aurre egiteko gaitasuna neurtzeko”117.  

Ikerketa honetan parte hartu duten emakumeen esperientziaren arabera, bi 

arrazoirengatik itzuli dira emakumeak Nikaraguara: helburu sozioekonomikoak 

bete dituztelako edo familia-arazoak izan dituztelako. Lehenengo kasuan, Karlak 

esandakoa oso esanguratsua da: 
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Karla, konputazio ingenieria, Masaya. 
 

“Lo mejor que me pasó fue que pude ahorrar, hice cosas aquí en Nicaragua y 
ayudé a mi familia y cumplí mi meta de estar 4 años y regresar a Nicaragua. 
Me hacía falta todo lo de aquí. La experiencia fue bonita porque aprendí de 
todo, de cultura y te creas nuevos hábitos como persona.  

 Con lo que ahorré, compré un carro, con una placa de taxi y lo puse a 
trabajar, también logré que me recontrataran en la gasolinera donde trabajaba 
antes de irme. Yo recomendaría migrar con una meta, porque te ayuda a salir 
adelante”.   

 

Nikaraguara itzultzeaz, hara zer dioten Evelin eta Jacquelinek:  

 
 

Evelin, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao/Balmaseda. 
 

 
“Venir, trabajar y ahorrar algo de dinero y volver. Pero luego cambian las cosas”. 

 

 
Jacqueline, etxeko eta zainketako langilea, Bilbao. 

 

 

“A mi familia le dije que tenía el dinero para regresarme y me dijeron: no, no te regresés. 
Va a ir una prima para que estés acompañada y esas cosas. Pero yo entré en una 
depresión que nunca la había sentido, fue terrible para mí el inicio”. 

 

 

Maríaren eta Noeliaren kasuan, biek esan zuten, nahiz eta atzerrian 

esperientzia ona bizi izan zuten, seme-alabak hezten jarraitzeko eta gaixo zituzten 

senideak zaintzeko itzuli zirela Nikaraguara. Aurrezteak eta, batzuetan, 

inbertitzeak, dirua bidalita, trantsizioa eta egokitzapen sozial eta kulturala 

markatzen du. 

 
 
 



57 
 

 4. AGENDA POLITIKOA: 
PROPOSAMENAK ETA GOMENDIOAK 
 

Ondorioak 

Pertsona guztiek, bizitzaren aro ezberdinetan, zaintzen dute, zainduta 

daude edo gauza biak batera. Nahiz eta zainketa lana erdigunean egon eta 

unibertsala izan, gizarteak atzea eman dio, gizakiek, ahul izaki, elkarren eta 

inguruaren beharra daukagula ukatuz. Egungo zainketen krisiak erakusten digu ez 

bidezkoa dela etxeko eta zainketako lan banaketa, historian emakumeei egokitu 

zaiena. Horrela bada, krisiari aurre egiteko erabili diren bideak bereziki Europako 

hegoaldeko herrialdeetan-  familia-saretik eta nazioarteko zainketa katetik joan 

dira, batez ere.  

Ordaindutako etxeko zainketa lana historikoki baztertuak izan diren 

taldeetako emakumeek egiten dituzte, batez ere, zeintzuek lan baldintza 

ezegonkorrean dauden eta bortizkeria eta bazterketarekin egiten duten topo. 

Ezbairik gabe, talde honek desparekotasun sozial, ekonomikoa eta legezkoa 

jasaten du argiro, eskubide unibertsalak urratzen zaizkiolarik. 

Ikerketa honek azaldu nahi izan du Bizkaian eta Gipuzkoan etxeko eta 

zainketa lanean diharduten edo inoiz jardun ziren nikaraguar jatorriko 16 

emakumeren bizitzetan zer eragin izan duen zainketa krisiak. Etxeak lantegi 

bihurtu dira non emakume etorkinek “low cost” zainketa zerbitzuak eskaintzen 

dituzten, lan-arlo horren balorazio falta eta egoera larriaren ondorioz, eskubideak 

urratzen zaizkiolarik lan baldintzez haratago.  

Ahoz kontatu digutenak garbi uzten du zainketen kate globalak oso 

konplexuak direla eta iraganeko eta oraingo elementuak baloratzeko eta 

testuinguru zehatz batean makrotik mikrora doazen egoerak erlazionatzeko aukera 

ematen dutela. Jatorrizko herrialdetako egoera ere inportantea da; bai emakumeen 

migrazioarekin lotuta dauden ondorioengatik, familian, gizartean, kulturan,  eta  

ekonomian; bai  ulertzeko  gizakien mugimenduen arrazoi estrukturalak.  



58 
 

Adibidez, Nikaraguan gaur egun ematen ari den krisi soziopolitiko eta giza-

eskubideenak nikaraguar emakumeak dinamika eta logika berriak ezartzera 

behartu ditu: lekualdatze derrigortuak edota aurrez planifikatu gabeko familia 

batzeko prozesuak. 

 Ikerketa honetan parte hartu duten emakumeen esperientziek, batetik, 

Bizkaiko eta Gipuzkoako zainketen errealitatea oso konplexua dela erakusten 

dute, eta, bestetik, agerian jartzen dituzte eguneroko bizitzan zainketen erregimen 

bidegabearen aurka egiten den borroka politikoa eta dauden erresistentziak.  

Aspaldi, hainbat emakume-talde eskubideak eskatzeko eta zainketen 

banaketa bidegabea ikusarazteko prozesu konplexuak ari dira sustatzen. Gaur 

egun toki guztietan bizi den krisi-egoeran eta kapitalismoa eta patriarkatua oro har 

berrantolatzeko prozesuan, bizitzari eusteko ikuspegia izan behar da, eta, horrekin 

batera, gizarte gisa onartu zainketak sistema ekonomikoaren oinarria direla.  

Horren haritik, zainketarako eskubidearen aldeko apustua (zaintzeko, ez 

zaintzeko eta zainketak jasotzeko eskubidearen aldekoa) ikuspegi feministatik 

trantsizio sozioekonomikoa egiteko aukera bat da. Oraindik ere ezinbestekoa da 

enpresek, erkidegoek eta gizonek ere zainketen eta etxeko lanaren ardura hartzea 

eta haietan inplikatzea. .  

Ezinbestean, trantsiziorako agenda politiko bat eraikitzea da abiapuntua, gai 

premiazkoenei erantzun ahal izateko (besteak beste, etxeko eta zainketetako 

langileen lan-eskubideak errespetatu eta bermatzeari) eta, aldi berean, ordezko 

aukera jasangarri eta bidezko baterantz egiten lagunduko duen ibilbide-orri bat 

prestatzeko.  Agenda hori zainketa unibertsala bermatzeko politika publikoak sortu 

eta gauzatzeko bultzada izan behar da  egungo zainketa krisia kontutan hartuta.  
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Gomendioak 

 

 

 

Logika hori kontuan hartuta, hona hemen argitalpen honen gomendioak:  

 

Estatuko Gobernuari 

1. LANEren 189 hitzarmena berretsi behar du Espainiar Estatuak eta xedapenak 

barne araudira ekarri ezartzeko epea zehaztuta eta gauzatu ahal izateko 

aurrekontua jarrita.  

2. Barne-langile erregimena deuseztatzea.   

3. Etxeko eta zainketako emakume langileei lan-eskubideak onartzeko legeak 

aldatzea:  

3.1. Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea.  
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3.2. Gaur egungo tarteak berrikusi Gizarte Segurantzako kotizazioa benetako 

soldataren araberakoa izan dadin lan honen berezitasunei egokituta.   

3.3. Revisar los tramos actuales para que la cotización a la seguridad social se 

realice por salarios reales, adaptados a las modalidades de este empleo.  

3.4.  Uko egitea ez dadila kontratua akabatzeko arrazoitzat hartu 

3.5. Soldata Bermerako Funtsean sartzea. 

 

4. Atzerritartasun Legearen III. Kapitulua “Irabazizko jarduerak egiteko baimenak”  

berrikustea eta etxeko eta zainketako lanerako aproposa izan beharko 

litzatekeen araudi orokor zein zehatza bultzatzea. 

5. Legezko eta seguruak diren bideak ezarri nazioarteko babes bila Nikaraguako 

giza-eskubide krisitik ihesi doazen pertsonentzat, bereziki emakumeentzat. 

6. Nikaraguako Estatuarekin aldebiko hitzarmena bultzatu kotizazio eta lan-

prestazioak eramangarri izan daitezen.  

 

Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundi eta Udaletxeei 

1. Langileen lan eskubideen babesa bermatzea eta justizia eskura jartzea: 

1.1.  Bizkaiko Lan Ikuskaritzak azter ditzala langileek eta elkarteek aurkeztutako 

salaketak etxeko lanpostuen agentzien kontra, behar bezala eta epe 

egokian.   

1.2.  Eusko Jaurlaritzak, Osalanen bitartez, etxeko lanerako segurtasun eta 

osasun gida argitara dezala arlo honekin lotutako istripuak identifikatzeko.  

1.3. Baliabide publiko nahikoak ezarri emakumeen eskariei behar bezala eta 

ikuspuntu feministatik erantzuteko bereziki Nikaraguatik ihesi datozenenei 

(harrerarako baliabideak, larrialdi zerbitzuak, besteak beste).  

1.4. Langileak etikaz eta arduraz kontratatzea eragin.  
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2. Erroldatzea erraztu eta beste bide batzuk bultzatu bizileku erropena frogatzeko.  

3. Eguneratutako informazioa argitaratu Dependentzia Legeari lotutako 

prestazioak eta zainketarekin lotutako beste zerbitzuak zertan diren jakiteko. 

4. Ikuspegi feministadun ikerketak argitaratu etxeko eta zainketako emakume 

langileen bizimodua eta lan egoerari buruz, arlo honi buruzko politikek zer 

eragin duten ezagutzeko. 
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FITXA METODOLOGIKOA 
 

Ikerketaren helburua 

Ikerketaren helburu orokorra da zainketen kate globalek Bizkaian etxeko eta 

zainketetako langile gisa ari diren emakume nikaraguarrengan duten eragina 

aztertzea, baita etorki-herrialdera itzuli diren emakumeengan dutena ere. 

Horretarako, hiru helburu espezifiko zehaztu ziren: 

1. Bizkaian zainketen gaia nola antolatzen den ulertzea, haien testuingurua eta 

haiek nazioz gaindi eramateko arrazoiak kontuan hartuta. 

2. Emakumeen egoera ezagutzea (bizitzakoa, familiakoa eta lanekoa).  

3. Langileen eskubideak urratzean dauden banakako eta taldeko 

erresistentziak identifikatzea.  

Ikerketaren eragin-eremua eta mugak 

Azken 10-15 urteetan zehar nagusiki Bizkaian (eta zenbait kasutan 

Gipuzkoan) etxeko lanetan eta zainketetan diharduten edo jardun duten emakume 

nikaraguarren bizitzan zainketen kate globalek zer eragin duten jakin nahi izan du 

ikerketak118. Hortaz, ezin izan dira landu ez Euskadin119 ez Espainiako estatuan 

zainketekin erlazionatuta dauden askotariko gaiak120.  

Ezin izan dira egin, ezta ere, politika publikoek eragile guztiengan izan 

duten eraginkortasunaren balorazio zehatza121, estatistiken aurkezpen xehatua,  

etxeko eta zainketako langileek topatzen dituzten oztopo instituzional eta 

legezkoen irakurketa sakona, edo arlo honen inguruko garapen teoriko zehatza. 

Izan ere, argitalpen honen helburua da emakumeen esperientzian oinarrituta 

errealitatea aurkeztea, urte askoan ez ikusiarena egin baitzaie emakume horiei. 

Ikerketa hau ekintza moduan egin da, eta plataforma gisa erabili nahi da 

emakume horien ahotik etxeko eta zainketetako langileen posizio soziala agerian 

gera dadin eta gainditu beharreko egoera hobeto uler dadin. Hala ere, jabetzen 
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gara gainerako eragileak ere oso garrantzitsuak direla: zainketak jasotzen dituzten 

pertsonak, etxe kontratatzaileak, enpresak, sindikatuak, etab.  

 

Esparru metodologikoa 

Ikerketaren metodologiak eta lan-prozesu osoak egoera hobeto ezagutarazi 

nahi izan du, ikuspegi feministatik, intersekzionaletik14 eta giza eskubideen 

ikuspegitik; horretaz gain, emakumeen esperientzian oinarrituta, eztabaida sozial 

eta politikoa piztu nahi da, genero-roletan irudi-aldaketak eragiteko eta eskubideak 

bermatzeko. Horren haritik, ikerketa kualitatiboko tresnetan dago oinarrituta 

ikerketa. 2018ko irailetik abendura bitartean egin zen landa-lana 

Aztertutako gaiaren izaera orokorra ikusita, nazioz gaindiko ikerketa-

estrategia bat diseinatu zen122. Modalitate horren bidez, migrazio-ziklo osoa aztertu 

zen, eta, horri esker, emakumeen bizitzako esperientziak mugez gaindiko 

ikuspegitik ezagutarazi. Estrategia horren parte gisa, ikerketa-talde bat eratu zen, 

eta aldi berean Nikaraguan eta Euskal Autonomia Erkidegoan egin zuen lan.  

Horri esker, Nikaraguan eta Euskadin zeuden emakumeek aldi berean hartu 

ahal izan zuten parte ikerketa-prozesuan eta emakumeek hainbat herritan egiten 

dituzten dinamiketan (loturak, posizio soziala eta trukeak jaioterrian eta bizitokian), 

eta ikerketaren emaitzak nazioz gaindiko desparekotasunaren eztabaida orokorrari 

lotu ahal izan zitzaizkion. 

Tresnak 

Errealitate soziala enpirikoki aztertzeko, hauek izan ziren azterketa-iturri 

nagusiak: etxeko eta zainketetako langile nikaraguarrek ahoz esandakoak, 

Euskadiko etxeko eta zainketetako langileen elkarteek egindako ikerketak, adituei 

egindako elkarrizketak, talde fokaletako hausnarketa kolektiboak eta zainketen 

esparru teoriko eta politiko feministari buruz iparralde zein hegoalde globalean 

dagoen literatura orokorra. Horren osagarri gisa, eta aztertutako problematika 

                                                
14 Ikuspegi intersekzionalak ulertarazi nahi du nola generoa veste desberdintasuni ardatzekin artikulatzen den: 
gizarte maila, etnia, adina, dibertsitate funtzionala, besteak veste.  
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noraino iristen den zehazteko, informazio estatistikoa eta dauden dokumentu 

ofizialak sartu ziren.  

16 elkarrizketa sakon erdi-egituratu eta hiru eztabaida-talde antolatu ziren 2018ko 

irailetik abendura bitartean, eta 29 emakumek hartu zuten parte haietan:  

 

 Estelí (Nikaragua): 10 emakume. 

 Posoltega (Nikaragua): 15 emakume 

 Bilbao (EAE)123: 4 emakume. 

Talde fokaletan, elkarrizketetatik eta hasieran aurkitutakotik lortutako 

informazioa alderatu ahal izan zen. Arlo honetako bost aditu eta aktibista ere 

elkarrizketatu ziren. Haiek zenbait ikerketa- eta ezagutza-ildo benetan 

garrantzitsuak eskaini zituzten ikerketa aurrera eraman ahal izateko. Jarraian, 

elkarrizketatutako emakume guztien profil biografikoak ageri dira, zehatz-mehatz. 
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Elkarrizketatu diren etxeko eta zainketetako langileen profila 

 
 

Izena Bizilekua Profil biografikoa 

Amanda 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Amandak 46 urte ditu. Berez Ocotalekoa (Nueva Segovia) da, eta bi 

seme eta alaba bat ditu. Nikaraguan dendaria zen, baina egoera 

ekonomikoa okerrera zihoala eta etxea galtzeko arriskua zuela 

ikusita, Euskal Herrira emigratu zuen 2007an.  

Iritsi eta hurrengo egunean, barne-langile gisa hasi zen lanean. Duela 

bi urte, kanpo-langile gisa hasi zen lanean; orokorrean ez diote 

kontraturik egiten eta, duela gutxi, Espainiako nazionalitatea eman 

zioten.  

Emakume ahaldundua, harro dagoen migratzailea, ausarta, 

ekintzailea, katolikoa, ikastuna eta eskuzabala dela dio. Ez zaizkio 

gustatzen bidegabekeria sozialak eta eskubideen alde egiten du. 

Torre de Babel taldea - Ignacio Ellacuría Gizarte Fundazioko kidea 

da15. 

Evelin 
Balmaseda 

(Bizkaia) 

Evelinek 44 urte ditu. Nueva Segoviakoa da eta lau seme-alaba ditu. 

Seme-alaben aitarengandik banandu ondoren, bakarrik eta 

baliabiderik gabe zegoela ikusita, 2008an Bartzelonara joan zen, 

ahizparengana. Han esperientzia txarra izan zuen eta, gero, Bilbora 

joan zen. Nikaraguan, elikagaiak saltzeko denda bat zuen; jatekoa 

prestatzen zuen, eta gero kalean saltzen. Evelinek iraupen luzeko 

bizileku-txartela du.  

Borrokalaria eta eskuzabala dela dio. Gustuko du jendeari laguntzea 

eta ematea, eta ez zaizkio gustatzen bidegabekeriak 

Gladys 
Zumaia 

(Gipuzkoa) 

Gladysek 54 urte ditu. Somotokoa (Madriz) da, eta bi semeak berekin 

ditu. Kontabilitateko ikasketak egin zituen eta 10 urtez Aduanen 

Administrazioan egin zuen lan.  

Nikaraguako krisi ekonomikoak eragin handia izan zuen harengan. 

Lehenik, Costa Ricara joan zen; ia zortzi urte eman zituen bertan 

barne-langile gisa eta, 2005ean, Euskal Herrira etorri zen. Hemen, 13 

urtez aritu zen barne-langile gisa, baina, gaur egun, ordukako kanpo-

langile gisa dihardu. Malen Etxea elkarteko kidea da16. Espainiako 

nazionalitatea lortu zuen. 

Etxeko langileen eskubideen babeslea dela dio 

Hanny 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Hannyk 24 urte ditu. Somotokoa (Madriz) da, eta Eraikuntzako 

Ingeniaritza Zibileko ikasketak egin zituen. 2016an iritsi zen Bilbora, 

lan-aukerarik ez zuelako.  

Lehenik, garbitzaile gisa aritu zen ostalaritzaren sektorean. Gero, 

                                                
15 2006tik, Ellacuría Zentruan, larunbat arratsaldean, pertsonak batzen dira, emakumeak batez ere, 
Latinoamérica eta Áfrikakoak bizitza konpartitu eta laguntza zein adiskadantzaren bila. Gehieneak barne 
etxeko langileak dira persona nagusiak zaintzen dituztenak aste osoan zehar. Torre de Babelek batzeko lekua 
eskaintzen die beste persona batzuk ezagutu ahal izateko, egoera berean daudenak edo egon. Norbere 
laguntza rako espacio segurua da, ahalduntze kolektibo eta bakoitzarena bultzatzeko, gizarte partaidetza, 
erantzukidetasuna eta aldarrikapena. 
16 Emakume migranteen giza eskubideen berdintasuna eta defentzarako lanean diharduen erakundea. Etxeko 
eta zainketako emakume migranteek osotua gehienbat.  
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kanpo-langile gisa hasi zen; 12 ordu baino gehiago egiten zituen lan 

egunero etxe berean. Gaur egun, umeak zaintzeko kontratua du, eta, 

hiru urte erroldatuta egotean, bizileku-txartela eskatu ahal izango du.  

Ausarta dela dio; gustuko ditu erronkak, eta esperientzia berriak 

izatea. 

Herenia 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Hereniak 56 urte ditu. Madrizekoa da, eta seme-alaba bana ditu. 

Alaba berekin du, baina semea Nikaraguan dago. Administrazio 

publikoko finantza-zuzendaria izan zen 14 urtez eta, soldata seme-

alaben ikasketak ordaintzeko nahikoa ez zela ikusita, Bartzelonara 

joan zen lehenbizi eta, gero, 2013an, Bilbora. Orduz geroztik, barne-

langile gisa ari da lanean.   

Hiru urte erroldatuta egotean, bizileku-txartela eskatu ahal izango du. 

Torre de Babel taldea - Ignacio Ellacuría Gizarte Fundazioko kidea 

da. 

Ahaldundua eta solidarioa dela dio, eta eskubideak babesteko 

indarra duela.   

Isabel 
Estelí 

(Nikaragua) 

Isabelek 38 urte ditu. Masayakoa da eta bi seme ditu. Merkataritzan 

dihardu. 2011n, Bilbora joan zen dirua irabazteko eta familiaren zorrei 

aurre egiteko. Barne-langile gisa aritu zen, eta asteburuetan kanpo-

langile gisa zenbait orduz beste etxe batzuetan. 2013an Nikaraguara 

itzuli zen, seme-alabengandik hurbil egon nahi zuelako.  

Aitortzen du sektore honetan lan egiteak autonomia, botere 

ekonomikoa eta erabakimena eman zizkiola, eta hori funtsezkoa izan 

zen Nikaraguan bikotekide ohiaren aurrean bere eskubideak 

babesteko..  

Jacqueline 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Jacquelinek 46 urte ditu. Matagalpakoa da, eta berekin ditu bi seme-

alabak. Agronomia-ingeniaria da eta nekazaritza eta abeltzaintzako 

zenbait kooperatibatako generoaren arloaz arduratu zen. 

Nikaraguako krisia zela eta, nazioarteko lankidetza-erakundeak 

herrialdetik joan ziren eta proiektuak finantzatzeari utzi zioten. 

Udalerriko zinegotzi aukeratu zuten, baina uko egin zion karguari, 

alkatetzako zenbait taldek haren familia beldurtu baitzuten.  

2011n, Bilbora joan zen, eta, orduz geroztik, barne-langile gisa ari da 

lanean. Gaur egun, bizileku-txartela du eta Torre de Babel taldea - 

Ignacio Ellacuría Gizarte Fundazioko kidea da. Dinamikoa, alaia, 

feminista, lagunkoia eta arduratsua dela dio; gustuko du natura, eta 

berotze globalak oso kezkatuta dauka 

Julissa 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Julissak 38 urte ditu. Masayakoa da eta seme bat du. Nikaraguan, 

Informatikako ikasketak egin zituen. Semearen osasunaz kezkatuta, 

lehenik Panamara joan zen lanera, baina bi hilabete baino ez izan 

zen han gelditu, semearen mira handia zuelako. 2011n, Bilbora joan 

zen. Orduka lanean hasi zen, eta, gero, barne-langile gisa.  

Gaur egun, bizileku-txartela du, orduka egiten du lan bi etxe 

garbitzen, eta erizaintzako laguntzailea izateko ikastaroa egiten ari da 

euskaraz.  

Lagunkoia eta adeitsua dela dio, eta kezkatuta dago Nikaraguako 

krisiarekin. Gustuko ditu natura eta footinga egitea.  

Karla 
Masaya 

(Nicaragua) 

Karlak 38 urte ditu. Masayakoa da eta Konputazio Ingeniaritzako 

ikasketak gin zituen. 2000. urtean, Bilbora joan zen eta, gero, Oriora. 

Han lau urtez aritu zen barne-langile gisa, eta asteburuetan orduka 



67 
 

egin zuen lan beste etxe batean.   

Dioenez, aurreztu ahal izan zuen, familiari lagundu ahal izan zion, eta 

lau urteren ondoren Nikaraguara itzuli ahal izan zen 

Laura 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Laurak 31 urte ditu. Nikaraguako mendebaldekoa da eta produktu-

diseinatzailea da. Laurak manifestazio sozialetan hartu zuen parte 

2018ko apiriletik, baina, horren ondorioz, herriko batzuek bera eta 

senideak mehatxatu zituzten.  

Bestalde, familiaren turismoko negozioa gain behera etorri zen, eta 

aita zorpetu egin zen. Urte bereko urrian, Bilbora joan zen, eta, 

hasieran, ostalaritzan aritu zen (garbiketa) eta, hiru hilabete geroago, 

barne-langile gisa hasi zen asteburuetan.  

Ekintzailea, sortzailea eta saiatua dela dio Laurak..  

María 
Estelí 

(Nikaragua) 

María Estelíkoa da eta merkataritzan dihardu. Familiaren arazo 

ekonomikoen ondorioz, Espainiara joatea erabaki zuen, etxeko 

lanaren eta zainketen sektorean lan egiteko. Eliza katolikoari lotutako 

erakunde baten bidez aurkitu zuen lana, eta, denboraldi baten 

ondoren, Nikaraguara itzuli zen, amarekin egoteko (gaixo baitago) 

eta seme-alabak zaintzeko..  

Mariana 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Marianak 41 urte ditu. Psikologoa da eta semea berekin du. Leóngoa 

da eta duela bost urte iritsi zen Bilbora. Gaur egun, badu bizileku-

txartela. 

Etxeko eta zainketetako langileen sektorean egiten du lan; 

emakumeen eskubideen aldeko aktibista da, eta Nahuatl Elkarteko 

kidea17.  

Noelia 
Estelí 

(Nikaragua) 

Noeliak 34 urte ditu. Estelíkoa da eta bi seme ditu. Lehen 

Hezkuntzako irakaslea da eta, 2018an, Gipuzkoara etorri zen bizi-

baldintza hobeen bila, bai beretzat, bai senideentzat.  Barne-langile 

gisa aritu zen zortzi hilabetez, eta, 2018ko otsailean, Nikaraguara 

itzuli zen. 

Sara 
Bilbao 

(Bizkaia) 

Sarak 28 urte ditu. Berez Ocotalekoa (Nueva Segovia) da, eta seme 

bakarra du. Nikaraguan, Kontularitzako erdi-mailako teknikari izateko 

ikasketak egin zituen, eta Farmaziako ikasketak, berriz, urtebetez. 

2010ean, Bilbora joan zen eta zazpi hilabete ibili zen lan bila. 

Lehenik, etxeko eta zainketetako langile gisa aritu zen, kanpo-langile 

gisa, baina egunean 12 ordu baino gehiago egiten zituen lan. Orain, 

bizileku-txartela du eta bi etxe garbitzen ditu.  

Sarak gustuko du ikastea eta larunbatetan lanbide-heziketako 

eskoletara joaten da. 

Vicky 
Donostia 

(Gipuzkoa) 

Vickyk 41 urte ditu, ezkonduta dago, seme bat du, eta Kontabilitate 

Publikoko lizentzia. 2010ean etorri zen lehen aldiz Euskal Herrira, 

semearekin, eta hiru hilabetez barne-langile gisa aritu zen. 

Nikaraguara itzuli zen, baina 2018tik aurrerako krisiak bizitza zaildu 

zien hari eta haren familiari. 2018ko urrian, Donostiara joan zen 

semearekin eta senarrarekin.  

Elkarrizketa egin zitzaionean, Vicky lan bila ari zen. 

 

                                                
17 Nahuatl Elkartea 2008ª sortua izan zen, Bilbaon, Nikaraguako cultura eta baloreak bultzatzeko. 
Pertsonengan jartzen du arreta, EAEan bizi diren Nikaraguatarrengana heldu nahi du.  
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Elkarrizketatutako aditu eta aktibisten profila 
 

Izena Tokia Profil biografikoa 

Isabel 

Quintana 

Cantero 

Bilbao 

Isabel prokuradorea da eta doako aholkularitza juridikoa ematen die 

etxeko eta zainketetako langileei Argitan (Barakaldo) eta Mujeres con 

Voz (Getxo) elkarteetan. Lan asko egin du, halaber, Ezkerraldeko 

emakumeekin eta mugimendu feministako kidea da. Gaur egun, 

Bilboko Etxekotu Gabeko Emakume Langileak eta Munduko 

Emakumeak elkarteetako kidea da, baita Barakaldoko Argitan 

elkartekoa ere. 

Lea Montes Managua 

Lea abokatua da. 20 urte baino gehiago eman du Nekazal 

Garapenerako programa eta proiektuak zuzendu eta koordinatzen. 

Egun Migratzaileen Nikaraguako Zerbitzu Jesuitako zuzendaria da. 

(SJM-CA).  

SJM 2009an sortu zen Nikaraguan Jesusen Konpainiaren obra gisa 

migratzaileen eskubideak bultzatu eta defendatzeko erlijioa, etnia, 

kolorea edo sexua kontutan izan gabe.  

Beste elkarte batzuekin egiten du, sare eta Zerbitzu Jesuiten 

ertamerikako sarearen barnean dago.   

María 

Teodocia 

Juncay 

Bilbao 

Maríak emakumeen eskubideak babesten ditu, eta zainketarako 

eskubidea onartzearen alde dihardu. Torre de Babel taldeko kidea da 

eta ATH Bizkaia, Etxekotu Gabeko Emakume Langileak, Martxoaren 

8ko Greba Feminista eta abarrekin batera eskubideak 

erreibindikatzeko ekintzei lotuta egon da. Adinekoen zainketetako 

langile autonomoa da eta 20 urte daramatza alzheimerra dutenak 

zaintzen. 2018an, Maríak Bizkaiko zaintzaileen elkarte kooperatibo 

bat sortu zuen, SINA izenekoa: Servicios Integrales de Nueva 

Asistencia. Elkarteak zainketa integral, pertsonalizatu, humanizatu 

eta profesionaleko zerbitzuak eskaintzen ditu. 

Norma 

Hernández 
Managua 

Norma soziologian aditua da eta Migratzaileen Nikaraguako Zerbitzu 

Jesuitako (SJM) ikertzailea). Aspalditik ari da ikertzen ertamerikako 

migrazioa. Haren lanaren bitartez  ezagutu ahal izan da pertsona 

migranteen egoera zein den eta giza-eskubideak urratzen zaizkiola 

behin eta berriz. 

Sandra 

Ramos 
Managua 

Sandra aktibista da eta 25 urte baino gehiago darama ehun 

lantegietako emakume langileen eskubideak defendatzen. Haren 

lanak emakumea du ardatz larriagoa delako emakumeen egoera 

lantegietan.  

Zuzendari exekutibo dihardu Movimiento de Mujeres Trabajadoras y 

Desempleadas “María Elena Cuadra” (MEC) elkartean. Laguntza, 

aholkularitza eta lan eskubide, genero indarkeria eta osasun arloko 

salaketetan aritzen dira emakume gazte zein helduekin, maquila eta 

etxeko langileak.  

MECek bulegoak ditu Chinandegan, Estelín, Juigalpan eta 

Managuan. 



                                                                      

LANGILEEN ESKUBIDEAK 
 

Jarraian, etxeko eta zainketetako langileei aitortzen zaizkien lan-eskubideetako batzuk 

biltzen dira, laburbilduta eta adibide gisa; berdin dio langile horiek legezko egoitza duten 

ala ez 124 
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