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Ekonomiari eta gizarteari dagokion edozertan nozitzen ari garen murrizketa politika, 2010rraz geroztik abian 
dagoena eta Alderdi Popularra gobernura iritsi denez geroztik indartu eta sakondu dena, arazo latzak ari da 
sortzen herrialde honetako langile jendearen baitan, edozein delarik jende horren sorlekua. 
  
Langabetuen kopurua 6 milioitik gora ipini da; horietatik 4,7 milioi espainiar naziotasuna dutenak dira, eta 1,3 
milioi egoiliar atzerritarrak ditugu. Gero eta gehiago dira lanean ari litezkeen kide guztiak langabezian 
dituzten familiak. Gero eta gehiago dira enplegua berregituratzeko planak, baita banakako kaleratzeak ere; 
2012an sinatu diren kontratuen %90 aldi baterakoak dira, nola naziotasun espainiarra duten pertsonen 
kasuan hala egoiliar atzerritarren kasuan. Gero eta gehiago dira erakunde humanitarioen, demagun Janari 
Bankuen, Caritasen edota Gurutze Gorriaren laguntasunaren beharra duten pertsonak; Estatuan etxerik 
gabe eta kale gorrian bizi beharrean aurkitzen diren 23.000 pertsonen %45,7 atzerritarrak dira, eta lanik 
gabe geratu izana da kalean geratu izanaren zergati nagusia. Gero eta gehiago dira jangela sozialak eta 
logela sozialak erabiltzen dituzten pertsonak. Gero eta gehiago dira oinarrizko premiei aurre egiteko 
zailtasunak edo ezintasuna duten familiak. Osasungintzaren erreformak, botiken ko-ordainketa ezartzeaz 
gain, anbulatorioetako arretarik gabe utzi ditu erroldatuta egon arren egoera ez-arauzkoan aurkitzen diren 
atzerritarrak bederatzi Erkidego Autonomotan, 2000. urteaz geroztik aitortua zuten arren osasungintzako 
arreta jasotzeko eskubidea, espainiarren neurri eta baldintza berberetan, oraindik indarrean dagoen 
Atzerritartasun Legeak bere 12.1 artikuluan agintzen duen eran. Hemen, Eusko Jaurlaritzak aurre egin zion 
erabakiari, eta jarrera hori onetsi egin du oraintsu Auzitegi Konstituzionalak, 2012ko abenduaren 13an 
argitara eman zuen ebazpenean. Beste zazpi erkidegotan, murrizketa samurtuko duten irtenbideak aurkitzen 
ahalegindu dira. 
  
Krisi garaiak, askotan, aproposak izaten dira hor-konponeko jarrerak azalarazteko, geure sufrikarioen erruak 
geu baino okerrago daudenen bizkar botatzeko, bertakoen lehentasuna aldarrikatzeko, atzerritarren 
diskriminazioa onartzeko edota eskatzeko, pentsatuz haiek diskriminatuz gero beharbada geu salbatu 
egingo garela. Langabeziaren errua ez da immigrazioarena, eta haien lanbidea edota gizarte zerbitzuak 
urrituz ez dira salbatuko beren burua bertakotzat jotzen dutenenak, hau da, lehentxeago iritsi zirenenak, 
horixe baita hein handi batean bertakotasuna. 
  
Murrizketak, eskubide sozialen galera eta bizitzeko baldintzak hondatzea denon arazo dira, eta gutako 
bakoitza nongoa denarekin zerikusirik ez dute. Eta bakoitzaren naziotasunari begira egon gabe egin behar 
diegu aurre beheratze, murrizketa eta eskubide galera horiei guztiei. 
  
Egoera honetatik ez gara aterako diskriminazioak eginez eta bertakoentzat lehentasunak eskatuz. Pertsona 
guztion elkartasunez irtengo gara, bakoitza non jaioa den edota zein naziotasun duen aintzakotzat hartu 
gabe, hondatzen ari zaizkigun bizi-baldintza eta galtzen ari garen lan eta gizarte-eskubide horien alde hobeto 
borrokatzeko gai izango garelako horrela. 
  
Gipuzkoan 700.000 pertsonatik gora bizi gara gaur egun; horietatik 46.000 dira atzerritarrak, hau da, 
populazio osoaren %6,5, eta 110 herrialde ezberdinetatik etorritakoak dira. Eta denon artean antolatu 
beharko dugu geure gizarte-bizimodua, bakoitzaren sorterria, larruazalaren kolorea edota erlijioa edo 
erlijiorik eza bereizgarritzat hartu gabe. Inori bazter eman gabe. Bertako eta atzerritarren artean lubakirik 
egin gabe. Atzerritarrak baztertu nahi izatea, funtsean, basatikeria bat delako. 
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