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Sarrera 

 

EEEren 1957ko Itunean funtsezko lau askatasunetako baten gisa sartu zenetik, 

mugikortasun- eta bizileku-askatasunaren eskubidea barne merkatu bat sortzeko zutabe 

nagusietako bat bihurtu da, estatu kideen ekonomiari eta Europar Batasuneko (EB) 

herritarrei onura ekarriz. 

 

Estatu kideen lurraldean askatasunez mugitzeko eta bizitzeko eskubidea da europarrek 

gehien balioesten duten banakako funtsezko eskubidea, europartasunari dagokionez. Izan 

ere, Europako integrazioa eta EBren osaeran herritarrek izandako eta duten parte-hartzea 

frogatzen eta hobeto ulertzen laguntzen du. 

 

Aurreikusten denez, asko egingo du gora mugikortasunak etorkizun hurbilean, gero eta 

merkeago delako batetik bestera bidaiatzea. Atzerrian bizi diren pertsonek onura 

ekonomikoak ekar diezazkiekete abegi- eta sorburu-herrialdeei, politika egokiak abian 

jarriz gero pertsonen mugaz gaindiko zirkulazio askeari loturiko arriskuei aurre egiteko. 

 

Gero eta handiagoa da EBn zehar mugitzen den herritar-kopurua. EBren 2004az geroko 

handitzeek asko bultzatu dute mugikortasuna. Aski froga dago EBk pertsonen zirkulazio 

askearen bidez lortutako etekinarena, baina trabak ere hauteman dira, giza kapitalaren 

banaketa hobeto eta eraginkorrago aprobetxatzea eragozten dutenak. Mugikortasun eta 

bizileku askearen eskubidea EBren oinarrizko zuzenbidean sendo errotuta eta horren 

ondoriozko zuzenbidean luze-zabal garatuta dagoen arren, oraindik ere hutsune handia 

dago lege-arau aplikagarrien eta herritarrek eskubideok gauzatu nahi dituztenean aurre 

egin beharreko errealitatearen artean. 

 

Esaterako, arazo handia da atzerriratutako europar gehienak beren oinarrizko eskubide 

demokratikoetako asko ari direla galtzen EBko beste herrialde batera joaten direnean. 

Arazo handia da, halaber, kostu ekonomikoak eremu geografiko jakin batean pilatzea, 

talentu-ihesaren, talentua alferrik galtzearen eta gazteak lekualdatzearen ondorioz. Arazo 

demokratikoez eta ekonomikoez gain, kezka handia sortzen duen beste gai bat da 

sorterriko kulturarako sarbidea (ama-hizkuntzaren irakaskuntza barne). Azkenik, 

lekualdatutako pertsonek gizarte-segurantzarako eta osasun zerbitzuetarako sarbidea 

izatea, bereziki EBtik kanpo luzaz bizi ostean itzultzekotan badira, erronka handia da, 

baita ere. 

 

Funtsezkoa da EBk oinarriak finkatzea Europa mailako politika integral eta sistematiko 

bati, europar herritarren mugikortasunari eta migrazioari loturiko alderdi guztiak barne 

hartzeko moduan, hala nola horren guztiaren ondorio ekonomiko, sozial, politiko eta 

kulturalak. Halaber, ezinbestekoa da administrazio-egitura egokiak ezartzea estatu kide 

bakoitzean, atzerrian bizi diren europarrei dagozkien auziak kudeatzeko. 
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Gomendioak 

 

Lehen jarduera-esparrua: Batasunaren barneko migrazio-fluxuei buruzko datuen 

kalitatea. Datu egoki, erregular eta zehatzik gabe, ezingo da zehaztu migrazioaren 

egiazko inpaktua, eta ezinezkoa izango da iragarpenik egitea. Gomendio sendoa da: arau 

komunak ezarri behar dira EB osoko datu adierazgarrienak lortu eta aztertzeko. Arreta 

gehiago eskaini behar zaie lekualdatutako pertsonen kezkei, ez soilik alderdi sozial eta 

ekonomikoei, baita atzerrian bizitzeak beren kultura- eta familia-alderdietan duen 

eraginari ere. Gainera, azterlan gehiago egin behar dira mugikortasunaren oztopo 

nagusiei eta itzulera-migrazioaren eraginari eta atzerrian eskuratutako gaitasunei buruz. 

 

Horrek froga estatistiko gehiago edukitzea bermatuko luke; zehazki, toki-mailan. Izan 

ere, hortxe uzten du aztarna pertsonen zirkulazio libreak. Tokiko herritarrak horren jakitun 

eta partaide egitea funtsezkoa da, erantzun-politikak osatzeko aukerak ematea funtsezkoa 

den ber. Kohesio-funtsen erabilerak orain baino gehiago hartu behar ditu kontuan 

pertsonen sarreren edo irteeren gaineko froga estatistiko sendoak eta sartu-irten horiek 

zerbitzuetan duten eragina. 

 

Bigarren jarduera-esparrua: zirkulazio libreari eta migrazioari buruzko alarmismoa 

borrokatzea. Herrialde asko eta askotan, eztabaida publikoa gero eta gehiago zentratu da 

Batasunaren barneko mugikortasunaren gaineko ikuspegi negatiboetan, alderdi positiboak 

baztertuta. Eztabaida hori izanik, ezikusi egiten zaie Batasunaren barneko lan-migrazioak 

abegi-herrialdean zein sorterrian dituen ondorio makroekonomiko eta fiskalei, baita 

Batasunaren barneko mugikortasunak dituen trabei ere, hala nola lan-mugikortasunaren 

etekinek kostuek baino pisu handiagoa izateko aukerari. Herrialdeek, Europako 

erakundeek lagunduta, mugikortasunaren abantailei buruzko kanpaina publiko bat 

abiarazi behar dute. Kanpaina horrek helburutzat hartu behar du argi bereiztea, alde 

batetik, legez kanpoko etorkinak zein asilo-eskatzaileak, eta, bestetik, Europar 

Batasunean zehar aske mugitzen diren europarrak. Europako herritarren gaineko 

txostena, 2016an egitekoa dena, eta Europa 2020 Hazkunde eta Enplegurako Europako 

Estrategiari buruz egin beharreko proposamenak eta txostenak gehiago zentratu behar 

dira lekuz aldatuta dauden EBko herritarrengan. 

 

Gonbita luzatzen zaie Europako erakundeei, Lekualdatutako herritarren Europako 

urte izenda dezatela 2017. urtea. Lekualdatutako herritarren urte horrek xede nagusitzat 

hartu beharko luke EBko herritar guztien zirkulazio librerako eskubidea defendatzea, eta 

heldu egin beharko lieke zirkulazio libreari buruzko egiazko kezkei: datu zuzenak 

bilduta; ongi aztertuta herritarren mugikortasuna mugatzen duten egungo lege-, gizarte-, 

kultura- eta demokrazia-hesiak; oinarriak finkatuta Europako politika sistematiko eta 

integral bati, europarren mugikortasunari eta migrazioari loturiko alderdi guztiak barne 

hartzeko moduan, eta zubiak eraikita Europar Batasunaren barneko diasporaren zein 

Batasunetik kanpokoaren artean. Hori horrela, lekualdatutako herritarren urtea hasi 

aurretik, galdeketa bat antolatu beharko litzateke, eta atzerrian bizi diren europarren 

lehenengo biltzarra gero. Gainera, lekualdatutako herritarren Europako urtean zehar 

hainbat gai izan daitezke aztergai; esaterako, alderdi makroekonomikoak eta Europa 

barneko lan-, gizarte- eta kultura-alderdien ikuskaritza hobetzea, demokraziaren hainbat 

alderdi, itzulera-migrazioa eta diasporako komunitateekin lankidetzan aritzea. 
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Hirugarren jarduera-esparrua: migrazioaren kanpo-ondorio negatiboak arintzea. 
Pertsonen zirkulazio askeak, itxuraz EBren lorpenik estimatuena bada ere, gero eta 

aurkako gehiago ditu. Oro har, zirkulazio askea denontzat da onuragarria, hala 

sorterrientzat nola abegi-herrialdeentzat, baita atzerriratutako europarrentzat ere, baina 

akatsak ditu, saihestezina denez, eta arazoak toki-mailan, banaketa desorekatua delako. 

Orain da unea hiriei eta toki-agintariei botere handiagoa eta baliabide gehiago eman 

behar zaizkiela aitortzeko, pertsonen zirkulazio librearen inpaktua eraginkortasunez 

kudea dezaten; bereziki, eskualde jakin batzuetan. Egitateak hor daude; Batasunaren 

barne-migrazioaren onura orokorren gaineko mezuak eta Europako lan-merkatua 

eratzeko bidean emandako aurrerapausoak, zirkulazio libreari buruzko alarmismoa 

murriztu beharko luketen arren, ez dira aski. Toki-komunitateei helarazi behar zaie 

mezua, gertakariei bertatik bertara helduta. Gainera, etorkizuneko immigrazio-politikek, 

laneko mugikortasunerako ekimenek eta EBren egitura-funtsen programazioak arreta 

gehiago eskaini behar diete Batasunaren barneko mugikortasunari loturiko erronkei. 

 

Europako erakundeak lanean ari dira konpetentzien eskualdagarritasunari ezarritako 

mugak desegiteko EBko estatu kideen artean. Edonola ere, azkartu eta erraztu behar da 

konpetentziak eta kualifikazioak aitortzeko prozesua, eta herritarrei gehiago argiago 

erakutsi. Hobe da prebenitzea sendatzea baino, hori azpimarratu behar da. Halaber, 

lasterbideko aplikazio-prozedura bat ezarri behar da. Nahikoa erraza da erreklamazio bat 

bidaltzea, baina, berehalako konponbiderik eman ezean, gutxienez bi urte igaro ahal dira 

Batzordeak Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegira jo arte eta beste 18 hilabete, 

gutxienez, prozedura judizialak abiarazi aurretik. Bitarte horretan, eragindako estatu 

kideak edo kideek Europako eskubideak gauzatzea eragozten jarraitu ahal dute. 

Batzordeak Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegira jo behar du estatu kideari agin 

diezaion berehala kentzeko Europako eskubideak gauzatzeari jarritako traba, baldin eta, 

lehen begiratuan, Europako zuzenbidea urratzen badu eta pertsona kopuru handi bati 

eragiten badio. Gero ekingo zaio azterketa sakonari 

 

Laugarren jarduera-esparrua: atzerriko hizkuntzak jakitea eta EBko gainerako estatu 

kideetako enplegu-aukeren gaineko informazio asimetrikoa. Lekualdatutako pertsonek 

eta beren senideek atzerriko hizkuntzetan (eta ama-hizkuntzan) duten konpetentzia, gaur-

gaurkoz, behar bezala aztertu gabeko gaia da, nahiz eta, hautemandakoaren arabera, 

oztopo handia izan mugikortasuna areagotzeko. Lekualdatutako pertsonen zirkulazioa, 

itzulera-migrazioa barne, geroratu egiten da seme-alabek hizkuntza-gaitasunik ez 

dutelako, gaitasun hori beharrezkoa baita helburuko herrialdeko eskola-sisteman bizkor 

eta arrakastaz sartzeko. Europako Eskolen sarea hedatuago balego, 

konponduta legoke arazoa, zati  batean.  Laneko mugikortasunaren Europako 

ataria (EURES) ahalegin handia ari da egiten, baina gehiago erabiltzea sustatu behar da. 

 

Bosgarren jarduera-esparrua: EBko estatu kideen arteko elkartasuna areagotzea. 
Kualifikatutako herritar talentudunak ondasun erkidea dira. Horrenbestez, EBko estatu 

kideek erantzukizun partekatukotzat hartu behar dute kualifikatutako langile talentudunen 

datorren belaunaldiak jasoko duen hezkuntzaren kostua. Europa Erdialdeko eta Ekialdeko 

herrialde biztanle gutxiagokoek ezin dituzte gehiago lagundu mendebaldeko bazkide 

aberatsagoak, giza baliabideen eskaintzari dagokionez. Europa mailako ikuspegi bat 
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proposatu behar da, gaitasun adierazgarrienen garapena hobetzeko; besteak beste, 

berrikuntza eta gizarte digitala, lan-merkatuko beharren iragarpen hobea eta estatu kideen 

arteko mugikortasunaren zamak eta abantailak hobeto partekatzea. 

Hain da desberdina zirkulazio librea herrialde batetik bestera, non salbuespen-kasuak 

baitira egiazko arazoak: talentu-ihesa, sorterrietan, eta tokiko zerbitzuen tentsioak, abegi-

herrialdeetan. EBren kohesio-politikak testuinguru egokia eskaintzen du, egoki uztartuta 

toki-komunitatearen garapenari garrantzi handia ematen dion Europa mailako esparrua eta 

eragile guztiekin kidetzea. Horrelako testuingurua beharko litzateke zirkulazio librerako 

Europako elkartasun-funtsa proposatzeko. Funtsak helburu bikoitza izango luke: egoera 

ahulean dauden Batasuneko herritarrentzako premiazko laguntza, hizkuntza-irakaskuntza 

gainbegiratuta eta enplegu-eskatzaileei orientazioa emanda, eta tokiko osasun-, hezkuntza- 

eta etxebizitza-zerbitzuen baliabide-eskaintza handiagoa. Sorterriak, abegi-herrialdeak eta 

EBren aurrekontuak egin behar dituzte aipatutako funtsa hornitzeko diru-ekarpenak. 


