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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 1997an 
unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur egun ekonomia 
bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra eraiki nahi duten 
pertsonek osatua; erakundearen lehentasunezko asmoa 
pobrezia eta desberdintasunak desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste dugu 
garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia gizakiaren 
zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun gertatzen den 
bezala, milioika pertsona ekonomiaren zerbitzura egon 
daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko 
duten herritarrak sortzen laguntzea, modu aktiboan jardun 
dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko konpromisoa 
har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-eragileen 
artean elkarrizketa errazten eta sareko lana sustatzen 
lagundu. Izan ere, gizartearen parte-hartze zabal baten 
bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko ekonomia bat.

Gure bazkideen aldizkako ekarpenei esker, iraupen luzeko 
proiektuak planifika eta gara ditzakegu, diru-laguntzen 
mende egon behar izan gabe.

Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundeko bazkide 
egin eta aldizka gurekin kolaboratu nahi baduzu, bete gure 
webgunean eskuragarri dagoen formularioa:

www.ecosfron.org
Edo deitu telefono honetara: 91 549 72 79
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dohaintzetarako, eta, hala, PEFZaren kuotan murrizketa bat lortzen da.
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AURKEZPENA

Gure herrialdean, jarduera ia ezezaguna zen lehen 
demografia, eta estatistikari batzuek baino ez 

zuten jorratzen; orain, berriz, modan jarri dela 
dirudi. Ia egunero jorratzen du egunkariren batek 
gai hauetako bat: gain behera doan jaiotza-tasa; 
bizi-itxaropen joria; Espainia jendez husten ari 
dela, edo biztanleriaren zahartzeak gure pentsioak 
eta berritzeko gaitasuna deuseztatuko dituela, eta, 
azken batean, gure bizitzeko modua ere bai, bizi-
estilo hori guk ditugun aukera demograf ikoen 
gainetik jarrita dagoelako, geure erruz. Ia guztia da 
iragarpen katastrofikoa, eta beldurra, azkenaldian, 
demograf iaren eztandarekin ez ezik, haren 
gainbeherarekin eta narriadurarekin ere lotu da. 
Zoritxarrez, jarduera akademikoak eta ikerketak 
ez dute aurrera egin erritmo berean, eta, batez 
ere, ez dute lortu diskurtso zientifikoa gailentzea 
ikuspegi askotatik (ekonomia edo soziologia oinarri 
hartuta gai hori jorratzen dutenak, esaterako) gai 
demografikoei heltzen dieten hainbati

Agian, hori hala gertatzeko arrazoietako bat azken 
hamarkadetan aldaketak –aspaldiko kausak eta 
ondorio berantiarrak dituzte– indarrez agertu 
izana da, nahiz eta demografiarekin lotutakoaren 
ohiko esparrua epe luzea izan. Hamar urte baino 
gutxiagoan (hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdetik laurogeikoaren hasierara), ugalkortasun-
tasa emakume bakoitzeko hiru seme-alabatik bi baino 
gutxiagora erortzen ikusi dugu, eta, gero, behin eta 
berriz nahikotzat jotzen ez diren mailetan mantentzen. 
Heriotza-tasaren beherakadari esker –oso azkarra 
izan da Espainian–, jendea gero eta urte gehiago 
bizitzen da, lehen ez bezala; eta poztu eta moldatu 
beharrean, zahartzearen aurka kexatzen gara. Egia 
da alarmak egoera hori beren interesak inposatzeko 
aprobetxatzen dituzten sektoreek sustatzen dituztela, 
baina egia da, halaber, sektore horiek ezjakintasun 
nabarmenaz baliatzen direla, dela aldaketa horien 
norabidearena, dela aldaketon elkarrekiko loturarena, 

1. Zati bat egileak Gaceta Sindical argitalpenean 2019an idat-
zitako artikulu batetik hartuta dago.

Juan Antonio Fernández Cordón
IZBNko ikertzaile ohia, Ekonomialariak Krisiaren Aurrean elkarteko kidea
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dela demografia-aldaketa horiek bizitza sozial eta 
ekonomikoaren funtsezko alderdietan eragiten 
dituzten ondorioena. Gurea bezalako herrialdeetan, 
ugalkortasun-ereduaren aldaketa handi baten 
amaieran gaude, eta aldaketa horrek bere ibilbideari 
jarraitzen dio planetako herrialde guztietan. Gizakien 
ugaltzeko modua aldatu egiten da nahitaez gizarte-
ereduekin batera, ugalketa hori gertatzen den ingurune 
ekonomikoaren eta sozialaren arabera. Demografia-
aldaketa ulertzeko, gizarte-jarraitutasunaren baldintza 
historikoekin lotu behar da. Gaur egungo demografia-
arazoek (arazo horien irakurketa ideologizatuak eta 
instrumentalizazioak, batez ere) gizarte-kohesioari 
eragin diezaiokete, eta kohesio hori gizarte-
jarraitutasunaren oinarrizko zutabea da.

Gizarte-kohesioa eta ugalketa

Gizarte-kohesio esamoldea Durkheimek erabili zuen 
lehenbizi Gizarte-lanaren banaketa (Durkheim, 1893) 
liburuan, gizartearen funtzionamendu egokia, banakoen 
elkartasunean eta kontzientzia kolektiboa egotean 
oinarritua, adierazteko. Durkheimen elkartasunaren 
kontzeptutik abiatuta, Donzelot-ek gizarte-arazoaren 
asmakizuna aztertu du, alderdi ekonomikoaren eta 
sozialaren etengabeko tentsioaren emaitza gisa. Egile 
horren arabera (Donzelot, 2007), alderdi horiek, eta 
haien oinarrian dauden gizarte-indarrak, bata bestearen 
mende jartzeko borrokak baldintzatuta dago gizarte-
kohesioa. Kapitalismoa baino lehenagoko garaietan, 
ekonomia ez zen esparru autonomoa; aitzitik, gizarte-
egituretan txertatuta zegoen eta haietara moldatzen 
zen. Logika ekonomikoaren nagusitasuna –ahalik 
etekin handiena bilatzen du kapitalarentzat– gainerako 
gizarte-jardueretara hedatzen eta gizartearen oreka 
aldatzen joan da arian-arian,  industria-iraultzatik 
aurrera, batez ere. Logika ekonomikoak kohesioa 
hausteko joera duenez, alderdi sozialak ezartzen 
duen kontrapisua arautzeko beharra sortu du, lanbide-
zuzenbidearen garapenaren bidez, alde batetik, eta 
benetako gizarte-jabetzaren (Castel, 1995) bidez, 
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zen gehienbat. Aro garaikidean, produkzioan zuen 
eginkizuna galtzen joan da etxea pixkanaka, eta 
ugalketan ere bai, neurri batean. Hasteko, produkzio 
materialean galdu du, gero eta merkaturatuago 
baitago, nahiz eta ordaindu gabeko lanaren ekarpen 
garrantzitsua egiten jarraitzen duten oraindik etxeek, 
orain artekoa emakumeen ardurapean, batez ere. 
Gizarte-ugalketaren alderdi garrantzitsu batzuk ere 
merkatuaren edo Estatuaren esku geratu dira, hala 
nola prestakuntza (hedapen nabarmena izan du), 
nahiz eta familiak oraindik ekarpen erabakigarria 
egiten duen haurren sozializazioan, osasungintzan eta 
kultura-jardueretan. Estatua garrantzitsu bihurtu da 
gizarte-kohesioaren eta -jarraitutasunaren tresna gisa, 
eta hori antolakuntza berriaren funtsezko alderdia da.

Gizarte-kohesioaren krisia alderdi demografikoarekin 
dago lotuta ezinbestean. Ugalketa biologikoak –
hor sartzen dira jaio berrien zaintza eta lehen 
sozializazioaren fasea– etxea behar du nahitaez, 
eta lan-egoerak eta gizarte-babesaren egoerak 
baldintzatuta dago. Kapitalismo industriala baino 
lehenagoko garaietan, demografiaren erregulazioa 
(hau da, demografia eskura zeuden baliabideetara 
eta produkzioaren beharretara moldatzea) etxeko 
ekonomiaren oinarrizko unitate bakoitzean ezartzen 
zen, eta biztanleriaren ideiak ez zuen zentzurik 
ikuspegi horretatik. Biztanleriaren kontzeptua ez zen 
nagusitu, harik eta etxeetan egindako lanaren zati 
garrantzitsu bat lan-merkaturako lan-indar bihurtu 
zen arte eta enpresen lan-eskariak langile askeak 
agerrarazi zituen arte; eta, kontzeptu horrekin 
batera, biztanlerian jaiotzen, heriotzen, migrazioen 
eta biztanle-multzoaren egituraren eta kopuruaren 
artean ezartzen diren erlazioen azterketa ere nagusitu 
zen, horiexek baitira demografiaren aztergaia. 
Gizarte-antolakuntzan eragina duen guztiak aldagai 
demografikoetan eragina duela ezin da zalantzan jarri, 
ez eta biztanleriaren dinamikan eta egituran eragina 
duen guztiak gizarte-ugalketaren antolakuntzan eta 
egoeran ondorioak izango dituela ere.

Gizarte-kohesioa eta aldagai demograf ikoak 
baldintzatzen dituzten faktoreen arteko lotura bizi-
etapa guztietan nabarmentzen da. Gaur egungo 
demografiaren egoera, alde batetik, herrialde garatu 
guztiek egin duten eraldatze- eta moldatze-prozesu 
historiko luze baten emaitza da; eta bestetik, une 
bakoitzeko baldintza jakinen emaitza. Baldintza jakin 
horiei erreparatuta azaldu daitezke, esaterako, Europar 
Batasuneko herrialdeen arteko desberdintasunak, 
eredu komun baten parametroak kontuan hartuta.

bestetik; arautze horren helburua biztanleak laneko 
eta bizitzako arriskuetatik babestea da. Sistema 
politiko sozialdemokratak, langileen nahien eta 
inbertsoreen interesen arteko oreka eraginkorrean 
oinarrituak, finkatu zirenean iritsi zen sistema hori 
gorenera Europan, bigarren mundu-gerraren ondoren. 
Sozialdemokrazia lan-baldintzak, eta soldatak 
bereziki, etengabe negoziatzean oinarritzen zen, 
bai eta gizarte-babes zabal baten garapenean ere, 
Estatuaren ardurapean, batez ere. Sistema horietan 
alderdi sozialak alderdi ekonomikoarekiko hartzen 
duen garrantzi handiak gizarte-kohesio handiko 
urteak ekarri zituen, eta aberastasunaren produkzioan 
aurrerapen nabarmenak ere bai (hogeita hamar 
urte loriatsuak). Joan den mendeko hirurogeiko 
hamarkadatik aurrera, kontrarreforma neoliberalak 
aurreko eredua geldiarazi zuen eta epe motzeko 
gehieneko etekinean oinarritutako logika bultzatzen 
joan zen enpresetan eta gizarteko gero eta sektore 
zabalagoetan. Horren emaitza, 2008an hasi zen 
krisi deituriko horrek areagotua, lan-baldintzak zein 
gizarte-babesa eskastea izan da, eta bi zutabe horiek 
dira, hain zuzen, gizarte-kohesioaren euskarriak. 
Neoliberalismoaren nagusitasunarekin lausotu egiten 
da epe luzeko ikuspegia eta irauli egiten da gizarte-
babesa biztanleriaren multzo handi bati, eta ez soilik 
gizartearen bazterrean daudenei, zabaltzeko balio izan 
zuen prozesua, zaurgarriak barnean hartzen dituena eta 
unibertsala izan daitekeena (Castel, 1995, 166. or.).

Gizarte-kohesioaren garrantzia gizarte-jarraitutasuna 
(hau da, haren ugalketa) ziurtatzeko baldintza nagusia 
izatean datza. Gizarte-ugalketak, idealki, pertsonen 
integrazio-maila nahikoa eskatzen du, banako 
bakoitzak besteekin eta taldearekin lotuta dagoela 
sentitzea, desberdintasunak desberdintasun. Gizarte-
loturaren hausturak gizartearen bazterrera edo ertzera 
bultzatzen ditu banakoak, eta arriskuan jartzen du 
gizarte-jarraitutasuna.

Guztiak eragiten dio gizarte-ugalketari: behar 
materialak asetzera bideratutako jarduerek, guztien 
ahalmenak beren osotasunean mantentzen dituzten 
zaintzek eta osasun-zerbitzuek, sozializazioak 
eta prestakuntzak (agian azken hori da gizarteari 
ugaltzen eta aurrera egiten nabarmenen laguntzen 
dion alderdia). Hor sartzen da, noski, gizakien 
ugalketa biologikoaren gizarte-antolaketa, eduki 
eta modu desberdinak dituena garai historikoaren 
arabera. Kapitalismoaren aurreko gizarteetan, etxeko 
ekonomiak hartzen zituen, biztanle gehienen kasuan, 
ekoizpen materiala eta ugalketa, eta azken hori haurren 
sozializaziora eta besteen azaleko zaintzara mugatzen 
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egin dute (bost milioi etorkin baino gehiago jarri 
ziren bizitzen Espainian 1998tik 2008ra). Egungo 
Espainiako demografia-eredua deitu genezakeen 
horrek ezaugarri hauek ditu: bizi-itxaropen oso 
altua, ugalkortasun-tasa oso baxua eta migrazio-saldo 
positiboa. Ezaugarri horien ondorioz, biztanleriaren 
neurrizko hazkundea du Espainiak, bai eta Europar 
Batasuneko batezbestekoa baino zahartze-adierazleen 
maila txikiagoak ere2. 

Hala ere, eredu horrek ez du egonkortasunik epe 
ertain eta luzera. Haren osagaietako bakoitza 
bilakaera ekonomiko eta sozial baten mende 
dago, eredu horren aurkakoa dena, eta,  halaber, 
kontrarreforma neoliberalak eragin duen ugalketa-
krisian eragiten duena. Ugalkortasun-tasa baxuak 
gazteen egoera kezkagarria azaleratzen du, eta ez 
du ematen hobetuko denik epe ertainera. Etorkinen 
iritsiera, beharrezkoa ikuspegi demografiko batetik, 
logika ekonomiko baten mende dago, eta logika hori 
ez dator beti bat logika demografikoarekin; gainera, 
gizarte-egonkortasunerako kezkagarriak diren 
jarrera politikoak sustatzen ditu. Bizi-itxaropenari 
dagokionez, heriotza-tasa murrizteak gazteenengan 
izandako ondorioak agortu dira, eta haren onurak 
adinekoenei eragiten die ia soilik; horrek zahartze 
demografikoa areagotzen du eta harekin lotutako 
arazo sozial eta ekonomikoak ere bai.

Kontrarreforma neoliberala gizarte-kohesioa arriskuan 
jartzen ari da, berehalako etekinean oinarritutako 
ekonomiari emandako nagusitasunagatik eta gizarte-
jarraitutasunari gehien laguntzen dioten elementuak 
alde batera uzteagatik. Demograf ia-aldaketek 
modu askotan erraztu dute garapen ekonomikoa. 
Kapitalismoak berezkoa du zor demografikoa ez 
onartzea, eta uko egiten dio, halaber, hondamendi 
ekologikoa saihesten edo arintzen lagunduko luketen 
kostuak ordaintzeari. Gure ekonomia gaur egungo 
demografia-eredura (ugalketa- eta ekoizpen-adin 
guztietan murriztu du mendekotasuna eredu horrek, 
eta adinekoetara murriztu du gehienbat) moldatzeko 
beharrak aurrez aurre jartzen gaitu lana ahalik gehien 
esplotatzean eta gizarte-babeserako gastua jaisteko 
etengabe presio egitean baino oinarritzen ez den 
sistema ekonomiko batekin. Bizitza luzeko gizarte 
bat, gurea bezalakoa, bere ahalmen produktibo 
guztia abian jartzea lortu duen hura da, gutxienera 
murriztuz heriotza-tasagatik galdutako gaitasun 
produktibo handieneko urteak eta emakumeak 
gehituz produktibitate handieneko zereginetara. 

2.  Gure historia demografikoagatik ere bai, neurri batean.

Demografia-eredu berria

Aldaketa demograf ikoak ugalketa-ereduaren 
eraldaketa sakona ekarri du. Izan ere, produktibitate 
baxuko sistema bat, haurren eta gazteen jaiotza asko 
behar zituena biztanleria eta haren produzitzeko 
ahalmena berritzeko, eraginkortasun handiko eredu 
batek ordezkatu du; azken sistema horri esker, 
gehieneko etekina lor daiteke guztizko biztanleriari eta 
lan egiteko adinean dagoen biztanleriari dagokionez.

Herrialde garatu guztiei une eta erritmo desberdinetan 
eragin dien prozesu luze horren (trantsizio demografiko 
deritzo) ezaugarri nagusiak hauek dira: heriotza-tasa 
nabarmen murriztea, hasieran, eta ugalkortasun-tasa 
murriztea, geroagoko etapa batean. Ugalkortasun-
tasaren beherakada ia herrialde guztietan, Afrikako 
eta islamiar munduko askotan barne, azkenaldian 
gertatzen ari den gertakaria izateak bilakaera horren 
izaera orokorra egiaztatzen du, gizarte bakoitzeko 
baldintza zehatzen arabera aldatzen den arren.

Azken aldian, garatutako herrialdeetako ugalkortasun-
tasa jaistea beste aldaketa batzuekin batera gertatu da. 
Aldaketa horiek emakumeen eta familiaren zereginei 
eragiten diete, eta egile batzuek bigarren demografia-
trantsizioa deitu diote, baina egokiagoa litzateke 
genero-trantsizio adierazmoldea. Izan ere, aldaketa 
horiek emakumeak lan-merkatuan sartzearekin lotuta 
daude, bai eta gizartean duten zeregin berriarekin 
eta demograf ia-ugalketaren antolakuntzaren 
eraldaketarekin ere. Hain zuzen, ugalketa hori 
emakumeen eta gizonen arteko bereizketa argian 
oinarritzen zen tradizioz; lehenak familien barnean 
sartuta egotera mugatzen ziren, eta bigarrenak lan-
merkatuan sar zitezkeen. Emakumeak lan-merkatuan 
gero eta gehiago sartzearekin batera –modu masiboan 
gaur egun–, familia eta lan-bizitza bateragarri egitea 
gure garaiko funtsezko arazo bihurtu da.

Heriotza-tasaren murrizketak jarraitu egiten du, 
eta gaur egun Espainian jaiotzen diren pertsonek 
planetako bizi-itxaropen altuenetako bat dute. Beste 
alde batetik, familiek baliabide gehiago dituzte orain 
beren ugalkortasuna eraginkortasunez kontrolatzeko, 
eta seme-alaba kopurua ez ezik, umeak izateko unea 
ere planifika dezakete. Horren ondorioz, Espainiak 
munduko ugalkortasun-tasa txikienetakoa du, eta 
Europar Batasuneko ugalkortasun berankorrena.

Parametro horiek biztanleriaren gainbehera ekarriko 
lukete, baina ez da gertatu; izan ere, iritsi diren 
etorkinek jaiotza-gabezia berdindu eta gainditu 
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Aberastasunaren hazkunde horren zati bat etxeko 
zaintza-lanak erraztera bideratu behar da, alde batetik, 
emakumeek soilik ezin baitituzte beren gain hartu 
(eta ez dituzte hartu behar); bestetik, pentsio duinak 
urte gehiagotan ordaintzera bideratu behar da, bai eta 
adinekoen autonomia pertsonalaren galera zaintzera 
ere. Programa hori ederki asko gauzatu daiteke, betiere 
baliabideak ez badira bideratzen, orain gertatzen den 
bezala, aberatsenak aberastera eta desberdintasunak 
areagotzera. Sozialdemokraziak neurri horretako 
gizarte-aldaketei aurre egiteko tresnak garatu zituen, 
eta gero eta premiazkoagoa da haietaz baliatzea.

Monografiko honetan, demografiaren, soziologiaren 
eta ekonomiaren esparruan ikerketak egiten lan egiten 
duten pertsonek egindako zazpi lan jaso dira. Horietako 
bakoitzak funtsezko ikuspegia eta informazioa ematen 
ditu gaur egungo demografiaren egoera aztertzeko eta 
egoera hori gizarte-esparru zabal batean kokatzeko.

Hiru lehenek dinamika demografikoa baldintzatzen 
duten hiru faktoreei (ugalkortasun-tasa, heriotza-
tasa eta migrazioak) buruzko funtsezko alderdiak 
jorratzen dituzte. Hurrengo testuak dinamika horren 
ezagutzak etorkizuneko biztanleriaren proiekzioan 

duen eragina jorratzen du, eta iruzkin bat egiten du 
munduko biztanleriaren etorkizunari buruz. Neurri 
handi batean demografiaren bilakaeraren mende 
dauden aldaketa garrantzitsuak aztertzen dituzte 
beste bi lanek: zaintzaren arazoak, alde batetik, 
eta gure landa-eremuen despopulatzea, bestetik. 
Azken artikuluak diskurtso demografikoaren izaera 
ideologikoa aztertzen du, natalismoarekin eta haren 
gaur egungo adierazpenekin lotuta. Azkenik, duela 
gutxi argitaratutako liburu baten erreseina jaso da. 
Liburu horrek planetari aplikatzen dizkio herrialde 
aberatsetan nagusi den diskurtsoko ideiak.n
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Espainiako ugalkortasun-tasa Europako eta 
munduko txikienetako bat da: emakumeko 

seme-alaben batezbestekoa 1,25 izan zen 2018an. 
Ez da egoera jakin baten araberako fenomenoa, 
ez eta duela gutxikoa ere. Ugalkortasun-tasak 
badaramatza hiru hamarkada emakumeko 1,5 
seme-alaba baino baxuagoa izaten: 2011tik hona 

ESPAINIAKO OSO UGALKORTASUN-TASA BAXUA: UGALKORTASUNARI BURUZKO NAHIEN ETA DATUEN ARTEKO ARRAKALA1

Teresa Castro Teresa Martín
Ikerketa Zientifikoen Batzorde Nagusia (IZBN) Ikerketa Zientifikoen Batzorde Nagusia (IZBN)

Julia Cordero Marta Seiz
Madrilgo Unibertsitate Konplutensea Urrutiko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionala (UHUN)

1,3 seme-alabakoa da, gutxi gorabehera. Eta ez 
du ematen aldi baterako fenomenoa izango denik. 
EINek 2018an argitaratutako proiekzioen arabera, 
hurrengo 50 urteetan ugalkortasun-tasak gorako 
joera arina izango du, baina betiere 1,5 seme-alabatik 
beherakoa.
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1. irudia. Ugalkortasun-indize sintetikoaren bilakaera, Espainia 1900-2018

1. irudian, xx., mendearen hasieratik (emakumeek 
4,7 seme-alaba zituzten batez beste) ugalkortasunak 

Espainian izandako beherakadaren neurria ikusten da. 
Beherako joera hori 60ko eta 70eko hamarkadetako  
baby boom delakoak eten zuen soilik. 70eko 
hamarkadaren erdialdean, ugalkortasun-tasa 2,8 seme-
alabakoa zen emakumeko, Europako batezbestekoa 
(2,1 seme-alaba) baino dezente handiagoa artean, 
baina une horretatik aurrera beherakada nabarmena 
izan du, eta, 90eko hamarkadatik hona, Espainia 
munduko ugalkortasun-tasa baxueneko herrialdeen 
artean dago. xx.i . mendearen hasierak ugalkortasun-

1. Artikulu hau egile beren Ugalkortasun baxuaren erronka 
Espainian izenburuko kapituluan oinarrituta dago. 
Topaketaren Kulturaren J. M. Patino Katedrak argitaratu 
zuen España 2018 txostenean. Eguneratutako datuak 
jasotzen ditu, Lowest-Low and Latest-Late Fertility in Spain: 
Here to Stay? I+G+b-ko Plan Nazionalaren proiektuaren 
esparruan jasoak. [CSO2017-89397-R].

Iturria: Carreras eta Tafunell (Koord.), Estadísticas históricas de España, xix-xx mendeak; INEbase.
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ESPAINIAKO OSO UGALKORTASUN-TASA BAXUA: UGALKORTASUNARI BURUZKO NAHIEN ETA DATUEN ARTEKO ARRAKALA1
tasaren gorakada arin bat ekarri zuen, egoera 
ekonomikoa hobetzeaz gain, etorkin gazteak iritsi 
baitziren, eta etorkin horien ugalkortasun-tasa 
bertako biztanleena baino zertxobait handiagoa 
eta goiztiarragoa zen. Baina gorakada arin hori 
krisi ekonomikoaren etorrerak deuseztatu zuen. 
2008tik 2018ra bitarteko aldian, ugalkortasun-tasa 
emakumeko 1,46 seme-alabatik 1,25era jaitsi zen, 
eta gaur egun, EBko batezbestekoa (1,6 seme-alaba) 
baino dezente baxuagoa da.

 Heriotza-tasa nahiz ugalkortasun-tasa altuko erregimen 
demografiko batetik heriotza-tasa nahiz ugalkortasun-
tasa baxuko baterako trantsizioa unibertsala da, 
eta modernizazio sozioekonomikoarekin batera 
dator. Are gehiago: belaunaldi-ordezkapena 
lortzeko mailaren (2 seme-alaba inguru herrialde 
garatuenetan) azpiko ugalkortasun-tasa gero eta 
ohikoagoa da nazioartean. Nazio Batuen azken 
proiekzioen arabera, munduko biztanleriaren erdia 
inguru bizi da gaur egun belaunaldi-ordezkapena 
lortzeko baino ugalkortasun-tasa baxuagoa duten 
herrialdeetan, eta 2050erako munduko biztanleriaren 
% 70 biziko da (Nazio Batuak, 2019). Ezin dugu, 
beraz, ezohikotzat hartu Espainiako ugalkortasun-
tasaren beheranzko joera. Gaur egungo nazioartean, 
hau da ezohikoa dena: ugalkortasun-tasa emakumeko 
seme-alaba 1etik gertuago egotea 2tik baino. Nazio 
Batuen arabera, munduko biztanleriaren % 6 baino 
ez da bizi 1,5eko ugalkortasun-tasa baino txikiagoa 
duten herrialdeetan (Nazio Batuak, 2019).

Europako egoerari erreparatzen badiogu, herrialde 
guztiek dute gaur egun belaunaldi-ordezkapena 
lortzeko mugaren azpiko ugalkortasun-tasa, baina 
iparraldeko Europako herrialdeek –ugalkortasun-
tasaren beherakada historikoaren aitzindari izan ziren 
herrialdeak, hain zuzen– muga horretatik gertu dauden 
mailak dituzte. 2017. urteari buruzko Eurostaten 
datuen arabera, ugalkortasun-tasa altuenak dituzten 
herrialdeak Frantzia (1,9 seme-alaba), Suedia, 
Danimarka eta Irlanda (1,8 seme-alaba) dira. Aitzitik, 
ugalkortasun-tasa baxuenak hegoaldeko Europako 
herrialdeetan daude: emakumeko 1,3 seme-alaba 
inguru Espainian, Italian, Grezian, Portugalen, Maltan 
eta Zipren. Europako ugalkortasun-tasari buruzko 
gaur egungo mapan dauden aldeek adierazten dute 
seme-alabak izateko baldintzak onuragarriagoak 
direla gizarte batzuetan besteetan baino.

Ugalkortasun berankorreko eta ugalkortasun-ez 
altuko eredua 

Espainiako gizarteko oso ugalkortasun-tasa 
baxuko eredua nabarmen lotuta dago gazteen 
emantzipazioa (ekonomikoa nahiz bizilekuarekin 
lotua) atzeratzearekin, bikote egonkor batekin bizitzea 
atzeratzeko joerarekin, seme-alabak izateko erabakia 
gero eta gehiago luzatzearekin, borondatezko eta ez-
borondatezko ugalkortasun-eza ugaritzearekin eta 
bigarren seme-alabak izateko joera murriztearekin.

2018. urteari buruzko Eurostaten datuen arabera, 
Espainiako gazteek, batez beste, 29,5 urterekin 
alde egiten dute gurasoen etxetik, Suedian baino 
11 urte geroago, gutxi gorabehera, eta Frantzian 
baino 6 urte geroago. Ez da harritzekoa, beraz, 
Espainia amatasunerako eta aitatasunerako trantsizio 
berankorrena duten munduko herrialdeen artean 
egotea. 1980-2017 aldian, lehen semea edo alaba 
izateko emakumeen batez besteko adina 25 urtetik 
31ra igo da. 2017an izan ziren jaiotza guztietatik, 35 
urte baino gehiago zituzten emakumeei zegozkienak 
izan ziren % 31, eta 40 urteko edo gehiagoko 
emakumeei zegozkienak % 7. Amatasuna atzeratzea 
ez dago beti norberaren lehentasunekin lotuta. EINek 
egindako 2018ko Ugalkortasunari buruzko Inkestaren 
arabera (Penit, 2019), 40 urtetik 55 urtera bitarteko 
emakumeen erdiak, gutxi gorabehera, izan du bere 
semea edo alaba ideala iruditzen zitzaion adina baino 
urte batzuk geroago, eta atzerapenaren batezbestekoa 
5 urtera iristen da. Ematen dituzten arrazoi nagusiak 
hauek dira: lanarekin lotuak, ekonomikoak, lan-
bizitza eta familia bateragarri egitea eta bikotekide 
egonkor bat lehenago eduki ez izana.

Lehen semea edo alaba gero eta urte gehiagorekin 
izateko joera ere nabarmena da gizonengan. 1980an, 
lehen aldiz aita izaten zirenen batez besteko adina 
30 urtekoa zen Espainian, gutxi gorabehera. 2017an, 
batez besteko adina 34,3 urtera igota zegoen. Aita 
berri horietatik, 35 urte edo gehiago zituen % 48k, eta 
40 urte edo gehiago % 18k. 2018ko Ugalkortasunari 
buruzko Inkestak erakusten du 40tik 55era bitarteko 
gizonen erdiak baino gehiagok nahiago izango 
zuela lehen semea edo alaba urte gutxiagorekin 
izan. Atzerapen horren arrazoi nagusia bikotekide 
egonkorrik ez izatea dela diote.

Lehen semea edo alaba izateko erabakia hartzeko 
atzerapena lotuta dago, halaber, bere ugalkortasun-
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garaia ondorengorik gabe amaitzen duen emakumeen 
ehunekoak gora egitearekin, eta elementu horrek ere 
eragin handia du ugalkortasun-maila baxuan. Seme-
alabarik izan ez zuten emakumeak % 13 ziren 40ko 
hamarkadan, eta % 23 1970-1971n (2. Irudia). Igoera 

horren ondorioz, Espainia gaur egun ugalkortasun-
ezik altueneko Europako herrialdeen artean dago, 
Alemaniarekin, Austriarekin eta Suitzarekin batera 
(Sobotka, 2017).

2. irudia. Emakumeen banaketa, guztira izan dituzten seme-alaben eta belaunaldiaren arabera

Zenbait pertsonarentzat, seme-alabarik ez izatea 
erabaki aske baten ondorioa da; izan ere, gaur egun 
iraganean baino askoz txikiagoa da aita edo ama 
izateko familiaren, gizartearen eta kulturaren presioa. 
2018ko Ugalkortasunari buruzko Inkestaren arabera, 
20 urtetik 40 urtera bitarteko emakumeen %14k eta 
gizonezkoen %20k seme-alabarik ez dutela izan 
nahi diote. Ehuneko hori orain dela urte gutxi batzuk 
baino altuagoa da: 2006ko Ugalkortasunari buruzko 
Inkestan, emakumeen % 5ek soilik zioen seme-
alabarik ez zuela izan nahi. Hala ere, borondatezko 
eta ez-borondatezko ugalkortasun-ezaren arteko 
banalerroa nahiko lausoa da sarritan. Seme-alabarik 
ez izatea erabakitzen duten emakume askok sarritan 
ez dute lortu haurrak hazteko egokitzat jotzen dituzten 
baldintzak eskuratzea; baldintza ekonomikoak, lan-
baldintzak eta bikote-baldintzak, esaterako (Seiz, 
2013). 2018ko Ugalkortasunari buruzko Inkestaren 
arabera, seme-alabarik ez duten eta izateko asmorik 
ez duten 25-39 urteko emakumeen artean, multzo 
garrantzitsu batek ama izan nahi ez duela (%14) edo 
bere askatasun pertsonala murriztu nahi ez duela (% 
8) dio, baina ohikoagoak dira amatasunak gainditu 
beharreko oztopoetan oinarritutako arrazoiak, hala 
nola bikotekiderik ez izatea (% 21), seme edo alaba bat 
hazteari aurre egiteko zailtasun ekonomikoak (% 19) 

edo lanbide-ibilbideari ekar diezazkiokeen gatazkak 
(% 12).

Ohikoa da seme edo alaba bat izateko erabakia 
bikoteko eta laneko egonkortasuna eta egonkortasun 
ekonomikoa lortu arte atzeratzea, haurrari behar dituen 
zaintza eta baliabideak eskaintzeko. Hala ere, hasieran 
aldi baterakoa izan daitekeen atzerapen hori behin 
betiko bihur daiteke baldintza egokiak lortzen ez badira 
(Tanturri et al., 2015). Ugalkortasunarekin lotutako 
erabakien atzerapenak zerikusia du, halaber, zenbait 
adinetatik aurrera haurdun geratzeko edo haurdunaldi 
bat gauzatzeko zailtasun biologiko handiagoetatik 
eratorritako ez-borondatezko ugalkortasun-ezaren 
probabilitate handiagoarekin (Beaujoan eta Sobotka, 
2018). Argiago esateko, desfase nabarmena dago 
haurrak hazteko baldintza egokiak (bizilekuari, 
bikoteari, lanari eta ekonomiari lotuak) lortzen diren 
adin nahiko berankorren eta erloju biologikoak 
egokitzat inposatzen dituen haien artean.

Ugalkortasun berankorraren ereduaren ondorioz, 
lagundutako ugalketa-teknikak gehien erabiltzen 
dituzten Europako herrialdeen artean dago Espainia. 
2015. urtean, jaio ziren haurren % 8,6 horrelako 
tratamenduen laguntzaz jaio zen (Osasun, Gizarte 

Iturria: Cohort Fertility and Education Database (CFE Database) ‹http://www.cfe-database.org›.

http://www.cfe-database.org/
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Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa, 2015). Dena 
dela, teknika horien arrakasta-indizea nabarmen 
jaisten da adinarekin; hori dela eta, litekeena da 
pertsona askok beren ugalketa-proiektuak gauzatzerik 
ez izatea adin berankorrean hasten direnean. 2019tik 
aurrera bikotekiderik gabeko emakumeek edo 
bikotekidetzat emakumea dutenek mota horretako 
tratamenduak osasun publikoan jasotzeko eskubidea 
berreskuratu dute 

—2013an murriztu zen eskubide hori—, baina 
itxarote-zerrenda luzeek eta ezarritako mugek (40 urte 
eta in vitro) ugalketako 3 ziklo gehienez) emakume 
asko tratamenduak osasun-zerbitzu pribatuetan 
finantzatzera behartzen dituzte. 

Seme-alabarik gabe beren ugalkortasun-aldia 
amaitzen duten emakumeen ehunekoaren hazkundeaz 
gain, 2. irudian ikusten da seme edo alaba bakarra 
ugalkortasun-eredu nahiko ohikoa dela jadanik: 
70eko hamarkadaren hasieran jaiotako emakumeen 
% 24k seme edo alaba bakarra izan du. Azken aldiko 
belaunaldiek 40ko eta 50eko hamarkadetakoek baino 
joera txikiagoa dute bigarren edo hirugarren semea edo 
alaba izateko, eta hori ere Espainiako ugalkortasun-
tasa baxuaren beste elementu adierazgarri bat da. 

Nahi den ugalkortasunaren eta lortutakoaren arteko 
arrakala gero eta handiagoa

Maila oso baxuetara iristera arte jaitsi da ugalkortasun-
tasa Espainian, baina, harrigarria bada ere, 
ugalkortasun-lehentasunek egonkor iraun dute azken 
hamarkadetan. Emakumeek nahiz gizonezkoek batez 
beste nahi duten seme-alaba kopurua biren inguruan 
egoten jarraitzen du, Europako herrialde gehienetan 
gertatzen den bezala (Sobotka eta Beaujouan, 2014). 
2018ko Ugalkortasunari buruzko Inkestaren arabera, 
emakumeek 1,96 seme-alaba nahi dituzte batez beste, 
eta gizonek, 1,86.

Batez beste nahi diren seme-alaben eta benetan 
izaten direnen artean alde handiena duten herrialdeen 
artean dago Espainia. Nahi den ugalkortasun-tasaren 
eta lortzen denaren arteko arrakala ez da nabaria 
orokorrean soilik, baita maila indibidualean ere. 
2018ko Ugalkortasunari buruzko Inkestaren arabera, 
seme edo alaba biologikorik edo adoptaturik gabeko 
45etik 55era bitarteko emakumeen % 39k adierazi 

zuen seme edo alaba bat edo gehiago izan nahiko 
zituzketela.

Datu horiek erakusten dute Espainiako oso 
ugalkortasun-tasa baxua ez dela hartu behar 
amatasunari (eta aitatasunari) uko egin izanaren edo 
haurtzaroa gutxiago baloratzearen adierazletzat. Izan 
ere, seme-alabak hazteak inoiz ez du eskatu hainbeste 
denbora, diru eta maitasun inbertitzea. Nahi den 
ugalkortasun-tasaren eta lortutakoaren artean ikusten 
den aldeak ongizate indibidualaren eta kolektiboaren 
gabezi bat erakusten du (Esping-Andersen, 2013), eta 
iradokitzen du badirela bikote askori beren familia-
proiektua gauzatzeko zailtasunak jartzen dizkieten 
zenbait oztopo.

Nahi den seme-alaba kopurua izatea zailtzen duten 
oztopoak

Oso ugalkortasun-tasa baxuak irautea lotuta dago 
seme-alabak izateko zuzeneko eta zeharkako kostuak 
handitzen dituzten hainbat faktore instituzionalekin, 
ekonomikorekin eta sozialekin. Kostu horiek handiak 
direla uste bada (ez soilik denborari dagokionez, 
baita lanbide-ibilbideari ekartzen dizkion kalteei 
dagokionez ere), ugalkortasunarekin lotutako 
erabakiak atzeratu egiten dira aldi baterako edo 
betiko. Hauek dira pertsonei nahi duten seme-alaba 
kopurua izatea zailtzen dieten oztopoetako batzuk: 
lan-baldintza txarrak –baldintza horiek, halaber, heldu 
gazteak ekonomikoki emantzipatzea eta gurasoen 
etxetik alde egitea zailtzen dute–; soldata eskasak; 
hazkuntzari nahiz lan-bizitza eta familia bateragarri 
egiteari laguntzeko politika publiko ez-nahikoak, 
eta desberdintasunak emakumeek eta gizonezkoek 
zaintzan hartutako arduretan —emakumeen lanaldi 
bikoitza ekartzen du horrek—.

Lan-prekarietatea
Nolabaiteko laneko egonkortasuna lortzeko zailtasun 
gero eta handiagoa oztopo handitzat hartzen dute 
gizon-emakumeek (beste) seme edo alaba bat 
izatea erabakitzeko orduan (Kreyenfeld, Andersson 
eta Pailhé, 2012). Espainiako lanpostuen behin-
behinekotasuna Europako handienetakoa da: lanean 
ari ziren langileetatik, % 27 inguru 2018an, EB-28ko 
batezbestekoaren (% 14) ia bikoitza. Heldu gazteei 
eragiten die gehien lanpostuen behin-behinekotasunak. 
Eurostaten 2018rako datuen arabera, behin-behineko 
kontratu batekin lanean ari ziren pertsonak % 38 ziren 
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25etik 34ra urte zituzten gizonen artean, eta % 41 
emakumeen artean, adin-tarte hori erabakigarria izanik 
ugalkortasunarekin lotutako erabakiak hartzeko. 
Familiak osatzeko garrantzitsuenak izan daitezkeen 
adinetan lan-prekarietatea orokortuta egonik, ez da 
harritzekoa pertsona ugarik beren ugalkortasun-
asmoak atzeratzea edo haiei uko egitea.

Gainera, amatasunak kalteak ekartzen dizkie oraindik 
ere emakumeei lan-munduan. Seme-alabak dituzten 
emakumeek zailtasun handiagoak dituzte lana 
aurkitzeko eta mantentzeko, gehiegitan aritzen dira 
ez-borondatezko lanaldi partzialetan eta ia eszedentzia 
eta lanaldi-murrizketa guztiak eskatzen dituzte (% 
90,6 eskatu zituzten 2017an). Soldata-arrakala ere 
nabarmen handitzen da emakumeak ama direnean. 
Lanbide-ibilbidean izan ditzaketen kalte horiek ere 
kontuan hartzen dituzte emakumeek (beste) seme 
edo alaba bat izateko erabakia hartzerakoan. 2018ko 
Ugalkortasunari buruzko Inkestak seme-alabarik 
gabeko emakumeei galdetu zien ea iruditzen zitzaien 
une horretan seme edo alaba bat izateak eragin 
positiboa, negatiboa edo neutroa izango zuen beren 
bizitzetako zenbait alderditan. Emaitzek erakusten 
dutenez, 20 urtetik 39ra bitarteko seme-alabarik 
gabeko emakumeen artean, % 20k baino gutxiagok 
uste zuten seme edo alaba bat izateak eragin negatiboa 
izango zuela errealizazio pertsonalean edo bikotearen 
harremanean. Aldiz, erdiek baino gehiagok (% 64) 
uste zuten seme batek edo alaba batek eragin negatiboa 
izango zuela lanpostua lortzeko beren aukeretan, 
beren lanbide-garapenean (% 56) edo beren egoera 
ekonomikoan (% 63).

Hazkuntza gutxi babestea
Erakundeek hazkuntza-ardurei eta lan-bizitza, bizitza 
pertsonala eta familia-bizitza bateragarri egiteko 
ahaleginei emandako laguntza urria ere oztopo 
garrantzitsua da ugalkortasun-asmoak gauzatzeko. 
Seme-alabak zaintzeko ardurak familiena izaten 
jarraitzen du —eta familien barnean, emakumeena, 
batez ere—; Estatuak neurri batean eta muga batzuen 
barnean baino ez du laguntzen. 2015. urterako OECD 
Family Database delakoan jasotako datuen arabera, 
familiei erakunde publikoek emandako laguntzak  
—kontuan izanda diru-transferentziak, zerga-
laguntzak eta emandako zerbitzuak— askoz 
txikiagoak dira Espainian (BPGd-ren % 1,36) 
emakumeko 2 seme-alabako ugalkortasunetik hurbil 
dauden Europako herrialdeetan baino, hala nola 

Frantzian (% 3,68) edo Suedian (% 3,54). Gainera, 
ematen diren laguntza urriak familia ugariei ematen 
zaizkie gehienbat, kontuan izan gabe pertsona askori 
ugalkortasun-nahiak gauzatzea eragozten dieten 
oztopoak lehen semea edo alaba izateko urratsa 
ematearekin lotuta daudela. 

Genero-desberdintasunak etxe barruan
Literatura zientifiko ugarik erakusten du etxeko 
lanak eta zaintza banatzeko orduan dauden 
genero-(des)berdintasunek eragin handia dutela 
ugalkortasunarekin lotutako erabakietan (Neyer, 
Lappegård eta Vignoli, 2013). Etxe barneko arduren 
banaketa orekatu samarra izaten da hasieran, baina 
tradizionalago eta asimetrikoago bihurtzen da lehen 
semea edo alaba jaio orduko (González eta Jurado, 
2015), eta horrek bigarren seme edo alaba bat izateko 
erabakia baldintzatu dezake. Esping-Andersen eta 
Billari (2015) gure garaiko gizarte-demografiako 
aditu nabarmenetakoak dira. Bi ikertzaile horien 
ustez, litekeena da ugalkortasunaren susperraldia 
gertatzea genero-berdintasuna gizartean orokortzen 
denean, hala esparru publikoan nola familian. Helburu 
horretara iristeko, beharrezkoa da erakundeen 
laguntza handia. 2021erako aitatasun-baimena gero 
eta luzeagoa egitea eta amatasun-baimenarekin bat 
egitea aurreikusten da. Neurri hori norabide egokian 
hartuta dago partekatutako gurasotasun-ereduak 
ezartzeko eta zaintzen elkarrekikotasuna sustatzeko. 

Litekeena al da ugalkortasun-tasa suspertzea?

Ugalkortasun-lehentasunak bi seme-alabaren 
inguruan mantentzen diren bitartean, badago aukera 
ugalkortasun-tasa igotzeko, nahiz eta oraindik 
ez dagoen susperraldiaren arrastorik. Ez da oso 
probablea Espainiako ugalkortasun-tasa belaunaldi-
ordezkapenaren mugatik (2 seme edo alaba 
emakumeko) gora igotzea epe ertainera edo luzera, 
baina posible izan beharko luke oso ugalkortasun-
tasa baxu batetik baxu samar batera igarotzea, eta 
horrela, ugalkortasun-nahien eta ugalkortasun-
datuen arteko arrakala murriztea. Horretarako, ez 
da beharrezkoa ez natalismoaren aldeko politikak 
garatzea, ez gizarte-alarma sortzea etorkizuneko 
pentsioak nork ordaindu behar dituen gogora ekarriz, 
baizik eta baldintza egokiak sortzea seme-alabak 
izan nahi dituzten pertsonek izateko aukera eduki 
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dezaten. Gazte helduen enpleguaren maila, babesa 
eta kalitatea hobetzeak leundu egingo luke gaur egun 
ugalkortasunaren erloju biologikoaren eta sozialaren 
artean dagoen desfasea. Beste erronka garrantzitsu 
bat lan-bizitzako eta familiako ardurak bateragarri 
egiteko zailtasunak murriztea da, bateragarritasunaren 
eztabaida emakumeekin soilik lotzea saihestuz eta 
erantzunkidetasuna sustatuz, gizonezkoak zaintzan 
erabat murgiltzeko mekanismoen bitartez. Halaber, 
politika publikoen bitartez, hazkuntzarekin lotutako 
kostuak modu ekitatiboagoan birbanatu beharko 
lirateke; esate baterako, kalitatezko haur-eskoletara 
sarbide unibertsala bermatuz eta seme-alabak dituzten 
familien segurtasun-ez ekonomikoa txikiagotuz. 
Kontuan izanda oso ugalkortasun-tasa baxuak 
gizartearen bilakaera kolektiboa ez ezik, banakoen 
bizi-ibilbideak ere baldintzatzen dituela, ugalkortasun-
nahien eta ugalkortasun-datuen arteko arrakala 
murrizteko erabilitako baliabideak ez lirateke gastutzat 
hartu behar, baizik eta etekin ekonomiko eta sozial 
handienetakoa duen etorkizuneko inbertsiotzat. n
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Heriotza-tasa da azterketa demograf ikoaren 
oinarrizko osagaietako bat. Haren ezaugarriek 

eta indarrak baldintzatzen dute hala biztanleriaren 
tamainaren bilakaera, nola biztanleria horren 
egitura eta oinarrizko ezaugarriak. Alde horretatik, 
heriotza-tasa izan da munduko biztanleria gaur 
egungo kopuruetara haztea eragin duen funtsezko 
faktoreetako bat. Gainera, oinarrizko elementua da 
adinen egituran gertatzen diren aldaketak ulertzeko, 
hala nola Mendebaldeko biztanlerietan gertatu den 
zahartze-prozesua.

Heriotza-tasaren garrantzia, eta haren mendetako 
murrizketa, demografia-egituran eta -aldaketetan 
duen eragina baino harago doa. Ildo horretatik, ez 
da gehiegi esatea heriotza-tasa izan dela gure azken 
urteetako historiako aldaketa sozial, politiko eta 
ekonomiko izugarriak ahalbidetu dituen funtsezko 
faktoreetako bat. Joan den mendeko hilkortasun- eta 

HERIOTZA-TASA: ZAHARTUTAKO GIZARTE BATEN ERRONKAK

Unai Martín Roncero
Euskal Herriko Unibertsitatea

osasun-baldintzei erreparatzea nahikoa da ulertzeko 
gaur egun garen ia guztia ezinezkoa litzatekeela garai 
hartako testuinguruan.

Espainian, joan den mendearen hasieran, bizi-
itxaropena 35 urtekoa zen, gutxi gorabehera. 1856-
1860 aldian jaio ziren belaunaldien heriotza-tasaren 
esperientzia eta gurea oso desberdinak dira: ia laurden 
bat ez zen iristen bizitzako lehen urtea betetzera, eta 
erdiak 15 urte egin baino lehen hiltzen ziren (Pérez, 
2003). Heriotza, beraz, eguneroko esperientzia zen, eta 
eragin handia zuen banakoaren bizi-esperientziaren 
ia alderdi guztietan. Dena dela, joan den mendeko 
heriotza-tasaren beherakada hainbestekoa izan zenez, 
bizi-itxaropena bikoiztu egin zen mende honen 
hasieran. Ugaltzeko adinetara ez ezik, zahartzarora 
ere iritsi ziren belaunaldietako hainbat kide. Prozesu 
hori dago historiaren aldi horretan gertatutako gizarte-
aldaketa gehienen oinarrian (Viciana, 2003).

1. grafikoa. Bizi-itxaropenaren bilakaera jaiotzean, sexuen arabera. Espainia 1975-2018

Iturria: erakundeak egindakoa, EINeren datuetan oinarrituta.

Gizonak Emakumeak



15

Oraingo egoerari erreparatzen badiogu, azken 
hamarkadetako Espainiako heriotza-tasaren 
bilakaera ere positiboa izan da. 1975etik 2018rako 
aldian, gizonen bizi-itxaropena 10 urte igo da, eta 
emakumeena, 9,5 urte; igoera hori 2,3 urtekoa izan 
da gizonengan azken hamarkadan, eta 1,6 urtekoa 
emakumeengan. Heriotza-tasa adin guztietan murriztu 
da. Hasieran, bizitzako lehen urteak izan ziren bizi-
itxaropenaren igoeraren protagonista nagusiak, baina 
joan den mendearen amaieratik adinekoengan ikusten 
da murrizketa handiena. Horren ondorioz, adinaren 
arabera zehaztutako heriotza-tasa % 45,6 murriztu da 
1981etik 2016ra bitarteko aldian. Gainera, heriotza-
tasak gaixotasun kronikoei eragiten die orain, 
batez ere: heriotza guztien ia erdiak du zerikusia 
minbiziarekin, gaixotasun zerebrobaskularrekin eta 
beheko arnasbideekin (Osasun, Gizarte Zerbitzu eta 
Berdintasun Ministerioa, 2019).

Egoera horretan, non heriotza-tasa baxua den eta 
gaixotasun kronikoak heriotzaren kausa nagusiak 
diren, heriotza-tasak zenbait erronka jartzen dizkio 
Espainiako biztanleriari.

Hasteko, aurreko hamarkadetako bizi-itxaropenaren 
igoera-erritmo antzekoa mantentzeko gaitasunarekin 
du zerikusia erronka oinarrizkoenak, edo bizi-
itxaropen horrek igotzen jarraitzeko gaitasunarekin. 
Mantenduko al da hurrengo urteetan joan den 
hamarkadetakoen antzeko bizi-itxaropenaren igoera?

Estatistikako Institutu Nazionalak (EIN) egindako 
biztanleria-proiekzioen arabera, bizi-itxaropenak 
igotzen jarraituko du hurrengo hamarkadetan, 
hazkunde hori mantsotu egingo bada ere. Hala, 
2020ko hamarkadan, gizonen bizi-itxaropena urte eta 
erdi baino gehiago igoko da, eta emakumeena urtebete 
baino gehiago, baina 2050eko hamarkadan igoera hori 
urtebetera ez da iritsiko bi sexuetan. Dena dela, lehen 
hurbilpen bat bada ere, proiekzio demografikoek gaur 
egungo egoeratik proiektatutako joerak baino ez dituzte 
adierazten, eta hamarkadatako joerak proiektatzeko 
duten balioa zalantzan jartzeko modukoa da, gutxienez. 
Izan ere, demografian egindako proiekzioek historia 
eta garapen metodologiko luzeak dituzte, baina 
izugarri konplexua da ezartzea zein izango diren 
hurrengo hamarkadetako dinamika demografiko 
orokorrak; eta heriotza-tasarekin zerikusia dutenak, 
bereziki. 

2018 2028 2038 2048 2058

Gizonak 80,4 82,2 83,6 84,8 85,7

Emakumeak 85,8 87,1 88,3 89,2 90,1

1. taula. Etorkizuneko bizi-itxaropenaren bilakaera jaiotzean, sexuaren arabera,  
Estatistikako Institutu Nazionalak egindako proiekzioetan oinarrituta. Espainia 2018-2058

Iturria: erakundeak egindakoa, EINeren datuetan oinarrituta. 

Horrenbestez, ba al du zentzurik bizi-itxaropenaren 
mantsotze posible batez kezkatzeak? 2017tik, 
badago nolabaiteko kezka bizi-itxaropenaren 
azkenaldiko bilakaerari buruz heriotza-tasa aztertzen 
duten ikertzaileen artean. Zenbait ikerketaren 
arabera, heriotza-tasa baxuko zenbait herrialdetan 
(Ingalaterran, Galesen, AEBn edo Irlandan, bereziki) 
heriotza-tasaren mantsotze-prozesu bat izan da 2011-
2012tik (Ho eta Hendi, 2018; ONS, 2018; Raleigh 
2019). Are gehiago: litekeena da heriotza-tasa igotzen 

ere aritzea; Ingalaterrako eta Galesko emakumeengan, 
bereziki (Hiam et al, 2018).

Zenbait arrazoi aipatzen dira prozesu hori azaltzeko, 
eta ez dago adostasun argirik gaiari buruz. Dena 
dela, nahiz eta ikertzaile batzuek kontu estatistiko 
hutsa izan daitekeela dioten (Milne, 2017), gehienek 
krisiaren ondorioak hartzen dituzte joera horren 
aldaketaren kausatzat; austeritate-politikak, batez ere 
(Hiam et al, 2018). Badirudi argi dagoela osasun- eta 
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gizarte-baldintzekin zerikusia duen fenomeno bat 
dela, eta ez biztanleak beren bizi-itxaropenaren muga 
naturalera heltzearekin; izan ere, bizi-itxaropenak 
igotzen jarraitzen du bizi-itxaropen handiko zenbait 
herrialdetan, hala nola Japonian (Lenart eta Vaupel, 
2017). Hori bereziki garrantzitsua da, mantsotze-
prozesua irauli egin daitekeela erakusten baitu. 
Alde horretatik, beharrezkoa egiten da biztanleria 
bakoitzaren heriotza-tasaren joerak eta bilakaera 
horren atzean egon daitezkeen faktoreak aztertzea, bai 
eta ekintza politikoa bideratzea ere, bizi-itxaropenak 
igotzen jarrai dezan mantsotze-prozesu hori, bai 
eta heriotza-tasaren igoera ere, gertatzen ari den 
biztanleria horietan.

Espainiari dagokionez, fenomeno hori aztertzen 
duten ikerketak gutxi dira oraindik, eta krisiak 
heriotza-tasan izan dezakeen eragina aztertu 
dutenak ez dira erabakigarriak izan, oraindik ez 
zutelako behar adinako ikuspegi historikoa ondorio 
sendoak eta esanguratsuak lortu ahal izateko, neurri 
handi batean (Bacigalupe et al, 2016). Duela gutxi, 
Espainiako heriotza-tasaren joera 1981tik 2016ra 
aztertzen duen ikerketa bat argitaratu da, eta denbora-
tarte hori baliagarri samarra izan daiteke joera zein 
izan daitekeen ikusteko. Ikerketa horren emaitzek 
erakusten dutenez, Espainian ere heriotza-tasaren 
joera positiboak mantsotze bat izan du 2010eko 
hamarkadan. Joera hori gizon gazteengan eta 60-
79 urteko gizon-emakumeengan gertatu zen, batez 
ere: aurreneko taldean, kanpoko kausek eragin 
zuten gehien joera-aldaketan; bigarren taldeetan, 
zirkulazio- eta arnas-aparatuko gaixotasunak izan 
ziren joera-aldaketa horretan gehien eragin zuten 
kausak. Egileek krisi ekonomikoarekin lotzen dute 
joera-aldaketa hori (Márquez-Calderón et al., 2019).

Bigarren erronkak osasunaren bilakaerarekin du 
zerikusia, heriotza-tasaz harago. Orain arteko ikerketa 
gehienetan, heriotza-tasaren bilakaeraren deskribapena 
osasunaren eta biztanleriaren ongizatearen adierazle 
ontzat hartzen zen. Hala, bizi-itxaropenaren igoera 
bat biztanleria horren osasunaren hobekuntza zela 
ulertzen zen zuzenean. Alabaina, demografia-
trantsizioan gertatu den aldaketa epidemiologikoak 
gaixotasun kronikoen garrantzia handitzea ekarri 
du, eta gaixotasun horiek heriotza-tasa baino askoz 
harago doan eragina dute biztanleriaren osasunean.

Testuinguru horretan, ikerketen interesa urte 
gehiago bizitzean soilik ez jartzea ekarri du azken 
hamarkadetako bizi-itxaropenaren igoerak, baizik 

eta jakitean gehitu diren urte horiek osasun onekoak 
diren edota, aitzitik, gaixotasunez beteak eta osasun 
txarrekoak diren.

Horri buruzko nazioarteko datuak ez dira 
eztabaidaezinak, eta oraindik ez dago argi zein 
izaten ari den biztanleriaren osasunaren bilakaera 
heriotza-tasaren murrizketaren testuinguruan. Alde 
horretatik, hiru aukera posible proposatu dira. Lehen 
aukerak, erikortasunaren konpresioaren hipotesia 
izenekoak (Fries, 1980), adierazten du heriotza-
tasaren beherakadarekin batera, osasun txarra izaten 
dugun adina ere atzeratzen ari dela. Hala, ezintasun 
batekin edo osasun txarrarekin bizitzen garen urteak 
konprimitu edo kontzentratu egiten dira. Bigarren 
aukerak, erikortasunaren hedapenaren hipotesia 
izenekoak (Gruenmberg, 1977), berriz, adierazten 
du heriotza-tasaren murrizketa erikortasunaren 
hedapenean eta osasun txarrarekin bizi garen denbora 
luzatzean oinarritu dela. Azkenik, tarteko aukera bat 
ere proposatu da, oreka dinamikoa izenekoa (Manton, 
1982). Azken proposamen horren arabera, heriotza-
tasaren murrizketa erikortasun-urteen igoerarekin 
batera badator ere, ezintasun larriko urteak nahikoa 
egonkor mantentzen dira.

Aukera horietako zein egokitzen da ondoen 
e torkizuneko Espainiako biz tanler iaren 
bilakaerarekin? Agian, galdera horrek du garrantzi 
sozial handienetakoa gure garaiko galderen artean. 
Biztanleriaren osasunaren bilakaera goiko hiru 
aukeretako zeini egokitzen zaion, aldatu egiten dira 
zahartzearekin lotutako erronka gehienak, hala nola 
erikortasuna ugaritzea, zaintzen beharra eta osasun-
gastuen igoera (Martín, 2019). Horrela, esaterako, 
biztanleria bat aukera batekin edo bestearekin bat 
etortzeak osasun-gastuaren igoera 4 aldiz handiagoa 
ere izatea ekar dezake (Blanco-Moreno et al., 2013).

Beheko grafikoan, prozesu hori denbora-ikuspegi 
nahikoarekin azter daiteke, Euskadiri dagokionez. 
Bertan, bizi-itxaropenaren bilakaera eta bizi-
itxaropenaren bilakaera osasun onean nahiz txarrean 
jaso dira 1992tik 2017ra doan aldian. Gizonengan 
bezala, emakumeengan ere bizi-itxaropenaren igoera 
osasun oneko urteak ugaritzearekin batera etorri da, 
eta, beraz, osasun txarrean bizitzen garen denboraren 
murrizketarekin. Erikortasunaren konpresio horrek 
denbora-tarte guztirako balio du, baina aldi horren 
bigarren zatian okerrera egiten duela ematen du, 
emakumeengan, batez ere.
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Hirugarrenik, hau da Espainiako biztanleriak heriotza-
tasarekin lotuta duen azken erronka: tasa horretan 
gertatzen diren desberdintasun sozialak murriztea. 
Gainerako biztanlerietan bezala, alde handiak daude 
Espainiako heriotza-tasetan gizarte-taldeen arabera, 
pertsonen heriotza-tasa aldatu egiten baita talde batetik 
bestera. Hala, gure ikasketa-mailak, bizi garen lekuak, 
gizarte-klaseak edota gizona edo emakumea izateak 
baldintzatzen dute zenbat urteko bizi-itxaropena dugun 
eta nolako bizi-kalitatea izango dugun.

Ikerketa askok erakutsi dute desberdintasun horiek 
heriotza-tasan duten garrantzia, zenbait ardatzen 
arabera. Esate baterako, erakutsi da bizi garen auzoak 
10 urte ere alda dezakeela gure bizi-itxaropena, eta 
aztertu diren Estatuko hiri guztietan errepikatzen da 
erregulartasun hori. Gainera, beste zenbait adierazleren 
eragina ere erakutsi da, hala nola ikasketa-mailarena. 
Alde horretatik, hurrengo grafikoan guztizko bizi-
itxaropena eta osasun onekoa ikusten dira, 65 urterekin. 
Lehen mailako ikasketak edo oinarrizkoagoak dituen 
gizon batek 18,2 urte bizitzeko itxaropena du, 8,0 
osasun onean eta 10,2 osasun txarrean. Ikasketa-maila 
igotzen den neurrian, bizi-itxaropena ere igo egiten 
da, halako moduan non unibertsitate-ikasketak dituen 
adin bereko gizon batek 20,4 urte bizitzea itxaroten 
duen (2,2 urte gehiago), horietako 12,5 osasun onean 
(4,6 urte gehiago) eta 7,9 urte osasun txarrean (2,3 urte 

2. grafikoa. Bizi-itxaropenaren bilakaera (barra osoa), ezintasunik gabeko bizi-itxaropena (urdina), bizi-itxaropena ezintasunarekin 
(laranja) eta ezintasunarekin bizitzen den bizitzaren ehunekoa (beltza, eskuineko zutabea) sexuaren arabera. Euskadi 1992-2017

gutxiago). Emakumeei dagokienez, aldeak ere nabariak 
dira, halako moduan non unibertsitate-ikasketak 
dituztenek lehen mailakoak edo oinarrizkoagoak 
dituztenek baino urte gehiago bizitzeko itxaropena 
duten (2,3 urte gehiago), eta horietatik, are urte gehiago 
osasun onean (6,8 urte) eta gutxiago osasun txarrean 
(4,5 urte).

Aipamen berezia merezi dute genero-desberdintasunek 
heriotza-tasan eta osasunean duten eragina. Estatuan, 
gizonen bizi-itxaropena emakumeena baino 5 urte eta 
erdi laburragoa da (García y Grande, 2018). Alde hori 
sistema patriarkaletan emakumeek duten bizitzeko 
moduari zor zaio nagusiki; izan ere, aldeen 2 urte 
inguru soilik dagozkio, dirudienez, desberdintasun 
biologikoei. Hala ere, emakumeen osasun-egoera 
okerragoa da gizonezkoena baino adin guztietan.

Heriotza-tasekin eta osasunarekin lotutako 
desberdintasunen murrizketa erronka handia da gizarte- 
eta osasun-politikentzat. Desberdintasunek heriotza-
tasan duten eragina oso handia da, beste arrisku-
faktore klasiko batzuena (tabakoarena, esaterako) 
baino handiagoa. Ildo horretatik, erakutsi da Euskadin, 
esaterako, heriotza-tasarekin lotutako desberdintasunak 
deuseztatzeak gertatzen diren heriotzen % 20 murriztu 
ditzakeela.  n

Iturria: Martín, 2019.
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transfers (2004-50)», in European Economy, 
Special Report n.º 1.

Fries, J. F. (1980), «Aging, natural death, and the 
compression of morbidity» in New England Journal 
of Medicine, 303, 130-135.

García, J. M., Grande, R. (2018), «Cambios en las 
diferencias por sexo en la esperanza de vida en 
España (1980-2012): descomposición por edad y 
causa» in Gaceta Sanitaria 32(2), 151-157.

Gruenberg, E. M. (1977), «The failures of success», 
in Milbank Memorial Fund Quarterly/ Health and 
Society, 55, 3-24.

Hiam, L., Harrison, D., McKee, M. et al. (2018), «Why 
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Lenart, A., Vaupel, J. W. (2017), Questionable evidence 
for a limit to human lifespan, in Nature. 546, E14-14.

3. grafikoa. Bizi-itxaropena (barra osoa), bizi-itxaropena osasun onarekin (urdina), bizi-itxaropena osasun txarrarekin (laranja), eta 
gizonak eta emakumeak osasun onarekin bizi izaten diren bizitzaren ehunekoa (grisa, eskuineko zutabea) 65 urterekin, ikasketa-

mailaren arabera. Espainia 2011
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Mendea aldatu zenetik, migrazio-mugimenduak 
gure dinamika geografikoaren funtsezko osagai 

bihurtu dira, eta ondorio garrantzitsuak izan dituzte 
herrialdearen bizitza ekonomikoan, sozialean eta 
politikoan. Espainian gaur egun bizi diren etorkin-
jatorriko biztanle gehienen profila bi migrazio-
mugimenduk eratu dute: batetik, 2000ko hamarkadaren 
hasierako goraldiak erakarritako atzerritar ugarien 
iritsierak; bestetik, haietako askok alde egin izanak 
2008an hasitako krisi ekonomiko larriaren garaian. 

Gainera, atzerriko fluxuez gain, kontuan hartu behar 
dira krisiaren amaieran, prekarietateak eta lana 
aurkitzeko itxaropen-faltak desanimatuta, Espainia 
utzi zuten gazte espainiarren kopuru handia, ezinezkoa 
egiten baitzitzaien emantzipatzea. Eta, beste alde 
batetik, beste herrialde batzuetan jatorria zuten 
sarrera-fluxuek ez zuten etenik izan, ezta krisiaren 
une gorenean ere. Nahastu egiten ziren familiak berriz 
elkartzeko mugimenduak eta iraupena izan duten 
migrazio-mota berriak (areagotu ere egin dira azken 
horiek, susperraldiak bultzatuta).

Heterogeneotasun hori eta hortik sortzen den 
konplexutasuna oso gutxitan aipatzen da albistegietan. 
Krisiaren hasieratik, komunikabideek garrantzi handia 
eman zioten pateretan etortzen diren atzerritarren 
iritsierari eta gazte espainiarren irteerari, baina guztiz 
ahaztu zuten aipatzea hala aireportuetatik iristen ziren 
atzerritarrak, nola jatorrizko herrialdeetara itzultzeko 
migrazio-fluxuak, espainiarrenak barne. Horrek 
guztiak Espainiako migrazio-dinamikaren irudi 
desitxuratua sortzea ekarri du, eta, modu horretan, 
zaildu egiten da sarri askotan berez konplexua den 
gai bati buruzko eztabaida lasaia, bereziki migrazio-
politikak eta politika horiek integrazio-prozesuan izan 
ditzaketen ondorioei buruz hitz egin nahi izanez gero.

Etorri direnak

2000. urtean hasitako immigrazio-goraldiak 720.000 
biztanleko batez besteko hazkundea eragin zuen 

ESPAINIAN AZKENALDIAN IZANDAKO MIGRAZIO-MUGIMENDUAK

Amparo González-Ferrer
Ikerketa Zientifikoen Batzorde Nagusia (IZBN)

urteko 2002-2008 aldian; goraldi horren ondoren, 
atzerritarren sarrerak gutxitzen joan ziren 2009tik 
aurrera. 2008an, atzerritik etorritako 566.000 sarrera 
erregistratu ziren; urte horretatik aurrera, urteko 
immigrazio-fluxuen tamaina txikitzen joan zen, 
2013an hondoa jo arte.

Dena dela, hondoa jotzeak ez zuen esan nahi 
immigraziorik ez zegoenik. Krisiaren urte txarrenean, 
2013an, atzerritik etorritako 275.000 sarrera 
erregistratu ziren. Ordutik aurrera, iritsierak ugaritzen 
hasi ziren berriro, urtean baino urtean gehiago, 2017ra 
arte, urte horretan mantsotu egin baitziren, joera artean 
gorakoa bazen ere. Nolanahi ere, 2018ko datuak dira 
ditugun azkenak, eta urte horretako sarrera kopurua 
(628.000) hamar urte lehenagokoa (566.000) baino 
handiagoa izan zen; hau da, krisiaren hasierakoa baino 
handiagoa.

Joera hori ez da kanpotik etorritako sarreretan soilik 
argi ikusten, baita itsasoz iritsitakoetan ere. Batez 
beste, aztertutako aldian, itsasoz iritsitako etorrerak 
kanpoan jaiotako pertsonen sarreren ehuneko 3 baino 
ez dira izan, urteen artean zenbait gorabehera izan 
badira ere: 2010ean ehuneko 1 izan ziren itsasoz 
iritsitakoak, eta 2018an, ia ehuneko 9. Hau da, 
sarrera guztien oso ehuneko txikia, nolanahi ere. 
Hori ez dator bat komunikabideek ematen dioten 
garrantziarekin, eta, sarritan, desitxuratu egiten da 
etorkin horien kopuruei buruzko pertzepzioa. Izan 
ere, 2018an erregistratutako sarrera guztien ehuneko 
9 izatera iritsi zirela onarturik, Espainian bizi den 
biztanleriaren tamainan haiek duten eragina askoz 
txikiagoa da, kontuan izanda itsasoz sartzen direnetako 
asko eta asko berehala itzultzen eta egozten direla eta, 
horren ondorioz, apenas eragin demografikorik duten 
sarrerak direla1.

1. Ehuneko hori % 4koa izango da, gutxi gorabehera, 
2019an, kontuan izanda azken hiletan izugarri murriztu 
direla itsasoz iritsitakoak. 
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Beste hitz batzuekin esanda, azken hamarkadako 
Espainiako immigrazioan oso bi fase desberdin 
bereiz daitezke, bat datozenak, grosso modo, ziklo 
ekonomikoaren aldaketekin: atzeraldi-fasea 2013ra 
arte, eta susperraldi gorabeheratsuko fasea ordutik 
aurrera. 2008tik 2013ra, Hego Ameriketan eta Afrikan 
jatorria zuten sarrerak gutxitu ziren batik bat, batez 

beste ehuneko 22 eta ehuneko 18 murriztu baitziren, 
hurrenez hurren, bost urte horietan, batez besteko 
jaitsieraren gainetik (ehuneko 14koa). Europar 
Batasuneko gainerako herrialdeetatik zetozenak 
ehuneko 11 gutxitu ziren, eta Erdialdeko Amerikako 
eta Asiako herrialdeetatik etorritakoak ere gutxitu 
egin ziren, baina besteak baino gutxiago.

1. grafikoa. Atzerrian jatorria duen immigrazio-fluxua, 2008-2018

2. grafikoa. Atzerrian jatorria duen immigrazio-fluxua, jaiotza-lekuaren arabera, 2008-2018

Iturria: Migrazioen Estatistika (EIN) eta Legez Kontrako Immigrazioaren Balantzea (Barne Ministerioa).

Oharra: atzerrian jaio direnen sarrerak soilik jaso dira.

Iturria: Migrazioen Estatistika (EIN).

Oharra: atzerrian jaio direnen sarrerak soilik jaso dira.
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2014an, susperraldiaren hasierarekin batera, migrazio-
zikloa ere aldatu egin zen, eta sarrerak ugaritzen hasi 
ziren: hurrengo bost urteetan ehuneko 19 igo ziren, 
batez beste, eta hori aurreko bosturteko erorialdia 
baino goraldi handiagoa da. Gainera, jatorrien 
arabera, aurreko bosturtekoan gehien gutxitu zirenak 
—hegoamerikarrak eta afrikarrak— igo ziren gehien, 
ehuneko 36 eta 20, hurrenez hurren, Erdialdeko 
Amerikatik etorritakoekin batera (ehuneko 22). Eta 
Europakoak, Europar Batasunekoak zirenak eta ez 
zirenak, etorri ziren gutxien (ehuneko 8).

Beste herrialde batzuek (Ameriketako Estatu Batuak, 
adibidez) prestakuntza duten etorkinen ehuneko 
handiagoa erakartzea lortzen dute Espainiara 
ere migranteak bidaltzen dituzten herrialdeetatik 
(González-Ferrer y Stanek, 2014; Bertoli et al., 
2011, 2013), baina gure herrialdea ez da salbuespena 
nazioarteko migranteek erakusten duten hautespen 
positiboaren eredu orokorrarekiko: hartzen ditugun 
immigranteen batez besteko hezkuntza-maila 
handiagoa da jatorrizko herrialdeetan gelditzen 
direnena baino. Hori bai, hautespen horren galbahea, 
eta zeinua ere bai, aldatu egin daiteke denboran zehar, 
eta horrela gertatu da Espainian: Espainiara zetozenen 
hautespen positiboaren galbaheak okerrera egin zuen 
2000ko hamarkadako goraldiko fluxuek aurrera egiten 
zuten eta sendotzen ziren neurrian, baina krisia iritsi 
zenean, bilakaera negatibo hori eten egin zen, eta 
iraultzen hasi zela ematen zuen (Fernández Huertas-
Moragas, 2014).

Ikusteko dago ea joera hori berriro aldatu den 
azkenaldiko susperraldi ekonomikoarekin izandako 
fluxuen gorakadarekin. Ikusi beharko da, halaber, 
etortzen direnen arteko hautespen positibo hori alde 
egiten dutenen hautespen-prozesuak aldatu egiten 
duen ala ez.

Alde egin dutenak

Askotan pentsatu ohi dugunaren aurka, emigrazioa 
ez da beti joaneko bidaia soilik. Izan ere, badakigu 
itzulerako bidaiak gero eta ugariagoak direla, 
baita gurea baino garapen-maila apalagoa duten 
herrialdeetatik etortzen diren immigrante askorentzat 
ere. Hala ere, irteera-fluxuak ez dira sarritan kontuan 
hartzen, haiei buruzko informazio zehatza biltzeko 
zailtasuna handiagoa delako, neurri batean.

Espainiaren kasuan, garrantzitsua da kontuan 
izatea irteerak sarrerak baino atzerapen handiagoz 
erregistratzen direla, joaten diren gehienek ez baitute 
irtengo direla zuzenean jakinarazten bidaia-egunaren 
inguruko egunetan: Administrazioak a posteriori 
egindako erregistroen eguneratzeetan agertzen dira, 
pertsona horiek Espainian bizi ez direla egiaztatzen 
denean. Horregatik, kopuru horietan sarritan alde 
handia egoten da benetako irteera-datatik estatistikoki 
kontabilizatzen den datara arte. Beste era batera 
esanda, 2013an gertatu direla erregistratu diren 
irteeretako asko 2012an egindakoak izan litezke, eta 
hori kontuan hartu behar da itzuleraren arrazoiei eta 
zenbait faktorek alde egiteko erabakietan duten eragin 
handiagoari edo txikiagoari buruzko interpretazioak 
egin nahi direnean.

Nolanahi ere, Migrazioen Estatistikako datuek 
adierazten dutenez, azken hamarkadako irteeren 
joera sarreren joeraren alderantzizkoa da, espero 
zitekeen bezala: 2008. urtean 250.000 irteera izan 
ziren, eta kopuru horren ia bikoitza 2013an; 2018an, 
berriz, berriro ere 250.000 pertsona irten ziren (ikus 
3. grafikoa). 2008tik 2013ra immigranteen irteerak 
ehuneko 14 igo ziren batez beste, eta 2013tik 2018ra 
irteera horiek ehuneko 9 murriztu ziren. Kolektiboka, 
gehien irten zirenak Erdialdeko Ameriketakoak, 
Asiakoak eta Europar Batasunekoak izan ziren. 
Bitxia bada ere, datuek iradokitzen dute susperraldi-
urteetan Europar Batasuneko europarrek gainerako 
taldeek baino neurri handiagoan jarraitu dutela 
Espainiatik alde egiten; britainiarrek, batez ere, bai 
eta eskandinaviarrek ere. Bestalde, hegoamerikarrek 
utzi diote gehien alde egiteari.

Orain artekoa datu eta erregistro orokorrek diotena; 
baina zer dakigu gure artean denbora-tarte bat egin 
ondoren itzultzen direnez eta geratzea erabakitzen 
dutenez? Lortzen al dugu geratzea prestakuntza-
maila handiena dutenak eta, beraz, lanbide-garapena 
eta integrazioa lortzeko aukera gehien dutenak, 
hasiera batean behintzat? Ala uxatu egiten ditu gure 
lan-merkatuak eta itzuli egiten dira zerbait aurrezten 
dutenean edo gure herrialdea baino helmuga hobea 
aurkitzen dutenean?

Lehen aldiz, itzultzeko erabakian eragiten duen 
hautespen-prozesu horren hainbat alderdi azter 
ditzakegu, EINeren laguntzari esker; horretarako, 
Espainian 2007an lan egiteko adinarekin bizi ziren 
biztanle etorkinen artean egindako Immigranteen 
Inkesta Nazionaleko informazioa eta Migrazioen 
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Estatistikan eskuragarri dagoen irteeren informazioa 
batu ditugu. Datuek adierazten dutenez, 2000. 
urtetik 2007. urtera iritsi zirenen laurdenak, gutxi 
gorabehera, joan den hamarkadan (2008-2018) alde 
egin zuen, lehenago alde egin ez bazuen. Jatorriaren 
arabera, tamaina handieneko talde nazionalei soilik 
erreparatuz, portugaldarrak itzuli ziren gehien, eta 
ondoren, ekuadortarrak (ehuneko 35 eta ehuneko 
28, hurrenez hurren), eta errumaniarren eta 
alemanen ehuneko 25 inguru ere bai. Beste leku 
batzuetako egoerekin alderatzea zaila da, itzulera-
tasei buruzko informazioa urria delako, oro har, 
baina ehuneko horiek arrazoizkoak ematen dute, 
kontuan izanda ELGEk (2008) kalkulatzen duela 
prestakuntza zuten migranteen ehuneko 20tik 50era 
(gehien mugitzen direnak, hasiera batean) joaten 
dela bizi den ELGEko herrialdetik iritsi ondorengo 
bost urteetan. Talde jendetsuenetatik, kolonbiarrek 
eta marokoarrek dituzte itzulera-tasa txikienak 
aipatutako hamarkadan. 

Eta garrantzitsuena: azterketa xeheago baten emaitzek 
ez dute erakusten hezkuntza-mailaren araberako 
alderik Espainiatik alde egiteko etorkinek duten joeran. 
Horrek esan nahi du ez dugula lortzen prestatuenak 
hautatzea iristen direnean, eta prestakuntza handiena 
duten horien galeraren ehunekoa ere ez dela besteena 
baino handiagoa. Emakumeek, berriz, ez dute 
gizonek adinako joera alde egiteko, eta ez dago 
desberdintasunik Espainian noizbait lan egin dutenen 
eta beti lan-merkatutik kanpo egon direnen artean, edo 
multzo horien eta krisia hasi aurretik irregulartasun-
aldiren bat igaro zutenen artean. Beste era batera 
esanda, ematen du lege- eta/edo lan-esparruan egoera 
okerrena dutenek alde egiten dutela. Baina emaitza 
partzialak dira, eta datu horiei alde egiten duten 
gehienen jatorrizko herrialdeen egoerari buruzko 
adierazleren bat gehitu beharko litzaieke, dezente 
baldintzatu baitezakete Espainian bizi den egoeraren 
esanahia (González-Ferrer eta Cebolla Boado, 2018).

3. grafikoa. Atzerrira joan direnen emigrazio-fluxua, 2008-2018

Iturria: Migrazioen Estatistika (EIN).

Oharra: atzerrian jaio direnen sarrerak soilik jaso dira.

Atzerrirako fluxuak (atzerrian jaioak)
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Oraindik gure artean bizi direnak

Oro har, sarrera- eta irteera-fluxuen dinamika hori 
dela-eta, gure herrialdean bizi den etorkin-jatorriko  
biztanleria zertxobait hazi da: 2008an, 6.044.000 ziren 
(ehuneko 13), eta 2019an, 6.742.948 dira (ehuneko 
14,3). Hau da, 700.000 pertsona gehiago, krisiak 
krisi. Eta kontuan izan behar da krisiak bi ondorio 
nabarmen izan zituela: iritsierak nabarmen murriztea, 
aurrerago ikusi dugun bezala, eta goraldian Espainian 
bizitzen jarri ziren askok alde egitea.

Hazkunde arin horretaz harago, profila aldatu da 
gehien. Jatorriaren arabera sarrerek eta irteerek 
modu desberdinean gora eta behera egiteak Europar 
Batasuneko europarren pisu erlatiboaren murrizketa 
nabarmena ekarri du, ehuneko 36 baino gehiago 
izatetik ehuneko 27 baino gutxiago izatera igaro 
baitira. Esate baterako, britainiarrak eta errumaniarrak 
asko jaitsi dira, eta zertxobait gutxiago alemanak 
eta portugaldarrak. Italiatik datozenak soilik hazi 
dira modu esanguratsuan. Europar Batasuneko 
europarrek galdutako garrantzia latinoamerikarrek 
irabazi dute, neurri handi batean: guztien ehuneko 
41 dira jadanik. Kolonbiarrek, venezuelarrek eta 
erdialdeko amerikarrek gero eta garrantzi handiagoa 

dute; Ekuadorrekoek eta Argentinakoek, berriz, 
protagonismoa galdu dute.

Afrikarren garrantzi edo pisu erlatiboak ere gora egin 
du: 2008an ia ehuneko 16 ziren, eta 2019an, ehuneko 
18. Hori marokoarrak, eta ez Saharaz hegoaldekoak, 
ugaritu direlako gertatu da, batez ere. Azken horiek, 
guztira, 200.000 eskas dira, Senegaldik etorritakoak 
gehienak (75.000). Asiako biztanleria bikoiztu egin 
da, eta, 2008tik honako aldian, hura hazi da gehien, 
erdialdeko amerikarren atzetik. Hala ere, haien 
kopuruak, oro har, erlatiboki txikia izaten jarraitzen du 
gaur egun Espainian bizi den biztanleria etorkinaren 
multzoan: ia milioi erdi pertsona, eta horien artean 
nagusi dira oso nabarmen Txinakoak, Pakistangoak, 
Indiakoak eta Filipinetakoak.

Adinaren eta sexuaren araberako osaerari dagokionez, 
pasa den hamarkadan, gizon immigranteak zertxobait 
gehiago izatetik (92 emakume 100 gizoneko 2008an) 
emakumeak zertxobait gehiago izatera igaro gara (107 
emakume 100 gizoneko 2019an). Hori, neurri batean, 
Erdialdeko Ameriketatik eta Europar Batasunetik 
kanpo dauden Europako herrialdeetatik etorritako 
taldeak (emakumeak dira nagusi horietan) ugaritu 
direlako gertatu da; horrez gain, eragina izan dute 

4. grafikoa. 2000-2007 aldian iritsitako etorkin-multzoko zer ehunekok alde egin duen  
Espainiatik 2008-2018 aldian

Iturria: erakundeak egina.

Bizitzen geratutako denbora 2008tik

Maroko Ekuador
Errumania Kolonbia
Frantzia Argentina 
Erresuma Batua Alemania
Portugal
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5. grafikoa. Jatorrizko talde bakoitzaren garrantzi erlatiboa atzerrian jaiotako  
eta Espainian bizi den guztizko biztanleriarekiko 2008an eta 2019an

Iturria: Udal Errolda (EIN))

6. grafikoa. Atzerrian jaio eta Espainian bizi den biztanleriaren osaera,  
adinaren arabera, 2008-2018 (guztizkoarekiko ehunekoa)

Iturria: Udal Errolda (EIN))

EB (28)
Europa (EBkoa ez)
Ipar Amerika
Erdialdeko Amerika eta Karibea
Hego Amerika
Afrika
Asia
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familiak berriz elkartzeko prozesuak eta gizon 
gehiago beren jatorrizko herrialdera itzuli izanak, 
batez ere langabeziak gizonak nagusi ziren sektoreak 
(hala nola eraikuntza) astindu zituenean eta oraindik 
familiarik osatu ez zuten edo beren familia berriz 
elkartu ez zuten gizonei eragin zienean.  

Eta antzeko arrazoiek azaltzen dute, halaber, gure 
herrialdeko biztanleria etorkinaren zahartzea. 20 
urtez azpiko etorkinak kanpoan jaiotakoen ehuneko 
15 ziren orain dela hamarkada bat, eta gaur ehuneko 
11 baino ez dira. Baina beherakada esanguratsuena 
20tik 34ra bitarteko biztanleria gaztearen artean 
gertatu da, ehuneko 38 izatetik ehuneko 27 izatera 
igaro baita; 35etik 49ra bitartekoak, berriz, 6 puntu 
ugaritu dira, 50etik 65era bitartekoak, 7 puntu, eta 
65etik gorakoak, 2 puntu.

Hori bai, zahartze hori haietako askok Espainian 
bizitzen ematen duten batez besteko denbora 
luzatzearekin eta legezko egoera egonkortzearekin 
batera gertatzen da, eta horren emaitza, sarritan, 
espainiar nazionalitatea eskuratzea izaten da. Horrek 
guztiak gure artean geratzen direnei integratzen 
lagundu behar lieke, bai lan-munduan, bai errealitate 
soziopolitikoan. Izan ere, 2008tik 2012ra, krisiaren 
une okerrenean, legez kanpo zeudenen tasa nabarmen 
jaitsi zen; horrekin batera, bizileku iraunkorrerako 
baimena (Espainian legezko egoeran 5 urte jarraian 
bizitzen egon beharra dago hori lortzeko) lortu zuten 
atzerritarren ehunekoa guztizkoaren ehuneko 36tik 
ehuneko 68ra igaro zen atzerritartasun-araudipean 
zeuden guztien artean, eta gaur egun ehuneko 83 
dira (González-Ferrer eta Cebolla Boado, 2018). 
Beste alde batetik, atzerrian jaiotako biztanleria 
guztiaren ehuneko 33k espainiar nazionalitatea du 
gaur egun; hau da, orain dela hamar urte zutenaren 
hirukoitzak. Bi milioi pertsona baino gehiago dira, 
eta oso litekeena da Espainian beren bizitza osoa 
ematea modu egonkorrean edo aldizkakoan; gainera, 
gure biztanleriaren aniztasuna areagotuko dute, orain 
dituzten eta etorkizunean izango dituzten familien 
bitartez.

Azken Biztanleria Erroldak, 2011koak, aukera eman 
zuen lehen aldiz etorkinen ondorengoak zehaztasunez 
identifikatzeko. Errolda horren arabera, bigarren 
belaunaldia deiturikoa (guraso etorkinak izanik, hemen 
jaio diren pertsonak) 800.000 pertsona ingurukoa zen, 
eta horiei bikote mistoen (gurasoetako bat Espainian 
jaioa eta bestea atzerrian jaioa) ondorengo milioi 

bat pertsona baino gehiago batu behar zitzaizkien. 
2021eko erroldak talde horren beste hazkunde baten 
berri emango digu. Egoera horrek berezko erronkak 
jartzen dizkie gizarte hartzaileei, eta erronka horiek 
lotuago daude aniztasunaren kudeaketarekin eta 
desberdintasunak murriztearekin orain arte ohikoa 
izan den fluxuak kudeatzeko kezkarekin baino 
(González-Ferrer eta Cebolla Boado, 2018).

Amaierako gogoetak

Azken hamarkadan, Espainia gero eta immigrazio-
herrialde helduagoa bihurtu da, zenbait komunitateren 
finkatze luzea beste komunitate batzuen duela gutxiko 
etorrerarekin konbinatzen duena. Orain, gure politikak 
ez dira diseinatu behar betiko fluxu-kudeaketari 
(hazkundeari eta gizarte-kohesioari ekarpen handiena 
eta onena egin diezaioketenak hautatzea bultzatuz) 
aurre egiteko soilik; gure biztanleriak barnean duen 
gero eta aniztasun handiagoa kudeatzeko ere diseinatu 
behar dira, lantokietatik ikastetxeetara hedatu baita 
aniztasun hori.

Artikulu honetan erakutsi diren zifrek alde 
garrantzitsuak iradokitzen dituzte jatorrizko taldeen 
araberako migrazio-dinamiketan. Dinamika horien 
atzean, gainera, ez du ematen faktore bakar bat 
dagoenik eta, horrenbestez, hautespen-politika 
malguak diseinatzeko zailtasuna adierazten dute, 
heterogeneotasun horretatik sortutako aukerak 
maximiza daitezen. Lehenik, Espainian zenbat eta 
zer motatako etorkinak hartzen ditugun zehazteko 
prozesuetan, etorkinentzat aukerako helmugak diren 
beste herrialde batzuetako kanporatze-faktoreen 
eta migrazio-politiken garrantzia gure migrazio-
politikena adinakoa edo handiagoa izaten da. 
Bigarrenik, beste herrialde batzuetan funtzionatzen 
duenak ez du zertan funtzionatu gurean, edo, agian, 
ez ditugu migrante-mota berdinak bilatu nahi. Duela 
gutxiko lan batek erakutsi duenez (Cebolla eta Miyar, 
2019), Europara etortzen diren goi-mailako ikasketak 
dituzten migranteen artean, epe motzerako edo aldi 
baterako migranteek eta helmuga-herrialdeetan 
beren egonaldia luzatzen duten migrante prestatuek 
oso modu desberdinean baloratzen dituzte gure 
gizarteetako zenbait funtsezko elementu, hala nola 
zergen maila edo ongizate-zerbitzu publikoak. 
Azkenik, funtsezkoena epe ertainera ez da nor etortzen 
ari diren, baizik eta nola integratzen diren dagoeneko 
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hemen daudenak, horren araberakoa izango baita nor 
geratuko den, zer migrazio-sare finkatzen diren eta 
zer mezu bidaltzen dizkiegun, herrialde hartzaile gisa, 
zenbait helmugaren artean gurera etortzea kontuan 
hartzen dutenei beren erabakia hartzerakoan.

Beste era batera esanda, pentsatu ohi dugu fluxuak 
kontrolatzeko politikak, haien diseinua eta haien 
arrakasta- edo porrot-maila direla profil hori 
eratzeko faktore erabakigarria. Baina errealitatea ez 
da hain sinplea; politika horiek elementu bat baino 
ez dira Espainia helmuga duten migrazio-fluxuen 
osaera eta kopurua eratzeko hautespen-prozesu 
konplexu eta bizietan eragiten duten elementu 
ugarietan. Nazioarteko migrazio-merkatua gero eta 
lehiakorragoa eta asaldatuagoa izanik, oso litekeena 
da bisa-politikak baino askoz erabakigarriagoak 
izatea herrialde barneko bizi-baldintzak eta baldintza 
horiek, migranteentzako eta bertako herritarrentzako, 
eratzen dituzten politikak integrazio-prozesuan 
eta immigrazioak gure herrialdeari egindako 
ekarpenean. n
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BIZTANLERIAREN ETORKIZUNA. ETORKIZUNEKO BIZTANLERIA

Oso zaila da etorkizunari buruzko aurreikuspenak egitea. 
(Yogi Berra).

E torkizuna iragartzeko jarduerak berezkoak ditu 
gizakiak. Denboran zehar garatzen den eta 

emaitza ziurrik ez duen fenomeno bat dagoenean, 
pertsonok etorkizuneko egoera posibleen espazioaren 
(egoerak / emaitzak) irudikapen bat egiteko joera 
dugu, egoera bakoitzari gertagarritasun-balorazio bat 
esleituz.

Etorkizuna iragartzeko jardueretan huts egitea ere 
berezkoa du gizakiak. Eta hori zenbait arrazoi direla-eta 
gertatzen da. Horietako bat negatibotasunerako joera 
izenekoa da. Pertsonok aztergai dugun fenomenoaren 
emaitza kaltegarriei erreparatzeko joera izaten dugu, 
eta gertatzeko probabilitate handiagoa dutela uste 
izaten dugu. Gure psikologian, hain gizatiarra den 
kortex zerebralean gehienbat, honako hau dago 
idatzita, dirudienez: «zuhur dabilena da abilena», 
edo antzeko zerbait. Etorkizunaz egin ohi ditugun 
irudikapenak distopikoak edo negatiboak izan ohi 
dira. Besteen irudikapenei buruz ditugun iritziak ere 
bai.

Proiekzio demografikoen esparruan ez dira adibideak 
falta, eta askotan kontraesankorrak diren arriskuez 
kezkarazten gaituzte. Munduko gehiegizko biztanle-
kopuruagatiko kezka, planetako baliabideak arriskuan 
jartzen dituena, harmonian bizi da, itxuraz, jaiotza-
tasa baxuari buruz dugun kezkarekin batera; gizarte-
babeserako sistemak arriskuan jartzen dituen horrekin, 
hain zuzen.

Erabiltzen ditugun ereduekin du zerikusia etorkizunaz 
egiten ditugun irudikapenetan huts egitera 
eramaten gaituen beste arrazoietako batek. Ereduak 
errealitatearen irudikapen sinplifikatuak dira, eta 
alde batera uzten dituzte, neurri handi batean, datuak 
benetan sortzen dituen checks and balances delakoen 
sistema konplexua. Gizarteak moldakorragoak dira 
ereduak baino.

Adibidetzat prospekzio demografikoaren esparrua bera 
har dezakegu. Arlo horretan, biztanleriaren dinamika 

deskribatzen duten tresna matematikoak garatu dira, 
eta proiekzio-ereduak dute izena. Osagaien metodoa 
erabiltzen da gehien. Metodo horrek adierazpen 
matematikoak doitzen ditu biztanleriaren kopurua 
aldatzen duten fenomenoen (osagaiak) bilakaerara: 
ugalkortasun-tasa, heriotza-tasa eta mugikortasuna. 
Ikertzaile askok onartzen dute (neu ere bat nator) 
egiteko modu hori hobea dela eredu bat biztanleriaren 
bilakaerari egokitzea baino. Hala ere, osagaietako 
bakoitza proiektatzen denean, iraganeko joerak 
estrapolatzen dira edo balio arauemaileak inposatzen 
dira adituen iritzietan oinarrituta, azpian dauden 
mekanismo kausalak agerian jarri beharrean.

Ikus ditzagun heriotza-tasaren kasuari lotutako 
arazoak. Erregulartasun historikoak erakusten du 
jaiotzen garen uneko bizi-itxaropenak hamarkadak 
daramatzala igotzen erritmo egonkor samarrean (0,2 
urte gehiago igarotako urte bakoitzeko). Erritmo 
horretan, bizi-itxaropenak urtebete egiten du gora 
bosturteko, edo beste ikuspegi batetik, seme-alabak 
beren gurasoak baino 5 edo 6 urte gehiago bizi izaten 
dira, batez beste. Erregulartasun hori identifikatuta, 
etorkizunera estrapolatzen da fenomenoaren 
jarraitutasuna, eta heriotza-tasaren proiekzioa lortzen 
da1.

Alabaina, iraganean ikusitako bizialdiaren batez 
besteko iraupena etorkizunera mekanikoki 
estrapolatzean, ez dira kontuan hartzen bizialdiak, 
batez beste, gero eta luzeagoak zergatik diren azaltzen 
duten alderdi instituzionalak eta eragileak: gizarte- 
eta osasun-babeseko sistemak, ingurumen-araudia, 
botiken garapena, elikadura-ohiturak, etab.

Heriotza-tasaren bilakaera faktore horiek kontuan 
hartu gabe etorkizunean estrapolatzeak hutsegiteak 
eragiten ditu zenbait norabidetan. Lehenik, 

1. Batzuetan, estrapolazio lineala erabiltzen da; horren ara-
bera, proiekzioak hartzen duen tartean jarraituko luke 
bosturteko bakoitzeko urtebete eransteko erritmo jaki-
nak. Ohikoa da, halaber, gero eta hedapen-erritmo geldoagoa 
proiektatzea, bizialdiaren iraupenaren muga biologikoetara 
hurbitzen garen neurrian (eta muga hori, berez, oso da ezta-
baidagarria).
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biztanleria proiektatzean, interesetako bat norberaren 
herrialdearen pentsio-sistemen edo osasun-babeserako 
sistemen iraunkortasuna ebaluatzea delako. Okerra da, 
besterik gabe, sistemaren osagai bat finkotzat hartzea 
beste bati buruzko ondorioetara iristeko, osagaiak 
elkar baldintzatzen ari direnean. Bigarrenik, heriotza-
tasa murrizteak produkzio-sisteman dituen ondorioak 
etorkizunean zenbat adineko egongo diren jakitea 
baino askoz harago doazelako. Eta hori horrela dela 
azpimarratzeko, ez dut beldurrik esateko biziraupena 
sustatzen duten hobekuntzek beren saria ekartzen 
dutela. Esate baterako, bizialdia luzeagoa denean, 
jendeak gehiago inbertitzen du bere prestakuntzan, 
eta horrek produktibitatea hobetzen du. Edo, adibidez, 
bizialdia luzeagoa denean, adinekoek berek hartzen 
dituzte zaintza-lanak familietan (haurrenak edo 
mendekotasuna duten beste adineko batzuenak), beste 
kolektibo batzuk zeregin horiek egitetik askatzeko eta 
kolektibo horiei beren denbora lan-merkatuan eskaini 
ahal izatea errazteko. Laburbilduz, heriotza-tasaren 
jaitsierak produkzio-ahalmena hedatzeko aukera 
ematen du.

Heriotza-tasari buruzko adibideak jarri ditugu, 
baina produkzio ekonomikoaren eta seme-alabak 
izateko (ugalkortasuna) edo bizilekua aldatzeko 
(mugikortasuna) erabakiaren arteko loturak ere 
aurrekoak bezain estuak dira. Ezin dugu arazoa mugatu 
emakumeko batez besteko seme-alaben kopurua edo 
migrazioaren adierazle sintetikoa modu mekanikoan 
edo hain ez-mekanikoan hedatzera. Gizarteak askoz 
erresilienteagoak dira haiek irudikatzen dituzten 
ereduak baino.

Azken iruzkin bat, laburpen gisa. Zorrotzak izan 
behar dugu jarduera prospektiboak egitean eta 
interpretatzean. Gainditu egin behar dugu iragarpen 
okerrenetara, euliak argitara bezala, erakartzen 
gaituen berezko joera hori (negatibotasunerako joera, 
alegia). Eta horrek, alde batetik, barnean hartzen ditu 
proiekzio demografikoak egiten dituztenak, kontuan 
hartu behar baitute gizarte-sistemen konplexutasuna. 
Beharrezkoa da agerian jartzea produkzioaren, 
ugalketaren eta esparru instituzionalaren artean 
dauden elkarrekiko loturak.

Baina, halaber, erantzukizuna eskatu behar zaie 
datuen erabiltzaileei. Proiekzio demografikoen arloan 
zerbait harrigarria gertatzen da: demografoak, oro 
har, baikorrenak dira lehen eta bigarren trantsizio 
demografiko deritzen horien ondorioei buruz. Izan 
ere, oso komenigarria litzateke horri buruzko inkesta 
bat egitea. Bilakaera demografikoari buruzko aieru 

ezkorrenak eta zabalduenak, bitxia da, beste esparru 
batzuetatik datoz, hala nola ekonomiatik. Eta 
horrek jendeari (edo haien ordezkariei) funtsezko 
lekua ematen die. Ez du ematen logikoa dinamika 
demografikoei buruz gehien dakitenek ahotsik 
ez izatea eztabaidetan. Nolabait, demografoak 
Kasandraren bertsio modernoa dira, etorkizuna 
jakiteko dohaina eman baitzitzaion emakume hari, 
baina, aldi berean, gainerako pertsonek hari kasurik ez 
egitera ere kondenatu zuten. Dirudienez, demografoak 
kondenatuta daude inork haiei entzuteko ahalegin 
handirik ez egitera.

Janoren atalasean. Munduko biztanleriaren iragana, 
oraina eta etorkizuna

Aurreko gogoetak amaituta, jarraian, munduko 
biztanleriaren bilakaera nolakoan izan den aztertuko 
dugu; horrez gain, historia kolektibo hori indarrean 
dauden Nazio Batuen proiekzioekin nola lot daiteken 
ere aztertuko dugu. Bukatzeko, proiekzio horietatik 
eratortzen den iraunkortasunari buruzko gogoeta 
batzuk egingo ditugu.

xix. mendearen hasieran, industria-iraultza hasi 
berria zenean, munduko biztanleria mila milioi 
pertsonakoa izatera iritsi zen, eta ez da gutxi. Ordutik 
aurrera prozesu zoragarria gertatu da; ugalkortasun-
sistemaren eraginkortasuna areagotzea, alegia (seme-
alaba gutxiago izaten ditugu, baina izandakoak askoz 
luzaroagoan bizi izaten dira). Aldi horretan zehar, 
munduko biztanleen bizi-itxaropena 30 urtekoa baino 
baxuagoa izatetik (1800. urtea) 70 urteak gainditzera 
igaro da (Nazio Batuen kalkuluen arabera, 72,6 urte 
2019an), eta herrialde batzuetan 80 urteak ere gainditu 
dira. Ugalkortasuna berandu samar moldatu da 
egoera berrira, familiak biziraupena demokratizatzen 
zuen egoera berri horretara ohitzearekin batera; eta 
horren ondorioz, munduko biztanleriaren hazkundea 
nabarmen areagotu zen xix. eta xx. mendeetan. xx. 
mendeko hogeiko hamarkada zoriontsuan munduko 
biztanleria bi mila milioikoa izatera iritsi zen. Tres 
mil millones en 1960. Y desde ahí hasta alcanzar los 
7.700 millones actuales han transcurrido poco más de 
50 años.Hiru mila milioira, 1960an. Eta ordutik, gaur 
egungo 7.700 milioietara iritsi arte, 50 urte pasa igaro 
dira. Zer ekarriko ote digu xx.i. mendeak?

Nazio Batuek egindako aurreikuspen berrienen 
arabera, mendea bukatzeko geratzen diren hurrengo 
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80 urteetan biztanleriak hazten jarraitzea espero behar 
dugu, baina gero eta erritmo geldoagoan.

Kalkuluen arabera, une honetan munduko biztanleria 
221 mila pertsona hazten da eguneko, 2014. urtean 
eguneko 232 mila pertsonako gehieneko hazkundea 
lortu ondoren. Mendearen amaierarako, hazkundea 
eguneko 4 mila pertsonara jaitsita egongo dela 
kalkulatzen da..Hazkunde demografikoaren amaieraren 
ikuspegia jotzen da, gaur egun, probableentzat, baina 

oraingo aurreikuspenek gertaera hori xx.ii. mendearen 
hasierara arte atzeratzen dute.

Bilakaera hori heriotza-tasen murrizketa-prozesuen 
jarraitutasunaren eta ondorengo ugalkortasun-
tasen beheranzko egokitzapenaren emaitza da. 
Aurreikuspenen arabera, bizi-itxaropenak 80 
urteak gaindituko ditu 2100ean, gaur egun baino 
10en bat urte gehiago. Ugalkortasun-tasa, berriz, 
gaur egungo emakumeko 2,5 seme-alabatik 1,9ra 

1. irudia. Munduko biztanleriaren, ugalkortasun-tasaren eta heriotza-tasaren bilakaera eta proiekzioa

2. irudia. Munduko biztanleriaren bilakaera eta proiekzioa, esparru geografikoaren arabera

Iturria: Nazio Batuak. World Population Prospects 2019 eta History Database of the Global Environment (HYDE).

Iturria: : Nazio Batuak World Population Prospects 2019.

Goiko eta beheko zerrenda. % 95eko prob.
Goiko eta beheko zerrenda. % 80ko prob.
NBEren proiekzioa. Batez besteko egoera
Biztanleriaren iraganeko bilakaera

(a) Biztanleria (b) Ugalkortasun- eta heriotza-tasak
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igaroko da mendearen amaierarako. Beti aipatzen 
den emakumeko 2,1 seme-alabako mugaren azpitik 
dagoen zifra da, baina pentsa dezala irakurleak bizi-
itxaropena igotzen ari den eta 50 urte baino lehenago 
(adin hori hartu ohi da bizialdi ugalkorraren gehieneko 
erreferentziatzat) oso heriotza gutxi dauden egoera 
batean, emakumeko 1,9 seme-alabako ondorengotzak 
belaunaldi bakoitzak bizi izandako urte-kopuruaren 
ordezkapena ekarriko lukeela berekin, gutxi 
gorabehera. Belaunaldi-ordezkapenaren beste 
kontzeptu bat da, iradokitzaileagoa seguruenik.

Ugalkortasun- eta heriotza-tasaren mendetako 
murrizketaren ondorioz, munduko biztanleriaren 
adinen araberako egitura eraldatuko da. Batez besteko 
adina gaur egun 31 urtekoa da, eta 42 urtekoa izango 
da 2100ean; adineko biztanleriaren pisu erlatiboa hazi 
egingo da (65 urte baino gehiagoko biztanleria gaur 
egun % 9,3 da, eta % 22,6 izango da da 2100ean).

Azkenik, bilakaera hori ez da berdina izango munduko 
eskualde guztietan. Hazkundearen erdia baino gehiago 
zazpi herrialdetan soilik gertatzea espero da: Nigeria, 
Kongo, Tanzania, Pakistan, Etiopia, Angola eta Niger. 
Herrialde horien biztanleria konbinatuak hirukoiztu 
egingo dira hurrengo 80 urteetan, eta 1.700 milioi 
pertsona gehituko dituzte, Txinak gaur egun duen 
biztanle-kopurua baino handiagoa. Horren ondorioz, 
espero da xx.i. mendeko munduko biztanleriaren 
hazkundearen zatirik handiena Afrikan gertatzea.

Laburbilduz: gehiago izango gara (dira), zaharrago 
izango gara eta geografia-esparru desberdinetako 
biztanlerien garrantzi erlatiboak aldatuko dira.

Iraunkortasuna

Sarritan, iraunkortasun terminoa iraunkortasun-
(ezarekin) eta etorkizuneko arriskuak zuzentzeko 
neurriak hartzeko komenigarritasunarekin lotuta 
erabiltzen da. Testuinguru horretan, hiru kezka nagusi 
identifika ditzakegu. Lehena, gizateriaren gehiegizko 
tamainatik eratorritako arriskuak. Bigarrena, jaiotza-
kopuru urritik eratorritako arriskuak. Eta azkenik, 
beste lurralde batzuetako biztanleria norberaren 
lurraldekoa baino gehiago haztearekin lotutako 
arriskuak. Hemendik aurrera, kezka horiek jorratuko 
ditugu, labur antzean, iraunkortasunari buruzko 
gogoeta (ez hainbeste iraunkortasun-ezari buruzkoak) 
egiteko asmoarekin, eta proposatuko dugu gure 
beldurren konponbidea elkarrekin lehian dauden 

arrisku horien arteko testuinguruan aurki daitekeela, 
hain zuzen.

Demografiari buruzko liburu aitzindarietako bat 
Biztanleriaren printzipioari buruzko saiakera liburua 
izan zen (T.R. Malthus, 1798). Liburu horretan 
defendatzen zen gizaki gehienak miserian bizitzera 
kondenatuta daudela, biztanleria azkarrago hazten 
delako behar dituen baliabideak baino. Liburua 
industria-iraultzaren hasieran idatzi zuen, munduko 
biztanleria mila milioitik gertu zegoenean. Gaur 
egun, bi mende geroago, aurreikuspen hura okerra 
zela egiaztatu dugu: munduko biztanleria zortzi aldiz 
ugariagoa da, eta teknologia baliorik gabe uzten 
joan da errendimendu marjinal beherakorren legea 
kontzeptuaren eraginkortasuna.

Malthusek bere liburua idatzi zuenetik, haren tesiak 
hamaika aldiz birformulatu dituzte beste egile batzuek, 
batzuetan arrakasta handia lortu duten liburuen 
bidez, baina diagnostiko oker berean oinarrituta. 
Horrek egiaztatu egiten ditu, agian, azpimarratzen 
ari garen bi ideiak. Bata, negatibotasunerako joera 
handia nagusi dela gugan. Bestea, ez dugula ulertzen 
datuak sortzen dituen eredua. Biztanleria-baliabideak 
erlazioa aipatzen denean, beti egiten da zenbat sabel 
bete beharko diren kontuan hartuz. Aitzitik, badago 
garrantzi handirik ematen ez diogula dirudien 
erregulartasun aritmetiko bat. Hots, sabel bakoitza 
burmuin batekin lotuta dagoela. Biztanle gehiago 
izateak berekin dakar sormen handiagoa eta garapen 
teknologikoaren garapena bultzatzea. Are gehiago: 
bizialdiak luzeagoak badira eta lanak ez hain gogorrak, 
giza baliabideak ez dira kopuruan soilik ugarituko 
(burmuin gehiago), baita gaitasunean ere (burmuin 
sortzaileagoak).

2018an, Population Reference Bureau erakundeak 
kalkulatu zuen homo sapiensa agertu zenetik 108 
mila milioi gizaki jaio direla. Hortaz, gaur egun 
jaiotzen den pertsona bat munduan inoiz izan diren 
gizaki guztien % 7rekin batera biziko da. Eta haren 
bizialdiaren amaieran, nahikoa luzea izanez gero, 
gure leinu guztiaren % 15ekin edo gehiagorekin bizi 
izango da. Nola ez dugu teknologia-iraultza egotea 
itxarongo gure bizialdian, baldin gure espezie osoaren 
seiren baten garaikideak izango bagara?

Biztanleriaren guztizko kopuruari buruzko kezkak 
harekin kontraesanean dagoen bati utzi dio lekua 
azken hamarkadetan: haur gutxi jaiotzen dira, eta 
horrek gizarte-babeserako sistemak jarriko ditu 
arriskuan. 
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Nazio Batuen kalkuluen arabera, 2019an 140 milioi 
jaiotza izan ziren munduan; hau da, gizateriak inoiz 
jaiotzen ikusi duen haur-kopuru handiena. Etorkizunari 
begira, kalkulatzen da urteko jaiotza-kopurua egonkor 
samar mantenduko dela hurrengo hiru hamarkadetan; 
egonkortasun hori ugalkortasun-tasa beherakor baten 
eta ugaltzeko adinean dagoen biztanleria ugaritzearen 
ondorio da. Mendearen bigarren erdian, jaiotzak 
gutxitzen hasiko dira (125 milioi jaiotza 2100. urtean, 
1980ko jaiotza-kopuruaren antzekoa).

Jaiotza-kopuru handiaren eta jarraituaren ondorioz, 
20 urtetik 65 urtera bitarteko biztanleriak hazten 
jarraituko du mende honen bukaerara arte, baina 
iraganean baino erritmo txikiagoan: gaur egun 4.500 
milioi jaiotzen dira, eta 5.900 milioi izango dira 
2100ean.

Gauzak horrela, jarduera prospektiboek iradokitzen 
dute hurrengo hamarkadetan, mende hau bukatzen 
den arte, nolabaiteko dibidendu demografikoa egongo 
dela. Dibidendu horren ezaugarriak hauek izango 
dira: gero eta jende gehiago lan egiteko adinean eta 
gero eta jende gehiago, halaber, adin-tarte horretatik 
kanpo, baina lehen multzoan baino gutxiago.

Argudia daiteke egoera ez dela berdina planetako 
eskualde guztietan eta jaiotza-eskasiak arriskuan 
jar ditzakeela indarrean dauden belaunaldiarteko 
elkartasun-sistemak zenbait eskualdetan. Jaiotza-

gabeziak eragindako kezka hori Mendebaldeko 
mundua deritzon horretan da handien. Batzuek 
suizidio demografikoaz ere hitz egiten dute.

Egiazta daitekeena da seme-alaba askoko eta bizialdi 
laburreko eredu batetik seme-alaba gutxiko eta bizialdi 
luzeko eredu baterako aldaketa prozesu unibertsala 
dela, eta aldaketak dakartzala berekin zenbait 
esparrutan (lanekoa, familiakoa, erakundeetakoa, 
etab.) Baina prozesu horrek ez du egutegi bera eskualde 
guztietan. Heldu gazteak hazten ez diren edo behera 
egiten ari diren eskualdeetan, zer espero daiteke? 
Hemendik aurrerako argudioek ere iraunkortasuna 
hizpide hartzeko balioko digute. Hasteko, langabezia 
gutxituko da. Langabeziaren murrizketak soldaten 
igoera bultzatuko du eta jarduera-tasak igoko ditu, 
etsita zegoen jendeak parte hartzea erabakiko baitu 
enplegua lortzeko benetako aukerak izaten dituenean. 
Prozesu horrek produktibitatearen igoerak ekarriko 
ditu, ahal den guztia mekanizatuko baita, eta oso 
litekeena da hori etorkinak etortzera erakartzeko 
pizgarria izatea. Horrek guztiak egonkortasuna 
emango dio sistemari. Checks and balances.

Azken kezkak planetako eskualdeen garrantzi 
erlatiboarekin du zerikusia, gaur egungo oreka 
geopolitikoak alda baititzake. Berriro ere, ez da kezka 
berria (mende bat baino gehiago igaro da Oswald 
Spengler-en Mendebaldearen gainbehera liburua 
argitaratu zela). Eta oraingoan ere, arazoa errotik 

3. irudia. Jaiotzen, heriotzen eta adin-talde handien bilakaera eta proiekzioa. 1950-2100

Iturria: Nazio Batuak. World Population Prospects 2019.
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aldatzen da, baldin mehatxatzen gaituzten gainerako 
arriskuekin lehian aztertzea onartzen badugu.

Har dezagun abiapuntutzat aurreko kezka (jaiotza-
gabezia eta harekin lotutako zahartzea, alegia). 
Mendeak aurrera egiten duen heinean, gero eta 
herrialde gehiagok izango dute ugarituko ez den edo 
gutxituko den heldu gazteen biztanleria. Litekeena da 
etorkinen eskaintza, gaur egun amaiezina dirudiena, 
bukatzea eta egoera berri bati ekitea, non lehia dagoen 
etorkinak norberaren lurraldera erakartzeko.

Egoera horretan, zenbait aukera daude. Baliteke 
immigranteak bidal ditzaketen herrialdeek mugak 
ezartzea mugikortasunari. Baliteke, halaber, 
orokor bihurtzea bakoitzak bere bizilekua non 
ezarri erabakitzeko askatasuna. Hori horrela balitz, 
nazioarteko mugikortasuna hazi, eta etorkinen gizarte-
balorazioa hobetu liteke.

Azken batean, trantsizio demograf ikoak bere 
garapenean planetako eskualdeen arabera duen 
desfaseak berak ekar dezake berekin kultura askoko 
gizarteen hazia. Gizarte horietan, ez lirateke hain 
nabarmenak izango identitateari/alteritateari buruzko 
tentsio horiek eta lehia positiboa sortuko litzateke 
bizi-proiektu erakargarri bat eskaintzeko.

Ondorioak

Malthusek Biztanleriaren printzipioari buruzko 
saiakera liburua idatzi zuenean, adierazi zuen bere 
asmoa zela idatzi berriak ziren, eta garai hartako 
pentsaera politikoan arrakasta handia izan zuten, 
beste liburu batzuen aurka egitea. Bi liburu hartu 
zituen adibidetzat, Ilustrazioaren eraginez idatziak, 
izenburuek erakusten duten bezala: Giza espirituaren 
aurrerapenei buruzko ibilbide historiko baten 
zirriborroa (N. Condorcet, 1795) eta Justizia politikoari 
eta hark jendearen bertutean eta zoriontasunean duen 
eraginari buruzko azterketa (W. Godwin, 1793).

Bi testuek etorkizunari buruzko ikuspegi optimista 
dute eta, gaur egun gutxi irakurtzen eta aipatzen 
badira ere, haien iragarpen demografikoek ondo 
samar gaindituko lukete denboraren azterketa. Bi 
egileen arabera, garapen teknologikoa eta gizarte-

antolakuntza  gizakia hobetzeko prozesuarekin 
batera gertatzen dira, eta horrek eskulana desagertzea 
(Godwin) edo bizialdiaren iraupena etengabe luzatzea 
ekar dezake. Nolanahi ere, haien ustez, biztanleriaren 
etorkizuna ezin da bereizi pertsonek (giza espiritua) 
etorkizunean izango dituzten ezaugarrietatik eta 
haiek txertatuta dauden gizartearen antolakuntzatik. 
Malthusen iritziz, aldiz, argudio horiek  «filosofia 
egokiaren ariketen guztiz aurkakoak» ziren (gaur 
egun biziko balitz, arrazionaltasun-axiomei buruz hitz 
egingo lukeela uste dut).

Laburbilduz, etorkizuneko biztanleriaren tamaina eta 
osaera ez dira gizarteek izango dituzten ezaugarrien 
alderdi bat baino. Badago uste duenik etorkizun 
terminoak determinismoa iradokitzen duela eta hobe 
genukeela biharraz edo geroaz hitz egingo bagenu (F. 
Herán), azken bi horiek oraindik idatzi gabe dagoen 
lan kolektibo hori ekartzen baitigute gogora. n
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Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Begoña Elizalde-San Miguel

FAMILIA-EREDUEN ANIZTASUNA ZAINTZEN ERRONKAREN AURREAN

Sarrera: familiako argazki berriak, askotariko 
erretratuak gizarte aldakor batean

Zorionez, familiaren kontzeptua modu askotan uler 
daitekeen une historiko batean bizi gara. Espainiako 
gizartean aldaketa sakonak gertatu dira azken lau 
hamarkadetan, eta aldaketa horiek familiako argazkiak 
betiko aldatu dituzte. Ahotiko antisorgailua (1978), 
dibortzioa (1981) edo ezkontza homosexuala (2005) 
legeztatzea dira familia-motak ugaritzea eragin duten 
mugarrietako batzuk: familia txikiak, seme-alaba 
gutxiagorekin; elkarrekin bizitzea ezkontzearen 
alternatibatzat; ezkontza zibila normalizatzea, 
katolikoarekin aurrez aurre; guraso bakarreko etxeak; 
bikote homosexualak; berriz eratutako familiak; 
seme-alabarik gabeko bikoteak… Horiek guztiak dira 
familia-egitura berrien adibide, familia-mota berriak 
gero eta ohikoagoak baitira Espainiako gizartean eta 
hobeto moldatzen baitira zenbait hamarkadatatik hona 
Europako gizarteetan nagusitzen joan diren zenbait 
baliotara (hala nola askatasuna, sekularizazioa eta 
berdintasuna), bigarren trantsizio demografiko esaten 
zaion eraldaketa-prozesu baten bidez (Van de Kaa, 
2002).

Espainian, aldaketa-prozesu hori eztabaidatsua izan 
da, eta modu desberdinean hartu da ikuspegi politikoen 
arabera. Batzuek goraipatu egin dute, banakoaren 
gero eta askatasun handiagoaren adierazle delakoan, 
eta beste batzuk beldurtu egin ditu, familiaren 
erakundearen krisi sakona eragin duelakoan, baina, 
iritziak iritzi, eztabaidaren muina familia bat zer den 
definitzean datza. Gogora dezagun zenbat mobilizazio 
gertatu ziren Espainian orain dela urte gutxi batzuk, 
sexu bereko pertsonen ezkontza legeztatu zela eta. 
Mobilizazio horien oinarrian ideia bat zegoen: sexu 
bereko pertsonak elkartzea ezin zela ezkontzatzat 
hartu. Ildo horretatik, milaka pertsonak aldarrikatzen 
zuten familia-eredu bakarra dagoela, tradizionala 
eta heterosexuala (Etxazarra, 2007). Oztopoak eta 
horrelako mugimenduen babesle izan daitezkeen 
ikuspegi politiko berriak egonda ere (VOX alderdiaren 
identitate politikoaren adierazle nagusietako bat 
familia tradizionala da, bere garaian frankismoarena 

izan zen bezala), ezin da ukatu Espainiako gizartea 
nekez etor daitekeela bat hain zurruna eta kolore 
bakarrekoa den familia-eredu batekin.

Familia-mota asko egotea familiaren erakunderako 
arriskua den edo ez mahai gainean jartzen duen 
eztabaidari dagokionez, ez dago inongo ebidentziarik 
familia askotarikoak egotea arriskua dela adierazteko. 
Alderantziz, familia berri horiek beren sozializazio-
funtzioa betetzen jarraitzen dute belaunaldi berrientzat, 
eta horrela erakusten du gazteentzat familia izatea 
beren bizitzan betetasun handienetakoa ekartzen dien 
elementua (INJUVE, 2016).

Gizarte moduan familiei buruz egin behar dugun 
eztabaida ezin da oinarritu, eta ez du oinarritu behar, 
horrenbestez, batzuek besteekiko duten zilegitasunaz; 
aitzitik, eztabaida horrek aztertu behar du zein diren 
gaur egungo familiek behar dituzten baliabideak 
beren hazkuntza- eta zaintza-funtzioak gauzatzeko, 
kontuan izanda familia-mota asko egoteak aldaketa 
garrantzitsuak ekarri dituela familiek ardura horiei 
aurre egiteko eskura dituzten baliabideei dagokienez. 
Artikulu honen asmoa bi gairi buruz hausnartzea da: 
batetik, nola kudeatu den orain arte familiako zaintza, 
eta, bestetik, zer erronka dituzten gaur egungo familiek 
beren kideen zaintza-beharrei erantzuteko.

Zaintzaren gizarte-antolakuntza Espainian

Espainiaren ezaugarri tradizionala izan da familian 
oinarritutako ongizate-eredu bat izatea. Eredu 
horretan, pertsonen zaintza familien barnean 
zegoen bermatuta, eta Estatuak ez zuen horretarako 
berariazko baliabiderik esleitu beharrik. Eredu horren 
funtzionamendurako baldintza familia tradizionalak 
ziren (bi gurasokoak, heterosexualak eta seme-alabak 
zituztenak). Familia horietan, lanaren banaketa 
sexuala zegoen, eta emakumeek hartzen zuten beren 
gain ugalketarekin lotutako lan guztia. Hazkuntza, 
adinekoen zaintza eta etxeko lanak emakumeek 
egiten zituzten, eta haien jarduera etxeko ingurune 
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pribatura mugatuta zegoen. Gizonek, bestalde, 
esparru publikoan zeuzkaten lanpostuetatik lortutako 
diru-sarrerak sortzearekin lotutako lan produktiboa 
egiten zuten. Egoera hori zaharkituta geratu da alde 
guztietatik gaur egungo gizartean, non emakumeen 
lan- eta gizarte-egoera aldatu egin den eta familiak 
ez datozen beti bat egitura tradizionalarekin, halako 
moduan non zaintzaren antolaketak baliabide berriak 
eta eragile berriak behar dituen.

Lanaren banaketa sexualaren bidezko zaintzaren 
gizarte-antolakuntza ez da Espainian soilik gertatu, 
baina herrialde batzuetan baliabide publikoak gaur 
egungo familien beharretara egokitzen joan dira; 
Espainian, berriz, berandu eta baliabide gutxirekin 
erantzun zaio familiaren eraldaketa horri. Politika 
publikoak ez ziren iritsi joan den mendeko laurogeita 
hamarreko hamarkadara arte, eta ongizatearen alderdi 
horren diseinua gurasoen baja labur batzuetara, 
nahikoa ez den haur-eskola publikoen sare batera, diru-
transferentzia eskas batzuetara eta mendekotasunari 
laguntzeko zerbitzu urri batzuetara mugatu da. Eredu 
eskandinaviarrak, esaterako, zaintza unibertsalen 
zerbitzu- eta baliabide-katalogo bat diseinatu du, 
familiaren egoerarekin lotuta ez dagoena; Espainian, 
berriz, familien esku uzten jarraitzen dugu zaintzeko 
ardura. Adineko pertsonen zaintzari dagokionez, 
Suediak, adibidez, BPGd-ren % 3,2 inbertitzen du 
iraupen handiko zaintzetan; Espainiak, % 0,7. Haurren 
arretari dagokionez, Norvegiak haur-eskola publiko 
batean leku bat izateko eskubidea bermatzearen alde 
egin du; Espainian, berriz, 0tik 3 urtera bitarteko 
haurren % 20k baino gutxiagok du zerbitzu hori. 
Baliabide-gabezia horren ondorioz, gure herrialdean 
familiek jarri dituzte abian zenbait belaunaldiarteko 
elkartasun-estrategia, baliabide publiko ez-nahikoek 
uzten dituzten hutsuneak betetzeko (Martínez, 
Roldán eta Sastre, 2018; Elizalde-San Miguel, Díaz 
Gandasegui eta Sanz García, 2019; Tobío Soler, 2012).

Aitona-amonek zaintzen dituzte beren bilobak, eta 
familia eta lan-bizitza bateragarri egiteko funtsezko 
baliabidea dira haien alabek lan-merkatuan jarrai 
dezaten; alaba horiek, bestalde, gurasoen zaintza 
hartzen dute beren gain, haiek zahartzen direnean. 
Baina eredu horrek irauten duen arren, egia da gero 
eta pitzadura gehiago dituela. Zaintzen krisia esaten 
zaion horrek urteak daramatza adierazten ez dela 
iraunkorra zaintza-eredu informal bat, familiaren 
zaintzan eta emakumeetan oinarritua, batez ere 
kontuan izanda emakumeen enplegua eta familiaren 
eraldaketa orokortzen ari den egoera batean gaudela 

(Martínez Buján, 2014; Pérez Orozco, 2006; Tobío 
Soler, 2012).

Familia berriak zaintzaren erronkaren aurrean

Pentsa dezagun, esaterako, familia-mota berrietako 
batean; seme-alabarik izan ez duen batean, adibidez. 
Erabaki hori hartu du 45 urtetik 49 urtera bitarteko 
emakumeen % 19k eta gizonen % 20k, 2018an 
EINek egindako Ugalkortasunari buruzko Inkestaren 
arabera. Kasu askotan, norberak hartutako erabakia 
da, familia tradizionaletik urruntzearekin zerikusia 
duena; izan ere, batzuek uste dute helduaroko bizitzak 
ez duela zertan ekarri haurrak haztea, edo nahiago 
dute lehentasuna eman beste era bateko jarduerei. 
Beste kasu batzuetan, engainatutako belaunaldi 
baten emaitza da: prestakuntza-etapak luzatzera 
gonbidatzen zituen mezua jaso zuten, laneko estatus 
egonkorra eta arrakastatsua lortuko zutela aginduz. 
Helburu hori lortu beharrean, aldi baterakoa zela 
esan zitzaien lan-prekarietatea hamarkadatan luzatu 
zaie; hala, seme-alabak izateko erabakia atzeratu, eta 
beranduegi zenean hartu dute. Motibazioak motibazio, 
pertsona horiek ez dute seme-alabarik izango (zaintza-
baliabide tradizionala, alegia) zahartzaroan zaindu 
ditzaten. Argi dagoela ematen du, beraz, beharrezkoa 
dela gaur egungo familien osaerara egokitutako 
zaintza-eredu bat garatzea, gizarte moduan bermatu 
nahi badugu herritarrek arreta jasotzen dutela 
mendekotasuna etortzen zaienean (Esteve eta Treviño, 
2019; Nanclares, 2017).

Hala ere, zaintzen krisiari buruz hitz egiten dugunean, 
ez diogu erreferentzia egiten hemendik hamarkada 
batzuetara, familia-mota berrietan bizi diren helduen 
belaunaldi hori zahartzarora iristen denean, iritsiko 
den mehatxu bati. Aitzitik, zaintzen krisiak gaur 
egungo biztanleriaren bateraezintasun bati egiten 
dio erreferentzia: zaintza-beharren eta eskura dituen 
baliabideen artekoari, hain zuzen. Krisi isila da, baina 
komunikabideetan leku garrantzitsua betetzen ez 
duen arren, aurpegi aurrean egin digu eztanda, eta 
milaka familiak jasatzen dute; izan ere, konponbide 
kolektiborik ez dagoelako, banakako estrategiak 
erabiltzen dituzte honako gizarte-arazo hau arintzeko: 
nola zaindu 65 urte baino gehiago dituzten herrialde 
honetako ia bederatzi milioi pertsonak edo 80 urte 
baino gehiago dituzten ia hiru milioi pertsonak, 
haien zaintza-beharrak, normala den bezala, urteekin 
ugaritzen badira.
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Bizi-itxaropenaren igoera errekorrak hausten ari da 
Espainian, goren dagoen herrialdeetako bat baita 
sailkapen horretan, eta bizialdiko urteak ugaritze 
hori osasun-baldintzen eta baldintza materialen 
hobekuntza nabarmen batekin batera gertatu da. Horri 
esker, adineko pertsonak beren etxeetan zahartzen 
dira, eta orain dela hamarkada gutxi pentsaezina 
zen adin batera arte eusten diote beren autonomiari 
(López Doblas, 2018). Zahartzarorako ere, beraz, 
familia-mota berriak daude.

Hala ere, adineko pertsona guztiek berdin erantzuten 
dute galdetzen zaienean nola zaintzea nahiago 
duten mendekotasuna etortzen zaienean eta etxeko 
autonomia horrek haien ongizateari arriskuak sortzen 
dizkionean. Adineko gizon-emakumeek, ia aho batez, 
familia aipatzen dute nahien duten arreta-baliabideari 
buruz galdetuz gero (IMSERSOren adineko pertsonei 
buruzko inkesta, 2010). Espainiako gizarteak ez du 
zaintza lantzat jotzen; aitzitik, familia-ingurunean 
sortutako erlazio afektiboetatik eratorritako 
zeregintzat eta arduratzat du. Zaintzea afektu batetik 
abiatuta egiten den jarduera bat bada, nor hobea 
zaintzeko zeure familia baino? Zaintzaile idealtzat 
familia duen eredu horrek, bestalde, emakumeek 
zaintzeko itxaropena mantentzen du, haiek hartzen 

baitira zaintzaile idealtzat. Eta une horretan jarri 
behar dituzte abian familiek zaintzeko baliabideak 
eta erabaki behar dute eskaera horri nola erantzun. 
Eskaera hori tradizioaren inertziaz egiten zaie familiei, 
eta erantzutea espero du gizarteak, nahiz eta emakume 
zaintzaile horiek lan egiten aritu, nahiz eta soldatak 
nahikoa ez izan adineko pertsona horiek zaintzeko 
baliabide gehigarriak jartzeko eta nahiz eta baliabide 
publikoak lan-bizitza eta familia bateragarri egiteko 
nahikoa ez izan.

Zaintza-itxaropen horiek aurre egin behar diote 
ageriko arazo demografiko bati, Espainiako familien 
egoera berria kontuan hartuta. Belaunaldien arteko 
biztanleria-oreka ezinbesteko baldintza da familia-
elkartasuna gauzatzeko, eta, beraz, oreka hori hausten 
denean, zaintza-sistema informalaren hauskortasuna 
agerian geratzen da eta biztanleria zaintza-beharrak 
estali gabe edukitzeko arriskupean uzten du. Gaur 
egun, adineko pertsonen zaintzaileak izan daitezkeenen 
belaunaldia askoz urriagoa da, biztanleriari 
dagokionez, iraganean baino, belaunaldi bakoitzeko 
biztanle-kopurua gutxitu egiten baita aurrekoarekiko, 
jaiotza-tasaren etengabeko beherakadaren ondorioz 
(Elizalde-San Miguel, 2017; Martín eta Rivera, 2018).

1. irudia: Zaintzaileak izan daitezkeen pertsonen ratioaren bilakaera, 1981-2030

Iturria: erakundeak egindako lana, erroldetako eta zentsuetako datuak oinarri  hartuta. 2030erako, EINeren biz-
tanleria-proiekzioetatik ateratako datuak.

Orain dela 40 urte baino gutxiago, 45 urtetik 69ra 
bitarteko 3,5 pertsona zeuden Espainian 70 urte baino 

gehiago zituen pertsona bakoitzeko. Kopuru hori 
2,5etik beherakoa da gaur egun, eta hurrengo urteetan 

(Emakumeak) (Gizonezkoak)
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ere jaisten joatea aurreikusten da, duela hamarkada 
batzuetatik hona gertatzen ari den ugalkortasun-
tasaren jaitsiera jarraituaren eta harekin lotutako 
biztanleriaren zahartzearen ondorioz. Gaur egungo 
biztanleriaren egiturarekin, zaintza informala ez da 
bideragarria, are gutxiago emakumeek egitea espero 
bada; izan ere, emakume bakarra dago adineko 
pertsona bakoitzeko, eta ratio hori are txikiagoa 
da jendez hustutako landa-eremuko eskualdeetan. 
Familien kide-kopurua murriztu izanak ezinezkoa 
egiten du zaintza-eredu informala mantentzea, 
gaur egungo biztanleria-egiturak ez baititu nahikoa 
biztanleria-baliabide adineko pertsona guztien zaintza 
bermatzeko.

Askotariko familiei eta familia-mota desberdinei 
buruz ari gara. % 80tik gorako jarduera-tasa duten 
emakumez osatuta daude (25etik 49 urtera bitarteko 
taldea) eta emakume horientzat eguneroko erronka 
da gizarteak esleitu dien zaintzaile-eginkizun hori 
betetzea. Seme-alaba gutxiago dituzte, edo ez izatea 
erabakitzen dute; Espainiako ugalkortasun-tasak 
hamarkadak daramatza emakumeko 1,5etik behera 
egoten, eta munduko baxuenetakoa da. Gainera, 
familia txikiagoak dira, haien batez besteko kide-
kopurua etengabe joan baita gutxitzen: 3,6 kide 
ziren 1981ean eta 2,5 kide dira 2018an (beherakada 
hamarkada batzuk lehenago hasi zen). Etxeak 
txikiagoak dira, ez soilik ugalkortasuna murriztu egin 
delako, baita bakarrik bizi diren pertsonen kopurua 
hazi egin delako (25 urtetik gorako pertsonen % 13) 
eta kide askoko familiak gutxitu direlako ere, eta kide 
askoko familia zen orain dela urte batzuk zaintzarako 
sarritan erabiltzen zen mekanismoa. Adierazle horiek 
nahikoa izan beharko lukete honako errealitate hauek 
agerian jartzeko: batetik, gaur egungo familiek ezin 
dutela beren kabuz familiakideen zaintza bermatu 
eta, bestetik, bateraezintasuna dagoela mendeko 
pertsonek dituzten arreta-itxaropenen eta familiek 
dituzten baliabideen artean, eta, beraz, ezinbestekoa 
dela baliabide gehigarriak jartzea.

Iraunkorra ez den zaintza-eredu baten aurrean egin 
beharreko gogoetak

Zaintzaren krisiari buruz hitz egiten dugunean, krisi 
isil bati buruz ari gara, etxe barruan kudeatzen dena, 
pribatuaren esparruan (berriro ere pribatua espazio 
ikusezin eta ahaztu gisa agertzen zaigu), familia-
gatazken eta bereziki emakumeek beren gain hartzen 
dituzten uko egite ekonomikoen eta pertsonalen 

kontura, ondorioak familia osoari iristen bazaizkio 
ere. Krisi isil horrek, guztioi eragiten badigu ere, ez 
du eztanda egin eta ez ditu mobilizazio garrantzitsuak 
eragin (beste krisi batzuek bai, hala nola pentsioenak), 
familismoan oinarritutako inertziagatik, hain zuzen 
ere, gure familiakoak geuk zaindu behar ditugula 
pentsarazten baitigu. Ez dugu atzeratu besterik egin 
beharrezkoa eta premiazkoa den zaintza-ereduaren 
azterketa, baina errealitatea nagusitu egiten da eta 
krisi horri lehentasuna ematera behartzen gaitu.

Asko hitz egiten da biztanleriaren zahartzeari buruz, 
kezkaz hitz egin ere, zenbait arriskurekin lotuz, hala 
nola pentsioen iraunkortasun-ezarekin edo osasun-
sistemei aurrean jartzen dizkien erronkekin. Begirada 
alarmista horrek, ordea, ez du kontuan hartzen 
biztanleriaren zahartzea osasun-hobekuntzaren, bizi-
itxaropenaren eta adineko pertsonek dituzten bizi-
baldintzen historia arrakastatsu baten emaitza dela. 
Paradoxikoa bada ere, kezka horrek ez ditu oinarrizko 
erreformak ekarri, pentsioak murrizteko mehatxuak 
edo aseguru mediko pribatuak kontratatzeko 
gonbidapenak izan ezik (Fernández Cordón, 2017).

Zeregin zaila da zaintzaren antolakuntzarekin 
lotuta familiek gainditu behar dituzten erronkei 
aurre egitea. Beharrezkoa da herritarren artean 
kontzientzia kritikoa sortzea, kontuan har dezaten 
zaintzak ez direla jarduera periferikoa, baizik eta 
funtsezkoa gure bizitzen iraunkortasunerako, eta, 
beraz, ezin daitezkeela izan gainerako betebeharrek 
(produktiboek) aske uzten dizkieten tarteetan egiten 
dituzten zereginak. Ez da zeregin erraza, baina, 
zalantzarik gabe, aurrerapenak lortzeko ulertu behar 
dugu, batetik, guztiok dugula erantzukizuna zaintza-
eskaerei erantzuteko eta, bestetik, hausnarketa sakona 
eskatu behar diegula erakundeei ongizatearen alderdi 
horri baliabide berriak nola esleitu aztertzeko, baldin 
eta gizarte moduan gure herritarren zaintza bermatu 
nahi badugu. Hori ez egitearen eta gaur egungo 
familiak atzokoak ez direla onartu gabe jarraitzearen 
arriskua oso handia da, eta berekin dakar barneratzea 
zaintzarik ez dutela izango zaintza-baliabideak 
kontratatzeko baliabiderik ez dutenek, bai eta beste 
desberdintasun-arrakala bat sortzen ariko garela 
barneratzea ere: zaintzen arrakala, alegia.
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Ikerketa Demografikoen Zentroa eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa
Joaquín Recaño

ETENIK EZ DUEN DESPOPULATZEA

Los municipios españoles de menos de 1.000 
habitantes representan en la actualidad el 61,4 

de las entidades locales; se hallan repartidos por 
una vasta extensión del territorio, que supone el 40 
por ciento de la superficie española. A pesar de su 
elevada participación en la estructura municipal, 
su aportación demográfica es mínima, pues apenas 
concentran el 3,11 por ciento de la población. Este 
notable desequilibrio entre el volumen demográfico 
y el territorio que ocupan los pequeños pueblos 
de la España rural es el origen del término que, 
con notable éxito, «La España Vacía», ha acuñado 
Sergio del Molino en su ensayo del mismo título. 
Recientemente, diversos colectivos han incorporado 
una pequeña variante de carácter menos neutro, 
«La España Vaciada», que, a tenor del adjetivo/
participio empleado, concede a la España rural el 
papel de víctima colateral del acelerado proceso de 
modernización de la sociedad española. 

Mila biztanle baino gutxiagoko Espainiako 
udalerriak gaur egun tokiko entitateen % 61,4 

dira. Lurralde-zabalera handian daude sakabanatuta; 
Espainiako azaleraren ehuneko 40an, hain zuzen. 
Udal-egituran duten partaidetza handia bada ere, 
egiten duten ekarpen demografikoa oso txikia da, 
biztanleriaren ehuneko 3,11 baino ez baita bizi 
haietan. Landa-eremuko Espainiako herri txikiek 
betetzen duten lurraldearen eta haietan dagoen 
biztanle-kopuruaren arteko desoreka nabarmen hori 
da Espainia Hutsa esamolde nahiko arrakastatsuaren 
jatorria, Sergio del Molinok izenburu bereko 
saiakeran sortua. Duela gutxi, zenbait kolektibok, 
aldaketa txiki bat eginez (Espainia Hustua), 
esamoldeari izaera neutroa kendu diote, eta 
erabilitako adjektiboaren/partizipioaren arabera, 
Espainiako gizartearen modernizazio-prozesu 
azkarraren albo-biktimatzat hartu dute landa-
eremuko Espainia.

Hainbesteko gaurkotasuna duen biztanleriaren eta 
lurraldearen arteko desoreka hori, dena dela, mendetako 
oso prozesu luzearen eta konplexuaren ondorioa 
da, eta Iberiar penintsulako lurraldeei era askotako 

kronologiekin eta espazio-intentsitateekin eragin 
die. Egoera hori da, funtsean, Iberiar penintsulako 
erdialdeko eta iparraldeko lurralde zabal baten 
oinarrizko arazoa, eta honetan datza: a) oso dentsitate 
txikiak, eta, horren ondorioz, Espainiako probintzien 
multzo esanguratsu bat Europar Batasuneko dentsitate 
txikienekoen artean egotea 2017an, herrialde 
eskandinaviarren iparraldean dauden eskualdeek 
dituzten kopuruen antzekoekin; b) biztanleriaren 
zahartze nabarmena, 65 urte baino gehiago dituzten 
pertsonen ehuneko esanguratsuarekin; c) emakume-
kopuru txikiak, sexuan oinarritutako emigrazio 
historiko baten ondorioz, emakumeak aitzindariak eta 
protagonista nagusiak izan baitira landa-eremuetako 
inguruetatik hiriguneetara irtetean; d) eta azkenik, 
parte-hartze urria nazioarteko immigraziotik 
ateratako etekinetan, espazio horietan immigrazioa 
aldakorra izan baita; etorkin-kopuru esanguratsua aldi 
baterako joan da, eta horrek ezin izan ditu geldiarazi 
xx. mendearen erdialdetik leku horietan izan dituzten 
galerak. Udalerri-multzo heterogeneo horren 
iraunkortasun demografikoak lehen mailako erronka 
demografikoa jartzen du aurrean, baina erronka 
horrek, despopulatzeari buruzko politika publikoak 
aplikatzean, kontuan hartu behar du landa-eremuko 
Espainian era askotako lekuak daudela.

Despopulatzearen bide luzea

Espainiako landa-eremuko espazioetan dauden 
herriek oso multzo heterogeneoa osatzen dute, eta 
despopulatzearen ondorioak guztiek pairatu dituzte, 
neurri handiagoan edo txikiagoan. Gai hori, berria 
ez den arren, berriro jarri da azken hiru urteetan 
alderdi nagusien agenda politikoaren lehen planoan, 
eta komunikabideak behin eta berriz hurbildu dira 
errealitate horretara erreportaje sektorialen eta 
tokikoen bidez. Baina erreportaje horiek ez dute 
agerian jartzen hainbat eta hainbat eratakoak direla 
Espainian despopulatzearen arazoarekin lotuta dauden 
egoerak. Gaiaren eklosioa krisi ekonomikoaren 
ondorio demografikoekin lotzen da gero eta gehiago, 
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ikusi denean deuseztatu egin dela immigrazioa landa-
eremuetako biztanleria-urritasunaren arazo guztiak 
konpontzeko panazeatzat hartzen zuen ameskeria. 
Azken urteek errealitate gordina jarri digute berriro 
aurrean: errotiko eraldaketaren beharraren eta 
desagertze biologiko hutsaren arriskuaren artean 
dagoen espazio demografiko bat. Baina guztia ez zen 
beti horrela izan landa-eremuko Espainian. Badago 
oraingo despopulatze-arazoen aurrekaria den landa-
eremuko biztanleriaren historia luze eta asalduzko bat.

xx. mendearen hasieran, Espainiako bost biztanletik 
bat gaur egun 1.000 biztanle baino gutxiago dituzten 
herrietan bizi zen (4 milioi pertsona guztira); herri 
horietako biztanleriaren dentsitatea 20 biztanle/km2 
baino handiagoa zen; hau da, garai hartako Espainia 
osokoa (37 biztanle/ km2) baino zertxobait txikiagoa. 
Handik mende bat baino pixka bat gehiago igaro 
orduko, udalerri horietako biztanleria 1,45 milioira 
murriztuta zegoen (hasierako kopuruaren ia herenera, 
alegia), eta nekez zen Espainiako biztanleriaren 
ehuneko 3,11; herri horien biztanleriaren dentsitatea 
7,3 biztanle/ km2 zen, eta garai hartako Espainiakoa, 
berriz, 92koa: tarte horretan, azalera handiko mundu 
hutsa finkatu zen Iberiar penintsularen barnealdean. 
Hala ere, datu soil horiek ez dute adierazten eremu 
horren bilakaera demografikoaren konplexutasuna.

Landa-eremuko biztanleen exodoa xix. 
mendearen hasieran hasi zen Kataluniako eta 
Euskadiko hiriguneetatik gertu zeuden eremuetan, 
eta kapitalismoaren hedapenak sustatutako 
modernizazioarekin lotutako prozesu bat da. Dena 
dela, xx. mendearen lehen erdian, landa-eremuko 
udalerrien ugalkortasun-tasa altuak eta azkar 
murrizten ari zen heriotza-tasak landa-eremuko 
espazioen jarraitutasun demografikoa, baita hazkuntza 
esanguratsua ere, bermatu zuten, berezko hazkundean 
oinarritua. Aldi horretan, hiriguneetako hazkundea 
landa-eremuko soberakinek elikatzen zuten, funtsean. 
1930etik aurrera, Espainiako egoera historikoak 
(bata bestearen atzetik etorri ziren Depresio Handia, 
Bigarren Errepublikak bultzatutako nekazaritza-
erreformaren bitartez landa-eremuan ezarritako 
hobekuntzak, Espainiako Gerra Zibila eta gerraondoko 
depresio ekonomikoa) geratu egin zuen tarte luze 
batean landa-eremuko emigrazioa. Landa-eremuko 
sektoreek 1930etik 1950era lortu zuten, herrialdeko 
eskualde batzuetan, beren demografia-bolumen 
handiena, eta desoreka-arazo bat zuten biztanleriaren 
eta baliabideen artean, gainpopulazioa ere bai, 
harrigarria badirudi ere gaur egun duten errealitate 
demografiko urria ikusita. Berrogeita hamarreko 

hamarkadatik aurrera, landa-eremuetako baldintza 
sozioekonomikoek okerrera egin zuten etengabe, 
haien mekanizazioagatik eta hiriek bermatzen duten 
goranzko gizarte-mugikortasun erakargarriagatik. 
1950etik 1991ra, udalerri horiek ia bi milioi eta 
erdi biztanle galdu zituzten, eta landa-eremutik 
hiriguneetarako exodoaren iturri nagusia izan ziren: 
irteera haren ifrentzua garai hark berezkoa duen 
urbanizatze-prozesu azkarra izan zen. Exodo hura 
gabe, gaur egun ez genituzke Madrilgo, Bartzelonako 
edo Valentziako hiri-aglomerazio handiak izango, 
eta barnealdeko eskualde batzuetako probintzietako 
hiriburuek, emigrazio-eremu beretan daudenez, ez 
zuten bermatuko beren hazkundea eta, gure garaitik 
gertuago, iraunkortasun demografikoa.

Despopulatzeareari eragin dioten mekanismo 
demografikoak

Despopulatze-prozesua zenbait fenomeno 
demograf ikoren elkarreraginaren emaitza da. 
Historikoki, mekanismo demograf iko nagusia 
gazteek hirietara lan- eta hezkuntza-aukerak bilatzera 
emigratzea izan da. Gazte horien irteerak tokiko 
ezkontza-merkatuaren depresio sakona ekarri zuen 
berekin, are larriagoa landa-eremuko emakumeen 
emigrazioa gizonena baino handiagoa izan zelako. 
Gaur egun oraindik ere landa-eremuko hainbat 
lekutan irauten duen emakumeen eta gizonen arteko 
desoreka da horren aztarna nabarmenena: 160 gizon 
baino gehiago 100 emakumeko, ezkontza-adinetan. 
Emigrazioak, gainera, ondorio atzeratu bat gehitu 
zuen: une hartako jaiotza-tasaren jaitsieraren faktore 
eragilea izan zen, bai eta etorkizuneko jaiotza-ezarena 
ere; landa-eremuan haien gurasoen emigrazioagatik 
jaioko ez zirenena, hain zuzen. Landa-eremuan 
depresio demografiko gogorra nagusi zen bitartean, 
hirurogeiko hamarkadaren hasieratik hirurogeita 
hamarreko hamarkadaren bigarren erdira arte, 
Espainiako hirien historian inoiz izandako jaiotza-
kopuru handiena erregistratu zen, ezkontza ugariei eta 
goiztiarrei eta landa-eremuetako gazteen etengabeko 
fluxuei esker. 1980tik aurrera, exodo murritzago 
baina jarraituak eta herrialde guztiko ugalkortasun-
tasaren jaitsiera orokorrak –handiagoa Iberiar 
penintsulako erdialdeko eta iparraldeko udalerri 
txikietan– larritu baino ez zuen egin despopulatzea, 
ezin susmatuzko mugetara iristeraino. Une horretan, 
landa-eremuetako biztanleriaren zahartzeak 
eragindako biztanleria-galerek garrantzia hartu zuten 
despopulatze-mekanismo gisa: Espainiako batez 
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besteko ugalkortasun-tasa baino baxuagoa; ezkontza-
adinetan zeuden bikotekiderik gabeko pertsonen 
ehuneko altua, desoreka handiarekin sexuen artean; 
eta zahartzea areagotzea eta ugaritzea, hiltzeko aukera 
gehien zituztenen taldeak elikatuz.

Espainia hutsaren aniztasuna azaltzen duten 
faktoreak

Landa-eremuko espazioen iraunkortasunari buruzko 
eztabaidari ekiteko, Espainian gaur egun dauden 
1.000 biztanle baino gutxiagoko ia 5.000 udalerrien 
heterogeneotasuna aitortzetik abiatu behar da. 
Hala, Iberiar penintsularen hegoaldean eta kostalde 
mediterraneoaren eta atlantikoaren inguruan dauden 
landa-eremuko espazioek, oro har, nolabaiteko 
osasun demografikoa dute. Alabaina, herrialdearen 
erdialdean eta iparraldean daudenei eragiten die 
gehien despopulatzeak. 1981etik hona, 1.000 biztanle 
baino gutxiagoko udalerrietako ehuneko 15en 
erregistratu zen biztanleriaren hazkundea. Gainerako 
ehuneko 85ean (hau da, ia lau mila eta berrehun 
udalerri) biztanleria urritu egin zen. Hori dela eta, 
landa-eremuko udalerrien biztanleria-dinamikak 
askotarikoak direnez, alde horiek azaltzen dituzten 
osagai sozioekonomikoak eta demografikoak jasotzen 
dituen tipologia bat ezarri behar da.

Tipologia hori eraikitzeko, osagai nagusien azterketa 
izeneko teknika estatistiko bat erabili dugu; teknika 
horri esker, landa-eremuko udalerrien artean 
dauden aldeak azaltzen dituzten faktoreak identifika 
ditzakegu1. Tipologia lantzeko, 21 aldagai hartu 
dira kontuan. Aldagai horiek, berriz, udalerrien eta 
haien inguruen ezaugarri hauekin lotutako alderdiak 
neurtzen dituzte: tamaina, altitudea, hazkunde-tasa, 
inguruko entitateen eta udalerrien biztanleriaren 
dentsitatea, maskulinitate-erlazioa, egitura 
demografikoa, probintziako hiribururainoko distantzia 
eta barne-emigrazioaren intentsitatea. Azterketa-
mota horrek Espainiako landa-eremuko espazioen 
aldagarritasuna azaltzen duten hiru faktore nagusi 
identifikatu ditu. Hauek dira faktoreak, garrantziaren 
arabera ordenatuta: lehena zahartzearekin lotuta dago, 
eta erlazio estua du egitura-aldagaiekin; bigarrena, 
emigrazioarekin lotutakoa da; eta azkenik, biztanle 
gehiago dituzten espazioetatik gertu egoteak 

1. Recaño, J. (2017) «La sostenibilidad demográfica de 
la España vacía», in Perspectives Demogràfiques, 
7. zk., 1.-4V. orrialdeak.

definitutako faktorea dago. Hiru faktore horien bidez, 
udalerrien arteko aldagarritasunaren ia ehuneko 60 
azaldu daiteke. Udalerri bakoitzean, eta azterketa-
teknika horren bidez, puntuazio bat lortzen da 
faktoreetako bakoitzean; faktore horiei, bigarren 
fase batean, kluster esaten zaion konglomeratuen 
analisia aplikatu zaie. Faktore horietan oinarrituta, 
landa-eremuko hiru motatako espazio nabarmen 
identifikatzen dira, eta bakoitzak jarraian aztertuko 
ditugun ezaugarri demografiko bereizgarriak ditu.

Hurbilketa bat Espainiako landa-eremuko espazioen 
heterogeneotasun demografikora

Zahartzearen eragin desberdina, jaiotza-tasa 
baxua eta udalerri horietako piramidearen erdiko 
tarteetan dagoen emakume-eskasia dira hurrengo 
taulan (1. irudia) kontuan hartzen diren tipologiak 
interpretatzeko gakoak.

Lehen udalerri-taldea 1.000 biztanle baino gutxiagoko 
tokiko entitateen ehuneko 29,7k baino gutxiagok 
osatzen dute, eta demografia-erresilientziadun landa-
eremuko espazioak izena eman diegu. Tamaina 
demografiko handiena eta altitude txikiena duten 
entitateak dira, Goi-lautadaren inguruetan kokatuak; 
depresio demografikoa jasaten duten mendiko 
eremuetatik urrun daude, eta nolabaiteko biztanleria-
egonkortasuna dute. Horrez gain, Espainiako landa-
eremuko batez besteko biztanleriaren dentsitatea 
baino handiagoa dute, bai eta Espainia osoko 
maskulinitate-indizea baino zertxobait altuagoa eta 
emigrazioaren eragin txikiagoa ere: udalerri horietan 
jaiotako ehuneko 60 soilik bizi ziren Espainiako beste 
udalerri batean 2016an.

Bigarren taldean landa-eremuko udalerrien ehuneko 
32,9 dago. Udalerri horien ezaugarri nagusiak hauek 
dira: altitude handia; tamaina demografiko txikia, 175 
biztanleko medianarekin; oso biztanleriaren dentsitate 
txikia, 6,2 biztanlekoa kilometro karratuko; hazkunde-
tasa negatiboak; maskulinitate-maila esanguratsua, 
aurreko taldekoa baino altuagoa; zahartze-maila handi 
samarra, eta emigrazioaren eragin handia (udalerri 
horietan jaiotakoen ehuneko 80 beste udalerri 
batzuetan bizi dira). Udalerri horiei landa-eremuko 
emigrazio-espazio deitu dakieke.

Azkenik, hirugarren taldea despopulatze itzulezineko 
arriskuan dauden landa-eremuko espazioek osatzen 
dute. Azken horiek desagertze biologikora ere hel 
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Bi talde horiek eremu jarraitu bat osatzen dute, eta 
eremu horretan daude etorkizun-itxaropen txarrenak 
dituzten landa-eremuko udalerriak: Madril inguratzen 
duten erdikegoak, Gaztela eta Leon bereziki, non 
probintzia guztiei eragiten dien neurri handiagoan 
edo txikiagoan despopulatze-prozesuak; Gaztela-
Mantxa, non iraunkortasun demografiko ezak 
Guadalajarako eta Cuencako probintzietako udalerri 
txikiei eragiten dien, batez ere; Aragoi (Teruelgo 
probintzian, bereziki) eta Errioxa. Aitzitik, Ebroren 
ibarrean dauden probintzietan, Cáceres eta Toledo 
lotzen dituen lerro geografikoaren hegoaldean dagoen 
espazioan, Pirinioetako mendietan eta Mediterraneoko 
eskualdeetan daude erresilientzia demografiko 
(edo despopulatzeko erresistentzia) handiena duten 
landa-eremuko udalerriak. Asturiasko eta Galiziako 
autonomia-erkidegoetako biztanleriek duten egitura 
bereziak ez du aukera ematen, udal-datuen azterketaren 

daitezke hurrengo urteetan. 1.840 udalerri dira, 
1.000 biztanle baino gutxiagoko entitateen ehuneko 
37,4. Kontuan hartu ditugun aldagaien muturreko 
ezaugarriak dituzte: batez besteko altitude handiena, 
neurri demografiko txikiena (110 biztanle, batez 
beste), biztanleriaren dentsitate txikienak (4,3 
biztanle kilometro karratuko), zahartze handiena 
(batez besteko adinak 60 urtetik gertu, eta 65 urte 
baino gehiagoko biztanleen ehuneko 45). Emakumeen 
emigrazio handiena eta zahartze-prozesu larria duten 
udalerriak dira. 

Hiru taldeetan adierazle demografiko nagusien 
mailaketa dagoen arren, bigarrenaren eta 
hirugarrenaren (arazo gehien dituena) adierazleen 
arteko gertutasuna handiagoa da, eta hori albiste 
txarra da, biziraupen demografikoa arriskuan baitute, 
haien egitura demografikoen arabera.

1. Irudia. Espainiako landa-eremuko udalerrien adierazle batzuk, udalerri-tipologiaren aranera *

Banaketa bakoitzaren medianak jaso dira (balio horrek aldagai bakoitzaren % 50 adierazten du)
* Testuan deskribatutako tipologia.

Iturria: erakundeak egina.

Tipologia bakoitzaren ezaugarriak

1.000 biz-
tanle baino 
gehiagoko 
udalerriak

Tipologia

1 2 3

Demografia-
erresilientziadun 
landa-eremuko 

espazioak

Landa-eremuko 
emigrazio-
espazioak

Despopulatze 
itzulezineko 

arriskuan dauden 
landa-eremuko 

espazioak

Udalerriak guztira 3.162 1.464 1.624 1.840

Espainiako udalerrien guztizkoaren % 39,00% 18,1% 20,00% 22,70%

2016ko Espainiako biztanleriaren % 96,90% 1,8% 0,70% 0,70%

Biztanleria 1900ean 2.569 888 539 545

Biztanleria 1981ean 3.052 618 229 235

Biztanleria 2011n 3.703 578 183 122 

Biztanleria 2016an 3.629 551 173 110

Azalera (km2) 53,80 31,00 26,70 29,40

Altitudea 3570 475 833 858

Biztanleriaren dentsitatea 1981ean 55,80 19,40 8,00 8,20

Biztanleriaren dentsitatea 2011n 73,80 17,60 6,20 4,30

Erlazioa (Gizonak/Emakumeak) 1,00 1,10 1,20 1,20

Batez besteko adina 43,50 48,50 51,60 59,10

Biztanleriaren % (0-19 urte) 19,30% 14,70% 10,90% 5,20%

Biztanleriaren % (65 urte eta gehiago) 19,80% 27,40% 29,90% 44,10%

Beste udalerri batzuetan bizi diren jaiotakoen % 46,90% 64,20% 79,80% 82,10%
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bidez, eskualde horietako landa-eremuei eragiten 
dieten arazoen benetako neurria jakiteko. Eskualde 
horien despopulatze-arazoak udalerriz azpiko izaera 
dute, eta udalerrietako kontzeju eta parrokiei eragiten 
die. Aipatutako hiru kategorien araberako udalerrien 
banaketa beheko mapan ikusten da (2. irudia).

Landa-eremuko espazioetako hazkunde 
demografikoaren azkenaldiko osagaiak

Dagoeneko adierazi dugu azken urteetan aldaketa 
esanguratsuak gertatu direla landa-eremuaren 
despopulatzearekin zerikusia duten kausa 
demografikoetan. Emigrazioak garrantzia galdu du, 
eta protagonismo handia hartu dute oso ugalkortasun-
tasa baxutik eta zahartzearekin lotutako heriotza-tasa 
altutik eratorritako galera demografikoek. Beste 
alde batetik, kanpoko immigrazioak hiriei onura 
nabarmena ekarri dien arren, fenomeno hori ez da 
ia nabaritu ere egin Espainiako landa-eremuko toki 
gehienetan. Aztertzen ari garen udalerrien multzoak, 

1.000 biztanle baino gutxiagokoak, immigrazioaren 
ehuneko 1,85 baino ez du jaso, Espainian udalerri 
horietako biztanleriaren pisuak duena (gogora 
dezagun ehuneko 3,1 dela) baino are balio txikiagoa.

Landa-eremuko espazioen egitura demografikoek 
izugarri baldintzatzen dute haien bilakaera 
demografikoa. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdetik aurrera, jaiotza-tasak beherakada 
jarraitua izan du, eta heriotza-tasak zahartzearekin 
lotutako hazkunde-ibilbide etengabeari jarraitu 
dio. Despopulatze itzulezineko arriskuan dauden 
udalerriek dituzte jaiotza-tasa baxuenak, heriotza-
tasa altuenak, berezko hazkunde txikienak (beti 
negatiboa), barne-emigrazio garbi handienak eta 
kanpoko immigrazioaren erakarpen txikienak. 
Biztanleria murriztearen muturreko kasua dira 
ikertutako udalerrien artean. Beste bi udalerri-
taldeek antzeko portaerak dituzte heriotza-tasei eta 
migrazioei dagokienez, baina beti dituzte hazkunde 
negatiboak, oro har. Nolanahi ere, 1975etik aurrera 
(data horretakoak dira Espainiako udalerri guztiei 
buruz ditugun lehen datuak) hiru taldeetako berezko 

Demografia-erresilientziadun landa-eremuko espazioak 

Landa-eremuko emigrazio-espazioak

Despopulatze itzulezineko arriskuan dauden landa-eremuko espazioak

2. Irudia. Espazioaren banaketa, udalerri-tipologiaren arabera
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hazkundea negatiboa izan da urtero. Datu horien 
gordintasunak argi adierazten du Espainia Hutseko 
udalerriek duten arazo larria; gainera, udalerri horien 
bilakaera demografikoa etorkizunean zuzentzeak 
berekin dakartzan arazo larrien froga nabaria ere 
badira datuok. Atzerriko immigrazioa adierazi da 
zenbait lan akademikotan eta zenbait agintari politikok 
eta administratibok egindako proposamenetan 
despopulatze-arazoen tokiko konponbide gisa. 
Alabaina, konponbide hori ilusio demografiko bat 
baino ez da, ezinezkoa baita etorkin horiek arazoak 
dituzten lurraldeetan finkatzea. Espazio hutsak 
izan arren, kanpoko immigranteak erakartzeko oso 
ahalmen txikia izan dute 2001-2007ko migrazio-
ziklo handian. Beste alde batetik, ikusten dugu arazo 
demografiko handienak dituzten udalerrietara iritsi 
ziren atzerrian jaiotako etorkin askok berriro emigratu 
dutela denbora-tarte labur samarra igaro ondoren. 
Esate baterako, 2000-2017 aldian, Espainiako landa-
eremuko udalerriek atzerrian jaiotako biztanleriaren 
barneko migrazio-saldo negatiboa izan zuten. Emaitza 
horrek, beraz, iradokitzen du etorkin horiek, udalerri 
horietan bizitzen jarri ondoren, berriro ere emigratu 
egiten zutela. Seguru asko, bertako landa-eremuko 
biztanleak kanpora joanarazten dituzten faktore 
berdinek bultzatzen dituzte etorkinak alde egitera.

Landa-eremuko espazioen etorkizunerako 
itxaropenak

Landa-eremuko espazioen etorkizunerako itxaropenak 
nahikoa aldatzen dira kontuan hartzen ditugun sektore 
geografikoen arabera. Zenbait eremutan, landa-
turismoaren bidezko erresilientzia ekonomikoak, 
bigarren etxebizitzek eta lurraldearekin lotutako 
baliabide jakinak egoteak bermatu egin dezakete 
jarraitutasun ekonomikoa eta, neurri txikiagoan, 
biztanle-kopuru minimo batzuk mantentzea. Alabaina, 
landagune gehienak ez dira gai han bizi diren gazte 
gutxiei, emakumeei gehienbat, eusteko, eta ez dira 
bereziki erakargarriak etor daitezkeen etorkinentzat; 
azken horiek mugikortasun handia izaten dute, eta ez 
dira lurraldean sustraitzera heltzen. Biztanleria-talde 
hori, landa-eremuko biztanleriaren egoera demografiko 
okerra zuzendu lezakeen bakarra, biziraupen 
demografikoaren giltza da, baina ez da ikusten 
aldaketarik norabide horretan, baldin eta ez badira 
sustatzen biztanleriari sustraitzen laguntzen dioten 
inbertsio publikoak arazo demografikoak dituzten 
lekuetan. Edozein esku-hartze publikok kontuan hartu 
behar luke landa-eremuko espazioak era askotakoak 
direla, ez luke atzeratu behar heterogeneotasun hori 
azaltzen duten faktoreen ebaluazio zehatzagoa egitea 
eta identifikatu egin behar luke zer alderdik lagundu 
diezaioketen atzeraldian dauden espazio horien 
erresilientzia demografikoari eta ekonomikoari. n
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DEMOGRAFIA-ALDAKETA ETA NATALISMOA

Julio Pérez Díaz
Ikerketa Zientifikoen Batzorde Nagusia (IZBN)

EEspainian eta planeta guztian demograf ia-
aldaketaren ikuspegi negatiboa hedatzen ari 

da: biztanleriaren bizitasunik eza, haur gutxiago 
eta agure gehiago, pentsioen edo osasungintzaren 
iraunkortasunik eza, gazteei gero eta zerga gehiago 
eskatzea, kultura eta balio nazionalak indargabetzen 
dituzten atzer ritar rak lan-merkatuan sar tu 
beharra… Eta horri aurre egiteko armak agerikoak 
eta ezagunak dira (jaiotzak sustatzen dituzten 
guztiak, alegia), eta seme-
alabak dituzten familiei 
laguntzearekin identifikatzen 
dira.

Espainiako zenbait alderdik 
(VOXek, baina PPk ere bai) 
eta munduko ia herrialde 
guztietako kontserbadore 
nazionalistek mezu hori 
zabaltzen dute, aberria 
salbatzea aginduz eta arerio 
politikoa iristear dagoen 
gainbeheraren er rudun 
eginez, arazo hori eta haien errezeta salbatzaileak 
kontuan ez hartzeagatik. Nahikoa da Frantziako Fronte 
Nazionalaren, Italiako Iparraldeko Ligaren, Greziako 
Urrezko Egunsentiaren edo Familia Poloniarren 
Ligaren hauteskunde-programak irakurtzea.

Oraingoz, natalismoa ez da espektro politikoaren 
beste aldeko alderdien gobernu-programen atal bat 
izatera iritsi (batek daki noiz arte).

Mende-laurdena demografo1  gisa ikertzen 
eta irakasten eman ondoren, argudia dezaket 
demografia-aldaketak inoiz izan den egoera onenera 
eraman gaituela lortutako biztanleria-kopuruari eta 

1. Egilea IZBNko demografo zientzilari titularra da, eta Demo-
grafiari buruzko webgune bat argitaratzen du, http://apuntes-
dedemografia. com/, non haren argitalpenak, proiektuak eta 
jarduera akademikoak online kontsulta daitezkeen, bai eta 
irakaskuntza-materialak eta iritzi-artikuluak nahiz gaurko-
tasuna duten gaiei buruzko artikuluak ere.

ugalkortasunaren eraginkortasunari dagokionez. 
Demografia-aldaketaren ikuspegi natalistaren aurkako 
argudioak emateaz gain, ezeztatu ere egin daiteke 
ikuspegi hori, diziplina demografikoan oinarrituta, 
besterik gabe. Hori da nire asmoa hemen, bai egoera 
demografikoaren azalpen tekniko baten bitartez, 
bai eta diziplinaren historiara eta hark biztanleria-
politikekin beti duen harreman estura jota ere.

Natalismoaren historia

Pentsa liteke natalismoaren 
justifikazio bakarra gaur 
egungo ja io tza- tasa 
gero eta baxuagoa dela, 
arian-arian planeta osora 
hedatzen ari dela eta. 
Baina hori ez da egia, bi 
arrazoi nagusirengatik, 
gutxienez.

Gainbehera demografikoaren beldurrak eta hari 
aurre egiteko errezeta natalistak gaur egungo egoera 
demografikoa baino askoz lehenagokoak dira. Egiaz, 
natalismoa demografia-aurrekoa da; bazegoen 
natalismoa demografia diziplina moduan garatu 
aurretik eta ez da oinarritzen jaiotza-tasen mailetan, 
harrigarria badirudi ere.

Jaiotza-tasaren beherakada historikoa biztanleria-
dinamiken aldaketa sistemiko orokor batean txertatu 
behar da azaldu ahal izateko eta, horrenbestez, haren 
ondorioak interpretatzeko. Azalpen hori emateko 
bai, horretarako bada ezinbestekoa diziplina 
demografikoa. Natalismoak emandako arrazoiak oso 
antzinako aurreiritzietan eta topikoetan oinarritzen 
dira, eta demografiak berak ezeztatu zituen orain dela 
hamarkadak.

Gero eta pertsona gehiago izatea gauzak ondo 
zihoazen seinale izan zen ia beti. Baina nekazaritza-
gizarteetako klase agintarientzat lehentasuna lurrak 

(…) demografia-aldaketak inoiz izan 
den egoera onenera eraman gaitu, 
lortutako biztanleria-kopuruari eta 
ugalkortasunaren eraginkortasunari 
dagokionez. Demografia-aldaketaren 
ikuspegi natalistaren aurkako argudioak 
emateaz gain, ezeztatu ere egin daiteke, 
diziplina demografikoan oinarrituta, 
besterik gabe.
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mendean izatea zen, gizakiak menderatzea harekin 
lotuta baitzegoen. Beti erakar zitezkeen biztanleak, 
lantzeko lurrak eskainiz gero. Jaiotza gehiago edo 
heldu inportatu gehiago, kontua heriotza-tasa altu 
eta aurreikusezinari aurre egitea zen, eta faktore hori 
askoz zailagoa zen kontrolatzen.

Gizaterian, ia xx. mendera arte, jaiotako bakoitzeko 
bi lehen urtea baino lehenago hiltzen ziren, eta % 50 
hamabost urte egin baino lehenago (ez da aspaldira 
joan behar, Espainiako heriotza-tasa 1900ean maila 
horietan baitzegoen). Horren ondorioz, edozein 
belaunaldik bizi izandako batez besteko urte-kopuruak 
sekula ez zituen gainditu 35 urteak.

Heriotza-tasa da ugalkortasun-tasaren baldintzatzaile 
nagusia, eta natalismoak ahaztu egiten du hori 
modu sistematikoan. Hain bizi-itxaropen laburrek 
oso jaiotza-tasa altuak eskatzen zituzten gizakiaren 
desagertzerik ez jazotzeko; ugalketa oparorik eta 
biztanleria-kopuru handirik gabe, berriz, justu 
kontrakoa. 

Estatu modernoa (Estatu-
nazioa, batez ere) iritsi 
zenean hasi zitzaion botere 
politikoari biztanleria 
lurraldea adina edo gehiago 
in te resa tzen ,  ze rgak 
biltzeko edo borrokalariak 
mobilizatzeko aukeraz 
harago ere bai. Biztanleria 
nazionala bihurtu zen 
subiranotasuna bidegabe 
zuena eta beste nazio 
batzuekiko alde produktiboak, kulturalak eta 
komertzialak ezartzen zituena 2. Zentsuak eta 
mapak Estatuen eraikuntza sinbolikoaren funtsezko 
mugarri bihurtu ziren, eta Estatuak biztanleria beren 
kontabilitatean sartzen hasi ziren, zentsuen, errolden 
eta jaiotzen nahiz heriotzen erregistro zibilen bitartez.

Biztanleriaren gero eta garrantzi handiagoa heriotza-
tasaren hobekuntza itxaropentsuekin batera etorri 
zen; pentsaera higienistak hirigintza-jarraibide 
osasungarriagoak bultzatu zituen, sindikatuek lan-

2. Biztanleriak Estatuarentzat zuen garrantzi berria maisuki 
deskribatu du M. Foucaultek. Ikusi bereziki lan hauek: 
Foucault, M. (1989), «Sécurité, territoire et population», in 
Résumé des cours, 1970-1982. Paris: Julliard, 99.-106. or.; 
Foucault, M. (1993). Genealogía del racismo. Montevideo: 
Carone.

baldintza hobeen alde borroka egin zuten, aurrerakuntza 
mediko garrantzitsuak (hala nola txertoak) gertatu 
ziren eta industria-iraultzak nabarmen ugaritu zuen 
elikagaien eta beste oinarrizko ondasun batzuen 
eskuragarritasuna. Gizateria lehen aldiz iritsi zen mila 
milioi pertsona izatera xix. mendearen amaieran, eta 
herrialde garatuak aurretik inoiz ez bezala hazi ziren 
eta mundu osoa kolonizatu zuten.

Hala ere, eta aldi berean, sistema estatistiko berriak 
eta datu-iturri demografiko berriak biztanleria 
aurreratuenen ezusteko jokabide baten berri ematen 
hasi ziren: ugalkortasuna jaisten hasi zen.

Erreakzioa izutzea izan zen, bereziki mailak 
emakumeko 2,1 seme-alabako kopuru mitikora 
hurbildu zirenean. Litekeena da norbait harritzea 
hori guztia xix, mendearen amaieran gertatu izanaz 
eta, oro har, neurriak hartu izanaz hura gelditzeko3. 
Alarmen gorakadak politika demografikoen benetako 
asaldura eragin zuen bi mundu-gerren arteko tartean. 

Darwinen lanari jarraitu 
zion biologismo sozialaren 
ondorioz, nazioak garapen- 
eta betetasun-ziklo bat 
zuten izaki bizidunak 
balira bezala ikusten 
ziren, eta horren ondoren 
etortzen zitzaien nekea, 
zahartzaroa eta heriotza. 
1918an, Mendebaldearen 
gainbehera, liburua, ordura 
arteko Europako filosofiako 
bestseller handiena eta gaur 
egun eskuin muturraren 

kultuzko liburua, sinesmen horretan oinarritu zen.4 
Esparru anglosaxoian eta germaniarrean, klase 
gaituenen ugalkortasun baxuagoak eragiten zuen 
kezka; okerrenek, berriz, seme-alaba asko izaten 
jarraitzen zuten. Horrek hautespen-politika eugenistak 
ekarri zituen, eta haiek holokaustoraino iritsi ziren. 
Baina biztanleria-politikek, oro har, jaiotza-tasa 
nazionala sustatzeari eman zioten garrantzia.

Bi mundu-gerrek eraman zuten gorenera asaldura 
nazionalista hori, eta Europako asmo inperialak eta 

3. Beldur horien eta haien ondorioz sortutako politika demo-
grafikoen deskribapen bikaina liburu honetan aurki daiteke: 
Teitelbaum,  M. S. eta Winter, J. M. (1985), The Fear of 
Population Decline. San Diego: Academic Press.

4. Spengler, O. (1918), Der Untergang des Abendlandes (The 
Decline of the West). Munich.

Gizaterian, ia xx. mendera arte, jaiotako 
bakoitzeko bi lehen urtea baino lehenago 
hiltzen ziren, eta % 50 hamabost urte 
egin baino lehenago (ez da aspaldira 
joan behar, Espainiako heriotza-tasa 
1900ean maila horietan baitzegoen). 
Horren ondorioz, edozein belaunaldik bizi 
izandako batez besteko urte-kopuruak 
sekula ez zituen gainditu 35 urteak.
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politika demografikoen sinesgarritasuna deuseztatu 
zituzten. 1945etik aurrera, demografia, tresna 
politiko gisa, AEBren zerbitzura jarri zen, gehiegizko 
hazkundearen ondoriozko planetaren hondamendia 
iragartzeko eta demografia kontrolatzeko estrategia 
malthusiarrak diseinatzeko; estrategia horiek, egiaz, 
Asian komunismoa hedatzeko arriskua murriztea 
zuten helburu. Hamarkadatan, natalismoaren mamuak 
indarra galdu zuen herrialde aberatsenetan, non, 
gainera, ezusteko baby boom delakoa gertatu zen.

Baina baby boom, delakoaren ondoren, ugalkortasuna 
aurretik inoiz ez bezala jaitsi da berriro ere. Hainbeste 
jaitsi denez, Europako herrialde asko ez dira iristen 
emakumeko 1,5 seme-alaba izatera ere. Gainera, 
xx., mendearen lehen erdian 
ez bezala, zahartzea ez da 
gerta daitekeen zerbait; 
hemen dago jada, eta 
birsortutako natalismoaren 
argudio nagusi bihurtu 
da. Testuinguru historikoa 
errotik aldatu zen SESBen 
amaierarekin, hirurogeita 
hamar reko krisiarekin, 
keynesianismoaren 
amaierarekin eta laurogeiko 
hamarkadako ekonomia 
be r r i a rek in .  Zahar tze 
demograf ikoa,  ordutik 
a u r r e r a ,  E s t a t u e t a k o 
aurrekontuetarako 
a r a z o t z a t  a u r k e z t e n 
digute, bai eta inbertsio 
pribatuen segurtasunerako 
eta produkzio-sistemen 
iraunkortasunerako arazotzat 
ere, eta etengabe aztertzen 
dira haren eragina arintzeko 
erreforma-bide berriak.

Eta testuinguru berri horretan, natalismoa guztiaren 
konponbidetzat aurkezten digute berriz ere. Ez 
zaio inporta natalismoaren eraginkortasunik eza 
(Stalinek, Mussolinik, Francok, de Gaullek eta 
Ceaușescuk porrot egin zuten, ez soilik ugalkortasuna 
areagotzen, baita haren jaitsiera geldiarazten ere), 
ez zaio inporta oinarri zientifikorik edo teorikorik 
ez badu demografia-aldaketa azaltzeko (azalpen 
moralistak erabiltzen jarraitzen du). Erabilgarria 
da propaganda-elementu gisa eta erraza egiten da 
modernizazio demografikoarekin zerikusirik ez duten 
baina sentimendu nazionalak asaldatzeko erraz erabil 

daitezkeen beste arazo batzuekin nahastea (landa-
eremuak uztea edo immigrazioa).

Azalpen-esparrua

Giza demografian mende eta erdi eskasean ugalketa-
sistema aldatu da batik bat; hau da, biztanleria-kopuru 
jakin bati eusteko moduaren (haren osagai guztiak 
hilkorrak izan arren) eta horretarako beharrezkoa den 
jaiotza-kopuruaren arteko erlazioa. Eraginkorragoa 
egin dugu sistema hori. Beste leku batean Ugalkortasun 
Iraultza5izena eman diot aldaketa horri, beste 
iraultza produktibo batzuekin (hala nola industriala 

edo informatikoa) duen 
paralelismoagatik. Eta 
iraultza hori gertatu da 
jaiotakoei bideratutako 
arreta eta baliabideak 
ugaritu egin direlako 
belaunaldiz belaunaldi, 
gehienek, halaber, seme-
alabak izateko aukera 
izatea lortu arte.

Eta atalase historiko 
horrek inoiz ikusi gabeko 
fenomeno miragarriak 
eragin ditu. Gizateriaren 
aurreko historia guztian 
zehar, jaiotako gehienak 
15 urte egin baino lehen 
hiltzen zen. Haur baten 
heriotza atzeratzeak 
banako ba t  gehi tu 
zezakeen  hu r r engo 
urtean, baina atzerapen 
hori adin ugalkorretatik 
harago luzatuta, ondorio 

biderkatzaileak zituen, lehergarriak. Eta ugalkortasun-
iraultza horren ondorioa, egiaz, sekula ikusi gabeko 
biztanleriaren hazkundea izan da (xx. mendean, 
Espainian 18 milioitik 46 milioira hazi zen biztanleria, 
eta munduan, 1.600 milioitik 6.000 milioira).

Aurrekaririk gabeko hazkunde hori beheraka doan 
ugalkortasun-tasarekin batera gertatu da, eta hori 

5. Puede encontrarse una exposición de dicha propuesta teó-
rica, así como de las publicaciones y proyectos en que se 
despliega, en https://apuntesdedemografia.com/la-revolu-
cion-reproductiva/ 

Giza demografian, mende eta erdian 
ugalketa-sistema aldatu da batik bat; 
hau da, biztanleria-kopuru jakin bati 
eusteko moduaren (osagai guztiak 
hilkorrak izan arren) eta horretarako 
beharrezkoa den jaiotza-kopuruaren 
arteko erlazioa. Eraginkorragoa egin 
dugu sistema hori. Beste leku batean 
Ugalkortasun Iraultza izena eman diot 
aldaketa horri, beste iraultza produktibo 
batzuekin (hala nola industriala edo 
informatikoa) duen paralelismoagatik. 
Eta iraultza hori gertatu da jaiotakoei 
bideratutako arreta eta baliabideak 
ugaritu egin direlako belaunaldiz 
belaunaldi, gehienek, halaber, seme-
alabak izateko aukera izatea lortu arte.

https://apuntesdedemografia.com/la-revolucion-reproductiva/
https://apuntesdedemografia.com/la-revolucion-reproductiva/
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natalistek ez dute ulertzen. Arrazoia ez da jaiotza-
tasa altuagoa, biziraupen luzeagoa baizik. Espainiako 
haurren heriotza-tasa 1900ean ‰ 200ekoa zen, eta 
batez besteko bizi-itxaropena ez zen 35 urtera iristen. 
Mende batean 80 urteak gainditu ditugu.

Aldaketa izugarri horren –gizadiak bere historia osoan 
izandako garrantzitsuena ziurrenik– mekanismo 
eragileak ez dira medikuntzara mugatzen, beste 
esparru asko hartzen baititu, hala nola elikadurarena, 
hezkuntzarena eta lanarena. 
Baina guztiak bat datoz 
funtsezko elementu batean; 
hau da, belaunaldi bakoitza 
hurrengoari emateko prest 
dagoen arreta-, baliabide-, 
denbora- eta afektu-
kantitatean (beste leku 
batean masen heldutasuna 
izena eman diot egoera 
historiko berri horri).6 
Zirkulu bertutetsu bat da, 
eta zirkulu horri esker, 
lehenengo hobekuntzek, 
behin belaunaldi baten 
h a u r t z a r o a r e n  e t a 
he ldua roa ren  a r t eko 
tar tea igaro ondoren, 
hobekuntza are handiagoak 
eragiten dituzte hurrengo 
be l auna ld i an .  Hor r i 
guztiari, gainera, norberaren 
ondorengotzaren neurria erregulatzeko gero eta 
gaitasun handiagoak ere lagundu dio. Bizirik iraun 
eta adin ugalkorretara heltzen zirenak ugaritzen 
ziren neurrian, sexualitatearekiko eta ugalketarekiko 
gizarte-kontrola lasaitu egin zitekeen, eta hurrengo 
belaunaldiak seme-alaba gutxiago izatea aukeratu 
zezakeen, haiei baliabide gehiago emateko. Zirkulu 
bertutetsu hori nabarmen indartu zuen metodo 
antikontzeptibo merkeak eta eraginkorrak agertu 
izanak xx. mendearen hirurogeiko hamarkadatik 
aurrera. 

Biztanleria berriak

Demografia nahikoa garatu da, bai behintzat gertatu 
den jauzi kualitatibo horretaz jabetzeko adina. Jauzi 

6. Pérez Díaz, J. (2003), La madurez de masas. Madril: IM-
SERSO.

horri esker, gaur egun, jaiotza bakoitzak orain dela 
mende bat jaiotako baten bizialdia hirukoizten duen 
bizitza bat ekartzen digu. Gaur egungo teknikek 
aukera ematen dute belaunaldien arteko aldaketak 
eta bizi-ziklo berrietan izandako ondorio-multzoa 
deskribatzeko. Belaunaldi batzuek hurrengoei gero 
eta baliabide eta zaintza gehiago eskaintzeak ez du 
bizialdia soilik luzatu, baita pertsonen beste ezaugarri 
batzuk ere, oso komenigarriak kolektiborako, hala 
nola haien heziketa, altuera, ugaltzeko ahalmena edo 

osasun-egoera. 

EGiza historiaren etapa 
berri baten aurrean gaude, 
beraz, eta haren eragile 
nagusia (hau da, biziraupena 
bizialdiaren etapa guztietan 
demokratizatzea) planeta 
osora hedatzeko bidean 
d a .  U g a l k o r t a s u n -
eraginkortasuna, lehenik, 
Europan lortu zen poliki-
poliki, eta geroago baina 
askoz azkarrago beste 
kontinente batzuetan. Alde 
hor retatik, orokor tuta 
egongo da mende hau 
amaitu baino lehenago, 
eta xx. mendeko hazkunde 
demografiko handia amaitu 
egingo da (hamar edo 
hamaika mila milioi biztanle 

kalkulatzen dira). Aro modernoko protagonismoa beti 
aldaketa ekonomikoei eta politikoei ematen zaie, baina 
haiek bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa izan da 
demografia-aldaketa, harreman sozialen, politikoen eta 
ekonomikoen funtsezko eta ezinbesteko muina aldatu 
eta hobetu baitu: giza ugalketa eta pertsonen izaera 
hilkorrari aurre egiteko modua. Bidean, ugalkortasun-
iraultzak gauza asko aldatu ditu; besteak beste, 
familiako eta bikoteko harremanak, sexualitatearen 
esanahia, genero- eta adin-rolak, bizikidetza-moduak 
eta belaunaldiarteko harremanak.7

Ondorio agerikoenetako bat tradizionala ez bezalako 
adin-piramide bat da. Lehengoak oinarri handia zuen, 
ia guztiaren heren bat adin txikikoak baitziren, eta gero 
eta gehiago estutzen zen: zahartzaroan guztizkoaren % 
4 inguru zegoen. Gaur egunerako natalismoak nahiko 

7. MacInnes, J. y Pérez Díaz, J. (2009), «The reproductive 
revolution». The Sociological Review, 57 (2): 262-284.

Giza historiaren etapa berri baten 
aurrean gaude, beraz, eta haren 
eragile nagusia (hau da, biziraupena 
bizialdiaren etapa guztietan 
demokratizatzea) planeta osora 
hedatzeko bidean da. Ugalkortasun-
eraginkortasuna, lehenik, Europan lortu 
zen poliki-poliki, eta geroago baina 
askoz azkarrago beste kontinente 
batzuetan. Alde horretatik, orokortuta 
egongo da mende hau amaitu baino 
lehenago, eta xx. mendeko hazkunde 
demografiko handia amaitu egingo da 
(hamar edo hamaika mila milioi biztanle 
kalkulatzen dira).

http://digital.csic.es/handle/10261/13414
http://digital.csic.es/handle/10261/13414
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lukeen eta bizitasun-adierazgarri gisa aldarrikatzen 
duen piramide hura, egiaz, bizitzaren prekarietatearen 
eta ugalkortasunaren eraginkortasun-ezaren frogarik 
handiena zen. Garai bateko ugalkortasun-tasa altuak 
ez ziren aukerakoak, eta ezin dira azaldu balioetan, 
kulturan, tradizioetan edo sinesmenetan oinarrituta. 
Bizialdia laburra zelako gertatzen ziren, eta ez zuten 
biztanle-kopuru handirik ekartzen berekin.

Ugalkortasun-iraultzak izugarri handitu du biztanle-
kopurua, orokortu egin ditu jaiotako guztiei beren seme-
alabak izateko adinera iristeko aukera ematen dieten 
bizialdi osoak, bai eta belaunaldi bakoitza aurrekoa 
baino urte gehiago bizitzea ere. Logikoki, biztanleria-
piramideak iraganean baino askoz oinarri txikiagoa du 
orain, eta helduaroko eta ondorengo adinek aurretik 
inoiz izan ez zuten garrantzia hartu dute. Bilakaera 
horri hogeita hamarreko 
natalista frantsesek, modu 
alderdikoi eta biologistan, 
kutsu negatiboa eman, eta 
zahartze demografiko izena 
edo etiketa jarri zioten.

Metafora engainagarria 
da (biztanleriak ez dira 
zahartzen, ez dute adinik, 
ez diote jarraitzen izaki 
biologiko baten etapei, 
da rwin i smo  soz i a l ak 
mota horretako analogiak 
jendartean zabaldu bazituen 
ere), baina hainbeste finkatu 
da, ezen jada ezinezkoa baita beste era batera etiketatzea 
biztanleria-piramidea. Dena dela, natalistek horretan 
ikusi nahi duten hondamenditik urrun (duela mende 
bat baino gehiago iragartzen dute, behin eta berriz 
ezeztatzeak itsutasuna sendatu gabe), piramide berriak 
ez ditu bizialdian eta ugalkortasun-eraginkortasunean 
egin diren aurrerapenak soilik erakusten; horrez gain, 
ondorio izugarri positiboak dituen lorpen bat da.

Ugalkortasun-iraultzak izugarri handitu du biztanle-
kopurua, orokortu egin ditu jaiotako guztiei beren 
seme-alabak izateko adinera iristeko aukera ematen 
dieten bizialdi osoak, bai eta belaunaldi bakoitza 
aurrekoa baino urte gehiago bizitzea ere. 

Jaiotzen direnak pertsona-kopuru handiagoa eta 
pertsona-mota gehiago dituen mundu batera etortzeak 
belaunaldiarteko hobekuntzetan aurrera egiteko aukera 
ematen du. Bizitza osoei eta bizitzek baliabide gehiago 
izateari esker, lan-bizitzako produktibitatea nabarmen 

igo da. Bizitza osoak orokortzeari esker, helduaroa 
unibertsalizatu egin da, eta harekin batera, aurrezkiak 
eta ondarea pilatzea, halako moduan non piramide 
berriak aberastasun nahikoa metatzeko aukera eman 
duen; esate baterako, Interneten eta sare sozialen 
iraultza posible egin duten inbertsio handi, arriskutsu 
eta epe luzekoen oinarrian pentsio-funts pribatu 
handiak daude. Piramide berriak kontsumo-merkatu 
askoz anitzagoa dakar berekin, eta, beraz, produkzioko 
sektore-krisiei aurre egiteko modukoa. Pertsona 
helduak edo adinekoak egoteari esker (ia salbuespena 
iraganean), familiaren erresilientzia hobetzen ari da 
laneko krisiak edo behar larriko gertaerak jazotzen 
direnean. Adinekoek zaintzen dituzte, ez gazteek, 
mendekotasuna duten oso pertsona zaharrak; haiek 
laguntzen diete heldu gazteei beren familia osatzen. 
Egin ariketa bat: joan haurtzaindegi baten irteerara, 

eta zahartzaroa familiaren 
bizitzan izaten ari den 
funtzio berriei buruzko 
adibide argia lortuko duzu. 

Alderdi ideologikoa

Gaur egungo natalistek ez 
dute demografiara jotzen; 
nahikoa dituzte estatistika 
ofizialak emandako zenbait 
segida historiko, bereziki 
jaiotzak, heriotzak eta 
biztanleria-piramideak. 

Azterketa demografikoak egiteko lana eta datu horien 
bilakaeraren azalpen teknikoak eta historikoak ez 
zaizkie interesatzen. Gehienez ere, ekonomiara 
jotzen dute egoera demografiko berriaren kostu gero 
eta handiagoa baieztatzeko. Oso azkar aberasten ari 
den pertsona batek egoera ekonomiko txarraz gu 
kezkaraztearen antzekoa da, ikusten duenean hiriko 
jatetxe oneneko afaria gazte garaiko tabernetakoa 
baino askoz garestiago atera zaiola. 

Natalismo garaikideak demografia-aldaketa lorpen 
bikaina izan dela ahazten jarraitzen du. Jaiotza-
kopuruari baino ez dio begiratzen, alde batera utziz bizi-
itxaropenaren aldaketa iraultzailea edota gaur egungo 
biztanle-kopurua, aurrekaririk gabea. Saihestu egiten 
ditu demografia eta diziplina horretako akademikoak 
edo ikertzaileak, haren aholkulari politikoek edo 
iritzi-sortzaileek ez baitute inolako prestakuntzarik 
demografian. Zentzugabekeria hori Espainiako 
biztanleriari buruzko gaur egungo liburu batzuetan 

Logikoki, biztanleria-piramideak 
iraganean baino askoz oinarri txikiagoa 
du orain, eta helduaroko eta ondorengo 
adinek aurretik inoiz izan ez zuten 
garrantzia hartu dute. Bilakaera horri 
hogeita hamarreko natalista frantsesek, 
modu alderdikoi eta biologistan, 
kutsu negatiboa eman, eta zahartze 
demografiko izena edo etiketa jarri 
zioten.
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xenofoboaren susperraldiarekin batera  gertatu da. 
Espainian, azken bi hamarkadetan areagotu da; esate 
baterako, PP alderdiak, 2017ko kongresuko txosten 

sozialean,  «Jaiotza-tasa 
susta tzeko est ra tegia 
nazionala» sartu du helburu 
gisa, biztanleria-piramidea 
a l d a t z e k o  h e l b u r u 
esplizituarekin.12 Gauza 
bera aurki daiteke Galiziako 
Xuntak 2012an onartutako 
Demografia Dinamizatzeko 
Planaren motibazioen 
a z a l p e n e a n ,  e d o t a 
«Erronka Demografikoari 
aurre egiteko Gobernu 
O r d e z k a r i a »  ( 2 0 1 7 ) 
s o r t z e a r e n  a n t z e k o 
e k i m e n e t a n .  A z k e n 
hor ren helburua hau 
zen: «estrategia nazional 
bat lantzea eta garatzea, 
erronka demograf ikoari 
eta biztanleriaren gero 
eta zahartze handiagoari, 
lurraldearen despopulatzeari 
eta biztanleria mugikorraren 
ondor ioei  erantzuten 
laguntzen duten zereginei 
aurre egiteko».13

Manipulazioa hainbestekoa da, ezen gaur egungo 
familiari, jaiotza-tasari edo demografia-aldaketari 
buruzko diskurtsoa eskuin muturreko elkarte eta 
entitateek baitute bahituta Espainian. Diskurtso hori 
asoziazionismo laikoan oso sartuta dagoenez, aurreko 
Gotzain Batzarreko presidenteak, Rouco Varelak, 
barne-txosten bat eskatu zuen presentzia hori argitzeko. 
Prentsari filtratu ondoren, txosten horrek epaien bidez 
ere bermatuta dauden ziurtasunak ematen dizkigu. 
Dirudienez, Hazte Oir, Abogados Cristianos, Instituto 
de Política Familiar eta familia ugarien elkarteak El 
Yunque elkarteko kideek zuzentzen dituzte; hau da, 

12. Sartu hemen txosten horren testu osoa ikusteko: ‹http://
18con- greso.pp.es/ponencia-politica-social/›.

13. Honako dokumentu honetatik hartutako aipua: 40/2017 
Errege Dekretua, urtarrilaren 27koa, Erronka Demogra-
fikoari aurre egiteko Gobernu Ordezkaria sortzen duena 
eta haren funtzionamendu-erregimena arautzen duena. 
Eskuratzeko, sartu hemen: ‹https://www.boe.es/eli/es/
rd/2017/01/27/40›. 

ikus daiteke: La ruptura demográfica. Un análisis 
de los cambios demográficos (1998), unibertsitate 
katoliko bateko irakasle batek idatzia (karlista 
nabarmena da, Elkarte 
Tradizionalistako kidea);8 
El suicidio demográfico de 
España (2011), enpresa-
aholkularia den ingeniari 
batek idatzia (muturreko 
k a t o l i ko a  d a  e t a 
Fundación Renacimiento 
Demográfico;9 elkarteko 
z u z e n d a r i a ) ;  U n a 
sociedad sin hijos. El 
declive demográfico y 
sus implicaciones (2018)
(2018), Galiziako Xuntako 
Kanpo Harremanetarako 
Zuzendaritza Nagusiko 
goi-kargu batek izenordea 
erabiliz idatzia.10 

Sarkin horien atzean, 
er raza da aurkitzea 
a lde rd i  po l i t ikoak , 
komunikabideak eta 
b o t e r e  e k o n o m i k o 
kontserbadoreak eta 
konfesionalak. Adibide 
g i s a ,  F u n d a c i ó n 
Renacimiento Demográfiko elkarteko zuzendariari 
buruz, ABC, egunkariak dio «Espainiako aditu 
handiena» dela demografian, eta horrela izendatzeko 
agindu die erredaktoreei. Eta PP alderdiak hala balitz 
bezala erabiltzen du, parlamentu-batzordeetara aditu11 
gisa deituz edo txostenak eskatuz FAES fundaziotik. 

EJoera hori indartu egin da, eta mundu osoko 
eskuin mutur nazionalistaren, konfesionalaren eta 

8. Barraycoa, J. (1998), La ruptura demográfica. Barcelona: 
Ed. Balmes. Colección Ensayos Sociales.

9. Macarrón, A. (2011), El suicidio demográfico de España. 
Madril: Homolegens.

10. Blanco Désar, M. (2018), Una sociedad sin hijos. El declive 
demográfico y sus implicaciones. Bartzelona: Economía 
Digital.

11. 2015ean, Espainiako landa-eremuko despopulatzeari 
buruzko Senatuko batzorde batek bere ondorioak argita-
ratu zituen, Macarrón Larrunbek idatzitako jaiotza-tasaren 
sustapen beharrezkoari buruzko hamar orrialdeko txosten 
batekin; zentzugabekeria bat, kontuan izanda batzordearen 
helburuarekin zerikusirik ez zuela. Ikus ‹https:// apuntesde-
demografia.com/2015/09/01/escandalo-demogra- fico-en-el-
senado/›.

Manipulazioa hainbestekoa da, ezen 
gaur egungo familiari, jaiotza-tasari 
edo demografia-aldaketari buruzko 
diskurtsoa eskuin muturreko elkarte eta 
entitateek baitute bahituta Espainian. 
Diskurtso hori asoziazionismo laikoan 
oso sartuta dagoenez, aurreko Gotzain 
Batzarreko presidenteak, Rouco Varelak, 
barne-txosten bat eskatu zuen presentzia 
hori argitzeko. Prentsari filtratu ondoren, 
txosten horrek epaien bidez ere 
bermatuta dauden ziurtasunak ematen 
dizkigu. Dirudienez, Hazte Oir, Abogados 
Cristianos, Instituto de Política Familiar 
eta familia ugarien elkarteak El Yunque 
elkarteko kideek zuzentzen dituzte; hau 
da, jatorri mexikarra duen sekta sekretu 
eta paramilitar batek (harreman estua du 
VOX alderdiarekin).

https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/01/27/40
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/01/27/40
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jatorri mexikarra duen sekta sekretu eta paramilitar 
batek14   (harreman estua du VOX alderdiarekin). 

Nagusitzen ari dira demografia-aldaketa mehatxutzat 
aurkeztea, biztanleria-krisi batean bizi garela 
baieztatzea, bai eta suizidio demografikoa aipatzea 
ere; hau da, errelatoaz jabetzen ari dira. Errelato 
horren laburpen zoragarria da VOX alderdiak duela 
gutxi Andaluziako presidente berriari babesa ematea 
negoziatzeko aurkeztu zuen 19 puntuko zerrenda, 
baina uholdearen oso zati txiki bat baino ez da.15

Uholde hori nora hel 
daitekeen erakusten digun 
adibide bat Zeelanda 
Berrian mezkitei egindako 
erasoetan izan genuen (49 
hildako). Aurretik manifestu 
bat argitaratu zen online 
The Great Replacement 
izenburuarekin, 
her rialdearen beraren 
jaiotza-tasa baxuak eta 
a tzer r i tar rak i r is teak 
eragiten duen krisiari erreferentzia eginez. 
Manifestuaren hasiera adierazgarria da: «It’s the birth 
rates. It’s the birth rates. It’s the birth rates».16

Natalismoa, beraz, birsortu egin da, zenbait elementutan 
oinarrituta: demografoak ikusezin bihurtzean, alderdi 
politiko kontserbadoreek emandako babesean, 
eta familismoaren ospean eta salmenta errazean. 
Eta hori, historikoki egiaztatuta dagoen arren 
familismoa ez dela eraginkorra jaiotza-tasa igotzeko. 

14. El Yunquek gaur egun Espainian duen garrantzia hain handia 
da, ezen Opus Dei alboratzen ari baita. VOX alderdiarekin 
edo PPko militante gogorrenekin duen lotura gero eta na-
barmenago egiazta daiteke dokumentuen bidez, eta oina-
rrien asoziazionismo laikoan sartuta dagoela eta asozionis-
mo-mota hori manipulatzen duela epaien bidez ere egiaztatu 
da. Ikus  ‹https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Na-
cional_del_Yunque› eta haren pista dokumental ugariak.

15. VOX alderdiaren proposamenak Andaluziako Juntako pre-
sidentearen inbestidurarako dokumentua online kontsulta 
daiteke hemen: ‹https://www.voxespana.es/biblioteca/pro-
puesta-vox-andalucia.pdf› (2019/07/14an kontsultatua).

16. Ikusi Leslie Root demografo estatubatuarrak Washingon 
Post (2019/03/18) egunkarian erantzuteko idatzi zuen ar-
tikulu interesgarria, honako izenburu honekin: «Racist 
terrorists are obsessed with demographics. Let’s not give 
them talking points», (‹https://www.washingtonpost.com/
opinions/2019/03/18/racist-terrorists-are-obsessed-with-de-
mographics-lets-not-give-them-talking-points/?noredirec-
t=on&utm_term=.ee03d7e7cef2›). 

Baliogabetu eta zikindu egiten du parekorik ez duen 
lorpen kolektibo bat, modernizazio demografikoa, 
alegia; ez du kontuan hartzen modernizazio horren 
eragilea (hau da, jaiotzen direnei gero eta zaintza-
maila handiagoa eta transferentzia gehiago ematea); 
zahartzaroa konnotazio negatiboekin zamatzen du, eta 
etsai bihurtzen du. Baina, batez ere, baliabideak eta 
ahaleginak norabide okerretara eta alferrikakoetara 
bidaltzen ditu.

Joera demografikoak aldatzea ezin da helburua izan. 
Proposatu behar duguna da 
zer erantzun eman behar 
dizkiegun joera horiek 
aurrean jartzen dizkiguten 
eskakizunei: haien eragin 
sanitarioa,17 nola ezkondu 
bizialdi gero eta luzeagoa 
eta osasungar riagoa 
lan-bizitza gero eta 
laburragoarekin, gizarte- 
eta genero-berdintasuna 
berrantolatzeko beharra, 
lurraldearen zati bat 

hutsik geratzea, gure jokabide kolektiboen eragina 
ingurumenean, hirigintza espekulatiboa, langabezia 
eta gazteek bizimodu helduan sartzeko duten 
zailtasuna, mendekotasuna, bakardadea, bizialdiaren 
amaierari aurre egiteko modua, familia eta lan-
bizitza bateragarri egitea... Eta hori guztia konpondu 
beharrean dagoenean, alarmistek hemeretzigarren 
mendeko arazoetara desbideratzen dute arreta, beren 
ideologia zaharkituak mantentzeko. Demografian 
inoiz ez ginen hain ondo egon, baina, halaber, inoiz ez 
zen hain handia izan benetako egoera demografikoaren 
eta egoera horren kausei, gaur egungo ezaugarriei 
eta etorkizunerako ondorioei buruzko diskurtso 
nagusiaren arteko zuloa. n

17. Pérez Díaz, J., y Abellán García, A. (2016). «Retos sanitarios 
de los cambios demográficos». Med. clín (Ed. impr.) 146 
(12): 536-538.

Natalismoa, beraz, birsortu egin 
da, zenbait elementutan oinarrituta: 
demografoak ikusezin bihurtzean, alderdi 
politiko kontserbadoreek emandako 
babesean, eta familismoaren ospean eta 
salmenta errazean. Eta hori, historikoki 
egiaztatuta dagoen arren familismoa ez 
dela eraginkorra jaiotza-tasa igotzeko.

https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Nacional_del_Yunque
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Nacional_del_Yunque
https://www.voxespana.es/biblioteca/propuesta-vox-andalucia.pdf
https://www.voxespana.es/biblioteca/propuesta-vox-andalucia.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/03/18/racist-terrorists-are-obsessed-with-demographics-lets-not-give-them-talking-points/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/03/18/racist-terrorists-are-obsessed-with-demographics-lets-not-give-them-talking-points/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/03/18/racist-terrorists-are-obsessed-with-demographics-lets-not-give-them-talking-points/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/03/18/racist-terrorists-are-obsessed-with-demographics-lets-not-give-them-talking-points/?noredirect=on
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GOMENDATUTAKO LIBURUA

Juan Antonio Fernández Cordón 
IZBNko ikertzaile ohia, Ekonomialariak Krisiaren Aurrean elkarteko kidea

DARRELL BRICKER Y JOHN IBBITSON, EL PLANETA VACÍO. EL SHOCK DEL DECLIVE  
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL (PENGUIN RANDOM HOUSE, BARTZELONA, 2019)

1968an, orain dela berrogeita hamar urte, The 
Population Bomb liburua argitaratu zen, Paul Ehrlich 
Stanfordeko Unibertsitateko Entomologiako irakasleak 
idatzia. Espainian pixka 
bat geroago argitaratu zen 
La explosión demográfica 
izenburuarekin, aurreko 
i z e n b u r u a  b e z a i n 
muturrekoa, seguruenik. 
Liburuak eragin handia izan 
zuen garai hartan. Hurrengo 
hamarkadetan, munduko 
biztanleria mugarik gabe 
heda tzeko  be ldur rak 
produkzio akademikoa, 
zientzia fikzioa, zinea eta 
pentsaera kolektiboa hartu 
zituen. Malthusen antzinako 
madarikazioa indarrez 
berragertu zen: gizakiak 
azkarrago ugaltzen ziren 
bizitzeko behar zituzten 
mota guztietako baliabideak 
baino. Garai har tako 
egoerari begiratuz gero, 
ikus dezakegu Mendebalde 
aberatsa, eta Ameriketako Estatu Batuak bereziki, 
beldurtzen zuena planetan zehar biztanleria pobrea 
nabarmen haztea zela: oso ugalkortasun-tasa handiak 
zituzten, heriotza-tasa murriztu zen arren, eta hori 
mehatxutzat hartzen zen1

.

Demografoak duela dezente hasi ziren 
adierazten munduko biztanleriaren mugarik 
gabeko leherketa batek ez duela funtsik. 
Nazio Batuen biztanleriaren proiekzioek  
–erregulartasunez eguneratzen dira– erakusten dute 

1. Ehrlichen liburuari buruzko Julio Pérezen aipua ikusteko, sartu 
hemen: ‹https:// apuntesdedemografia.com/2010/07/29/la-bom-
ba-demografi- ca-de-paul-ehrlich/›

ugalkortasun-tasa behera egiten ari dela munduko 
herrialde guztietan, eta biztanleriak gora nabarmen 
egingo duen arren hurrengo hamarkadetan, batez ere 

zenbait eskualdetan (hala 
nola erdialdeko Afrika 
edo India), dagoeneko 
ikusten da biztanleriak zer 
datatan utziko dion hazteari 
(mende honen amaieran 
kokatzen dute Nazio 
Batuek). Panorama hori 
Ehrlic bezalako apostoluek 
iragar ritako etorkizun 
katastrof ikotik nahiko 
urrun dago. Hala ere, 
hazkunde demografikoaren 
tasak oraindik altuak 
direnez eta, batez ere, 
planetako biztanleriaren 
banaketan desoreka handiak 
aur reikusten direnez, 
bizirik dirau gehiegizko 
biztanleriagatiko alarmak.

Hortik dator nolabaiteko 
ezustekoarekin hartu izana, 

Ameriketako Estatu Batuetan, iaz argitaratutako bi 
kanadarren (Darrell Bricker eta John Ibbitson) El 
planeta vacío. El shock del declive de la población 
mundial liburua (Espainian argitaratutako itzulpenaren 
izenburua da hori). Izenburu hori Ehrlichek orain dela 
mende erdia sustatutakoa ordezka dezakeen beldur 
demografiko berriaren laburpen motz eta perfektua da. 
Egileak ez dira mundu akademikokoak (bata kazetaria 
da eta besteak merkatua ikertzen egiten du lan), eta 
haien lana gehiago da erreportaje zabal bat ondo 
dokumentatutako eta oinarri sendoak dituen ikerketa-
lan bat baino. Ez dakit lan horrek eragin handia izango 
duen gure garaian, Ehrlichen lanak berean bezala, 
baina haren bidez, ezagutu eta baloratu egin ditzakegu 
Ehrlichek iragarritako bilakaeraren erabat aurkakoa 

Demografoak duela dezente hasi ziren 
adierazten munduko biztanleriaren 
mugarik gabeko leherketa batek ez duela 
funtsik. Nazio Batuen biztanleriaren 
proiekzioek  
–erregulartasunez eguneratzen 
dira– erakusten dute ugalkortasun-
tasa behera egiten ari dela munduko 
herrialde guztietan, eta biztanleriak 
gora nabarmen egingo duen arren 
hurrengo hamarkadetan, batez ere 
zenbait eskualdetan (hala nola erdialdeko 
Afrika edo India), dagoeneko ikusten 
da biztanleriak zer datatan utziko dion 
hazteari (mende honen amaieran 
kokatzen dute Nazio Batuek).

https://apuntesdedemografia.com/2010/07/29/la-bomba-demografica-de-paul-ehrlich/
https://apuntesdedemografia.com/2010/07/29/la-bomba-demografica-de-paul-ehrlich/
https://apuntesdedemografia.com/2010/07/29/la-bomba-demografica-de-paul-ehrlich/
https://apuntesdedemografia.com/2010/07/29/la-bomba-demografica-de-paul-ehrlich/
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iragartzen dutenen argudioak eta bilakaera horretatik 
erator daitezkeen ondorioak. Alde horretatik, liburu 
gomendagarritzat har daiteke.

Diagnostikoa

Egileek argi uzten dute hasieratik beren ikuspegia: 
haien ustez, «iraganean giza taldea izurriteek eta 
goseteek hil eta hautatu badute, orain gu ari gara geure 
burua hiltzen» (14. or.), eta beldur dira gure espeziearen 
historian lehen aldiz gizateria zaharra sentitzeaz. 
Hala, bi elementu jasotzen dituzte: ugalkortasun-tasa 
baxuaren erantzukizun kolektiboaren eta lausoaren 
ideia eta biztanleria zahartzaroarekin lotzea, biak 
ere Mendebaldeko herrialdeetako —gero eta 
obsesionatuagoak zahartze 
demografikoarekin–— 
biztanleriar i  buruzko 
diskurtso ideologikoaren 
erdian daudenak.

Biztanleriaren historia labur 
baten ondoren, egileek 
okertzat salatzen dituzte 
Malthusen eta Ehrlichen 
mezuak, eta adierazten dute 
benetan kezkagarria ez dela 
leherketa demograf ikoa 
(haien ustez existitzen ez 
dena, bestalde), baizik eta 
haren aurkakoa: planetako 
biztanleriaren gainbehera 
saihetsezina.

Ondorio horretara iristeko, 
Bricker eta Ibbitson Nazio Batuen proiekzioen 
kritika batetik abiatzen dira (ikusi dugu proiekzio 
horiek Malthusen eta Ehrlichen tesiak ezeztatzen 
dituztela), eta ondorioztatzen dute proiekzioaren 
egoera nagusiak (probableena proiekzioaren egileen 
arabera) gehiegizko kopurua ematen diola munduko 
biztanleriak lortuko duen gehienekoari. Egileen ustez, 
gehieneko hori 2050ean lortuko da, eta Nazio Batuek 
2100erako aurreikusten dituzten 11.200 milioiak baino 
askoz txikiagoa izango da (9 mila milioi inguru). Ez 
dute sinesten iraganeko joerek etorkizuna iragartzeko 
balio dutenik, eta zenbait argudio aipatzen dituzte. Alde 
batetik, badagoela Nazio Batuek iragarritako beste 
egoera posible bat, ugalkortasun-tasaren jaitsieraren 
bizkortzean oinarritua (batez beste, emakumeek 
aurreko egoeran baino 0,5 seme-alaba gutxiago 

izango lituzkete). Egoera horretan, biztanleriak 8,5 
mila milioiko gehienekoa soilik lortuko du 2050ean, 
eta, gero, 7 mila milioira arte murriztuko da 2100ean 
(hirugarren egoera bat ere badago, non biztanleria 
17.000 milioira arte hazten den 2100ean, eta igotzen 
jarraitzen duen gero). Beste alde batetik, egileek 
Vienako IIASAren2 proiekzioak aipatzen dituzte. 
Demografiako ikerketa-zentro famatu bat da hori,  
Wolfgang Lutz ikertzaileak zuzendua. Ikerketa-zentro 
horren proiekzioetan, hezkuntza aldagaia sartzen 
dute esplizituki, eta lortzen dituzten emaitzak Nazio 
Batuenak baino txikiagoak dira. Oso ezagunak ez 
diren pare bat demografo ere aipatzen dituzte, haien 
lanekin beren sinesmenak sendotzeko. Ez dago ez 
hemen, ez liburuko beste edozein ataletan, egileek 
metodologia eta hipotesi egiaztagarriak erabiliz 
egindako ikerketarik; haien hasierako intuizio deitu 

dezakegun hori egiaztatzen 
duten zenbait emaitza 
bilatu eta aurkitu dituzte, 
besterik gabe. IIASAren 
emaitzen erabilera oso 
adierazgarria da, alde batera 
uzten baitituzte komeni 
ez zaizkien egoerak eta 
mespretxatu egiten baitute 
haien izaera probabilista, 
bai eta IIASAren lan 
zehatzak etengabe hartzen 
dituen zuhurtziaz betetako 
erabakiak ere. Frogatzeko 
duten gogo bizia dela-eta, 
egileek ez dute baztertzen 
konspirazioaren argudioa, 
eta maltzurkeriaz adierazten 
dute Nazio Batuek, haien 
u s t e z ,  e t o r k i z u n e ko 

biztanleriaren bilakaera puzteko interesa dutela (64. 
or.). Nazio Batuen proiekzioen azken berrikusketan 
(2019) –iruzkin honetan aztergai dugun argitalpenaren 
ondorengoak dira– ia ez da aldatu 2100. urterako 
proiektatutako gehieneko kopurua: 10.800 milioi 
orain, aurreko 11.200 milioi izan beharrean. 8,5 mila 
milioiko kopurua, gehienekoa egileen arabera eta 
2050ean lortuko dena, 2030ean erdietsiko da Nazio 
Batuen arabera. Iragarpen hori oso ziurtzat hartzen 
dute Nazio Batuek, eta 2050ean biztanleria 9.700 
milioikoa izatea espero dute.

2. International Institute for Applied System Analysis (Sistema 
Analisi Aplikatuaren Nazioarteko Institutua).

IIASAren emaitzen erabilera oso 
adierazgarria da, alde batera uzten 
baitituzte komeni ez zaizkien egoerak 
eta mespretxatu egiten baitute haien 
izaera probabilista, bai eta IIASAren 
lan zehatzak etengabe hartzen dituen 
zuhurtziaz betetako erabakiak ere. 
Frogatzeko duten gogo bizia dela-
eta, egileek ez dute baztertzen 
konspirazioaren argudioa, eta 
maltzurkeriaz adierazten dute Nazio 
Batuek, haien ustez, etorkizuneko 
biztanleriaren bilakaera puzteko interesa 
dutela (64. or.).
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Proiekzioei buruzko liburuaren atal hori kritikatu 
dute gehien biztanleriaren gehiegizko hazkundea 
nabarmentzen jarraitzen duten taldeek; Ameriketako 
Estatu Batuetan, batez ere. Ez dute uste egileak zuzen 
dabiltzanik, eta zehaztasun-faltaz gain, liburuaren 
egileei beren tesia sendotzeko eskura zuten biztanleria-
egoera muturrekoena eta probabilitate gutxien dituena 
aukeratu izana kritikatzen diete.

Kausak

Ez da ingurumen-hondamendirik gertatuko, ez eta 
izurrite basatirik ere. Iragartzen den biztanleriaren 
gainbeherak kausa bakarra du: ugalkortasun-tasaren 
beherakada geldiezina munduko herrialde guztietan. 
Hori, bere aldetik, gero eta urbanizazio handiagoak 
eta emakumeen ahalduntzeak eragiten du; eta 
ahalduntzea urbanizazioari 
oso  lotuta dagoenez, azken 
hori jotzen da jaiotzen 
beherakadaren azken 
kausatzat eta bakartzat. xix. 
mendean jaiotzak murrizten 
hasi zirenetik gertatu da 
horrela. Nekazaritza- edo 
abeltzaintza-ustiapenean, 
aktibo bat zen semea edo 
alaba, inbertsio bat; hirian, 
berriz, zama bihurtzen da, 
eta gero eta kostu handiagoa 
du. Gurasoen interesa 
ondorengotza murriztea da. 
Beste alde batetik, hirian 
emakumeek prestakuntza-
aukera gehiago dituzte, 
eta ezagutza errazago 
eta modu zuzenagoan 
eskuratu dezakete, metodo antikontzeptiboei buruz, 
batez ere; gainera, hiriko emakumearengan ez dute 
hainbesteko eraginik erlijioak eta familiak, eta 
azken horiek jaiotzak sustatu ohi zituzten. Egileak 
trantsizio demografikoaren teorian oinarritzen dira 
aipatutako ondorengotzaren beherakada historikoa 
azaltzeko. Ondorengotzan lau fase izan dira: lehenean, 
biztanleriaren geldialdia ezaugarritzat duen hartan, 
ugalkortasun-tasa handia da, baina ia ezerezean 
geratzen da heriotza-tasa orokor handiagatik 
eta goseteek, gerrek eta izurriteek eragindako 
hondamendiengatik; bigarrenak biztanleriaren 
hazkundea du ezaugarri, heriotza-tasak behera egiten 
duelako, ugalkortasun-tasari eutsiz; hirugarrenean, 

ugalkortasun- nahiz heriotza-tasak behera egiten 
dute eta hazkunde demografikoa neurrizkoa da; eta 
laugarren eta azkenean, heriotza-tasak baxuak dira, 
eta ugalkortasun-tasa, berriz, biztanleriari eusteko 
moduko mailan dago, gutxi gorabehera (bi seme-alaba 
inguru emakumeko). Baina Brickerrek eta Ibbitsonek 
bosgarren fase bat dagoela aldarrikatzen dute, non 
ugalkortasun-tasak behera egiten jarraitzen duen, 
belaunaldi-ordezkapenaren mailaren azpitik. Zenbait 
adibide aipatzen dituzte, Espainiakoa (59. or.), besteak 
beste, eta iruditzen zaie mundu garatu guztia bosgarren 
fasean dagoela gaur egun, urbanizazioak aurrera 
egiten jarraitzen duelako eta metodo antikontzeptibo 
modernoak agertu direlako (azken horien asmaketa 
ezustekoa iruditzen zaie).

Trantsizio demografikoari egindako gehikuntza 
hori kritikagarria da, eta egileek funtsean duten 
inkoherentzia adierazten du, heriotza-tasa eta 

ugalkortasun-tasa aldagai 
ia independentetzat hartuz, 
azken batean. Egiaz, bi 
faktore horiek sistema 
bat eratzen dute, non 
ugalkortasun-tasa bizi-
itxaropenaren igoerara 
moldatzen joan den, 
gizarte-mekanismoen 
bidez. Mekanismo horien 
protagonista nagusiak 
emakumeak izan dira, 
berdintasun- eta eskubide-
maila handiagoak lortu 
baitituzte mundu garatuan. 
Gaur egun heriotza-tasa 
ia egonkortuta dagoenez, 
g a r a p e n  k a p i t a l i s t a 
handieneko herrialdeen oso 
ugalkortasun-tasa baxua 

modu autonomoan esplikatu behar da, ez trantsizioaren 
teoriara joz. Xehetasunetan sartu gabe, komeni da 
gogoratzea Espainiako oso ugalkortasun-tasa baxua, 
bai Espainian, bai beste herrialde batzuetan, gazteen 
lan-prekarietatearekin eta etxebizitza bat erosteko edo 
alokatzeko zailtasunarekin, edo ia ezintasunarekin, 
dagoela lotuta, alde batetik; eta bestetik, familiek lan-
bizitza eta seme-alaben zaintza bateragarri egiteko 
duten zailtasunarekin, kontuan izanda gaur egungo 
testuinguruan emakumeen ordaindutako lana sozialki 
desiragarria ez ezik, ezinbestekoa ere badela familiako 
ekonomiarako. Litekeena da garatutako herrialdeetako 
ugalkortasun-tasa baxuaren atzean dagoen egoera 
gainerako herrialdeetara hedatzea poliki-poliki, 

Ez da ingurumen-hondamendirik 
gertatuko, ez eta izurrite basatirik ere. 
Iragartzen den biztanleriaren gainbeherak 
kausa bakarra du: ugalkortasun-tasaren 
beherakada geldiezina munduko 
herrialde guztietan. Hori, bere aldetik, 
gero eta urbanizazio handiagoak eta 
emakumeen ahalduntzeak eragiten 
du; eta ahalduntzea urbanizazioari oso 
lotuta dagoenez, azken hori jotzen da 
jaiotzen beherakadaren azken kausatzat 
eta bakartzat. xix. mendean jaiotzak 
murrizten hasi zirenetik gertatu da 
horrela.
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eta horrek, itxura batean, arrazoia emango lieke 
gainbehera demografikoa iragartzen dutenei. Dena 
dela, egoera ez litzateke izango haiek azkenaldiko 
joeren luzatze soil eta geldiezinetik ondorioztatzen 
duten bezalakoa, oso bestelakoa baizik. Testu honen 
azken zatian, konponbideei buruzkoan, ikusiko 
dugu. Aurretik, iruzkindutako liburuan iragarritako 
gainbeherari lotzen zaizkion ondorioak aipatuko 
ditugu labur antzean.

Ondorioak

Jakina, aurreko planteamenduen ondorio bat 
beste guztien gainetik dago: Lurreko biztanleria 
desagertzea, besterik gabe. Egileek ez dute esplizituki 
aipatzen, baina uste dute 
ugalkortasun-tasak modu 
geldiezinean jaisten 
jarraituko duela, eta 
adierazten dute belaunaldi 
bakoitza aurrekoa baino 
urriagoa izango dela, 
eta «azkenean gero 
eta gutxiago izango 
gara urtetik ur tera, 
eta kitto» (223. or.). 
«Arazoek beren baitan 
konponbidea dutela» 
(257. or.) adierazten dute, 
baina ez dute denborarik 
hartzen desagerpena 
zerk geldi dezakeen 
aztertzeko. Zaila da 
sinesten ugalkortasunik 
ezak, batez ere planeta 
guztira hedatzen bada, 
ez sortzea uneren batean 
joera iraultzen duten 
mekanismoak, eta zail 
egiten zaigu irudikatzea hilzorian dagoen gizateria bat 
seme-alabarik ez izatean egoskortuta, liburu honetan 
haiek ez izateko aipatzen diren arrazoiak desagertuta 
ere.

Izan ere, liburu honetan, haurrak eta gazteak 
etorkizunean gutxi izatea geldiezintzat hartzen da, 
eta pilatu egiten dira ondorio negatiboak. Kontsumoa 
jaitsi egingo da, gazteak baitira gehien kontsumitzen 
dutenak; lan-merkatuak gazteei lanpostu prekarioak 
eta gaizki ordainduak eskaintzen jarraituko du, eta 
berrikuntzak atzera egingo du, zaharrek ez baitute 
sortzen. Ez da gertagarritzat jotzen gazte gutxi 
egoteak ondasun urri bihurtzea haiek eta haien 

prezioak gora egitea, ez eta lan-baldintzak oso 
desberdinak, gazteentzako hobeak, izatea ere, eta, 
beraz, ugaltzeko oztopo bat izateari uztea, orain diren 
moduan. Ez da iragartzen gero eta gazte gutxiago 
izateak etxebizitza merkeak aurkitzea errazago 
egitea haiei; orain ia ezinezkoa da, eta nahi dituzten 
seme-alabak izaten ez die uzten. Jende gutxiagorekin 
gauzak hobeak izatea ere baztertu egiten da (98. 
or.). Egileek ez diete jaramonik egiten biztanleria 
aldagai bat gehiagotzat hartzen duten azterketei; 
hori dela eta, gaur egungoa luzatzera mugatzen dira, 
ugalkortasun-tasaren jaitsierari muga bat, aldaketa 
ekonomikoen eta soziologikoen bidez, ezartzen dion 
erreakzio bat (feedback) egon daitekeen aztertu gabe. 
Biztanleriaren beherakada ezinbestekotzat jotzen 

da, eta «behin finkatzen 
denean, ia ezinezkoa 
da geldiaraztea» (92. 
or.), besteak beste, 
ugalkortasun-tasa baxura 
moldatutako pentsamolde 
berri bat nagusitzen 
delako, eta pentsamolde 
hor rek seme-alabak 
gurasoen errealizazio 
pertsonalaren tresna 
soiltzat hartzen dituelako, 
kontsumo-gizarteko 
beste gauza erakargarri 
guztiekin lehian. Hemen 
ikusten dugu hainbestetan 
aipatzen den eta hain ospe 
txarra duen gurasoen 
hedonismoa, batez ere 
emakumeena, jotzen 
dutela ugalkortasun-tasa 
baxuaren kausatzat.

Beste ondorio beldurgarri 
bat biztanleriaren zahartzea da. Japoniari buruz ari 
direla, egileek uste dute «gero eta agure gehiago 
egotea oztopo bat dela ekonomiarentzat» (94. or.). Lan 
egiteko adinean dagoen gero eta biztanleria urriagoak 
goraka ari den biztanleria ez-aktibo ugariagoari aurre 
egiteko dituen zailtasun ezagunez gain, Brickerrek eta 
Ibbitsonek adineko biztanleria ugaritzeak dakarren 
kontsumo- eta berrikuntza-ahalmenaren galera 
nabarmentzen dute.

Oro har, familia txikiek oso ondorio txarrak dituzte 
ekonomiarako: kontsumoa murrizten dute, zergen 
bidezko finantziazioa zailtzen dute eta berritzaile-
kopurua gutxitzen dute. Ezin zen aipatu gabe utzi 

(…) liburu honetan, haurrak eta gazteak 
etorkizunean gutxi izatea geldiezintzat 
hartzen da, eta pilatu egiten dira ondorio 
negatiboak. Kontsumoa jaitsi egingo 
da, gazteak baitira gehien kontsumitzen 
dutenak; lan-merkatuak gazteei lanpostu 
prekarioak eta gaizki ordainduak 
eskaintzen jarraituko du, eta berrikuntzak 
atzera egingo du, zaharrek ez baitute 
sortzen. Ez da gertagarritzat jotzen gazte 
gutxi egoteak ondasun urri bihurtzea 
haiek eta haien prezioak gora egitea, 
ez eta lan-baldintzak oso desberdinak, 
gazteentzako hobeak, izatea ere, eta, 
beraz, ugaltzeko oztopo bat izateari 
uztea, orain diren moduan.
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murrizketak eragiten duen gehiegizko biztanleriari 
erantzuteko gizarte-erreakzio konplexu bat, eta gaur 
egungo kapitalismoaren ezaugarri jakinekin lotu 
behar da. Ezaugarri horiek gazteen diru-sarrerei eta 
itxaropenei eragiten diete, lan-merkatuaren bidez, 
bai eta familia bat osatzeko benetako ahalmenari, 
etxebizitzaren merkatuak sortutako eskasiagatik, eta 
ama langilearen dilema kolektiboki ez barneratzeari 
ere, ordaindutako lana eta familiako betebeharrak 
bateragarri egiteko laguntzen eta erraztasunen bidez. 
Egia da jaiotzak sustatzeko programa tradizionalak ez 
direla eraginkorrak, baina arrakastatsua izan daiteke 
nahi den seme-alaben kopurua izatea eragozten duten 
oztopoak kentzera bideratutako politika bat, nahi 

direnak benetan izaten diren 
seme-alabak baino gehiago 
baitira.

Atzerarik gabea iruditzen 
z a i e n  b e h e r a k a d a 
baten aurrean, egileek 
immigrazioa proposatzen 
dute konponbide moduan. 
Horretan datza liburuaren 
ezusteko handiena, baina 
l ibu r ua ren  bene tako 
esanahiaren gakoa ere 
ematen digu. Harrigarria 
da  g iza  b iz tan le r ia 
desagertzeari buruzko arazo 
baten konponbidea gizaki 
batzuk planetako leku batetik 
bestera lekualdatzea izatea. 
Despopulatzeak aurrena 
eragiten dien herrialdeek 
gero eta immigrante gehiago 
beharko dituzte, galerak 

berdintzeko; jatorrizko herrialdeetan, berriz, oso gazte 
gutxi geratuko dira, egileen arabera. Hori gertatzen 
denean, migrazio masiboen aukera desagertuko da. 
Immigrazio-eskaintza mugagabe baten ideia, gaur 
egun herrialde aberatsetan nagusi dena, desagertu 
egingo da, eta hobe da ideia horretatik babestea. 
Etorkizuneko balizko mundu horretan, herrialdeek 
borroka egingo lukete: batzuek, pobreenek, beren 
biztanleak mantentzeko, onean edo txarrean; eta 
aberatsenek, munduko gainerako herrialdeetakoak 
erakartzeko. Egoera horretatik urrun gaude, eta urrun 
kokatzen dute beren burua, halaber, Planeta hutsa 
liburuaren egileek.

Haien ustez, migrazio-eredua Kanada da. Adierazten 
dute edozein herrialdek, «beherakada demografikoaren 

belaunaldiarteko lehia ere. Zaharrenek dute jadanik 
aberastasunaren zatirik handiena, eta haien kopurua 
haztearekin batera, «eskola gutxiago eta laguntza 
behar duten pertsonak babesteko programa gehiago 
egongo dira» (115. or.), eta nola ez, kezkatuta daude 
adineko bakoitzeko bi pertsona aktiboko proportzioa 
Nazio Batuen proiekzioek aurreikusten dutena baino 
askoz lehenago gertatzearekin. 

Egiaz, gure egileei aldi baterakoa dela esan 
genezakeen une horren ezaugarriak interesatzen 
zaizkie gehien, iragartzen duten ezerezera bidean 
doana, oso ugalkortasun-tasa txikiekin munduko 
herrialde guztietan. Haien diskurtsoa zehaztasun 
handiz egokitzen da gaur 
egun ezinbesteko zahartzea 
pents io  publ ikoe tan , 
eta gizarte-gastuan oro 
har, murrizketak egitea 
justif ikatzeko aipatzen 
dutenen haienarekin. 
Proposatzen di tuzten 
konponbideak gehiago dira 
gaur egungo egoerarako 
iragartzen duten ezinbesteko 
desagerpenerako baino.

Konponbideak

Liburuko atal askotan, 
egileek azpimarratzen 
dute ez dutela posible 
ikusten ugalkor tasun-
tasa etorkizunean berriro 
igotzea. Arrakastaren bat 
izan duten estatu-programak (Suediakoa aipatzen dute, 
adibide gisa) oso garestitzat, iraupen laburrekotzat eta 
pertsonen askatasunaren aurkakotzat ere jotzen dituzte. 
Iritzi hori, zalantzarik gabe, ugalkortasun-tasaren 
jaitsiera kausa bakar batekin, urbanizazioarekin, 
lotzetik ondorioztatzen da, urbanizazioa baitago, haien 
ustez, beherakada historikoaren eta azkenaldikoaren 
(belaunaldi-ordezkapenaren azpikoa) oinarrian. 
Pentsatzen dute gerraondoko baby boom delakoa 
anomalia bat izan zela, eta ugalkortasun-tasak ez diola 
jaisteari utzi industrializazioa eta urbanizazioa hasi 
zirenetik, eta, horrenbestez, jaisten jarraituko duela 
urbanizazioa hedatzen den bitartean, orain gertatzen 
den bezala eta planetako kontinente guztietan gertatuko 
den bezala. Egiaz, gure garaiko ugalkortasun-tasaren 
jaitsierak dagoeneko utzi dio izateari heriotza-tasaren 

Atzerarik gabea iruditzen zaien 
beherakada baten aurrean, egileek 
immigrazioa proposatzen dute 
konponbide moduan. Horretan datza 
liburuaren ezusteko handiena, baina 
liburuaren benetako esanahiaren 
gakoa ere ematen digu. Harrigarria da 
giza biztanleria desagertzeari buruzko 
arazo baten konponbidea gizaki 
batzuk planetako leku batetik bestera 
lekualdatzea izatea. Despopulatzeak 
aurrena eragiten dien herrialdeek 
gero eta immigrante gehiago beharko 
dituzte, galerak berdintzeko; jatorrizko 
herrialdeetan, berriz, oso gazte gutxi 
geratuko dira, egileen arabera
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ondorio ekonomiko negatiboei aurre egin nahi izanez 
gero …. Konponbide Kanadarra erabili behar duela» 
(227. or.). Kanadak bere interesen arabera soilik 
onartzen ditu immigranteak, Kanadako ekonomiari 
ekarpen bat egin diezaioten.

«Kanadak arrazoi guztiz egoistengatik uzten die 
sartzen immigranteei; horregatik funtzionatzen 
du immigrazioak Suedian baino hobeto» (228. 
or.). Errefuxiatuak edo immigranteak hartzeko 
arrazoi humanitarioak aipatzeak, Suedian bezala, 
atzerritarrarekiko arbuioa sortzen du biztanleen 
artean. Kanadak lana 
berehala aurki dezaketen 
immigranteak soil ik 
hartzen ditu, eta herrialde 
horren immigrazioa beti 
egon da lotuta politika 
ekonomikoarekin, 
eskulan-eskasia 
orekatzeko eta demografia 
indartzeko. Eta eredu hori 
aldarrikatzen dute egileek, 
Trumpen Amerikarako 
bereziki.

Immigraziora jotzea, 
baina gaituenak soilik 
onartzea, eta politika 
ekonomikoak jar tzen 
dituen mugen barnean. Hori da proposamena, eta bat 
dator gaur aberatsen diren herrialdeen ametsarekin. 
Kapitalismoa ez dago prest ugalkortasun-tasa igotzea 
ekarriko lukeen baliabideen banaketa onartzera, baina 
beldur die lan egiteko adinean dagoen biztanleria 
gero eta gutxiago izateak ahalmen produktiboan eta 
soldaten-mailan izan ditzakeen ondorioei. Horregatik, 
konponbide ideala, egiaz, kanadarra izango litzateke 
(egileek idealizatu egiten dute, neurri batean). 
Gure beharrei onenekin, jatorrizko herrialdeetatik 
prestatuta datozenekin, erantzutea eta eskakizunak 
betetzen ez dituztenen etorrera geldiaraztea ez da, argi 
dago, giza espeziearen desagerpenaren mehatxuari 
emandako erantzuna, baina bai kapitalismo 
aurreratuari demografiak aurrean jartzen dizkion 
arazoei (kapitalismoak berak sortu dituen arazoei, 
alegia) emandakoa.

Laburbilduz

Oso litekeena da liburu hau marketin-kolpe bat lortzeko 
sortu izana, izenburu probokatzaile bat proposatuz. Izan 
ere, gastu publikoa (pentsioena, bereziki) murriztea 
helburu duten politika neoliberalak justifikatzeko 
eta beldurra zabaltzeko demografia erabiltzen duen 
adituen taldeak esaten duena, eta hitz berdinekin, 
aipatuz amaitzen da liburua: gazte gutxiago daude 
lan egiteko, eta adineko gehiago zaindu ditzagun. 
Alde horretatik, geure buruari galdetu behar diogu 
diskurtso hori ez ote den gaur egunera arte nagusi zen 

gehiegizko biztanleriari 
buruzkoa ordezkatu nahi 
duena.  Immigrazioa 
k o n p o n b i d e  g i s a 
proposatzearen ezusteko 
biraketa hori ere logika 
horren barnean dago. 
(Trumpen) Ameriketako 
Estatu Batuetan izan 
ezik, herrialde guztiek 
onartuko lukete erabateko 
kontrola izatea bermatzen 
dien immigrazio-mota 
bat. Nahiz eta Kanadak 
ere guztiz lor tu ez 
duen, ia hutsik dagoen 
herrialde baten egoera 
izanagatik. Munduan gaur 

egun irauten duten desberdintasun izugarriengatik 
gertatzen dira migrazioak. Orainik eta etorkizunik 
eskaintzen ez dieten lekuetatik alde egiteagatik, beren 
bizitzak arrisku handian jartzeko zalantzarik egiten ez 
duten pertsonak iristen zaizkigu. Baina liburu horrek 
desberdintasun hitza ez du aipatu ere egiten. Gure 
telebistetan egunero ikus dezakegun mundu batean 
zehar paseo bat ematera gonbidatzen gaitu. Mundu 
horretan, klase ertain bat bizi da, diseinatzailea izan 
edota seme edo alaba bat izan aukeratu behar duena, 
edo zailtasun handiena bikotekide egokia aurkitzea 
duena. Oso urrun gaude demografiaren bilakaera 
azaltzen duten benetako baliabideetatik, hala herrialde 
aberatsetan, nola pobreenetan. n

Oso litekeena da liburu hau marketin-
kolpe bat lortzeko sortu izana, izenburu 
probokatzaile bat proposatuz. Izan ere, 
gastu publikoa (pentsioena, bereziki) 
murrizteko helburua duten politika 
neoliberalak justifikatzeko eta beldurra 
zabaltzeko demografia erabiltzen duen 
adituen taldeak esaten duena, eta hitz 
berdinekin, aipatuz amaitzen da liburua: 
gazte gutxiago daude lan egiteko, eta 
adineko gehiago zaindu ditzagun.
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