
n Prestakuntza-tailerrak
n Ekintzaileen topaketak
n Erakunde laguntzaileen arteko topaketak
n Hegoaldeko herrialdeetako ekintzaileekin topaketak
n Banakako aholkularitza
n Ikasgelako esperientziak
n Ekimen ekintzaileak ikusaraztea
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Euskadiko ekintzaile 
migratzaileen laguntzari 
buruzko ikaskuntzak

Euskadiko Mugarik gabeko Ekonomialariek ekintzaileei laguntzeko programa bat jarri dute 
abian ekonomia sozial eta solidarioaren esparruan, eredu ekonomikoa eraldatzeko estrate-
gia gisa, eta gizarte inklusiboagoa, solidarioagoa eta bidezkoagoa eraikitzen lagunduko du. 
Hasieratik, programa hau inklusiboa izatea nahi izan da ekintzaile izan nahi duten migratzai-
leekin, haien behar eta interesetara egokituta.

Ekintzailetza-programa hau abian jarri genuen 2017. urtetik hona, eta orain arte (2020ko 
abendua), honako ekintza hauek egin ditugu: 

n Ekintzailetzarekin lotutako gaiei buruzko prestakuntza-tailerrak.

n Ekintzaileen lankidetza-topaketak eta esperientziak.

n Ekintzailetza laguntzeko erakundeen arteko lankidetza-topaketak.

n Lankidetza-topaketak eta esperientzia-trukeak Hegoaldeko herrialdeetako 
ekintzaileekin.

n Proiektu ekintzaileetarako banakako aholkularitza-programa.

n Euskadiko ikastetxeetan migratzaileen ekintzailetzaren ekimenak zehar-
kakotzea: ekimen ekintzaileak bisitatzea, ikasgelan migratzaileen esperientzia 
ekintzaileak aurkeztea, ikus-entzunezko materialak prestatzea elkarrizketetan 
oinarrituta.

n Migratzaileen ekintzailetzak ikus-entzunezko formatuan zabaltzea.



Euskadiko ekintzaile migratzaileei laguntzen

Egindako ekintzak ekintzailetzarekin lotutako Euskadiko hainbat erakunderen lankidetza-
rekin gauzatu dira, bai migrazioaren, ekonomia sozial eta solidarioaren, hezkuntzaren eta 
emakumeen ekintzailetzaren esparruan.

Gainera, MEGA proiektuan (Migratzaileen Ekintzailetza Hazteko Agenda) parte hartzen dugu. 
Mugaz gaindiko sare europarra da, eta atzerriko jatorriko pertsonen enpresa-ekimenei la-
guntzeko politikak indartzea du helburu.

Dokumentu honen helburua da Euskadiko migratzaile ekintzaileei laguntzeko esparruan sor-
tutako ikaskuntzak jaso eta partekatzea, bai gure esperientziatik, bai parte hartzen dugun 
beste erakunde eta sare batzuekin partekatutako esperientziatik, ezagutza kolektiboak eta 
erakunde-sareak eraiki ahal izan ditzagun laguntza inklusiboa emateko eta aniztasuna ba-
lioesteko.

Hurrengo orrialdeetan, garai honetan egindako ikaskuntzetako batzuk partekatzen ditugu, 
prozesu horiei lagunduz lan egiten dugun erakundeentzat bereziki garrantzitsuak irudit-
zen zaizkigunak.
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Beste kultura batzuetako jakintzak eta 
ezagutzak aitortzearen garrantzia

Ekintzailetzari laguntzeko teknikariek kulturarteko begirada izan behar dute, kultura-anizta-
sunak ematen duen aberastasuna aitortzen duena. Garrantzitsua da jarrera hierarkikoetatik 
aldentzea, jarrera horiek aitortzarik eza edo paternalismoa eragiten baitute jatorri atzerrita-
rreko pertsonei arreta emateko orduan, pertsona horiek beren esperientzia eta ezagutzak 
beste kultura batetik ekartzen baitizkigute. Begirada zabaltzea ezinbestekoa da proiektua eta 
sustatzailea ulertu nahi badira, biak beharrezkoak baitira laguntza ona emateko. Sentsibilita-
tea, hurbiltasuna eta enpatia ekintzailetza sustatzeko sektore horretako profesionalen artean 
sustatu beharreko funtsezko trebetasunak dira.

Komunitatea erdigunean jartzearen 
garrantzia

Lehen puntuarekin lotuta, beharrezkoa da Hegoaldeko herrialdeetatik datozen jakintza eta 
jardunbideetara hurbiltzea: garrantzitsua da haien aberastasuna aitortzea eta gizarte-ehun 
kohesionatu bati ekarpena egitea, komunitatearen ikuspegi nagusi baten bidez, gure gizar-
teen ikuspegi indibidualistaren aurrean. Migratzaile ekintzaileei behar bezalako laguntza 
emateko, pertsona horiek gure erkidegoan sartu behar dira, horretarako zubiak sortuz eta 
ekintzailetza zubi horietako bat dela ulertuz.

Ildo horretan, garrantzitsua da atzerritarrei lurraldean dauden emakumeen eta migratzaileen 
elkarteei buruzko informazioa ematea. Elkarte horiek komunitate-harremanak indartzen di-
tuzte, iritsi berrien gizarte-sarea zabaltzen dute eta ahalduntze- eta gaikuntza-lan bat egiten 
dute, funtsezkoa dena migratzaileen kolektiboarentzat.

2
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Euskadiko ekintzaile migratzaileei laguntzen

Ekintzailetza eskubideen ikuspegitik 
ulertuta

Ulertu behar da ekintzailetzaz ari garenean eskubideez ere ari garela. Pertsona guztiek, ja-
torria edozein dela ere, eskubide eta betebehar berberak izan behar dituzte. Hala aitortzen 
du euskal gizarteak Ikuspegiren azken txostenean (Barometroa 2020). Lana, bizitza duina, 
osasuna eta hezkuntza izateko eskubidea lan-merkatuan sartzeko aukeraren mende daude. 
Sarbide hori ukatzea edo zailtzea pertsona guztiok salbuespenik gabe ditugun eskubideen 
aurka doa. Pertsona guztientzako aukera-berdintasuna bermatzeko lan egin behar dugu.

3

Ikuspegi feminista bat txertatzeko 
beharra:
Emakumeen beharretatik berezko 
balioa duen emakumeen ekintzailetza 
aitortzera

Alde batetik, kontuan hartu behar ditugu emakumeek bultzatutako ekintzailetzen behar es-
pezifikoak. Hala, emakumeen kasuan eta zoritxarrez gizarte guztiek partekatzen dituzten 
joera androzentrikoen ondorioz, garrantzi berezia izan dezaketen hainbat alderdiri erreparatu 
behar diegu: finantzaketa lortzea, autoestimuaren aberastasuna, salmentetan gaitzea, den-
bora librea eta baliabide ekonomikoak izatea, indarkeria-egoerak, emakume erreferenteen 
beharra, dimentsio emozionalaren arreta... Emakume migratzaileen kasuan, gaineratu behar 
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dugu lan-merkatuko baldintza okerrenak jasaten dituztela; izan ere, haietako asko etxeko 
enpleguan eta zaintza-lanetan aritzen dira, eta horiek dira, oraindik ere, gure gizartean ahu-
lenak eta prekarizatuenak.

Bestalde, eta haiek esanda, emakume migratzaileek indar eta determinazio handia dute 
haientzat eta beren familientzat etorkizun hobea eraikitzeko, bai eta hobeak izateko eta 
gizarte hartzaileari ekarpenak egiteko dituzten trebetasunak eta nahiak ere. Baliabide ga-
rrantzitsua da, eta erakundeek eta erakundeek gizarte-garapenerako bide gisa ikusi behar 
dute.

Gainera, emakume ekintzaileei laguntzen diegun heinean, ekiteko beste modu bat ezagutu 
eta aitortu behar dugu: guztion ongiari lehentasuna ematen diona, metaketa indibidualaren 
aurretik. Emakumeek sustatutako ekintzailetzek, askotan, munduan bizitzeko eta gatazkak 
konpontzeko modu berezi batekin jarraitzen dute, bai eta ekonomiari eta etxeetako adminis-
trazioari buruzko jakintza berezi batekin ere, gizonek arlo horretan emandako ikuspegiaren 
funtsezko alderdietan bereizten dena. Ekiteko prozesuan emakumeek merkataritza-, ekono-
mia- eta administrazio-prozesuetan duten esperientzia (historikoa eta kolektiboa) baliozkot-
zea lehentasunezkoa da. Balio kapitalistagoak dituzten emakume ekintzaile horiek duten 
distantzia aitortu eta baloratu behar da: beren diskurtsoetan, beren esperientziak ulertzeko 
eta artikulatzeko moduan, ongizate komuna lehenesten dute interes indibidualaren gainetik 
edo talde-bizitzaren iraunkortasuna metaketaren edo garapen indibidualaren gainetik. Ekint-
zailetza-prozesuak elkarrekikotasun- eta enpatia-printzipioak markatzen ditu, antolatzen 
ditugun topaketetako parte-hartzaile baten hitzetan: “jasotako aukerak gizarteari eta beste 
batzuei itzultzea”. Emakume ekintzaileek ikusarazten dute posible dela helburu ekonomikoak 
ongizate emozionalarekin eta bizi-ongizatearekin uztartzea.

Sareko lana eta 
lankidetza-prozesuak: ekintzaileen 
saretik sareko laguntzara 

Ekintzailetza sustatzeko eremuan, badakigu ekintzaileen sareak funtsezkoak direla ba-
nakako ekintzailetzei eusteko. Sare formal edo informal horiek ezagutzak eta ikaskuntzak 
trukatzeko, informazioa partekatzeko eta elkarri laguntzeko gune bat dira. Gainera, lankidet-
za-sareko lanak merkatu-ekosistema txikiak sortzea ekar dezake, ekintzailetzak bultzatzeko  
alternatiba gisa azaleratzen dira.
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Kultura-aniztasunak dakarren 
aberastasunaren aitorpena da

beste kultura batzuetako 
jakintzak eta ezagutzak

AITORTZEA
1

Laguntza on batek pertsona horiek gure 
komunitatean sartzearen ideiatik abiatu behar du

Komunitatea erdigunean 
jartzearen garrantzia

KOMUNITATEA
2

Lana, bizitza duina, osasuna eta hezkuntza 
lortzea zailtzea pertsona guztiok salbuespenik 
gabe ditugun eskubideen aurka doa

Ekintzailetza 
eskubideen 
ikuspegitik ulertuta

ESKUBIDEAK
3

Ekiteko orduan, emakumeen behar espezifikoak 
kontuan hartzea.
EMAKUME MIGRATZAILEEN EZAUGARRIAK:
■ Indar eta determinazio handia dute haientzat eta haien 
familientzat etorkizun hobea eraikitzeko
■ Gizarte hartzaileari ekarpena egin nahi diote
■ Ongizate komunari ematen diote lehentasuna, 
metaketa indibidualari baino

Ikuspegi feminista 
txertatzea

EMAKUMEAK
4

■ Ekintzaileen arteko truke-espazioak sustatzea
■ Atzerriko eta bertako jatorriko pertsonen sare mistoen sorrera 
bultzatzea 
■ Euskadiko laguntza-erakundeen artean lan-sareak sortzea

Sareko lana eta lankidetzak

EKINTZAILEEN SARETIK SAREAN 
LAGUNTZERA

5

Migratzaileen ekintzailetza 
sustatzeko aliatuak

TOKIKO ERAKUNDE PUBLIKOAK
6

Migratzaileek kudeatutako negozioetan onda-
sunak eta zerbitzuak publikoki erostea: sustatze-

ko eta ikusarazteko bide pribilegiatua da + 
lurraldearen kohesio soziala bultzatzen du

Migratzaileen ekintzailetzari 
buruzko datuetarako sarbidea

ERREALITATEA EZAGUTZEA
7

Migratzaileen ekintzailetzaren ezaugarriei buruzko 
daturik ezak errealitate hori ikusezin bihurtzen du, 
dauden aurreiritziei eusten die eta kolektibo horri

laguntza eraginkorra ematea zailtzen du

Migratzaileen ekintzailetzaren 
berezko zatia

ECONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOA
8

Lankidetza, tokiko sareetan lan egitea, 
elkartasuna, enpatia, elkarri laguntzea eta 

hurbileko merkataritza-sareak dira migratzai-
leen ekintzailetza horiek bizi dituzten alder-

dietako batzuk, eta ekonomia sozial eta 
solidarioaren printzipioetan kokatzen dituzte

9

■ Migratzaileentzat: inspirazio eta babesa dira
■ Laguntza-zerbitzuetarako: errealitatea

gerturatzen du, estereotipoak desmuntatzen ditu

Inspirazioa eta babesa, 
estereotipoak desmuntatuz

 ERREFERENTZIAZKO MIGRATZAILEAK

■ Prestakuntza-tailerrak
■ Ekintzaileen topaketak
■ Erakunde laguntzaileen arteko 
topaketak
■ Hegoaldeko herrialdeetako 
ekintzaileekin topaketak
■ Banakako aholkularitza
■ Ikasgelako esperientziak
■ Ekintzailetza ekimenak 
ikusaraztea

Estrategia ekintzaile gisa eta 
gizarteratzeko bide gisa

  PRESTAKUNTZA DIGITALA
10

Beharrezkoa da prestakuntza eskaintzea eta autoprestakunt-
zara gonbidatzea. Sare sozial-birtual berriek lankidetza 

sustatzen dute eta ekintzailetzak bultzatzen dituzte.
Administrazio-izapideetarako sarbide telematikoak baztert-

zen ditu eremu honetan gaitasunik ez duten biztanleak
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Euskadiko ekintzaile migratzaileei laguntzen

Beharrezkoa da migratzaileei dauden sareak ezagutaraztea (ekintzaileen sareak, merkatarie-
nak, artisauenak, gizarte-ekonomiakoak, emakumeenak), bai eta sare mistoen sorrera bult-
zatzea ere, atzerriko eta bertako pertsonek ekintzailetzaren inguruko harremanak izan dit-
zaten. Ekintzailetza posizio epelago batetik, laguntza handiagoarekin eta arrakasta lortzeko 
aukera gehiagorekin bultzatzeaz gain, hori elkar ezagutzeko espazioak bultzatzeko bide bat 
ere bada, parte diren pertsonen onurarako ez ezik gizarte-kohesioaren onerako ere izango 
direnak.

Ekintzaileen sare horiez gain, migratzaile ekintzaileen kasuan bereziki garrantzitsua da 
ekintzailetza sustatzeko sistema osatzen dugun erakundeok sareko lan-prozesuak abia-
raztea, kolektibo horri eta ekintzailetza-prozesuan dituen premia espezifikoei erantzuteko 
beharrezkoak diren ekintza espezifikoetan koordinatzeko. Kasu askotan, gizarte-sarerik ez 
dagoelako, hizkuntza-ezagutzarik ez dagoelako, administrazio-egoera egokia ez delako, 
etab., behar duten laguntza emateko denbora gehiago eta inplikatutako erakunde gehiago 
behar dira. Horregatik, beharrezkoa da Euskadiko erakundeen arteko lan-sare horiek sortzea.

Ildo horretan, lehentasunezkoa da sarean elkartzea eta atzerritarrak informaltasunera kon-
denatzen ez dituzten Atzerritarren Legean lege-aldaketak lortzeko bidean lan egitea, haien 
eskubideak murriztuz eta ahultasuna areagotuz, haien aukerak mugatuz eta euskal gizarte 
osoari kalte eginez.

Tokiko erakunde publikoak: aliatuak 
migratzaileen ekintzailetza sustatzeko

Erakunde publikoekiko lankidetza bide pribilegiatua da migratzaileen ekintzailetza bultzat-
zeko. Udaletara eta tokiko erakundeetara hurbiltzea, erakundeei ondasunak eta zerbitzuak 
eman diezazkieketen ekintzailetza-ekimenak eskaintzeko, migratzaileen ekintzailetza sus-
tatzeko eta ikusarazteko bide bat irekitzea da, lurraldearen gizarte-kohesioa bultzatuz, kon-
tratazio publiko arduratsu baten bidez.
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Migratzaileen ekintzailetzaren 
errealitatea ezagutzearen garrantzia: 
datuetarako sarbidea

Atzerritarren ekintzailetzari buruzko datu kualitatiborik eta kuantitatiborik ez badago ere, 
Gizarte Segurantzan hilero eguneratzen diren afiliazio-datuek erakusten dutenez, urteak 
dira migratzaile ekintzaileen proportzioa handiagoa dela bertako biztanleriarekin alderatu-
ta. Gainera, azterlan kualitatiboagoek (Iñaki Peña, GEM Euskadi) erakutsi dute migratzaileen 
ekintzailetzak kohesio sozial handiagoa sortzen duela eta hazkunde integratzailea sustatzen 
duela. Errealitate hori ezagutzea gure burua kokatzeko lehen urratsa da.

Hala ere, migratzaile ekintzaileen heterogeneotasuna eta aniztasuna eta abiarazten ari diren 
sektore ekonomikoak eta baldintzak jasotzen dituzten datu zehatzagoak falta direnez, ezi-
nezkoa da errealitate hori sakonago ezagutzea, beharrezkoa baita kalitatezko laguntza eta 
aholkularitza emateko.

Halaber, garrantzitsua da datu horiek edukitzea, migratzaileen ekintzailetzak gizarteari egi-
ten dion ekarpen ekonomikoa islatzeko. Ekarpen hori ikusaraztea funtsezkoa da migratzai-
leei buruzko aurreiritziak deseraikitzeko orduan (gizartean, oro har, eta erakundeetan).

Eragin politikoa izan behar dugu, datuak erregistratzeko eta aztertzeko, errealitate horretara 
hurbiltzeko eta laguntza eraginkorra eta inklusiboa emateko tresnak emateko eta pertsona 
horientzako laguntza-politika publikoen gabezia mugatzen duten aurreiritziak hausteko.

7



Euskadiko ekintzaile migratzaileei laguntzen

Ekonomia Sozial eta Solidarioa, 
migratzaileen ekintzailetzaren berezko 
zati gisa

Gure esperientzian egiaztatu dugu atzerriko jatorriko ekintzaile asko ekonomia sozial eta 
solidarioaren ikuspegia duten ekintzailetza-prozesuak bultzatzen ari direla, baita ekimena-
ren jatorrian hala identifikatu ez dutenean ere. Lankidetza, tokiko sareetan lan egitea, elkar-
tasuna, enpatia, elkarri laguntzea eta hurbileko sare komertzialak dira proiektu horiek bizi 
dituzten alderdietako batzuk, eta ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioetan kokatzen 
dituzte.

Guk antolatutako topaketetan parte hartu duten hizlari batzuen hitzetan: “Ekonomia sozial 
eta solidarioa ez da pentsatu beharreko zerbait; motibazio nagusiak dira, ekintzailetza-proie-
ktuak tokikoak, pertsonalak eta kokatuak direlako.”

8

Garrantzitsua da herriko migratzaile 
ekintzaileen “erreferenteak” izatea 

Jarduten dugun herrian negozio bat abian jarri duten migratzaileak ezagutzea oso interes-
garria da migratzaile ekintzaileentzat, haietan inspirazioa eta babesa aurkitu ahal izango 
baitute.

Baina erreferente horiek ez dira soilik baliagarriak izango ekintzailetza sustatzeko zerbitzu 
teknikoarentzat, errealitate horretara hurbiltzeko eta, horrela, migratzaileen ekintzailetza 
buruzko ikuspegia aberasteko eta ezjakintasunak elikatutako aurreiritziak eta estereotipoak 
desmuntatzeko. Erreferentziazko pertsona horiek, gainera, ekintzailetza sustatzeko zerbit-
zuek abian jarri nahi ditugun ekimen zehatzetan lagun dezakete.

9



13

IK
A

S
I 

D
IT

U
G

U
N

 1
0

 G
A

U
Z

A

Prestakuntza digitala estrategia 
ekintzaile gisa egungo testuinguruan 
eta inklusio-bide gisa

Ekintzaile izan nahi duten migratzaile askori gailu eta plataforma teknologikoekiko “hurbilta-
suna” falta zaie, bai eta birtualtasunak mundu praktiko eta materialarekin duen harremanean 
eskaintzen dituen aukerak modu zabalagoan ulertzea ere. Beharrezkoa da prestakuntza es-
kaintzea eta auto-prestakuntzara gonbidatzea Instagram eta Facebook bezalako platafor-
metan, gaur egun negozio askotarako plataforma baitira.

Sare sozial eta birtual berriek lankidetza sustatzen dute; izan ere, taldeak eratu daitezke, 
beste webgune batzuk gomendatu, kontaktuak, antzeko negozio-ereduak identifikatu, pro-
gramatutako ekitaldiak, bai eta intereseko eremu espezifikoan pertsonen interes komunak 
ere.

Enpresa-estrategiari dagokionez, prestakuntza digitalaz hitz egiteaz gain, inklusio-ikuspe-
gitik ere beharrezkoa da prestakuntza hori: konfinamendu-garaian, bide digitala izan da ne-
gozio bat abian jartzeko beharrezkoak diren administrazio-ziurtagiriak eskuratzeko bakarra.
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