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Abiapuntua 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Plana 

(2021-2026) kokatzen da Nafarroako Foru 

Komunitateak duen konpromisoan aurrerabide 

ekonomiko eta sozialaren bidean aurrera 

egiteko, desberdintasunaren aurka borrokatzeko 

eta inklusio sozialaren alde egiteko, bai eta 

Nafarroako gizartea aniztasunean bizitzeko ere, 

kulturarteko ikuspegiaren aldeko apustua 

sendotuz. 

Jarraipena ematen dio Foru Komunitatean egin 

den ibilbide luze bati. Horren abiapuntuan 

Migratzaileak Gizarteratzeko Plana egon zen, 

migratzaileetan zentratzen zena eta ordura arte 

berria zen fenomeno baten premia ugariei 

erantzuteko xedea zuena, orduko erronka ugari 

eta anitzei konponbide praktikoak emateko 

asmoz. Ondoren, Migratzaileei Harrera egiteko eta 

Integratzeko Ekintza Planak (NMHIE)1 garatu ziren, 

2010ean amaitu zirenak. Azkenik, Bizikidetzarako 

Nafarroako Estrategiak2 jarraipena eman zion 

                                                   

1 Migratzaileei Harrera egiteko eta Integratzeko Ekintza 

Planak (NMHIE) Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak eta 

Nafarroako Foru Komunitateak 2005eko urriaren 28an 

sinatutako lankidetza hitzarmenaren, migratzaileak hartu eta 

integratzeko jarduketak eta hezkuntza errefortzukoak 

garatzekoaren, esparruan garatu ziren. Foru Komunitateko 

migrazioaren erronkaren erantzun espezifikoari. 

Oraingo honetan, babes sozialeko sistemen 

bidez herritar guztiei eskaintzen zaien 

normalizazioaren eta erantzun globalaren 

aldeko apustua egin da, eta Estrategian Foru 

Komunitateko migrazio prozesuen 

berezitasunetatik eratorritako alderdi zehatzak 

azpimarratu dira. 

Foru Komunitatean jarduteko ildo hori Estatuak 

eta Europar Batasunak garatu dituzten politika 

publikoekin lotuta egon da, eta funtsezko tresna 

batzuk nabarmendu dira, hala nola Migratzaileei 

Harrera egiteko eta Integratzeko eta Hezkuntza 

Errefortzua eskaintzeko Laguntza Funtsa 

(MHIHELF), Herritartasunerako eta 

Integraziorako lehen Plan Estrategikoa (HEPE 

2007-2010) eta haren jarraipena (HEPE 2011-

2014). 

Ibilbide historiko hori oinarri hartuta, lehenengo 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Plan 

(2021-2026) honek erantzun argia eta sakona 

eman nahi dio lan agenda partekatua eta parte-

hartzailea sortzeko konpromisoari. 

Administrazioen eta erakundeen eta erakunde 

publiko eta pribatuen arteko gobernantza 

anizkoitzerantz aurrera eginez, profesionalen 

ezagutza metatua, garapen sozioekonomikorako 

funtsezko enpresa sarea eta herritar antolatuak 

edo banakakoak optimizatzeko. Orain, 

migratzaileak iristea eta finkatzea aurrerapen 

faktore bihurtzeko aukera emanen duen 

erreferentzia esparru batekin, eskubideen 

ikuspegia zeharka jasotzen duen kudeaketarekin 

eta Nafarroarentzat ezinbestekoa den egungo 

eta Estatuko organo exekutiboek migrazioaren arloan 

hitzartutako lankidetza eta koordinazio tresna izan zen. 
2Gizarte Politiketako Departamentua, Bizikidetzarako 

Nafarroako Estrategia. Nafarroako Gobernua, Iruña, 2015, 

168. or. 

http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/870c4c14-c6a2-498d-831b-8bf485fc1fcf/172222/paaiin2008.pdf
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/870c4c14-c6a2-498d-831b-8bf485fc1fcf/172222/paaiin2008.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Observatoriors@@@Estudios/Estrategia_navarra_para_la_convivencia.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Observatoriors@@@Estudios/Estrategia_navarra_para_la_convivencia.pdf
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eta etorkizuneko ondare berria sortzeko 

sinesmen sendoa abiapuntu hartuta. 

Dokumentu hau formulatu aurreko parte-hartze 

prozesuari esker, batetik, egungo egoeraren 

erronkei buruzko diagnostikoa egin ahal izan da, 

eta, bestetik, non eta nola jardun behar den 

ardatz duten proposamenak sortu ahal izan dira. 

Horrekin guztiarekin, egungo egoera hobetzeko 

funtsezkoak izanen diren helburuak, ardatzak 

eta lehentasunezko ildoak garatzen dira 

dokumentu honetan. Hala, Harrera egiteko Plan 

hau potentzial eraldatzailea duen tresna izanen 

da, Nafarroan finkatuta dauden edo Nafarroatik 

igarotzen ari diren pertsonen eskubideak 

errespeta daitezen, aldi berean, guztion ongia 

sortzen laguntzen duten bitartean, gizartearen 

ekitatea eta garapen jasangarria oinarri, ikuspegi 

ireki eta sistemiko batetik. 

Horretarako, Migratzaileei Harrera egiteko 

Nafarroako Planak (2021-2026) honako funtsezko 

elementu hauek planteatzen ditu: 

 

 

KULTURARTEKO IKUSPEGIA 

Pertsona guztiek dituzten alderdi komunak 

azpimarratzea eta askotariko kultura-jatorria 

Nafarroako gizartearen ondare sozial eta 

kulturalera gehitzeko elementu berri gisa hartzea. 

GENERO IKUSPEGIA 

Barrerak desagerrarazteko ezinbesteko elementu 

gisa, emakume eta gizonen arteko 

desberdintasunak murriztea eta egiazko 

berdintasuna lortzeko beharrezko kondizioak 

sortzea. 

INTERSEKZIONALITATEA 

Dimentsio anitzeko gizarte ekintza bermatzeko, 

desberdintasunaren ardatz desberdinak kontuan 

hartuko dituena eta pertsonen potentzialtasun, 

behar eta aspirazioei ikuspegi ekosistemiko 

batetik erantzunen diena. 

2030 AGENDAREKIKO ETA HORREN GARAPEN 
JASANGARRIRAKO HELBURUEKIKO 

KONPROMISOA 

Migrazio fenomenoak duen dimentsio globala eta 

tokikoa artikulatuz, eta pertsona guztien aldeko 

mundu jasangarriagoa lortzeko erronkak onartuz. 
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Zeri deitzen zaio 
migratzaileen harrera? 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Planak, 

erreferentzia esparru bat eskaintzen du 

elementu berritzaile gisa eta hura garatzeko 

oinarri sendo gisa, honako elementu nagusi 

hauekin: migratzaileei harrera egiteari buruzko 

definizio zabal eta egungoa, genero ikuspegia 

jasotzen duena kategoria analitiko nagusitzat; 

oinarri teorikoa, ebidentzia zientifikoarekin; eta 

ekintza bideratuko duten printzipioak. Gainera, 

erreferentziazko esparru juridiko bat ere badu. 

Migratzaileen harrerari buruzko esparru 

kontzeptual hori erreferentziazko euskarria 

izanen da Nafarroako Foru Komunitatearen 

eremuan xede horrekin egiten den esku-hartze 

sozial orotan. Horretarako, Nafarroako 

Gobernutik egindako jarduketa egokien 

jarraipena, ebaluazioa eta sistematizazioa eginen 

da. 

Zein da migratzaileen harreraren definizioa? 

Migrazio fenomenoa aintzat hartuta, eta Plan 

hau prestatzeko prozesua oinarri hartuta, 

honako hau da harreraren definizioa:  

Eskualde batera iristen diren pertsonen 

beharrak estaltzeko3 eta horien aspirazioak 

aintzat hartzeko beharrezko elementuak 

eskaintzen dituen prozesua. Diziplina anitzeko 

                                                   

3 Beharrak, Maslow erreferentziatzat hartuta (1943). 

esku-hartze sozial eta psikosoziala garatzea 

dakar4, harrera egiten zaion eta kulturarteko 

ikuspegi batetik diseinatutako baliabide eta 

tresna espezifikoak behar dituen pertsonaren 

erabateko inklusiora bideratuta, genero 

ikuspegia duen metodologia aplikatuz eta jada 

lurraldeko biztanle guztientzako dauden 

zerbitzuak egokitzea barne hartuz. 

Harrera egiteko prozesu hau garatzean, 

beharrezkoak dira administrazio publikoen 

lidergoa eta ardura, baita horien eta eragile 

esanguratsuen arteko koordinazioa ere, hala 

nola gizarte erakundeekiko, enpresa 

pribatuekiko eta sortzen edo sustatzen diren 

herritar ekimen ez-formalekiko koordinazioa.  

Zer elementuk osatzen dute horren oinarri 

teorikoa? 

Harreraren xede eta helburuak kulturarteko 

ikuspegia garatzearen barruan kokatzen dira, 

aniztasuna kudeatzeko gero eta zabalduago eta 

onartuago dagoen eredu gisa, testuinguru 

geografiko, sozial eta politiko bera duten kultura-

jatorri desberdineko pertsonen eta taldeen 

arteko komunikazio, truke eta aberaste 

harreman positiboa sortzean oinarrituta, 

erreferentzia esparru komun berri bat osatuz. 

Horretarako, honako hauek jotzen dira funtsezko 

elementutzat: 

Berdintasun erreal eta eraginkorra eskubide, 

betebehar eta aukerei dagokienez. Onartzen 

da berdintasunaren erantzukizuna ez dela soilik 

lurralde jakin batera iristen den gutxiengoarena, 

erreferentziazko gizarte osoarena baizik. Beraz, 

berariazko ekintza, programa edo zerbitzuak 

jartzen dira abian, gizarte zibilaren eta auzokide 

berrien partaidetzarekin. 

4 Inklusioa, Europar Batasunak emandako definizioa 

onartzen da. 
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Aniztasuna aintzatestea, harrerak lurraldeko 

egiturazko aniztasuna (jatorria eta hizkuntzak, 

erlijioak, aukera sexualak, adinak eta abar) 

barneratu, ikusgai jarri eta nabarmentzen baitu, 

aitortu eta baloratu beharreko errealitate gisa, 

Europako nahiz nazioarteko giza eskubideak 

babesteko dauden mekanismoekin bat etorriz. 

Elkarreragin positiboa berdintasun 

kondizioetan eta harrera prozesuaren 

hasieratik, horrek kidetze sentimendua eta 

gizarte kohesioa sendotzen baititu. Harrera 

programa, proiektu edo ekintzetan 

elkarreraginean jardutea eta parte hartzea da 

etorkizuneko gizarteak sortzeko oinarria. 

Genero ikuspegia, ikuspegi intersekzional 

batetik jorratuta, emakumezko migratzaileei 

eragiten dieten bazterketa sistema gurutzatuak 

identifikatuz, eta horiek baliabide eta aukerak 

eskuratzeko orduan aurre egin beharreko 

berezitasunak aintzat hartuta. 

Kulturarteko ikuspegia da pertsona 

migratzaileen inklusio partekatuari begira 

harrera prozesuak garatzeko testuingururik 

onena planteatzen duena, elkarbizitzan 

oinarritutako soziabilitate esparru bat finkatzeko 

oinarriak ezarriz. Migratzaileak iristen direnetik 

asertiboak diren harremanak ezartzen direnean, 

ongietorriaren garrantzia nabarmenduz, harrera 

normalizatzeko bidea egiten da, edozein 

gizarteren funtsezko balio gisa. 

Zein dira migratzaileak hartzean zuzenean edo 

zeharka parte hartzen duten gizarte eragileek 

errespetatu beharreko ekintza printzipioak? 

Harrera prozesuak garatzen direnean, zenbait 

gizarte eragilek egiten dute lan, administrazio eta 

instituzio publiko eta pribatuetatik hasi eta 

orotariko entitate eta erakundeetaraino, 

bereziki, izaera asoziatiboa dutenen kasuan, 

enpresa sektorea barne hartuz. Gizarte ekintza 

egoki eta orekatua egonen bada, beharrezkoa da 

printzipio batzuk partekatu, onartu eta 

aplikatzea. Horiek, praktikan interpretazio 

malgua behar duten arren, irizpide komunak 

errespetatzen saiatu behar dute. Hauek dira: 

Administrazio publikoen betebeharrak, 

ezarritako esparru juridiko eta arauemailearekin 

eta nazioarteko akordio eta konpromisoekin bat 

datorren migratzaileak hartzeko gizarte politika 

sortu eta garatzeko. 

Erakunde pribatu, instituzio, erakunde eta 

gizarte zibilaren ardura, harrera eskubideen 

ikuspegitik eta esparru teoriko partekatu batetik 

jorratzeko. 

Zeharkakotasuna, harrera prozesuak elkarri 

laguntzea eta kooperazioa eskatzen duen 

heinean; horretarako, kudeaketa integratua egin 

behar da, inklusiorako ibilbidea arrakastatsua 

izan dadin. 

Koordinazioa, administrazio publikoen eta 

erakunde pribatuen ekimenak kudeatzea eta 

sare informalekiko harreman eta koordinazioa 

ahalbidetuko dituen egitura bat ezartzeko. 

Lurraldetasuna eta bereiztea, harrerak 

lurralde osoari eragiten diolako; beraz, 

beharrezkoa da aukera eta baliabide egokiak 

egotea populazioaren ezaugarrietarako, tokiko 

administrazioen kudeaketa gaitasunerako, 

erakunde pribatuetarako eta lehendik dauden 

herritar sareetarako. 

Eraginkortasuna, beharrezkoa baita premiak 

eta zerbitzuak aztertzea, eta bikoiztasunak 

saihestea eta dauden baliabideak optimizatzen 

saiatzea. 
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Malgutasuna, migrazio fenomenoaren 

errealitatea eta adierazpena dinamiko eta 

aldakorrak direlako; hori dela eta, harrera 

prozesuak egokitu egin behar dira une 

bakoitzeko kondizioetara. 

Espezializazioa eta eskumenak, kontuan 

hartuta beharrezkoa dela berariazko 

prestakuntza izatea eta pertsona eta taldeen 

gaitasunak garatzea, migratzaileei harrera 

egiteko prozesuetan lan egiten dutenean, haien 

ezagutzak eguneratuz eta gaitasun berriak 

garatuz. 

Parte-hartzea eta erantzunkidetasun, harrera 

ibilbideak sustatzean herritarren parte-hartzea 

egon behar baita, bai iritsi berriena, bai 

bertakoena eta bai egoiliar luzaroan izan 

direnena. 

Genero ikuspegia ardatz analitiko nagusi gisa, 

emakumeen behar praktiko eta interes 

estrategikoei erantzunen dieten harrera 

prozesuak aurrera eramateko aukera emanen 

duena, migrazio prozesuan jasaten dituzten 

bereizkeria ugariak kontuan hartuta. 

Administrazio publikoen aurrekontu eta 

baliabide bermea, beren ardura eta eskumen 

mailaren arabera; hain zuzen ere, harrera 

prozesuak behar bezala kudeatzeko 

beharrezkoak diren baliabideak hornitu behar 

dituzte. Halaber, ekimen pribatuak elementu 

garrantzitsu eta osagarria izanen dira, 

lurralderako erronka handiaren aurrean eta 

onura komunak lortuko direla kontuan hartuta. 

Ebaluazioa, funtsezkoa baita harrera 

prozesuetan garatutako gizarte ekintzak tresna 

metodologiko egokiak izatea, eta, gainera, 

etengabeko ebaluaziorako tresnak izatea, 

egindako esku-hartze sozialaren prozesua eta 

eragina baloratzeko eta genero ikuspegitik 

aztertzeko. 

Zein dira migratzaileen harrera 

kontzeptualizatzean, definitzean eta 

mugatzean jarduten duten zeharkako bi 

elementuak? 

Genero ikuspegia eta ikuspegi 

intersekzionala. Migratzaile guztiek 

esperientzia bera dutelako usteak, kontuan 

hartu gabe emakume edo gizon gisa sozializatu 

diren, ikuspegi politiko batetik, ikusezin 

bihurtzen ditu emakumeek eta neskek jasaten 

dituzten desberdintasunak, baita genero 

identitate desberdinak dituzten beste pertsona 

batzuk jasaten dituztenak ere. 

Beharrezkoa eta premiazkoa da onartzea 

migrazio prozesuak emakumeen eta gizonen 

arteko desberdintasunak eragiten dituzten 

botere harremanen esparruan gertatzen direla. 

Harreman horiek dinamikoak dira eta aldatzen 

ahal dira denboran zehar eta testuinguruaren 

arabera. Generoa beste nortasun eta botere 

dinamika batzuekin ere gurutzatzen da, hala nola 

klase sozialarekin, etniarekin, 

nazionalitatearekin, orientazio sexualarekin, 

egoera administratiboarekin eta abarrekin. Kasu 

horretan, genero harremanak zenbait mailatan 

eraikitzen eta aldatzen dira migrazio prozesuan 

zehar. 

Generoak migrazioaren esperientziaren alderdi 

guztietan eragiten du, bai emakumeen kasuan 

eta bai gizonen kasuan. Generoak eragina du 

migratzeko arrazoietan, nork migratuko duen 

erabakian, migratzeko erabiltzen diren sare 

sozialetan, migrazio esperientzietan, helmugako 

herrialdean integratzeko eta laneratzeko 

prozesuetan, eta jatorrizko herrialdearekiko 

harremanetan. 



 
Laburpen Exekutiboa 

 

  
 

9 

Emakumezko migratzaileak diskriminazio, 

esplotazio eta indarkeria arrisku handiagoen 

eraginpean daude. Migrazioak emakumeengan 

eta neskengan dituen inpaktu negatibo horiek 

migrazio zikloaren fase guztietan gertatzen dira: 

hasi aurretik, familia eta komunitate 

testuinguruan; migrazio prozesu osoan zehar; 

eta helmugara iristean. 

Halaber, emakume askorentzat, migrazioak 

aukera berriak eskaintzen ahal ditu, hala nola: 

beren heziketarekin jarraitzeko aukera; 

laneratzeko aukera; autonomia eta 

independentzia ekonomiko handiagoa izateko 

aukera; beren bizitzen eta gorputzen gainean 

erabakimen eta kontrol handiagoa izateko 

aukera; eta abar. Migrazioari esker, zenbait 

neska eta emakumek beren etxe edo 

komunitateetako indarkeria eta bereizkeriatik 

ere ihes egiten ahal dute. 

Migrazio politikek genero analisia jaso behar 

dute kategoria analitiko zentral eta dinamiko 

gisa, eta ikuspegi intersekzionala aplikatu behar 

dute politikak diseinatzeko orduan, erantzunak 

moldatuko badituzte eta emakume eta gizonen 

arteko desberdintasunak murriztuko badituzte; 

halaber, emakumezko migratzaileen behar 

praktikoei eta interes estrategikoei erantzun 

behar diete, Nafarroako migratzaile guztien 

eskubideak sustatuz, babestuz eta bermatuz. 
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Zein da eskumen eta 
arau esparrua, eta 
esparru politikoa? 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Plan hau 

Nafarroako Gobernuaren beraren eskumen 

esparruan zentratzen da; beraz, esparru juridiko 

honen araugintza eremua autonomikoa izanen 

da. Baina, migratzaileei eta errefuxiatuei harrera 

egitean, nazioarteko, Europako, Estatuko eta 

tokiko eskumenak ere badaudenez, sakon lan 

egin da, lurralde maila horietako arauak, planak 

eta estrategiak behar bezala konektatzeko.  

Bestalde, Harrera Plan hau txertatzen den 

esparru politiko eta estrategikoa behar bezala 

jaso eta konektatu da. Ildo horretan, araugintza 

esparruarekin gertatzen den moduan, konexio 

zuzena ezartzen da maila autonomikoarekin eta, 

aldi berean, beharrezko loturak ezartzen dira 

mundu, Europa eta Estatu mailako beste plan, 

estrategia eta tresna batzuekin. 
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Nola laguntzen du 
Agenda 2030 

betetzen?  

Migratzaileei Harrera egiteko Plana garatzeko 

ibilbide orri garrantzitsu bat zehazten da 

2030erako Agendak proposatzen dituen 

Garapen Jasangarrirako Helburuetan (GJH) 

aurrera egiteko. Nagusiki, honako helburu eta 

jomuga hauekin daude lotuta: 

Nafarroaren Garapen 

Jasangarrirako Agenda 20305 

zehaztea. Plan hau, zehazki, 10.7 

jomugan dago inspiratuta. 

Horretan, honako hau proposatzen da: 

«pertsonen migrazio eta mugikortasun 

ordenatua, segurua, arautua eta arduratsua 

ahalbidetzea, baita migrazio politika 

planifikatuak eta ongi kudeatuak aplikatuta ere». 

10. GJH hau, desberdintasunak murriztea, 

Planaren lehentasunezko bi ildotan ere agertzen 

da, 10.2 jomugaren eta 10.3 jomugaren 

bitartez. 

Xede horiek funtsezkoak dira lortu nahi den 

harrera eredua eratzeko, giza eskubideen 

ikuspegia erabiliz; izan ere, alde batetik, 

«pertsona guztien inklusio soziala, ekonomikoa 

eta politikoa bultzatu eta sustatu nahi da, haien 

                                                   

5 2016an, Nafarroako Parlamentuak, osoko bilkuran, 

Ebazpen bat onetsi zuen, zeinaren bitartez Nafarroako 

adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, 

jatorria, erlijioa edo egoera ekonomikoa edo 

beste edozein baldintza kontuan hartu gabe» 

(10.2). Eta, bestetik, «aukera berdintasuna 

bermatu eta emaitzen desberdintasuna murriztu 

nahi dira, baita horretarako diskriminaziozko 

legeak, politikak eta praktikak kendu egin behar 

badira ere, alde horretatik egokiak diren legeak, 

politikak eta neurriak ezartzeko» (10.3). 

Era berean, Plana 

parte-hartze prozesu 

zabal baten bidez 

formulatu da, eta, hala, 

16.7 jomugari lagundu zaio: «beharrei 

erantzuten dieten erabaki inklusibo, parte-

hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan 

hartzea bermatzea». Horren proposamenak 

17.17 jomugaren filosofiaren bidez lortu nahi 

dira; hain zuzen ere, interesdun askoren artean 

aliantzak ezartzearen alde egiten du, eta, hala, 

«eremu publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte 

zibilean aliantza eraginkorrak sortzea sustatu eta 

bultzatzea, aliantzetarako baliabideak lortzeko 

esperientzia eta estrategiak aprobetxatuz». 

Planaren helburu 

orokorra, gainera, bat 

dator: «hiriak 

[lurraldeak] 

inklusiboagoak, seguruagoak, erresilienteagoak 

eta jasangarriagoak izan daitezen lortzea» 

aspirazioarekin, 11. GJHak zeharka zehazten 

duen moduan. Hori, halaber, bi aldiz dago 

adierazita lehentasunezko ildoetan, 11.1 

jomugaren bitartez. Horrek iradokitzen du, 

hemendik 2030era bitartean, «pertsona guztiek 

etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak, 

Gobernuari eskatu baitzitzaion ikerketa bat egiteko eta 

zehazteko zein politika, programa eta jarduketa ari den 

aplikatzen 2030 Agendaren erronkei aurre egiteko. 

https://ods-agenda2030.navarra.es/pages/introduccion
https://ods-agenda2030.navarra.es/pages/introduccion
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seguruak eta eskuragarriak izan ditzaten 

ziurtatzea eta auzo marjinalak hobetzea» 

bermatu behar dela. Sarbide hori, kasu askotan, 

erlazionatuta dago «informaziorako sarbide 

publikoa bermatzearekin eta oinarrizko 

askatasunak babestearekin, lege nazionalen eta 

nazioarteko akordioen arabera», 16.10 jomugak 

proposatzen duenarekin bat. 

Halaber, 

lehentasunezko ildo desberdinek helburu 

sektorialagoak lotzen dituzte. Hala, 3. ildoa 

osasunaren arloarekin erlazionatuta dago 

(osasuna eta ongizatea); 4. ildoa hezkuntzari 

buruzkoa da (kalitatezko hezkuntza); 8. ildoa lan 

eta enplegu arloari dagokio (taxuzko lana eta 

hazkunde ekonomikoa). Azken kasu honetan, 

nabarmentzekoa da 8.5 jomuga, «enplegu osoa 

eta produktiboa eta lan egokia lortzeko xedea 

duena, emakume eta gizon guztientzat, [gazteak] 

eta desgaitasunen bat dutenak barne; eta balio 

bereko lanarengatik soldata berdina eman dadila 

lortzea». 

Planak bereziki lantzen 

du haurtzaroaren eta 

familiaren eremua eta, 

apartatu honetan, 

aipatzekoa da 16.2 jomuga. Horren xedea «tratu 

txarrak, esplotazioa, salerosketa eta haurren 

aurkako indarkeria eta tortura modu guztiak 

desagerraraztea» da, eta horrek 5. GJHak (genero 

berdintasuna) aipatzen duen genero 

ikuspegiaren garrantzia azpimarratzen du. Hori, 

nagusiki, 5.5 jomugaren bitartez adierazten da. 

Horren bidez, «emakumeen parte-hartze osoa 

eta eraginkorra ziurtatu nahi da, baita lidergoko 

aukera berdintasuna ere, bizitza politikoko, 

ekonomikoko eta publikoko maila erabakitzaile 

guztietan». 

Azkenik, «Estatuko 

politika, estrategia eta 

planetan klima 

aldaketari buruzko 

neurriak txertatzeko» borondate generikoa 

adierazten ahal da, 13.2 jomugak eskatzen duen 

moduan, klimaren aldeko ekintzari buruzko 13. 

GJHaren oinarrizko esparruan. Eta neurri horien 

bidez, pobreziari amaiera eman nahi zaio, 1. GJHk 

adierazten duen bezala, bereziki, 1.5. neurrian: 

«egoera zaurgarrian dauden pertsonen eta 

pertsona pobreen erresilientzia sustatzea, eta 

klimarekin lotutako muturreko fenomenoekiko 

eta ekonomia, gizarte eta ingurumen 

hondamenekiko esposizioa eta zaurgarritasuna 

murriztea». 

Hurrengo orrian taula bat ikusten ahal da, 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Planaren 

lehentasunezko ildoen eta erantzun nahi zaien 

jomuga eta helburu nagusien arteko 

elkarguneekin. 
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GJH GJH JOMUGA PLANEKO LEHENTASUNEZKO ILDOA 

 

Jomuga 
11.1 

«Hemendik 2030era, pertsona guztiek etxebizitza 
eta oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta 
arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo 
marjinalak hobetzea» 

1. LI. Informazio, orientazio eta 
hizkuntzak ikasteko zerbitzuak, eta 
zerbitzu jeneralistetarako sarbidea 
hobetu eta garatzea. 

 

Jomuga 
17.17 

«Esfera publikoan, publiko‐pribatuan eta gizarte 
zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezela 
sustatzea, aliantzen bidez baliabideak lortzeko 
esperientzia eta estrategiez baliatuz» 

2. LI. Ekintza komunitarioa, aliantza 
estrategikoak eta maila anitzekoak 
migrazio prozesuak eta horien tokiko 
inpaktua modu globalean kudeatzeko. 

 

Jomuga 
16.10 

«Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta 
oinarrizko askatasunak babestea, lege 
nazionalekin eta nazioarteko hitzarmenekin bat 
etorriz» 

3. LI. Esparru juridiko, administratibo eta 
kontzeptual partekatu eta operatiboa, 
eskubideen ikuspegi batetik. 

 

Jomuga 
4.3 

«Hemendik 2030era, gizon eta emakume guztiek 
kalitatezko prestakuntza tekniko, profesional eta 
goi mailakoa eskuratzeko berdintasunezko 
sarbidea dutela ziurtatzea, unibertsitateko 
irakaskuntza barne» 

4. LI. Migratzaileei harrera egiteko 
gaitasun kulturalak eta kulturartekoak 
garatzeko prestakuntza, gaikuntza eta 
sentsibilizazio sistema egonkorra 
sortzea. 

 

Jomuga 
10.3 

«Aukera berdintasuna bermatzea eta emaitzen 
desberdintasuna murriztea, baita horretarako 
diskriminaziozko legeak, politikak eta praktikak 
kendu egin behar badira ere, alde horretatik 
egokiak diren legeak, politikak eta neurriak 
ezartzeko» 

5. LI. Prozesu integral eta jarraituak 
sortzea familia unitateen inguruan, 
haurtzaro, nerabezaro eta gaztarotik. 

 

Jomuga 
10.2 

«Hemendik 2030era, pertsona guztien gizarte, 
ekonomia eta politika inklusioa indartzea eta 
sustatzea, beren adina, sexua, desgaitasuna, 
arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera 
ekonomikoa edo beste edozein egoera 
edonolakoa izanda ere» 

6. LI. Nazioarteko babesaren eskatzaile 
eta onuradunen harrera eta inklusio 
sistema modu koordinatuan ezartzen 
aurrera egitea. 

 

Jomuga 
11.1 

«Hemendik 2030era, pertsona guztiek etxebizitza 
eta oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta 
arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo 
marjinalak hobetzea» 

7. LI. Ostatu arloko beharrei behar bezala 
erantzuteko neurriak sustatzea. 

 

Jomuga 
3.8 

«Osasun estaldura unibertsala lortzea, finantza 
arriskuen aurkako babesa barne, kalitatezko 
funtsezko osasun zerbitzuetarako sarbidea 
barne, eta kaltegarriak ez diren eta guztiontzako 
eraginkorrak, eskuragarriak eta kalitatezkoak 
diren sendagai eta txertoak eskuratzeko aukera 
barne» 

8. LI. Osasunaren ikuspegi prebentibo eta 
integrala jorratzea ahalbidetzen duten 
prozesu eta ekintzak garatzea. 

 

Jomuga 
8.5 

«Hemendik 2030era, enplegu osoa eta 
produktiboa eta taxuzko lana lortzea emakume 
eta gizon guztientzat, gazteak eta desgaitasunen 
bat dutenak barne; eta balio bereko lanarengatik 
soldata berdina eman dadila lortzea» 

9. LI. Laneratzeko prozesuak indartzea. 

 

Jomuga 
5.1 

«Mundu guztian emakume eta neskatoen 
aurkako diskriminazio modu guztiekin amaitzea» 

Genero ikuspegia zeharka ageri da 
lehentasunezko 9 ildoetan 
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Zein dira printzipio 
zuzentzaileak? 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako 2021-

2026 Plana honako printzipio hauetan 

oinarritzen da:  

 

BERDINTASUNAREN ETA DISKRIMINAZIO 
EZAREN PRINTZIPIOA 

Horrek esan nahi du emakumeak eta gizonak 

berdinak izan behar dutela duintasunean, 

errespetuz eta begirunez tratatu behar direla, eta 

oinarri berdinetan parte hartu behar dutela bizitza 

ekonomiko, sozial, politiko, kultural edo zibileko 

edozein arlotan. 

 

HERRITARTASUNAREN PRINTZIPIOA 

Horrek esan nahi du pertsona guztiek dutela 

eskubide hori, haien administrazio egoera edozein 

izanik ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INKLUSIOAREN PRINTZIPIOA 

Horrek esan nahi du migratzaileek beren eskubide 

guztiak erabiltzen ahal dituztela, gizarteko 

gainerako kideen kondizio beretan eta haiekiko 

diskriminaziorik gabe. 

 

KULTURARTEKOTASUNAREN PRINTZIPIOA 

Jatorri eta kultura desberdinetako pertsonen 

arteko elkarreraginerako mekanismoa da, kultura 

aniztasuna baloratu eta errespetatzeko. 
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Zer dimentsio jotzen 
dira beharrezkotzat 

Nafarroan 
migratzaileei behar 

bezalako harrera 
egiteko? 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako 2021-

2026 Plana parte-hartze prozesu zabal batetik 

garatu da, eta haren ezaugarrietako bat espazio 

birtualen eta presentzialen konbinazioa izan da. 

Horietan, administrazio publikoetako edo 

erakundeetako profesionalek, ekimen pribatuko 

erakundeek eta herritar antolatuek edo 

norbanakoek ekarpen ugari egin dituzte. 

Migratzaileei Nafarroan egiten zaien harrera 

indartzeko hobetu, aldatu eta berritu behar 

diren elementu eta ekintzei buruzko baterako 

hausnarketa partekatu da egindako parte-hartze 

prozesuan. Aldi berean, lurraldean kulturarteko 

bizikidetza hobetzeko erronkak non dauden 

adierazi da. Jasotako eta sistematizatutako 

ekarpen guztiek planteatzen dute ahalegin 

guztiak «beharrezko aldaketen dimentsioak» 

deritzonean fokalizatzeko beharra. 

Dimentsio horiek Migratzaileei Harrera egiteko 

Nafarroako Plana osatzen duten helburuak, 

ardatzak, lehentasunezko ildoak eta neurriak 

ezartzeko balio izan dute, eta proposamen 

sistemiko baten aldeko apustua egin dute. 

Proposamen horretan, ekintza bakoitzak helburu 

komun batera bideratutako prozesu bat 

berrelikatzen du: kulturarteko Nafarroa izatea 

lortzea. Horrek ondare berria ekarriko du, gizarte 

konplexu eta global baten erronkei indar 

handiagoz aurre egiteko abiapuntu izanen dena. 

Beharrezko aldaketen bost dimentsioak hauek 

dira: 

 

 

Dimentsio horiek guztiak garatzeko, genero 

ikuspegia egonen da abiapuntuan, 

intersekzionalitatearen ikuspegitik jorratuz; 

aintzat hartuko dira aniztasun guztiak, ez soilik 

Nafarroako lurralde eta gizartean dauden 

aniztasun etniko, kultural, hizkuntzazko, 

sexu/generiko, erlijioso edo jatorrizkoak. 

  

Integralitate, eraginkortasun eta 
efizientzia administrazio 

publikoetatik, erakunde eta ekimen 
pribatuetatik eta herritarren sare eta 

ekintzetatik.

Erakundea indartzea eta tokiko 
komunitateetan parte hartzea, horren 

gizarte eta lurralde berezitasunak 
aintzat hartuta eta aniztasuna 

abiapuntu hartuta, elementu positibo 
gisa.

Instituzioak, arauak eta administrazioa 
moldatzea, dagoen kultura 

aniztasunaren aurrean.

Gizarte harremanak sustatzea maila 
guztietan, interes komuneko 

elementuak azpimarratuz, kidetasun 
partekatuaren sentimendua 

indartzeko.

Gizarte gatazken kudeaketa 
erregulatu eta positiboa. 
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Zein da helburu 
nagusia?  

Plan hau prestatzeko egin den parte-hartze 

prozesuan Harrerari buruz egindako definizioa 

abiapuntu hartuta, planteatzen den helburu 

orokorra honako hau da: 

Migratzaileei (horien profil eta egoera 

anitzetatik) harrera egiteari buruz definitutako 

esparru metodologiko eta operatiboa 

garatzea Nafarroako Foru Komunitatean, 

eskubideen ikuspegia, genero ikuspegia eta 

intersekzionalitatea abiapuntu hartuta 

elementu egituratzaile gisa. Horiei esker, 

posible izanen da ekintza integral, eraginkor 

eta efizientea eskaintzea, inklusioari bide 

emanez, gizarte hartzailean gizarte 

kohesioa sustatzen duen prozesu batetik.  

 

Horretarako, beharrezkoa da gobernantza 

partekatua, lankidetzakoa eta koordinatua 

sustatzea migratzaileei beren aniztasunean 

harrera egiteko prozesuetan zuzeneko zein 

zeharkako eragina dutenen artean, ikuspegi 

komunitarioa barneratuz eta komunikazioa, 

gaitasun kultural eta kulturartekoen garapena 

eta jarraipena, ebaluazioa eta sistematizazioa 

bultzatuz, nahi diren aldaketak eta inpaktuak 

lortzeko ezinbesteko tresna gisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Laburpen Exekutiboa 

 

  
 

17 

 

Zein dira ardatz 
estrategikoak? 

Ardatz estrategikoak Harrera Planeko osagai 

nagusiak dira, zeharkakoak dira eta horien 

gainean zehazten dira Lehentasunezko Ildoak, 

Helburu Espezifikoak eta Neurriak. Horien 

funtzioa plan osoari antolamendu egitura 

ematea da, azken helburua (Nafarroan 

migratzaileei harrera egiteko espazio eta prozesu 

eraginkorra garatzea) lortzeko funtsezkotzat 

jotzen diren elementuetan zuzeneko eragina 

izateko. 

Helburu orokorren arabera, honako 6 ardatz 

hauek zehazten dira: 

1. ARDATZA 

Jatorrian prestatzea eta heltzean arreta 

ematea 

2. ARDATZA 

Esku-hartze espezializatua profil zehatzetan 

3. ARDATZA 

Instituzioak dagoen kultura aniztasunera 

moldatzea 

4. ARDATZA 

Komunikazioa sustatzea eta aliantza 

eraginkorrak garatzea 

5. ARDATZA 

Indartze komunitarioa eta kulturarteko parte-

hartzea 

6. ARDATZA 

Genero berdintasuna sustatzea 

 

 

 

1. A. Jatorrian prestatzea eta heltzean arreta 

espezifikoa ematea. 

Ardatz honen barruan sartzen da esku-hartze 

soziala garatzea, Estatuez haratagoko ikuspegi 

batetik, migratzaileen jatorrian hasten ahal dena, 

eta behar den guztia egiten jarraitzen duena 

hasierako beharrei behar bezala erantzuteko: 

orientazioa, aholkularitza juridikoa, ostatua, 

hizkuntzak ikastea, lehen harreman sozialak, 

kode kulturalak interpretatzea, osasuna zaintzea, 

kulturarako sarbidea eta abar.  

Hori guztia, migrazioaren esperientziak gizonei 

eta emakumeei desberdin eragiten diela aintzat 

hartuta. Generoak eragina du migratzeko 

arrazoietan, nork migratuko duen erabakian, 

migratzeko erabiltzen diren sare sozialetan, 

migrazio esperientzietan, helmugako 

herrialdean integratzeko eta laneratzeko 

prozesuetan, eta jatorrizko herrialdearekiko 

harremanetan. 

2. A. Esku-hartze espezializatua profil 

zehatzetan.  

Ardatz horrek adierazten du migrazio prozesu 

baten konplexutasunaren barruan zailtasun edo 

zaurgarritasun egoera gehigarriak dituzten 

pertsonen egoera espezifikoak behar bezala 

kudeatu behar direla: nazioarteko babesa 

eskatzen dutenenak, aberrigabeenak, 

salerosketaren biktimenak, Nafarroan familia 

sarerik ez duten adingabeenak, zirkulazio 

egoeran dauden pertsonenak, egoera 

administratibo irregularrean dauden 

pertsonenak, eta abar. 

3. A Instituzioak dagoen kultura aniztasunera 

moldatzea. 
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Ardatz horrek administrazio publikoen beharrei 

erantzuten die, hain zuzen ere, zerbitzuen, 

baliabideen, ekipamenduen, proiektuen eta 

programen eskaintza kulturalki askotarikoa den 

Nafarroako gizarte baten osaerara egokitzeko 

behar diren prestakuntza, gaikuntza eta 

egokitzapenak eskuratzeari, gizarte kohesiorako 

eta kulturen arteko bizikidetzarako esparru 

komunitarioa partekatzeko nahiarekin. 

E.4. Komunikazioa sustatzea eta aliantza 

eraginkorrak garatzea. 

Ardatz honek maila eta eremu desberdinetan 

komunikazio prozesuak zaintzeko beharrari 

erantzuten dio. Aintzat hartu behar da zer, nola, 

nori eta zertarako komunikatzen den. Diskurtso 

inklusiboen bidez eta informazio egoki eta 

egiazkoa eskuragarri jarriz, eragile desberdinen 

arteko aliantzak garatzea sustatuko da, sektore 

arteko eta genero begirada batekin, harrera 

prozesuetan ekarpen positiboa eginez. 

5. A Indartze komunitarioa eta kulturarteko 

parte-hartzea. 

Ardatz horrek parte-hartzea sustatzen du, 

kultura aniztasuna elementu positibotzat 

hartuta, auzo, kontzeju, udalerri edo eskualde 

batean ondasun komunaren alde bizi diren 

herritar guztiek elkarrekin lan egiteko, lurraldea 

indartzeko eta pertsona guztien arteko 

harreman asertibo eta positiboak eraikitzeko.  

6. A Genero berdintasuna sustatzea. 

Ardatz estrategiko honen asmoa, genero 

ikuspegi eta ikuspegi intersekzional batetik, 

generoarekin erlazionatutako alderdiak jorratzea 

                                                   

6 Ikuspegi dualak genero ikuspegia zeharka txertatzea 

aipatzen du, baita ekintza positiboak martxan jartzea ere, 

da, kategoria analitiko nagusitzat hartuta, baita 

generoak harrera prozesuetan izaten diren 

egoera espezifikoetan duen eragina ere. 

Horretarako, Harrera Planak, oro har, eta, batez 

ere, helburu espezifiko bakoitzerako zehazten 

diren neurriek, emakumeen eta gizonen arteko 

benetako berdintasun eraginkor baterantz 

aurrera egiten lagundu behar dute, horren 

barruan kulturarteko ikuspegia txertatuz eta 

estrategia duala aplikatuz6. 

  

emakumeen behar espezifikoei eta horien interes 

estrategikoei erantzunak emateko. 
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Planak 
lehentasunezko zer 

ildo, helburu 
espezifiko, neurri eta 

adierazle ditu? 

Lehentasunezko ildoetan, abiapuntuko 

egoera hobetzeko eta lortu nahi diren 

aldaketak lortzeko landu behar diren 

funtsezko elementuak nabarmentzen 

dituzten bideak ezartzen dira. Horiek ardatzei 

zeharka erantzuteko moduan formulatu dira. 

Ardatzetako batzuk globalagoak dira, eta beste 

batzuk, berriz, argi eta garbi, kolektibo edo 

esparru jakin bati zuzentzen zaizkio. Nolanahi 

ere, eskubideen ikuspegitik eta 

intersekzionalitatetik jorratzekoak dira guztiak 

ere. 

 

LEHENTASUNEZKO 

JARDUERA ILDOAK 

 
 

1 

Informazio, orientazio eta hizkuntzak ikasteko 

zerbitzuak, eta zerbitzu jeneralistetarako 

sarbidea hobetu eta garatzea. 

2 

Ekintza komunitarioa, aliantza estrategikoak 

eta maila anitzekoak migrazio prozesuak eta 

horien tokiko inpaktua modu globalean 

kudeatzeko. 

3 

Esparru juridiko, administratibo eta 

kontzeptual argia eta operatiboa sustatzea, 

eskubideen ikuspegi batetik. 

4 

Migratzaileei harrera egiteko gaitasun 

kulturalak eta kulturartekoak garatzeko 

prestakuntza, gaikuntza eta sentsibilizazio 

sistema egonkorra sortzea. 

5 

Prozesu integral eta jarraituak sortzea familia 

unitateen inguruan, haurtzaro, nerabezaro eta 

gaztarotik. 

6 

Nazioarteko babesaren eskatzaile eta 

onuradunen harrera eta inklusio sistema 

modu koordinatuan ezartzen aurrera egitea. 

7 

Ostatu arloko beharrei behar bezala 

erantzuteko neurriak sustatzea. 

8 

Osasunaren ikuspegi prebentibo eta integrala 

jorratzea ahalbidetzen duten prozesu eta 

ekintzak garatzea. 

9 

Laneratzeko prozesuak indartzea. 
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1. LI. Informazio, orientazio eta 

hizkuntzak ikasteko zerbitzuak, eta 

zerbitzu jeneralistetarako sarbidea 

hobetu eta garatzea. 

Lehentasunezko Ildo honekin, genero ikuspegi 

eta ikuspegi intersekzional batetik, titulartasun 

publikoko edo pribatuko baliabide, ekipamendu, 

proiektu edo programen multzoa hobetu nahi da, 

migratzaileek harrera prozesuaren hasieran 

arreta egokia jasotzen dutela bermatzeko.  

Horretarako, beharrezkoa da eskuragarri jartzea: 

informazio egokia eta berariazkoa (Nafarroan 

migratzaileek hitz egiten dituzten hizkuntzak 

kontuan hartuta); hizkuntza ofizialen (gaztelania 

eta euskara) komunikazioa eta ikaskuntza; talde 

lana eta bakarkakoa; protokoloak edo 

prozedurak, zenbait profil eta egoera kontuan 

hartuta (migrazio iragatean dauden pertsonak, 

egoera juridiko erregularrean edo irregularrean 

daudenak, nazioarteko babesa eskatzen dutenak, 

Nafarroan familia sarerik ez duten adingabeak 

eta abar). 
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1. LI. Informazio, orientazio eta hizkuntzak ikasteko zerbitzuak, eta zerbitzu jeneralistetarako sarbidea hobetu eta garatzea.  

1. HE  

Migratzaileen hasierako harrerako oinarrizko zerbitzuen 

antolaketa eta eskaintza beren beharretara egokitzea, 

genero ikuspegia kontuan hartuta eta ezarritako esparru 

kontzeptualarekin bat. 

Adierazleak 

● Migratzaileei harrera egiteko baliabideak hobeki antolatu eta banatzea ahalbidetu duten 

jarduketak. 

● Atzerritartasunaren arloko aholkularitza zerbitzuan ezarritako zerbitzuak eta 

hobekuntzak bateratzea. 

● Migratzaileei harrera egiteko prozesuan kulturen arteko esku-hartze komunitariotik 

ezarritako prozedura berriak. 

● Egungo zerbitzuetan emakumeen behar praktiko eta interes estrategikoetara moldatzeko 

egindako egokitzapenak.  

● Artatutako pertsona kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren eta 

herritartasunaren arabera xehatuta) 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

1. N 

Migrazioen arloko Herritarrentzako Laguntza Zerbitzua sortzea, 

biztanleria kontzentrazioa kontuan hartuz, bai hiri ingurunean bai landa 

ingurunean, eta kontuan hartuz komunikazioko sare sozialen garrantzia. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2022 

269.000 € (2022) 

336.000 € (2023) 

eta hurrengoak 

2. N 

Atzerritartasunaren arloko Aholkularitza Zerbitzua indartu eta sustatzea, 

baliabide gehiago behar dituzten arreta puntuak indartuz eta herritarrei 

laguntza zerbitzu bateratu gisa emateko prozesuak sortuz. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 

225.666 € (2021) 

299.266 € (2022) 

eta hurrengoak 

3. N 
Kulturarteko Bitartekaritza Komunitarioko Zerbitzua indartzea harrera 

fasean eta ikuspegi komunitarioa indartzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 

318.000 € (2021) 

329.212 € (2022) 

345.487 € (2023) 

365.306 € (2024) 

eta hurrengoak 
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1. LI. Informazio, orientazio eta hizkuntzak ikasteko zerbitzuak, eta zerbitzu jeneralistetarako sarbidea hobetu eta garatzea.  

2. HE  

Nafarroako hizkuntza ofizialen ikaskuntza beharrak 

jorratzea ahalbidetzen duen sistema integratu bat 

sortzea, eta itzulpen eta interpretazioa erraztea harrera 

prozesuetan. 

Adierazleak 

● Lehendik dauden baliabideen mapaketa egitea eta hizkuntzen ikaskuntzan ezarritako 

beharren diagnostikoa egitea. 

● Nafarroan hizkuntzak ikasteko baliabideak programa global batean biltzeko ezarritako 

aliantza estrategikoak. 

● Hizkuntzak ikasteko zerbitzuak emakumeen behar, praktika eta interes estrategikoetara 

egokitzea. 

● Telefono bidezko interpretazioaren baliabidea eskaintzen duten herritarrentzako arreta 

zerbitzuak areagotzea. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

4. N 

Hizkuntzen ikaskuntza lantzea, lehendik dauden baliabideen mapa bat 

eta estali gabe dauden beharren diagnostikoa abiapuntu hartuta, eta 

pedagogia egoki, partekatu eta berritzailearekin lan egitea. Genero 

ikuspegia, landa eremuetako errealitatea eta kontziliazio beharrak 

aintzat hartuta. 

Hezkuntza Departamentua 

(Hezkuntza Zuzendaritza 

Nagusia) 

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua 

(Euskarabidea) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2021-2026 

(Gaztelania 

ikastea) 

 

2023-2026 

(Euskara 

ikastea) 

Berezko langile 

baliabideak 

 

Urterokoan 

ezartzeko 

5. N 
Nafarroako Gobernuaren herritarren arreta zerbitzuetan Aldibereko 

Telefono bidezko Interpretazioaren baliabidea finkatu eta hedatzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 

15.000 € (2021) 

25.000 € (2022) 

eta hurrengoak 
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2. LI. Ekintza komunitarioa, aliantza 

estrategikoak eta maila anitzekoak 

migrazio prozesuak eta horien tokiko 

inpaktua modu globalean 

kudeatzeko. 

Lehentasunezko ildo hori funtsezko elementua 

da Nafarroan pertsona migratzaileen harrera 

lantzeko prozesu integralak garatzeko, haien 

behar ugariei erantzunez eta ikuspegi 

komunitarioarekin.  

Horretarako, esparru parte-hartzaile, elkarri 

laguntzeko eta kooperaziokoa ezarri behar da 

administrazioetako eremu eta zerbitzu 

desberdinen eta horien mailen artean (Estatua, 

autonomia, udalerria), baita Nafarroan dauden 

eta lan beharrezko eta positiboa egiten duten 

instituzio, erakunde eta ekimenen ondare 

zabalarekin ere. 
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2. LI. Ekintza komunitarioa, aliantza estrategikoak eta maila anitzekoak migrazio prozesuak eta horien tokiko inpaktua modu globalean kudeatzeko 

1. HE  

Nafarroako migratzaileen harrera prozesuen kudeaketa 

eraginkor, efiziente eta jasangarriaren aldeko lankidetza 

lana eta baliabide ekonomikoak erraztea. 

Adierazleak 

● Nafarroako migratzaileen harrerari buruzko esparru kontzeptualera bideratutako 

dirulaguntzen deialdian sartu diren aldaketak. 

● Berdintasun klausulen jarraipena egiteko egiaztatzaileak. 

● Epe luzeko funtsezko prozesuei egonkortasun handiagoa emateko garatutako azterlanak 

eta prozedurak. 

● Nafarroan migratzaileei harrera egiteko baliabideen sistema integratua modu koordinatu 

eta lankidetzan kudeatzeko ezarritako aliantzak. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

6. N 

Nafarroako migratzaileen harrerari buruz zehaztutako esparru 

kontzeptualera bideratutako dirulaguntzen deialdia berrorientatu eta 

indartzea. Berdintasun klausulak jasoz deialdiaren oinarrietan. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2022-2026 
447.700 € (2022) 

eta hurrengoak 

7. N 

Pertsona migratzaileei harrera egiteko prozesuei epe luzerako 

egonkortasuna ematea ahalbidetzen duten administrazio prozedurak 

onartzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

M8 

Nafarroako Gobernuarekiko lankidetza eta koordinazio sistema 

integratu eta iraunkorra ezartzea, baita dauden erakunde, entitate eta 

herritar antolatuen sareekiko harremana ere. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2022-2026 
5.000 € (2022) 

eta hurrengoak 
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2. LI. Ekintza komunitarioa, aliantza estrategikoak eta maila anitzekoak migrazio prozesuak eta horien tokiko inpaktua modu globalean kudeatzeko 

2. HE  

Erakundeak egokitzea eta elkarlana oinarri hartuta, 

migratzaileei harrera egitea erraztuko duen gizarte 

ekintza garatzen laguntzea, emaitza onen ebidentzietan 

oinarritutako elementu eta tresna tekniko eta 

metodologikoak eskainiz. 

Adierazleak 

● Kulturarteko ikuspegi batetik harrera prozesuak instituzioetan moldatzeko garatutako 

eskuliburu, gida edo prozedurak argitaratzea. 

● Garatutako sentsibilizazio ekintzak eta ikuspegi komunitarioa eta genero ikuspegia 

garatzea. 

● Migratzaileei harrera egiteko dauden beharrei erantzun berriak emateko, mentore sozialak 

edo beste esku-hartze eredu batzuk sustatzeko garatutako ekimenak. 

● Parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren eta nazionalitatearen 

arabera xehatuta). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

9. N 

Harrera prozesuak instituzioetan moldatzeko beharrei erantzuten 

dieten eskuliburu, gida eta prozedurak kulturarteko ikuspegiarekin eta 

genero ikuspegiarekin prestatzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2024-2026 
5.000 € (2024) 

eta hurrengoak 

10. N 
Sentsibilizazio ekintzak sustatu, garatu eta bultzatzea, ikuspegi 

komunitarioarekin eta genero ikuspegiarekin, migratzaileen harreran. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2023-2026 
5.000 € (2023) 

eta hurrengoak 

11. N 

Mentore sozialak eta pedagogia berritzaileak sustatu, garatu eta 

bultzatzea, genero ikuspegiarekin, harrera prozesuetan zeharka esku-

hartzeko metodologia gisa. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Nafarroako Unibertsitate 

Publikoa 

Nafarroako Udal eta 

Kontzejuen Federazioa 

 2021-2026 

Berezko langile 

baliabideak 

(2021) 

29.000 € 

(NUP: 4.000€ 

MPZN: 25.000 €)  

(2022) 

4.000 € (2023) 

eta hurrengoak 
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3. LI. Esparru juridiko, administratibo 

eta kontzeptual argi eta operatiboa, 

eskubideen ikuspegi batetik. 

Lehentasun ildo honen xedea egungo esparru 

juridikoa argitzen laguntzea da, nahasgarria eta, 

batzuetan, ezagutzen eta ulertzen zaila baita. 

Migratzaileen kasuan, gainera, barrera 

handiagoei egin behar diete aurre, administrazio 

kudeaketak egiteko orduan.  

Ezarritako esparru juridikoa behar bezala 

gauzatzea eta administrazio prozedurak 

eraginkortasunez ezagutu eta kudeatzea 

ahalbidetzen duen lana egin behar da, harrera 

hobeezina izan dadin, ezinbesteko elementuak 

baitira.  

Hori guztia, giza eskubideetan oinarritzen diren 

migrazioaren arloko politika publikoen 

gobernantza hobetzearekin bat etorriz. 



 
Laburpen Exekutiboa 

 

  
 

27 

3. LI. Esparru juridiko, administratibo eta kontzeptual argi eta operatiboa, eskubideen ikuspegi batetik. 

1. HE  
Migratzaileek baliabide normalizatuak eskura ditzaten 

sustatzea eta bultzatzea haien harrera prozesuan. 
Adierazleak 

● Baliabide normalizatuak eskuratzeko oztopoak desagerrarazteko garatutako prozedura 

berriak. 

● Hobekuntzak dokumentazioa aurkezteko eta espedienteak kudeatzeko administrazio 

prozesuetan. 

● Nafarroako Gobernuaren eta soziokulturalki askotarikoak diren herritarren arteko 

komunikazioa hobetzeko garatu diren ekintzak. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

12. N 

Aitortutako eskubideak eta baliabideak eskuratzeko oztopoak 

desagerraraztea ahalbidetzen duten estrategiak aztertu eta prestatzea, 

arrakala digitala gainditzea barne. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

Osasun Departamentua 

Nafarroako Udal eta 

Kontzejuen Federazioa 

2021-2026 

Berezko langile 

baliabideak 

Urterokoan 

ezartzeko. 

13. N 

Migratzaileei prestazioak eta baliabideak eskuratzen laguntzeko 

administrazio prozesuak eta egiaztagiriak berrikusi eta egokitzea, genero 

ikuspegitik. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

Etxebizitza Departamentua 

Osasun Departamentua 

Hezkuntza Departamentua 

2024-2026 
15.000 € (2024) 

eta hurrengoak 

14. N 

Nafarroako Gobernuaren eta soziokulturalki askotarikoak diren 

herritarren arteko komunikazioa hobetuko duten erlazio eta tresna 

gehiago sustatzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 

2.000 € (2021) 

2.000 € (2022) 

eta hurrengoak 
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3. LI. Esparru juridiko, administratibo eta kontzeptual argi eta operatiboa, eskubideen ikuspegi batetik. 

2. HE  

Kulturarteko harrera sustatzea, migrazioen inpaktua 

aztertuz, eskubideen ikuspegian oinarrituta dagoen eta 

genero ikuspegia jasotzen duen esparru juridiko bat 

sustatuz. 

Adierazleak 

● Migratzaileei harrera egitearen arloan dauden beharrei erantzuten dieten proposamen 

berritzaileak eta garatutako azterlanak. 

● Migratzaileei eragiten dien esparru juridiko eta soziala hobetzeko sustatutako ekimenak. 

● Emakumeen eta nesken behar, praktika eta interes estrategikoak aztertu eta horiei 

erantzutea ahalbidetu duten ekintza espezifikoak. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

15. N 

Azterlan unitatearekin eta ekimenen laborategiarekin koordinatzea, 

migrazioen tokiko inpaktuan eta harrera prozesuetan eragiten duten 

elementu kontzeptualetan eta operatiboetan sakontzeko. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2022-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

16. N 
Harreraren arloko esparru juridiko eta soziala hobetzeko ekimenak 

sustatu eta aldeztea, eskubideen ikuspegitik. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 
Berezko langile 

baliabideak 



 
Laburpen Exekutiboa 

 

  
 

29 

4. LI. Migratzaileei harrera egiteko 

gaitasun kulturalak eta 

kulturartekoak garatzeko 

prestakuntza, gaikuntza eta 

sentsibilizazio sistema egonkorra 

sortzea. 

Lehentasunezko ildo honekin, migratzaileen 

harrera prozesuetan zuzenean edo zeharka esku 

hartzen duten eragileei beharrezko ezagutza, 

gaitasun eta tresnak eskaini nahi zaizkie, harrerak 

ekartzen dituen erronka ugariei aurre egin ahal 

izan diezaieten.  

Horretarako, genero ikuspegia txertatu behar da 

kategoria analitiko nagusitzat, eta emakumeei 

zuzendutako ahalduntze sozial eta politikoko 

prozesuak jaso behar dira. Hori guztia, 

zorroztasun metodologikoarekin, dauden 

baliabideak behar bezala kudeatuz eta etengabe 

hobetuz, harreman asertibo eta positiboak 

sortzeari dagokionez.  

Kulturartekotasuna garatzeko, ezinbestekoa da 

askotariko esparru kulturalak dituzten pertsonen 

arteko elkarreragina behar bezala lantzea, baita 

zerbitzuak berdintasunez eskuratzeko eskubidea 

bermatzea ere. Horretarako guztirako, 

etengabeko prestakuntza eta hausnarketa 

prozesua egin behar da, pertsonen, taldeen eta 

komunitateen harrera prozesuetako esku-

hartzerako, instituzioak eta zerbitzuak kultura 

anitzeko errealitatera moldatzea ahalbidetzeko 

moduan.  
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4. LI. Migratzaileei harrera egiteko gaitasun kulturalak eta kulturartekoak garatzeko prestakuntza, gaikuntza eta sentsibilizazio sistema egonkorra sortzea. 

1. HE  

Kultura eta kulturarteko gaitasunen inguruko 

etengabeko prestakuntza eta zeharkako prestakuntza 

sustatzea, genero ikuspegiarekin, administrazioetan, 

erakundeetan eta herritarren artean. 

Adierazleak 

● Migratzaileei harrera egiteko prestakuntza edukiak sortu eta garatzea, kulturarteko eta 

genero ikuspegiarekin. 

● Kulturarteko harrera prozesuetan prestakuntza sustatzeko departamentuekin, 

erakundeekin eta zerbitzuekin ezarritako aliantzak/akordioak. 

● Migratzaileen harreraren kulturarteko kudeaketa egokia egiteko garatutako prestakuntza 

edo ikastaroak, emakumeek eta gizonek bizi dituzten errealitate desberdinak aintzat 

hartuta. 

● Parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren eta nazionalitatearen 

arabera xehatuta). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

17. N 

Migratzaileei harrera egiteko prestakuntza edukiak kulturarteko eta 

genero ikuspegiarekin kudeatzeko behar diren prestakuntza edukien 

programa orokorra sortu eta ezartzea. Administrazioko maila 

desberdinei eta gizarte eragileei zuzendua. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Nafarroako Administrazio 

Publikoaren Institutua 
2023-2026 

Berezko langile 

baliabideak. 

Ezarpen kostua, 

prestakuntza 

programaren 

arabera 

18. N 
Unibertsitate esparruan kulturartekotasunari buruzko zeharkako 

prestakuntza programak garatzea. 

Nafarroako Unibertsitate 

Publikoa 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2022-2026 

4.000 € (2022) 

4.000 € (2023) 

eta hurrengoak 
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4. LI. Migratzaileei harrera egiteko gaitasun kulturalak eta kulturartekoak garatzeko prestakuntza, gaikuntza eta sentsibilizazio sistema egonkorra sortzea. 

2. HE  

Komunikazio eta sentsibilizazio prozesuak harrera eta 

bizikidetza eskubideen eta generoaren ikuspegitik 

sustatzen dituen esparru kontzeptual batekin 

lerrokatzea. 

Adierazleak 

● Migratzaileei harrera egiteko komunikazioari eta sentsibilizazioari buruzko erreferentzia 

esparrua diseinatzeko garatutako ekintzak, genero ikuspegitik. 

● Harreraren esparru kontzeptuala komunikazio eta sentsibilizazio lanetan txertatu duten 

ekimenak.  

● Komunikazioko profesionalekin egindako ekintzak (parte-hartzaileen datuak sexuaren, 

adinaren, jaioterriaren eta nazionalitatearen arabera bereizita). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

19. N 

Hausnarketa prozesu bat garatzea, erreferentzia esparru bat ezartzea 

ahalbidetuko duena, harrera prozesuetan komunikaziorako eta 

sentsibilizaziorako, eskubideen eta generoaren ikuspegitik. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Herritarrekiko 

Harremanetako 

Departamentua (Bakearen, 

Bizikidetzaren eta Giza 

Eskubideen Zuzendaritza 

Nagusia) 

2024 
Berezko langile 

baliabideak 

20. N 

Komunikaziorako bideak dituen harreman eta prestakuntza espazio 

egonkor bat sortzea, migrazioei eta harrera prozesuei buruzko ezagutza 

eta sentsibilizazioa bideratzeko. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2024-2026 
15.000 € (2024) 

Eta hurrengoak 
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5. LI. Prozesu integral eta jarraituak 

sortzea familia unitateen inguruan, 

haurtzaro, nerabezaro eta 

gaztarotik. 

Lehentasunezko ildo honen bidez, haurren, 

nerabeen eta gazteen egoera konplexu eta zaila 

jorratu nahi da familia migrazioen prozesuan, 

baita familia erreferenterik gabe migratzen 

dutenen muturreko zaurgarritasuna ere (arreta 

berezia jarriz neska eta mutil gazteen egoerari).  

Harrera prozesu horietan, are garrantzitsuagoa 

da arreta puntuala alde batera uztea eta 

denboran egonkorrak izanen diren prozesuak 

jorratzea, funtsezko eragileen arteko koordinazio 

eta lankidetza etengabe hobetuz (gizarte 

zerbitzuak, ikastetxeak, osasun zerbitzuak, 

emakumeen arretarako zerbitzuak, gizarte 

erakundeak eta abar).  

Familien Estatuez gaindiko dimentsioa, zainketa 

kate globalak eta emakume migratzaileek 

aldaketaren eragile gisa duten zeregin 

garrantzitsua jasoko dira analisian. 
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5. LI. Prozesu integral eta jarraituak sortzea familia unitateen inguruan, haurtzaro, nerabezaro eta gaztarotik. 

1. HE  

Familien, eta familia laguntzarik ez duten adingabe eta 

gazte migratzaileen beharrak berrikusi eta horiei 

erantzutea harrera prozesuan, ikuspegi integral batetik. 

Adierazleak 

● Familiak berriz biltzeko prozesuan egindako hobekuntzak. 

● Familia sarerik ez duten haur eta gazteen harrera hobetu duten ekintzak. 

● Haur eta gazte migratzaileen harrera prozesuak indartzen dituzten hezkuntzaren eta 

osasunaren esparruan garatutako ekimenak. 

● Artatutako pertsonen/parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren 

eta nazionalitatearen arabera xehatuta). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

21. N 
Familiak Berriz Biltzeko Zerbitzua (SERFAM) sortu eta indartzea, 

hautemandako beharrei erantzunez eta genero ikuspegia barne hartuz. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

(Familiaren eta 

Adingabeen 

Zuzendariordetza) 

2021-2026 

90.000 € (2021) 

125.000 € (2022) 

Eta hurrengoak 

22. N 

Erakunde arteko Lan Taldea berriro aktibatzea, lehen harrerako 

zerbitzura iritsi berri diren adingabe migratzaile ez-lagunduen 

kolektiboaren barruan hautemandako beharrak jorratzeko, genero 

ikuspegia txertatuz. 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

(Familiaren eta 

Adingabeen 

Zuzendariordetza) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Barne Zuzendaritza 

Nagusia 

Gobernuaren Ordezkaritza  

Toki erakundeak 

2022-2023 
Berezko langile 

baliabideak 

23. N 
Nafarroako familia laguntzarik gabeko gazte migratzaileentzako KIDEAK 

Programa sortu eta garatzea, genero ikuspegi batetik.  

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 

401.500 € (2021) 

530.918 € (2022 y 

2023) 

599.035 € (2024) 

eta hurrengoak 
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Jarraipena: 5. LI / 1. HE 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

24. N 

Kultura aniztasun handiena duten ikastetxeetan baliabide publikoak 

aztertu eta hobetzea, eta eskola harrera hobetzeko ezarritako irizpideak 

egokitzea, baita genero ikuspegitik ere (PROA+ Orientazio eta Laguntza 

Plana). 

Hezkuntza 

Departamentua 

(Hezkuntza 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2023 
Berezko langile 

baliabideak 

25. N 
Familiei eta nerabeei derrigorrezko etaparen ondorengo eskolatzerako 

orientazioa ematen jarraitzea, genero ikuspegitik.  

Hezkuntza 

Departamentua 

(Hezkuntza 

Zuzendaritza Nagusia)  

 2021-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

26. N 
Adingabeko migratzaileentzako arreta integral eta integratua hobetzea, 

osasunaren esparruan. Genero ikuspegitik. 

Osasun Departamentua 

(Nafarroako Osasun 

Zerbitzua-Osasunbidea) 

 2023 
Urterokoan 

ezartzeko 

27. N 

Arreta sozial eta prestazionaleko zerbitzuak sustatzea, genero 

ikuspegiarekin, baita bestelako programa batzuk sustatzea ere, migrazio 

prozesuetatik datozen gazteak unibertsitate eremuan gizarteratzea 

errazteko. 

Nafarroako 

Unibertsitate Publikoa 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2022-2023 

4.000 € (2022) 

4.000 € (2023) 

eta hurrengoak 
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5. LI. Prozesu integral eta jarraituak sortzea familia unitateen inguruan, haurtzaro, nerabezaro eta gaztarotik. 

2. HE  

Haur eta gazteei zuzendutako baliabideak harreraren 

beharretara egokitzen eta ezagutzen laguntzea, 

hezkuntza formalean eta eskolatik kanpo kulturarteko 

ikuspegia aintzat hartuta. 

Adierazl

eak 

● Haurrek eta gazteek harrera prozesuan parte har dezaten dauden aktiboak identifikatzea. 

● Haur eta gazteekin kulturarteko espazioak sortzea sustatzen duten garatutako ekimenak. 

● Nafarroako Gobernuaren guarda eta/edo tutoretzapean dauden gazte migratzaileek parte 

hartzen duten prestakuntza ekintzak. 

● Artatutako pertsonen/parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren eta 

nazionalitatearen arabera xehatuta). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo Erakunde 

inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

28. N 

Aktiboen Mapa bat sortzea eta haur eta gazteentzako eskaintza 

sendotzea haur eta gazteen harrera prozesuetan. Genero ikuspegia 

jasoz. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

Kultura eta Kirol Departamentua 

(Kultura Zuzendaritza Nagusia eta 

Nafarroako Kirolaren Institutua). 

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, 

Funtzio Publikoko eta Barneko 

Departamentua (Nafarroako 

Gazteriaren Institutua). 

2024 
5.000 € 

MPZN (2024)  

29. N 

Haur eta gazteentzako parte hartzeko eta elkarreraginean jarduteko 

kulturarteko espazioak sustatzea, dauden jarduketak indartuz eta 

jarduketa berriak sortuz, genero ikuspegiarekin. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

Kultura eta Kirol Departamentua 

(Nafarroako Kirolaren Institutua) 

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, 

Funtzio Publikoko eta Barneko 

Departamentua (Nafarroako 

Gazteriaren Institutua). 

2022-2026 

3.400 € 

NKI (urtekoa) 

24.300 €  

NGI (urtekoa) 

5.000 € 

MPZN (2024)  

30. N 

Nafarroako Gobernuaren guarda eta/edo tutoretzapean dauden 

adingabe eta gazteak prestakuntza ekintzetan sartzea, genero 

ikuspegiarekin, bizikidetza egoki baterako. 

Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko 

Departamentua (Barne 

Zuzendaritza Nagusia) 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua (Familiaren eta 

Adingabeen Zuzendariordetza) 

2021-2026 
Berezko langile 

baliabideak 
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6. LI. Nazioarteko babesaren 

eskatzaile eta onuradunen harrera 

eta inklusio sistema modu 

koordinatuan ezartzen aurrera 

egitea. 

Lehentasunezko ildo honen bidez, nazioarteko 

babesa eskatzen duten pertsonei eragiten dieten 

egoera espezifikoetan (emakumeen eta nesken 

egoerari arreta berezia eskainiz), migrazio 

prozesua eragin duen egoera partikularrean eta 

jasotzeko eskubidea duten nazioarteko babesean 

sakondu nahi da. 

Harrera prozesuak bizkor eta ongi kudeatzeko 

beharra dakar horrek, ikuspegi integral batekin; 

halaber, aurre egin behar zaio jaioterrian bizi 

izandakoaren eta halabeharrez alde egin behar 

izatearen ondorioz bizi duten egoera emozional 

konplexuari (hori guztia, genero ikuspegitik eta 

genero identitatearen, sexu orientazioaren edo 

sexu ezaugarrien ondorioz ihes egiten dutenen 

berezitasunak kontuan hartuta). 
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6. LI. Nazioarteko babesaren eskatzaile eta onuradunen harrera eta inklusio sistema modu koordinatuan ezartzen aurrera egitea. 

1. HE  

Nazioarteko babesa eskatzen edo jasotzen duten 

pertsonen harreran Nafarroako Gobernuaren erantzuna 

hobetzea. 

Adierazleak 

● Nazioarteko babes prozesuen jarraipenari, uneko egoerari eta proiekzioari buruz egindako 

txostenak. 

● Nafarroan nazioarteko babesa eskatu edo jasotzen duten pertsonei harrera egiteko eredu 

bat sortzeko garatutako ekintzak. 

● Nafarroan nazioarteko babesa eskatu edo jasotzen duten pertsonei harrera egiteko 

ereduaren diseinu parte-hartzailean parte hartu duten zerbitzuak, entitateak, erakundeak 

eta herritarrak. 

● Parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren eta nazionalitatearen 

arabera xehatuta) 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

31. N 
Migrazio prozesuak eta, bereziki, nazioarteko babesa gertatzen diren 

Europako eta Estatuko esparruaren etengabeko jarraipena. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

32. N 

Nafarroan nazioarteko babesa eskatu edo jasotzen duten pertsonei 

harrera egiteko eredu bat sortzea, orain arte gauzatutako prozesuak 

aintzat hartuta. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua (Babes 

Sozialaren eta 

Garapenerako 

Lankidetzaren 

Zuzendaritza Nagusia) 

Nafarroako Udal eta 

Kontzejuen Federazioa  

Iruñeko Udala 

2021-2026 
Berezko langile 

baliabideak 
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6. LI. Nazioarteko babesaren eskatzaile eta onuradunen harrera eta inklusio sistema modu koordinatuan ezartzen aurrera egitea. 

2. HE  

Nazioarteko babesa eskatzen eta jasotzen duten 

pertsonentzako Harrera eta Integrazio Sistema 

Nazionaletik ateratzen diren pertsonen beharrei 

erantzuteko neurri espezifikoak garatzea eta sortzea. 

Adierazleak 

● Nazioarteko babesa eskatzen eta jasotzen duten pertsonentzako Harrera eta Integrazio 

Sistema Nazionala uzten duten pertsonei laguntzeko garatutako erantzunak. 

● Babes Komunitarioko Programa hobetzeko garatutako ekintzak. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

33. N 

Nazioarteko babesa eskatzen eta jasotzen duten pertsonentzako 

Harrera eta Integrazio Sistema Nazionaletik ateratzen diren pertsona eta 

familiei zuzendutako Trantsizio Espazio bat sortu eta garatzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 

55.000 € (2021) 

155.000 € (2022) 

Eta hurrengoak 

34. N 

Babes Komunitarioko Programa sortu eta indartzea, Nafarroako 

gizartearen inplikazioa sustatuz nazioarteko babesa jasotzen duten 

pertsonen harreran. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 
95.000 € (2021) 

95.000 € (2022) 
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7. LI. Ostatu arloko beharrei behar 

bezala erantzuteko neurriak 

sustatzea. 

Lehentasunezko ildo honekin, Nafarroara 

orotariko arrazoiengatik iristen diren pertsonek 

duten erronka handienetako bati egin nahi zaio 

aurre, alegia, etxebizitza duin eta egokia 

eskuratzeko erronkari, batez ere zaurgarritasun 

eta diskriminazio egoeran bizi diren pertsonen 

kasuan.  

Ildo horretan, behar bezala erantzun nahi zaie 

beharrei, eskuragarri dauden baliabideei eta 

horiek eskuratzeko prozedurei buruzko 

informazioa eskainiz, eta etxebizitza hein 

handiagoan eta hobeki eskuratzea ahalbidetzen 

duten ekimen berritzaileak sustatuz.  



 
Laburpen Exekutiboa 

 

  
 

40 

 

7. LI. Ostatu arloko beharrei behar bezala erantzuteko neurriak sustatzea. 

1. HE  

Ostatu arloko beharrei erantzuteko lan esparru komun 

bat sortzea, migratzaileek etxebizitza eskuratu dezaten 

mugatzen duten baztertze faktoreen analisitik abiatuta. 

Adierazleak 

● Nafarroan migratzaileek gaur egun dituzten ostatu baliabideen egungo egoerari buruz 

egindako txosten eta azterlanak. 

● Migratzaileen ostatu beharrei erantzuten dieten garatutako eta diseinatutako neurri 

espezifikoak. 

● Maila anitzeko aliantzak eta akordioak (administrazioak, enpresak, jabetza eta abar), 

migratzaileek etxebizitza eskuratzeko dituzten aukerak hobetzeko. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

35. N 

Administrazioen, erakundeen, etxebizitza elkarteen eta abarren arteko 

hitzarmen global bat prestatzea ahalbidetzen duten ekintzak sustatzea, 

soluzio operatiboak bilatzeko etxebizitza eskuratzeko zailtasunen eta 

horiek migratzaileei harrera eta inklusioa eskaintzeko prozesuetan duen 

inpaktuaren aurrean. 

Lurralde Antolamenduko, 

Etxebizitzako, Paisaiako eta 

Proiektu Estrategikoetako 

Departamentua 

(Etxebizitzako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2023 
Urterokoan 

ezartzeko 

36. N 

«Etxebizitza inklusiboaren mahaia» izeneko departamentu arteko 

batzordeak neurri espezifikoak aztertu eta aplikatzea, Nafarroara 

iristean migratzaileek dituzten etxebizitza beharrei erantzuteko. 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua (Babes 

Sozialaren eta 

Garapenerako 

Lankidetzaren 

Zuzendaritza Nagusia)  

Lurralde Antolamenduko, 

Etxebizitzako, Paisaiako eta 

Proiektu Estrategikoetako 

Departamentua 

(Etxebizitzako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2022-2026 
Urterokoan 

ezartzeko 
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Jarraipena: 7. LI / 1. HE 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

37. N 

Nafarroako ostatu baliabideen egungo eta etorkizunera begirako 

egoeraren eta migratzaileek horiek eskuratzeko duten moduaren 

azterketa, genero ikuspegi eta ikuspegi intersekzionalaren arabera. 

Lurralde 

Antolamenduko, 

Etxebizitzako, Paisaiako 

eta Proiektu 

Estrategikoetako 

Departamentua 

(Etxebizitzako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko 

Departamentua (Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua) 

2023 
Urterokoan 

ezartzeko  

38. N 
Nafarroako Gobernuak finantzatzen dituen migratzaileentzako aldi 

baterako harrera baliabideak aztertu, hausnartu eta egokitzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako 

Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Lurralde 

Antolamenduko, 

Etxebizitzako, Paisaiako 

eta Proiektu 

Estrategikoetako 

Departamentua 

(Etxebizitzako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2022-2024 
Berezko langile 

baliabideak 
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7. LI. Ostatu arloko beharrei behar bezala erantzuteko neurriak sustatzea. 

2. HE  
Migratzaileei zuzendutako informazio zerbitzuak 

hobetzea, etxebizitza eskuratzearen arloan. 
Adierazleak 

● Migratzaileek etxebizitza eskuratzea errazteko hautemandako hobekuntza elementuak. 

● Ostatu baliabideak eskuratzeari dagokionez, migratzaileei zuzendutako informazioa 

hobetzeko garatutako jarduerak. 

● Migratzaileei etxebizitza eskuratzen laguntzen dieten zerbitzu, neurri edo ekintza berriak. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

39. N 

Gaur egungo informazio sistema eta etxebizitza merkaturako sarbidea 

berrikustea, Nafarroako aniztasun soziokulturalera egokitzeko 

jarduketak bultzatuz. 

Lurralde Antolamenduko, 

Etxebizitzako, Paisaiako eta 

Proiektu Estrategikoetako 

Departamentua 

(Etxebizitzako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2023 
Urterokoan 

ezartzeko 
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8. LI. Osasunaren ikuspegi 

prebentibo eta integrala jorratzea 

ahalbidetzen duten prozesu eta 

ekintzak garatzea. 

Lehentasunezko ildo horren arabera, 

beharrezkoa da osasun sistemarako sarbidetik 

haratago joatea; izan ere, osasunari heltzea ezin 

da gaixotasunak tratatzera mugatu; hain zuzen 

ere, ikuspegi integral batetik eta genero 

ikuspegitik aztertu beharreko kontua da, eta 

ikuspegi horrek bereziki eragin behar du 

osasunaren gizarte determinatzaileen gainean.  

Hori kontuan hartuta, arreta berezia jarriko da 

emakumeen eta nesken sexu eta ugalketa 

osasunean, baita bereizkeriaren, esplotazioaren 

eta indarkeriaren eraginpean egoteko aukera 

gehiago izatean ere, bai bidaian eta bai 

helmugan.  

Gainera, migrazio dolua jorratuko da, migrazio 

prozesuak migratzaileen osasun emozionalean 

eta mentalean duen inpaktua aintzat hartuta; 

hain zuzen ere, antsietatea, estresa, depresioa, 

ziurgabetasuna eta abar jasaten ahal dituzte. 
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8. LI. Osasunaren ikuspegi prebentibo eta integrala jorratzea ahalbidetzen duten prozesu eta ekintzak garatzea. 

1. HE  

Migratzaileek osasun arloan dituzten behar espezifikoen 

sarbidea eta estaldura hobetzea, dauden oztopoak 

aztertuz eta desagerraraziz. 

Adierazleak 

● Zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileen prestazio farmazeutikoak eskuratzea 

ahalbidetzeko egindako ekintzak. 

● Migrazio dolua behar bezala tratatzeko beharrari erantzuteko egindako ekintzak, genero 

ikuspegiarekin. 

● Artatutako pertsonen/parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren 

eta nazionalitatearen arabera xehatuta). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

40. N 
Zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen prestazio farmazeutikoak 

eskuratzeko oztopoak hautematea eta desagerraraztea. 

Osasun Departamentua 

(Osasun Zuzendaritza 

Nagusia) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2022-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

41. N 

Migratzaileen osasun mentala artatzeko prozedurak hobetzea, eta 

kulturartekotasunari eta genero ikuspegiari buruzko prestakuntza 

espezifikoa eskaintzea osasuneko profesionalei. 

Osasun Departamentua 

(Nafarroako Osasun 

Zerbitzua-Osasunbidea, 

Osasun Mentaleko 

Kudeatzailetza) 

 2022-2023 
Berezko langile 

baliabideak 

42. N Migrazio Dolua genero ikuspegitik jorratzen duten ekintzak sustatzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2023-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

43. N 
«Lehen mailako Arretako Oinarrizko Osasun Laguntzaren 

Unibertsalizazioa» protokoloa berrikusi eta hobetzea 

Osasun Departamentua 

(Osasun Zuzendaritza 

Nagusia) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2023 
Berezko langile 

baliabideak 
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8. LI. Osasunaren ikuspegi prebentibo eta integrala jorratzea ahalbidetzen duten prozesu eta ekintzak garatzea. 

2. HE  
Eremu soziosanitarioa Nafarroako aniztasun 

soziokulturalera egokitzea sustatzea. 
Adierazleak 

● Informazioari, hizkuntzari edo bestelakoei loturiko egokitzapenak, zerbitzu orokorrak, 

ikerketak edo programak eskuratzeko, Nafarroako biztanleriaren aniztasun 

soziokulturalera moldatuta. 

● Sexu eta ugalketa osasunari buruzko komunikazioa eta informazioa hobetzeko garatutako 

ekintzak. 

● Emakumeen salerosketa, genitalen mutilazioa, ezkontza behartuak edo emakumeen 

aurkako indarkeriaren bestelako adierazpenei erantzuten dieten baliabideen 

eskuragarritasuna hobetzeko egindako esku-hartzeak. 

● Artatutako pertsonen/parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren, 

nazionalitatearen eta kategoria profesionalaren arabera xehatuta). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

44. N 

Laguntza sarera zuzendutako prestakuntza eskaintza sortzea, 

atzerritartasunaren arloko kulturartekotasunari eta legeriari buruzkoa, 

eta horrek osasunerako eskubidearekin duen elkarreraginari buruzkoa, 

genero ikuspegitik. 

Osasun Departamentua 

(Osasun Zuzendaritza 

Nagusia) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2021-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

45. N 

Osasuna sustatzeko zerbitzu orokorrak, programak, ikerketak eta 

ekimenak eskuratzeko informazioa, hizkuntza egokitzapena eta 

kulturarteko bitartekotza hobetzea. 

Osasun Departamentua 

(Osasun Zuzendaritza 

Nagusia) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

 2021-2026 

Berezko langile 

baliabideak 2.000 

€  

(2022) MPZN 

46. N 

Sexu eta ugalketa osasunaren esparruko baliabide eta zerbitzuei 

buruzko informazio kanalei bide ematea, emakumezko migratzaileek 

beren eskubideak erabiltzen ahal izateko. 

Osasun Departamentua 

(Osasun Zuzendaritza 

Nagusia) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2023 
Berezko langile 

baliabideak 
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Jarraipena: 8. LI / 2. HE 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

47. N 

Emakume migratzaileei Laguntza eta Errekuperazio Sareko baliabide eta 

zerbitzuen katalogoko informazioa hobetzea, salerosketaren, 

emakumeen mutilazio genitalaren, ezkontza behartuen edo 

emakumeen aurkako indarkeriaren beste agerpen batzuen kasuetan. 

Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko 

Departamentua 

(Nafarroako 

Berdintasunerako 

Institutua) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Osasun Departamentua 

(Osasun Zuzendaritza 

Nagusia) 

2023 
Urterokoan 

ezartzeko 

48. N 

Hainbat indarkeria jasaten dituzten emakumeei eta neskei arreta 

emateko koordinazio guneetako parte-hartzea indartzea, bereziki 

prostituzioaren eta salerosketaren kasuetan. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako 

Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko 

Departamentua (Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua) 

2022-2026 
Berezko langile 

baliabideak 
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9. LI. Laneratzeko prozesuak 

indartzea. 

Lehentasunezko ildo honen xedea pertsona iritsi 

berriak laneratzeko prozesuekin erlazionatutako 

funtsezko elementuak jorratzea da. Laneratzea 

da migrazio prozesuak kudeatzeko funtsezko 

alderdietako bat, izan ere, kasu askotan, 

administrazio zailtasunak eta bestelako 

zailtasunak egoten dira, prozesuek arrakasta 

izatea zailtzen, moteltzen eta eragozten dutenak.  

Helburua inguruabarrak eta prozedurak 

hobetzea da, laneratzea berdintasunean gerta 

dadin emakumeen eta gizonen kasuan, zainketa 

lana eta funtsezko beste lan batzuk balioetsiz. 

Halaber, prekaritate egoerak saihestu behar dira, 

eta pertsonen garapenari eta Nafarroako 

errealitate sozioekonomikoan egiten duten 

ekarpenari bide ematen dioten kondizioak 

sustatu behar dira. 
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9. LI. Laneratzeko prozesuak indartzea. 

1. HE  
Enplegu baliabideetako lehen arreta Nafarroako 

aniztasun soziokulturalera moldatzea 
Adierazleak 

● Migratzaileei lan arloan arreta ematean dauden oztopoak identifikatzeko garatutako 

ekintzak, genero ikuspegiarekin eta ikuspegi intersekzionalarekin. 

● 16 urtetik gorako gazte migratzaileen arreta hobetzeko garatutako ekimenak. 

● Migratzaileen enplegagarritasuna hobetzen laguntzen duten lan prozesu eta metodologiak 

indartzeko sustatutako ekintzak. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

49. N 
Migratzaileen arreta hobetzeko dauden oztopoak genero ikuspegitik eta 

ikuspegi intersekzionaletik aztertzea. 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua  

Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko 

Departamentua 

(Nafarroako 

Berdintasunerako 

Institutua) 

Garapen Ekonomiko eta 

Enpresarialeko 

Departamentua (Enpresa, 

Nazioarteko Proiekzio eta 

Laneko Zuzendaritza 

Nagusia) 

2022-2026 
Berezko langile 

baliabideak 

50. N 
16 urtetik gorako gazte migratzaileei arreta emateko protokoloak 

sortzea, enplegu agentzietan aplikatzeko. 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

(Nafarroako Enplegu 

Zerbitzua) 

 2022 
Berezko langile 

baliabideak 

51. N 
Migratzaileengan berariaz eragiten duten arloetan, orientazioaren 

kalitatea indartzea. 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

(Nafarroako Enplegu 

Zerbitzua) 

 2022-2023 6.000 € (2022) 
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9. LI. Laneratzeko prozesuak indartzea. 

2. HE  
Migratzaileei zuzendutako prestakuntza eta informazio 

garapenak hobetzea. 
Adierazleak 

● Migratzaileen lan gaitasunak hobetzeko prestakuntza jasotzeko prozedurak eta 

informazioa hobetzeko garatutako ekimenak. 

● Migratzaileengan lanaz aurretiko jarduerak sustatzeko bultzatutako aliantza eta ekintzak. 

● Parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren, adinaren, jaioterriaren eta 

nazionalitatearen arabera xehatuta). 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

52. N 
Prestakuntza programetarako informazio kanalak eta sarbideak 

hobetzea, migratzaileen gaitasun profesionalak areagotzeko. 

Eskubide Sozialetako 

Departamentua 

(Nafarroako Enplegu 

Zerbitzua) 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

2022-2026 
Urterokoan 

ezartzeko 
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9. LI. Laneratzeko prozesuak indartzea. 

3. HE  
Enpresa ehunaren parte-hartzea sustatzea Nafarroan 

migratzaileei harrera egiteko prozesuetan. 
Adierazleak 

● Enpresek migratzaileen harreran parte har dezaten sustatzeko garatutako ekintzak. 

● Administrazioen eta enpresa ehunaren arteko lankidetzarako ezarritako aliantzak, 

migratzaileen ekoizpen ehunerako ekarpen nabarmenaren alde. 

Neurri espezifikoa 
Departamentu edo 

Erakunde erantzulea 

Departamentu edo 

Erakunde inplikatua 
Egutegia 

Aurrekontu 

zenbatetsia 

53. N 

Administrazioaren, enpresa ehunaren eta sindikatuen Sektore arteko 

Mahai bat sortzea, migratzaileen laneratzea hobetzeko, batez ere, 

emakumeen kasuan. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Garapen Ekonomiko eta 

Enpresarialeko 

Departamentua (Enpresa, 

Nazioarteko Proiekzio eta 

Laneko Zuzendaritza 

Nagusia) 

Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko 

Departamentua 

(Nafarroako 

Berdintasunerako 

Institutua) 

2025 
Berezko langile 

baliabideak 

54. N 
Lan/enpresa eremuan migratzaileei Harrera egitea jorratzeko 

programak sustatzea. 

Migrazio Politiketako eta 

Justiziako Departamentua 

(Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusia) 

Garapen Ekonomiko eta 

Enpresarialeko 

Departamentua (Enpresa, 

Nazioarteko Proiekzio eta 

Laneko Zuzendaritza 

Nagusia) 

2025 
Urterokoan 

ezartzeko 
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Nola planteatzen da 
Gobernantza 

garatzea? 

Gaur egun eta etorkizunean, migrazioen tokiko 

inpaktuak eta horrek eragiten duen 

dibertsifikazio soziokulturaleko prozesuak 

ekarriko duen erronkari erantzuteko, politika 

publikoak garatu behar dira, Eskubideen 

Ikuspegitik, gizarte kohesioa eraikiko bada. 

Kultura aniztasuna Nafarroako Foru 

Komunitateko ondare soziala, kulturala, 

ekonomikoa eta abar aberasteko aukera gisa 

hartu behar da, eta, hartara, Agenda 2030ean 

ezarritako helburuetan laguntzen ahal zaie toki 

eremutik. 

Erronka handi hori lortzeko, Nafarroako gizarte 

osoaren zeharkako ahalegina beharrezkoa da, 

administrazio publikoetatik beretatik hasita. 

Migrazio Politiketako eta Justiziako 

Departamentutik (MPZN) sustatu nahi den 

gobernantzak Nazio Batuen 17. helburuak 

proposatutako gomendioekin jarraitzearen 

aldeko apustua egiten du. Horretan, maila 

anitzeko aliantzak ezartzearen eta erronkak 

elkarrekin eta lankidetzan jorratzearen 

garrantzia nabarmentzen da, gizarte eragile 

guztiak inplikatuz. 

Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusitik 

sustatutako ekintzen bitartez, migrazio 

fenomenoaren kudeaketa egokia eskatzen duten 

egoeren aniztasuna berariaz jorratu nahi dira, 

gizartearen dibertsifikazio soziokulturalak 

eragindako erronka politika publikoak ikuspegi 

estrategiko argi batekin eraikitzeko aukera 

bihurtuz. Horretarako, lan sistemiko eta 

zeharkakoa egin beharko da, udaletxeak, gizarte 

zibileko erakundeak, unibertsitateak, enpresak 

eta zenbait esparrutako profesionalak inplikatuz. 

Koordinazioko barne lana ere egin beharko da 

foru administrazioa osatzen duten 

departamentuen artean, hurbiltasuna, 

efizientzia eta zeharkakotasuna bermatzeko 

honako hauek lortzeko orduan: 

a) Nafarroako Foru Komunitatera zenbait 

arrazoiren ondorioz iristen diren pertsona guztiei 

harrera ona eskaintzea, eskubideen ikuspegitik. 

b) Irmotasunez egitea arrazismo eta 

xenofobia forma ororen aurka, edo bestelako 

diskriminazio moduen aurka.  

c) Kulturarteko Bizikidetza erreala 

eraikitzeko erabakia. 

Horretarako, Migratzaileei Harrera egiteko 

Nafarroako 2021-2026 Plana, Arrazismoaren eta 

Xenofobiaren aurkako 2021-2026 Plana eta 

Kulturarteko Bizikidetzarako 2021-2026 Estrategia 

ekintza prozesu bakarrarekin lerrokatutako hiru 

tresna dira, kulturarteko gizarte bateranzko 

aldaketa eta eraldaketarako ibilbide orria izateko 

xedearekin. 

2021ean zehar egindako lanetan gizarte 

eragileen parte-hartze handia egon da, eta 

ezagutza eta adimen kolektiboa partekatu eta 

sortzeko espazioak sortu dira. Horrekin, 

abiapuntu bat ezarri ahal izan da Harreraren, 

Kulturarteko Bizikidetzaren eta Arrazismo eta 

Xenofobiaren aurkako Borrokaren arloari 

dagokionez. Une honetan, Migratzaileei Harrera 

egiteko Nafarroako Plan hau esku artean dugu 
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jada, baita Kulturarteko Bizikidetzarako 

Nafarroako Estrategia ere. Datozen hilabeteetan, 

Arrazismoaren eta Xenofobiaren aurkako 

Planaren edukiak ere zehaztuko dira. 

Planteatzen den gobernantza estrategiak hiru 

bideak parte-hartze prozesu bakarrean 

bateratzeko xedea du, lehen ere aipatu den 

moduan. Horretarako, behin Arrazismoaren eta 

Xenofobiaren aurkako Plana amaitu ondotik, 

gida bat ezarriko da, garatuko diren espazioak, 

harremanak, komunikazioa eta jarraipen eta 

ebaluazio sistema zehazteko. Ildo horretan, 

Urteko Exekuzio Plan bat eginen da, hots, 

eskuragarri dauden antolaketa eta baliabideak 

kontuan hartuta lehentasunak zehazteko xedea 

izanen duen tresna. 

Horren guztiaren helburua 2021-2026 bitartean 

albait inpaktu sozial handiena lortzea izanen da, 

aurreko ibilbide guztia aprobetxatuz eta 

Kulturarteko Nafarroa lortzeko bidean aurrera 

egiteko kondizioak sortuz, horren oinarrian 

modu eraginkor eta iraunkorrean erantzun ahal 

izateko gizarte konplexu baten erronkei, hots, 

oso erritmo azkarrean eta fenomeno globalen 

eta tokikoen arteko lotura estuan aldatzen den 

gizarte baten erronkei. 
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Zer elementuk 
ahalbidetuko dute 

jarraipena eta 
ebaluazioa egitea? 

Aurreko apartatuan adierazi den moduan, Plana 

modu sistematikoan ezarriko da urteko 

programazio operatiboen bidez. Horietan, aldi 

horretan gauzatu beharreko ekintza zehatzak 

jasoko dira eta, honela, Planean adierazten diren 

helburuak eta neurriak beteko dira pixkanaka.  

Plan honen gobernantzan parte hartzen duten 

eragileek planaren garapenaren gaineko 

kontrola izaten jarrai dezaten, urteko 

programazio operatiboetan informazio 

kuantitatibo zein kualitatiboa jasotzeko tresnak 

eta prozesuak jasoko dira. Horrela, 

konprometitutako ekintzak bete diren jakiten 

ahalko da eta horien emaitzak ezagutuko dira, 

eta kohesio handiagoa emanen zaio Planari. 

Hala, hurrengo urtera begira, beharrezkotzat 

jotzen diren doikuntzak egiten ahalko dira. 

Urteko programazio bakoitzeko ekintzak 

zabaltzea kulturarteko ikuspegiarekin eta genero 

ikuspegiarekin aztertuko eta baloratuko da 

gobernantza osatzen duten espazioetan, eta 

urteko jarraipen txosten batean irauliko dira. 

Urteko programazio operatiboetan gauzatze eta 

emaitza adierazleak jasoko dira eginen den 

ekintza bakoitzerako. 

Jarraipen prozesu horrek monitorizazio jarraitua 

egituratzen du, ebaluazio espazioekin osatzen 

dena. 

Ildo horretan, ebaluazio jarraitu eta 

batutzailearen ikuspegiarekin planteatzen da 

Planaren ebaluazioa, ebaluaziorako bi une 

zehatzekin: tarteko ebaluazio bat, Plana 

aplikatzen hasi eta erdibidean; eta amaierako 

ebaluazioa, indarraldia amaitutakoan. Biek ere 

izaera kuantitatiboa izanen dute (gauzatutako 

ekintzak zehaztuz, hasiera batean 

planifikatutako ekintzekiko, eta gauzatze maila 

adieraziz), baita kualitatiboa ere (alderdi 

kualitatiboak aintzat hartuz, hurrengo planetara 

begira, esku-hartze eremuak eta hobetzen ahal 

diren alderdiak identifikatzeko).  

Planaren amaierako ebaluazioan, halaber, 

kulturarteko ikuspegitik eta genero ikuspegitik, 

Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Plana 

gauzatzeak epe labur eta ertainean izan duen 

inpaktu soziala neurtuko da, horren garapenari 

loturiko Agenda 2030eko GJHak aintzat hartuta. 
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GLOSARIOA 

EGOKITZAPEN 

INSTITUZIONALA 

Soziokulturalki anitza den 

Nafarroako gizartearen 

profilari erantzuteko egokiak 

diren kondizioak sortzea 

ahalbidetzeko, prozedura, 

zerbitzu, ohitura eta 

abarretan beharrezko 

aldaketak sortzea aipatzen 

du testu honetan. 

  

ASILOA Estatu batek bere lurraldean 

bermatzen duen babes mota, 

ez itzultzearen printzipioan 

oinarritua; horrek 

errefuxiatuen eskubideak 

nazioartean edo Estatu 

mailan aitortzea dakar. Beren 

herritartasunari eta/edo 

egoitzari dagokion 

herrialdean babes hori 

bermatuta ez duten pertsona 

guztiei ematen zaie, arraza, 

erlijio, nazionalitate, talde 

sozial edo iritzi politiko jakin 

bateko kide izateagatik jazar 

ditzaten beldur direlako. 

  

                                                   

7 Giménez, C., Álamo, J. eta Pérez, F. (2015). Bizikidetza eta 

kohesio soziala. Bartzelona: «La Caixa» Gizarte Lana. 

GIZARTE 

KOHESIOA 

Gizarte kohesioaren 

inguruan ikusmolde 

desberdinak daude, baina 

gehienetan honako hauek 

azpimarratzen dira: ongizate 

komuna, desberdintasunen 

aurreko ekitatea, gatazkak 

esparru demokratikoen bidez 

erregulatzea, herritarren 

parte-hartzea edo 

planteamenduetan aniztasun 

soziokulturala errespetatzea. 

Tokiko esparru 

komunitarioak kohesioa 

sustatzen du, gizarte loturen, 

komunitateko protagonistek 

berdintasunean parte 

hartzearen, 

gatazkakortasunaren 

erregulazio positiboaren eta 

erakundeen zilegitasunaren 

bidez.7 

  

KOMUNITATEA Termino horrek, batetik, 

gizataldeek edo 

kolektibitateek partekatutako 

ezaugarriak biltzen ditu 

(balioak, interesak, ohiturak, 

hizkuntza, kultura eta abar). 

Bestetik, lurralde esparrua 

eta esparru juridikoa ere 

aipatzen ditu, hau da, 

Nafarroan, komunitatea 

tokikoa izanen da (auzo bat, 

eremu bat, herri edo udalerri 

bat, hiri bat), eta egiturazko 

lau elementuk osatuko dute: 

lurraldea, biztanleria, 

baliabideak eta biztanleen 

eskaerak.8 

  

8 Ibidem 
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BIZIKIDETZA Elkarbizitza egoera sozial 

mota bat da, non pertsonak, 

horien kidetasun sozial edo 

kulturala edozein delarik ere, 

elkarrekin komunikatzen eta 

harremanetan jartzen baitira, 

elkar errespetatzen baitute, 

balio eta interes komunak 

partekatzen baitituzte, elkarri 

positiboki laguntzen eta 

eragiten baitiote, eta 

gatazkak sormenez prebenitu 

eta konpontzen baitituzte. 

Bizikidetzak etengabeko 

ikaskuntza eskatzen du eta 

etengabe eraikitzen ari den 

prozesu dinamikoa da.9 

  

HERRITARREN 

KULTURARTEKO 

BIZIKIDETZA 

Toki komunitate bereko 

pertsonen arteko harreman 

eta elkarreragin positiboak 

nabarmentzen dituen 

bizikidetza da, edozein dela 

ere haien egoera 

administratiboa edo 

kidetasun sozial edo 

kulturala, non arau, balio eta 

interes komunak partekatzen 

baitira. 

  

GIZON ETA 

EMAKUMEEN 

ARTEKO TRATU 

BERDINTASUNAR

EN PRINTZIPIOA 

Emakumeen eta gizonen 

arteko tratu berdintasunaren 

printzipioak berarekin dakar 

sexuan oinarritutako 

bereizkeriarik eza, 

bereizkeria hori zuzenekoa 

nahiz zeharkakoa izan, eta, 

bereziki, amatasun 

egoeraren, familia 

betebeharrak gain 

                                                   

9 Giménez, C., Álamo, J. eta Pérez, F. (2015). Bizikidetza eta 

kohesio soziala. Bartzelona: «La Caixa» Gizarte Lana. 

hartzearen eta egoera 

zibilaren ondoriozkoa.10 

  

GIZA 

ESKUBIDEETAN 

OINARRITUTAKO 

IKUSPEGIA 

Giza eskubideetan 

oinarritutako ikuspegiaren 

arabera, eskubideak 

berdinak, besterenezinak, 

unibertsalak, zatiezinak eta 

interdependenteak dira. 

Eskubide horiek ezartzen 

dituzte askatasunerako, 

justiziarako, bakerako eta 

bizikidetzarako oinarriak 

komunitatean. 

Halaber, botere publikoak 

dira horiek bermatzearen 

erantzule eta, hori horrela, 

eskubide horiek sustatu eta 

babestu behar dituzte. 

Halaber, beharrezko 

baliabideak ezarri behar 

dituzte horien urraketak 

desagerrarazteko, egoten 

ahal diren desberdintasunen 

eta diskriminazio zein botere 

desoreka mota desberdinen 

aurka eginez. 

Bestalde, giza eskubideetan 

oinarritutako ikuspegiak 

pertsonak eta horien 

ahalduntzea jartzen ditu 

erdigunean. Hain zuzen ere, 

pertsonak dira beren 

garapenaren eragile nagusi, 

estali beharreko premiak 

dituzten zerbitzu, prestazio 

edo neurrien hartzaile 

pasibotzat hartu ordez. 

103/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasun eragingarriari buruzkoa. 
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IKUSPEGI 

KOMUNITARIOA 

Prozesu horrek pertsona edo 

talde jakin batzuen premiei 

erantzun diezaieken arren, 

pertsona edo talde horiek 

interes orokor bat dutela 

onartzen du, eta, beraz, 

komunitate osoa inplikatuko 

duen ekintza behar dutela, 

lurralderako garrantzitsuak 

diren eragile guztien eta 

bertan bizi diren pertsonen 

parte-hartzea lortzeko. 

Prozesu horren helburua 

bizikidetza eta garapen 

sozioekonomikoa sustatzea 

da, ingurunea ahalik eta 

gehien aprobetxatuz 

baliabide eta zerbitzuei 

dagokienez. 

  

GENERO 

IKUSPEGIA 

Gizartean emakumeei eta 

gizonei esleitzen zaizkien rol 

eta eginkizun desberdinak, 

horiei ematen zaien balioa 

eta bien artean dauden 

erlazioak kontuan hartzen 

dituen errealitatearen 

analisia; emakumeen 

kontrako diskriminazioa, 

desberdintasuna eta 

bazterketa identifikatu, 

ezbaian jarri eta baloratzea 

ahalbidetzen du, baita abian 

jarri behar diren ekintzak ere, 

genero faktoreen gainean 

eragiteko eta genero ekitatea 

eraikitzen aurrera egiten 

lagunduko duten 

aldaketarako kondizioak 

sortzeko.11 

                                                   

11 17/2019 FORU LEGEA, apirilaren 4koa, Emakumeen eta 

Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoa. Nafarroako Foru 

Komunitatea 

  

ESTATUAZ 

GAINDIKO 

FAMILIA 

Migrazio prozesu bat bizi izan 

duten familiak, alde batean 

eta bestean bizi direnak, 

jaioterriaren eta jomugaren 

artean, zatikatuta, alde egiten 

duten familia kideentzako eta 

jaioterrian geratzen diren 

kideentzako abantailak eta 

desabantailak jasaten 

dituztenak.12 

  

GENEROA Gizonezkoak eta 

emakumezkoak bereizten 

dituen kondizio kulturala. 

Sexuaren arabera ezarritako 

arau, tradizio eta ohitura 

diferentzialen multzoa da. 

Gizartearen espektatibak, 

gizonek eta emakumeek izan 

beharreko sentipen, 

pentsamolde eta jokaerei 

buruzkoak. 

  

GOBERNANTZA Kontzeptu honekin, 

administrazio publikoen, 

sektore pribatuaren eta 

herritarren parte-hartze 

aktiboaren arteko ekintza 

koordinatu eta 

lankidetzazkoa nabarmendu 

nahi da. 

  

12 Celia Jaes Falicov (2021). «Migración, pérdida ambigua y 

rituales» 
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INKLUSIOA 

(INKLUSIOA 

ESKUBIDETZAT 

AITORTZEKO 

OINARRIA DAGO) 

  

Europar Batasunak honela 

definitzen du gizarte 

inklusioa: «pobrezia eta gizarte 

bazterkeria jasateko arriskuan 

dauden pertsonek bizitza 

ekonomikoan, sozialean eta 

kulturalean parte hartzeko 

behar dituzten aukerak eta 

baliabideak izanen dituztela 

bermatzen duen prozesua, eta 

bizi diren gizartean normaltzat 

jotzen den bizitza eta ongizate 

maila izanen dutela bermatzen 

duena.». Pertsonek «bizitza 

kidetua» izan dezaten 

eskubidea nabarmentzen du, 

komunitate bateko kide 

izanez. 

  

ELKARRERAGIN 

POSITIBOA 

Dokumentu honetan, 

Nafarroan bizi diren pertsona 

guztien artean harreman 

asertibo eta konstruktiboak 

sustatzeko beharra 

planteatzen da, errespetu 

aktiboa gailenduz eta kultura 

aniztasuna onartuz, 

auzoetako, udalerrietako eta 

abarreko komunitateetara 

ekarpena egiten duen eta 

aberasgarria den elementu 

gisa. 

  

KULTURARTEKOT

ASUNA 

Esparru geografiko, politiko 

eta sozial berean dauden 

jatorri eta kultura 

erreferentzia desberdineko 

pertsonen eta taldeen arteko 

komunikazio, truke eta 

aberasteko harreman 

konstruktiboa. Horretatik 

abiatuta, erreferentzia 

esparru komun berri bat 

eratzen ahal da, gizarte 

osoarentzat egiturazko 

aldaketak ekarriko dituena. 

Kulturartekotasunaren 

printzipioak aitortzen du 

bizikidetzarako beharrezkoak 

diren oinarrizko zenbait 

kondizio daudela, herritar 

guztien eskubide, betebehar 

eta aukerak parekatzean 

oinarritzen direnak, 

lurraldeetan dauden 

desberdintasun eta 

diskriminazio egoerak 

gaindituz. Oinarrizko 

substratu horri esker, 

herritartasun inklusiboko 

eredu baterantz bideratutako 

identitate elementu 

banakako zein kolektiboak 

eraikitzen ahal dira. 

Kulturartekotasuna ez da 

ulertu behar errealitatearen 

egoera zehatz gisa, baizik eta 

etengabe gizartea eraikitzera 

bideratzen den jarduketa 

printzipio gisa, herritar 

guztien ekarpen positiboa 

aitortuz, bizimodu, jokabide 

eta kognizio moduen 

aniztasunetik. 

  

INTERSEKZIONAL

ITATEA 

Zenbait desberdintasun 

ardatzen arteko 

elkarreraginaren ondorioz 
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pertsonen posizio soziala 

deskribatzen duen ikuspegia; 

hala, politika publikoari 

dagokionez, logika 

monofokala alde batera uztea 

eta desberdintasunei aurre 

egiteko modu konplexuagoak 

bilatzea eskatzen du. 

Desberdintasun ardatzen 

adibideak dira klase soziala, 

sexu eta genero aniztasuna 

eta jatorria, besteak beste.13 

  

BEHARRAK Kontzeptu hau definitzeko, 

Maslowk (1943) 

deskribatutako beharren 

tipologia eta mailak hartzen 

ditugu erreferentziatzat. 

Maslowren Piramideak 

honako maila hauek ditu 

osagai: 

 Behar fisiologikoak. 

Gorputzaren eta 

mantenuaren berezkoak. 

 Segurtasun beharrak. 

Era jarraituan jazarpenik 

gabe bizitzea bermatzen 

dutenak (elementu 

klimatikoak, baina baita 

lanekoak eta abar ere). 

 Afiliazio beharrak. 

Banakoa gizarte jakin 

bateko kide izatearen 

sentipenarekin dute 

zerikusia (maitasuna, 

adiskidetasuna). 

 Aintzatespen beharrak. 

Hau da, gizarteko 

                                                   

13 Tarrasako Udala, 2019. «Guía para incorporar la 

interseccionalidad en las políticas locales» 

gainerako kideen 

balorazioa; horrek 

eragina du autoestimuan. 

 Autorrealizazio 

beharrak. Behar mota 

abstraktu eta 

konplexuena dira, eta 

autorrealizazio moral, 

espiritual, sortzaile edo 

beste motatakoekin du 

zerikusia, hau da, sakonki 

indibidualak eta 

subjektiboak diren 

beharrekin. 

  

NORMALIZAZIOA Migratzaileek zerbitzu eta 

baliabide jeneralistak (hau 

da, herritar guztiei 

zuzendutako zerbitzuak) 

eskuratzearekin du zerikusia. 

Horretarako, zerbitzu eta 

baliabide horiek orotariko 

inguruabar sozial, ekonomiko 

eta kulturaletara moldatzea 

ahalbidetzen duten 

mekanismoak behar dira, 

sarbidea berdintasunean 

gerta dadin. 

  

MIGRATZAILEAK Migrazioen Nazioarteko 

Erakundearen definizioa 

erreferentzia nagusi gisa 

erabiliz, migratzailetzat 

hartzen da «ohiko bizilekutik 

kanpo, herrialde baten 

barruan edo nazioarteko 

muga batean zehar, aldi 

baterako edo betiko, eta 

zenbait arrazoirengatik, 

https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/autoestima-2/
https://concepto.de/autoestima-2/
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desplazatzen den pertsona 

oro.» 

  

NAZIOARTEKO 

BABESA 

Nazioarteko babestzat 

ulertzen da nazioarteko 

zuzenbidearekin bat 

gauzatutako ekintza multzoa, 

beren jatorrizko 

herrialdeetatik kanpo dauden 

eta beren Estatuetako 

agintarien babesik ez duten 

pertsonen kategoria 

espezifiko baten oinarrizko 

eskubideak babesteko egiten 

direnak. Espainiaren kasuan, 

nazioarteko babesak 

errefuxiatuak, babes 

subsidiarioaren onuradunak, 

desplazamendu masiboen 

kasuetan desplazatutako 

pertsonak eta aberrigabeak 

jasotzen ditu. Nazioarteko 

babesa eskatzeko eskubidea 

Espainiako Konstituzioak 

berariaz aitortutako 

eskubidea da (13.4. 

artikulua).14 

  

BABES SOZIALA Pertsonen eskubide 

ekonomiko, sozial eta 

kulturalen erabilera 

sustatzeko administrazioek 

ematen duten erantzuna da. 

  

                                                   

14 Barne Ministerioa 
15 Ibidem 

BABES 

SUBSIDIARIOA 

Errefuxiatu izateko baldintzak 

betetzen ez dituen beste 

herrialde bateko herritar edo 

aberrigabe bati emandako 

babesa, arrazoi sendoak 

daudenean sinesteko ezen, 

bere jaioterrira itzuliz gero, 

edo, pertsona aberrigabeen 

kasuan, bere ohiko bizilekura 

itzuliz gero, kalte larriren bat 

jasateko benetako 

arriskuaren eraginpean 

egonen dela, eta arrisku 

horren ondorioz, ez duela 

nahi dagokion herrialdearen 

babesa erabili.15 

  
ERREFUXIATUA Testuinguru global batean, 

arraza, erlijio, herritartasun, 

talde sozial jakin bateko kide 

izan edo iritzi politiko jakin 

bat izateagatik jazarpena 

jasateko beldur funtsatuak 

daudenean, pertsona hori 

bere herritartasunari 

dagokion herrialdetik kanpo 

badago eta beldur horien 

ondorioz herrialde horren 

babesa jaso ezin badu edo 

nahi ez badu; edo, 

herritartasunik izan gabe eta 

gertaera horien ondorioz, 

bere ohiko bizilekua den 

herrialdetik kanpo egonik, 

ezin denean, edo ez duenean 

nahi, bertara itzuli.16 

  

16 Barne Ministerioa 
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ZERBITZU 

ESPEZIALIZATUA

K 

Testuan, migratzaileen profil 

jakin batzuei arreta emateko 

zerbitzuak eta baliabideak 

aipatzen dira, hala nola 

emakumeei, haurrei eta 

gazteei (Nafarroan familia 

erreferenterik ez duten haur 

edo gazte migratzaileei 

zuzendutako aktiboak barne), 

familia berriz biltzen hasteko 

prozesuan dauden edo 

hasteko asmoa duten 

familiak, gizarte bazterketako 

egoeran edo arriskuan 

dauden migratzaileak, edo 

nazioarteko babesa eskatzen 

edo jasotzen duten 

pertsonak. 

  

BERARIAZKO 

ZERBITZUAK 

Dokumentuan migratzaileen 

egoera zehatzei erantzutera 

zuzendutako zerbitzu eta 

baliabideak aipatzen dira. 

Zerbitzu horien artean, 

nabarmentzekoak dira 

hasierako harrera eskaintzen 

dutenak; horietan, 

informazio eta orientazio 

programak, aholkularitza 

juridikoko zerbitzuak edo 

hizkuntza ikasteko zerbitzuak 

jasotzen ahal dira, besteak 

beste. 

  

ZERBITZU 

JENERALISTAK 

Testuan, komunitate guztiak 

dituen beharrei 

erantzuteagatik, herritarrei, 

oro har, zuzendutako 

zerbitzuak aipatzen dira. 

Ezinbestekoa da zerbitzu 

horiek biztanleria 

                                                   

17 Giménez, C., Álamo, J. eta Pérez, F. (2015). Bizikidetza eta 

kohesio soziala. Bartzelona: «La Caixa» Gizarte Lana. 

guztiarentzat eskuragarriak 

izatea, artatutako profilen 

aniztasuna aintzat hartuta, 

zerbitzu horiek berdintasun 

kondiziotan eskuratzea 

ahalbidetuz. 

  

SEXUA Pertsonen ezaugarri 

biologikoen multzoa, jaio 

aurretik zehaztuta dagoena 

eta, funtsean, aldaezina dena, 

eta pertsonak gizon edo 

emakume gisa identifikatzen 

dituena. 

  

LURRALDEA Komunitatearen elementu 

egituratzaileetako bat da. 

Esku-hartze komunitarioaren 

eremu geografiko eta 

espaziala da, haren 

dimentsio politiko-

administratiboak mugatuta: 

udalerria, auzoa, barrutia eta 

abar.17 
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