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ZerZer da da dueluduelu migratorioamigratorioa??

•• SujetuarentzakoSujetuarentzako esanahiaesanahia duenduen zerbaitzerbait galtzengaltzen deneandenean, , 
gertatzengertatzen den den pertsonalitatearenpertsonalitatearen birorganizazioabirorganizazioa da. da. 

•• EmigrazioarenEmigrazioaren kasuankasuan, , pertsonakpertsonak berebere jatorrizkojatorrizko
herrialdeareakinherrialdeareakin duenduen harremanakharremanak berriroberriro elaboratuelaboratu
beharbehar dituditu ( ( pertsoakpertsoak, kultura, , kultura, paisaiapaisaia……).).

•• EmigranteaEmigrantea berebere jatorrizkojatorrizko herrialdetikherrialdetik joatenjoaten deneandenean, , 
harremanakharremanak mantenitumantenitu beharbehar dituditu, , harremanharreman horiekhoriek berebere
pertsonalitateapertsonalitatea etaeta identitateaidentitatea erakustenerakusten dutelakodutelako..



DueluDuelu migratorio migratorio motakmotak

1.1.Familia Familia etaeta lagunekikolagunekiko urruntasunaurruntasuna::
emigranteakemigranteak ezez dudu berakberak maite maite duenduen jendearenjendearen
laguntasunalaguntasuna..

2.2.JatorrizkoJatorrizko hizkuntzarekikohizkuntzarekiko dueluaduelua:: bestebeste
hizkuntzahizkuntza batera batera adaptatuadaptatu beharrabeharra..

3.3.KulturarekikoKulturarekiko dueluaduelua: : janariajanaria, , janzkerajanzkera, , orduordu
aldaketaaldaketa……

4.4.PaisaiakPaisaiak, , lurraldealurraldea galdugaldu izanaizana:: psikoanalisiakpsikoanalisiak
dioenezdioenez, , lurraldeaklurraldeak sinbolikokisinbolikoki sujetuarensujetuaren
antepasatuakantepasatuak islatzenislatzen dituditu..



DueluDuelu migratorio migratorio motakmotak

5.5.Estatus Estatus sozialasoziala galtzeagaltzea:: beraienberaien herrialdeetanherrialdeetan

dutenduten estatus estatus sozialasoziala galtzengaltzen dutedute etaeta bestebeste

herrialdeanherrialdean berriroberriro ere ere hasieratikhasieratik hasihasi beharbehar

izatenizaten dutedute..

6.6.TaldeTalde etnikoarekinetnikoarekin kontaktuakontaktua galtzeagaltzea:: txikitatiktxikitatik

irakatziirakatzi diotendioten ezaugarriakezaugarriak guztizguztiz aldatzeaaldatzea..

7.7.SegurtasunSegurtasun fisikoafisikoa galtzeagaltzea:: harriskuharrisku fisikofisiko askoasko

existitzenexistitzen diradira..



NazionalitatearenNazionalitatearen araberakoaraberako

desberdintasunakdesberdintasunak

PsikiatrekPsikiatrek diotenezdiotenez, , gaitzgaitz psikologikopsikologiko

desberdinakdesberdinak existitzenexistitzen diradira::

•• LatinoamerikarrakLatinoamerikarrak::

AntSietateAntSietate, , depresiodepresio etaeta

arazo arazo psikosomatikoakpsikosomatikoak

garatzekogaratzeko erraztasunerraztasun

gehiagogehiago izatenizaten dutedute..



NazionalitatearenNazionalitatearen araberakoaraberako

desberdintasunakdesberdintasunak

•• SubsahariarrakSubsahariarrak: : 

DisoziazioDisoziazio arazoakarazoak etaeta despertsonalizazioadespertsonalizazioa

errazagoerrazago garatzengaratzen dituztedituzte..



ElkarrizketatuarenElkarrizketatuaren

sentimenduaksentimenduak
•• MMªª Teresa Teresa FernandezFernandez. 1967.. 1967.urteanurtean etorrietorri zenzen EuskalEuskal HerriraHerrira

GaliziatikGaliziatik..

•• DueluDuelu migratorioamigratorioa::

TristeziaTristezia apurapur bat bat 

sentitusentitu zuenzuen bainabaina

berebere familia familia berarekinberarekin

etorrietorri zenezzenez etaeta bertanbertan

familia familia zuenezzuenez hasierakohasierako

tristeziatristezia gutxinakagutxinaka joanjoan

eginegin zitzaionzitzaion. . 

GalizianGalizian uztenuzten zuenarenzuenaren falta falta zuenzuen: : lagunaklagunak, , herriaherria, , hizkuntzahizkuntza……



ElkarrizketatuarenElkarrizketatuaren

sentimenduaksentimenduak
•• Adriana Mas. 2003ko Adriana Mas. 2003ko martxoarenmartxoaren 1ean 1ean etorrietorri zenzen EuskalEuskal

HerriraHerrira ((OndarroaraOndarroara) ) UruguaytikUruguaytik..

•• DueluDuelu migratorioamigratorioa::

HasieranHasieran hizkuntzarekinhizkuntzarekin sailtasunaksailtasunak izan izan zituenzituen bainabaina
denborarekindenborarekin hizkuntzahizkuntza horihori ((EuskaraEuskara) ) ulertzeraulertzera helduheldu da. da. 

BereBere herrialdekoherrialdeko klimaklima faltan faltan botatzenbotatzen zuenzuen, , EuskalEuskal HerrianHerrian
hotzhotz gehiagogehiago egitenegiten duelakoduelako..

BereBere herrialdeanherrialdean (Uruguay), (Uruguay), barrualdeanbarrualdean bizibizi zenzen etaeta hemenhemen
OndaroanOndaroan, , kostaldekokostaldeko herri herri txikitxiki batean batean bizibizi da.da.

BereBere familia familia askoasko botatzenbotatzen zuenzuen faltan faltan bainabaina gerogero berebere semeseme
alabakalabak etaeta gurasoakgurasoak ere ere EuskalEuskal HerriraHerrira etorrietorri zirenziren. . 


