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Internet eta immigrazioa, izatezko bikotea 

 
Internet sarea eta Immigrazioa. Hertsiki lotutako bi gertaera ditugu aurrekoak. Hain 
hertsiki lotuta, ezen esan daitekeen izatezko bikotea osatzen dutela, Internet sarea 
migrazio-gertaera guztietan erabiltzen delako. Askotan, ordenagailuko pantailan 
eskuratzen dituen argibideek –benetako argibideek, argibide ez-osoek edo okerrek edo 
faltsuek– pizten dute beste lurralde batera bizimodua ateratzen doanaren gogoa. 
Albiste orokorrek edo joateko erabakia lehenago hartu duen familiako kide edo ezagun 
batek esandakoek pizten diote gogoa. Eta helmugara iritsitakoan, Internet sarea dugu, 
berriro ere, etorri berriaren eta atzean utzi duen munduaren arteko zubia lotzeko 
tresna.        
 
Gauza jakina da etorkin guzti-guztiak ez direla trebeak teknologia berriak erabiltzen, 
baina asko eta asko bai, euren gaztetasunaren ondorioz ez bada ere, eta, zalantzarik 
gabe, euren beharrizanagatik. Mezu elektronikoak bidaltzea, Facebok-eko profila 
sortzea, Skype bidez hitz egitea edo WhatsApp erabiliz argazkiak eta mezuak 
bidaltzea ekintza errazak dira eta muturreko bazterkeria pairatzen ez duen edonoren 
esku daude. Ordenagailurik ere ez da behar; zerbitzu publikoak ditugu, hala nola, 
KZguneak edo liburutegiak, eta bertan, doan erabil daiteke Internet. Horiez gain, 
mintzategiak ere aipatu behar ditugu. 
 
Sare sozialetan etorkin asko dabiltzanez gero, kultura arteko bizikidetza-programak 
lantzen eta atzerritarrentzako baliabide eta izapideei buruzko argibideak ematen 
ditugunok hautu garbia egin dugu sare sozialak tresna arrunt gisa erabiltzeko gure 
eguneroko zereginetan. Arreta-jardueretan ez, jakina denez, aurrez aurrekoa izan 
behar duelako. Bai, ordea, egiten dugun lanaren eta esparru berean diharduten beste 
erakunde batzuen lanaren berri eman eta gure herrietan kulturen ezagutza zein 
kulturen arteko errespetua  errazten duten albisteak eta ekimenak gizarteratzeko.         
 
Kaleak, parkeak, ikastetxeak, enpresak… jatorri askotako auzokideen arteko 
harremanak lantzeko elkarguneak dira. Baita sare sozialak ere eta, horregatik, baliteke 
eremu hori sakonago landu behar izatea. Batik bat, oso biztanle gazteentzat egiten 
dugulako lan eta, gainera, burua eta bihotza zenbait kontinentetan banatuta dituztenez, 
Internet sarea lagun hobezina delako eurentzat arroztearen eta herriminaren aurka. 
 
Duela egun batzuk, Boliviako lagun batek azaldu zidan Skype eta WhatsApp tresnek 
izugarri laguntzen diotela laurogeitaka urteko bere ama gaixoarengandik banantzen 
duen ozeanoaren hesia larritasun gutxiagoz jasaten. “Lehen hizketan besterik ezin 
ginen aritu; orain, seme-alaben laguntzaz, elkar ikusten dugu berbetan gaudenean eta 
argazkiak bidaltzen dizkiogu elkarri. Hori beste kontu bat da…”, esan zidan. Argi dago 
ez dela erabateko panazea. Alabak amari eman nahi dion besarkadaren ordezkorik ez 
dago. Baina lagundu egiten du. Kulturen arteko bizikidetza ere ez da linean eraikitzen, 
baina Internet jatorri anitzeko pertsonen artekoa lantzeko tresna bikaina izan daiteke.  
 


