
IV. Jardunaldiak. Immigrazioa eta Integrazioa EAEn

Etorkinen seme-alabak:
integrazioaren erronka

Immigrazioa eta Integrazioa EAEn IV. jardunaldi hauetan, 
etorkinen integraziorako mekanismoetan gehiago sakondu 
nahi dugu. Aurreko edizioetan integrazioaren dimentsio 
materialei eta aniztasunaren kudeaketari lotutako 
alderdiak aintzat hartu ditugu, batez ere; oraingoan, berriz, 
etorkinen seme-alaben gaia aztertuko dugu.

Lehenengo saioan, etorkinen seme-alaben egungo 
errealitatea eta haien integrazio-prozesua izango ditugu 
hausnarketa-gai. Halaber, hezkuntza-eremuak, 
bizikidetza-eremu den aldetik, integrazioan duen rola 
aztertuko dugu, bai eta krisiak etorkinen familietan duen 
eragina ere, eta heldurik gabeko adingabeek tutoretzapeko 
etxebizitzak utzi ondoren egin ohi dituzten ibilbideak.

Bigarren saioan, berriz, kolektibo horren integrazioa 
lortzeko erronkari buruzko hausnarketari ekingo diogu, 
etorkizunari begira.  Horretarako, nazioarteko 
esperientziak aztertuko ditugu, eta familia etorkinek 
seme-alaben etorkizunaz duten ikuspegiari buruz 
hausnarketa egingo dugu.

Jardunaldiak Euskadiko immigrazioaren eremuan 
interesatuta eta inplikatuta dauden pertsona guztientzat 
dira.  Gainera, etorkinen integrazioaren esparruan 
elkargune eta hausnarketa-gune izatea dute helburu; izan 
ere, etorkinen integrazioak funtsezko zeregina du 
etorkizunari begira, are gehiago gaur egungo testuinguru 
ekonomiko eta sozialean.
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Izena emateko bidali e-mail bat honako posta elektronikora:
info@ikuspegi-inmigracion.net
Bertan zehaztu izen-abizenak, atxekipen instituzionala, harremanetarako
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Aretoaren tamaina dela eta, izen-emate ordena jarraituko da azken
inskripzioa gauzatzeko.

16 OSTEGUNA
EGOERAREN ANALISIA 17 OSTIRALA

ETORKIZUNARI BURUZKO GOGOETAK

9:30-10:00
Jardunaldien aurkezpena

10:00-11:00
Investigación Longitudinal sobre la Segunda Generación en
España
Rosa Aparicio. Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset

11:00-11:30
Hijos e hijas de personas inmigrantes en Euskadi
Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración

11:30-12:00
Etenaldia, kafea

12:00-14:00
Mahai-ingurua. Centros escolares como espacios de
convivencia 

14:00-16:00
Etenaldia, bazkaria

16:00-17:30
Mahai-ingurua. Crisis, exclusión social y familias de
personas inmigrantes

9:30-10:30
Los hijos e hijas de la inmigración y los retos de la
ciudadanía desde una perspectiva comparativa internacional
Silvia Carrasco. Profesora de Antropología y vicedirectora
del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la UAB

10:30-11:30
Mahai-ingurua. Proyecciones y vivencias de las familias
inmigrantes sobre el futuro de los hijos e hijas

11:30-12:00
Etenaldia, kafea

12:00-13:00
El reto de una sociedad vasca diversa y cohesionada
Peio Aierbe. MUGAK, Centro de estudios y documenta-
ción sobre racismo y xenofobia 

13:00-13:30
Ondorioak
Concepción Maiztegui. Universidad de Deusto

13:30-14:00
Jardunaldien bukaera
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