
PERTSONA MIGRATZAILEEN BANKU-DISKRIMINAZIOAREN AURKAKO 
ADIERAZPENA
KONTURIK GABE, EZ DUZU KONTATZEN. ESKUBIDE GUZTIAK PERTSONA 
GUZTIENTZAT

Egoiliar-txartelik ez duten migratzaileei bankuko kontuak irekitzea ukatzen 
ari dira bankuak, nahiz eta legeak baimentzen duen.

Migratzaileen egoera erregularizatuko duen egoitza- eta lan-txartel bat 
lortzea bide luze eta nekeza da, eta hori lortzen duten bitartean, etxebizitza
bat bilatu behar dute, errolda bat, seme-alabak eskolara eraman, eta abar. 
Gainera, edozein pertsonak bezala, sozietate honetan, kontu-zenbaki bat 
eduki behar dute gero eta kudeaketa gehiago egiteko, eguneroko 
kudeaketak egiteko, merkatuan ordaintzeko, kiroldegira joateko, edozein 
ikasketatako bizikleta eskatzeko, udalaren edozein egonaldirekin 
alokatzeko. Baina ezinbesteko baldintza da beharrezko egoitza-txartela 
lortzeko.

Legeak banku guztiak baimentzen eta behartzen ditu kontuak irekitzera, 
baita egoera ekonomiko ahulean dauden pertsonei ere. Talde horretan 
migratzaile asko daude.
Legeak aukera ematen du eguneroko bizitzako dokumentuekin edo eta 
pasaportearekin egoera baieztatzea. Oinarrizko ordainketa-kontua 
aspalditik dagoen tresna da. Azaroaren 24ko 19/2017 Legeak, 2014ko 
Europako zuzentarauari egokitzen zaion estatu-mailako araua denak, 
ezartzen du banku-erakunde guztiak behartuta daudela "oinarrizko 
ordainketa-kontuak" eskaintzera.

Arartekoak ere hainbat gomendio egin ditu kontsumitzaile guztiek kontu 
horietarako duten eskubideari buruz.

Eta, hala ere, badakigu banketxeak irekitzea ukatzen ari direla, eta, kasurik 
onenean, legeak zehazten ez dituen baldintza batzuk eskatzen dituztela. 
Tratu txarren eta banku-abusuen gainekoa da beharrezko dokumentazioa 
ez edukitzea eragozpen gisa jartzen duten erakundeak, baina oztopo 
izateari uzten diotenak banku-produktu bat kontratatzearen truke, hau da, 
osasun-aseguru bat edo bizileku finkorik gabeko etxe-aseguru bat 
kontratatzearen truke.

Pertsona migratzaileei eta diru-sarrerarik gabeko beste pertsona 
autoktonoei banku-kontu bat izateko eskubidea ukatzen zaie. Edo, 



batzuetan, arbitrarioki lortzen da, leihatila hartzen duen pertsonaren praxi 
onaren arabera, edo eskaerak erakusten duen temaren eta irmotasunaren 
arabera, eta bertako lagunen batekin edo gizarte-mugimenduetako 
militanteren batekin joaten den kontuan hartuta. Eta horri arrazakeria 
finantzarioa deitzen zaio.

Espainiako Bankuak diskriminazio-praktika horiek arautzeko eskumena 
duela badakigun arren, ez du beharrezko sendotasunez egiten.

Euskal erakundeei, Eusko Jaurlaritzari, udalei eta Aldundiari gogorarazi 
nahi diegu diskriminazio horren konplize ez izateko aukera dutela. Eta, hala
ere, hainbat eta hainbat izapidetarako kontu-zenbaki bat eskatzen dute, 
jakinda kasu askotan bete ezin den baldintza dela, eta banketxeetan eragin
ordez, pertsonak jokoz kanpo uzten dituztela, edo legezkotasun 
zalantzagarriko bide alternatiboak bilatzen dituztela, oztopoa jatorrian 
konpontzen saiatu beharrean.

Hala, adibidez, Bilboko Udalak, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak 
kobratzean, hirugarrenei ordainketa bat egiteko aukera ematen du, banku-
konturik ez duten pertsonentzat. Udalak aktiboki esku hartu beharko luke 
banketxeen aurrean eta/edo horiek erabili gabe kudeatzeko moduak 
bilatu. Baina nork jartzen dio katuari kriskitina?

Administrazioak, zeharka bada ere, diskriminazioaren konplize dira; izan 
ere, egia da Eusko Jaurlaritzak agian ez duela bankuen funtzionamendua 
aldatzeko eskumenik, eragina izateko eta negoziatzeko gaitasuna badute 
haiengan, eta askoz gehiago "gure bankua" edo "gure lurreko kutxa" 
deitzen dituztenengan.

Beraz, euskal administrazioari zuzenean esku hartzeko eskatzen diogu, 
legearen eta XXI. mendeko gizarte honen araberako jokabidea eskatzeko. 
Lehendakariak berak duela bi hilabete eskas adierazi zuen bezala, 
"Pertsona eta bere duintasuna gure gizartearen funtsezko balio gisa lehen 
planoan jartzeko deia egiten dugu".

Salaketa hori ezin da amaitu azken egunetan Gipuzkoan beren bizitzei 
amaiera eman dieten bi gazte migratzaile aipatu  gabe. Hainbeste 
arrazakeria, hainbeste traba eta zailtasun, hainbeste abandonu eta 
harrerarik eza, beren etxeetatik bizitza hobearen bila atera diren 
pertsonentzat jasangaitza bilakatzen da egoera.



Era berean, Europar Batasunak, Frontexek eta Italiako eta Maltako 
gobernuek Siziliako itsasartean migratzaileen sarraskian duten 
erantzukizun zuzena salatzen dugu amorruz eta min berberaz. 130 
pertsona hondoratu eta hil dira azken egun hauetan.

BANKU-DISKRIMINAZIOAK ETA BIZITZA HOBE BATEN BILA ETXETIK ATERA 
DIREN PERTSONEK JASATEN DITUZTEN BESTE HAINBAT OZTOPO ETA 
ZAILTASUNEK ERAGITEN DUTE HAINBAT HERIOTZ. ATSEKABEZ 
GOGORATZEN DITUGU ASTEBETEAN GIPUZKOAN BEREN BIZITZEI AMAIERA
EMAN DIETEN BI GAZTE MIGRATZAILEAK.

BOTA DITZAGUN GUZTIEN ARTEAN HORMAK  ETA MUGA SOZIAL ETA 
FINANTZIEROAK!
KONTURIK GABE, EZ DUZU KONTATZEN! ESKUBIDE GUZTIAK PERTSONA 
GUZTIENTZAT!

Migratzaileen eskubideak defendatzeko plataforma. Ongi Etorri 
Errefuxiatuak eta SOS Arrazakeria.


