
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 4.08.06 Nazioarteko babesaren eskatzaileak. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim.: 4. GIZA GARAPENA 
Azpidim.: 4.08. MIGRAZIOA 

3 Helburua Euskal Autonomia Erkidegoko errefuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko jarduera-programak eta behar diren 
erantzunak koordinatzeko eginkizuna betetzeko, ezinbestekoa da asilo-eskatzaileen kopurua eta honek denboran 
zehar izan duen bilakaera ezagutzea. 

4 Definizioa Asilo (Migrazioetarako Nazioarteko Erakundearen migrazioari buruzko glosarioa): Estatu batek bere lurraldean 
bermatutako babes-modua, non-refoulement printzipioan (edo ez itzultzeko printzipioan) oinarritua, errefuxiatuaren 
eskubideak nazioartean edo nazioan aitortzea dakarrena. Bere nazionalitateko eta/edo bizilekuko herrialdean babes 
hori bermatzeko gai ez den pertsona orori ematen zaio, arrazagatik, erlijioagatik, nazionalitateagatik, gizarte-talde 
jakin bateko kide izateagatik edo iritzi politiko batengatik jazarriko duten beldurrez. 
Errefuxiatua (Migrazioetarako Nazioarteko Erakundearen migrazioari buruzko glosarioa): Genevako Konbentzioaren 
arabera, arrazagatik, erlijioagatik, nazionalitateagatik, talde sozial edo iritzi politiko jakin bateko kide izateagatik 
jazarria izateko beldur sendoak dituen pertsona, bere nazionalitateko herrialdetik kanpo badago eta ezin badu edo, 
beldur horien ondorioz, herrialde hori babestu nahi ez badu; edo, nazionalitaterik ez badu eta, gertaera horien 
ondorioz, bere ohiko bizilekua duen herrialdetik kanpo badago, ezin bada edo ezin bada, bere ohiko bizilekuaren 
beldurrik izan. EB eremuan, hirugarren herrialde bateko nazionala edo aberrigabea, Genevako Konbentzioaren 1A 
artikuluko inguruabarretan dagoena (aurreko definizioa) eta estatu kide baten lurraldean halakotzat bizitzeko baimena 
duena eta 2004/83/EE Zuzentarauaren 12. artikulua (bazterketari buruzkoa) aplikatzekoa ez zaiona. 

5.a Kalkulatzeko formula  

5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

Asilo-eskaerei buruzko erabakiei buruzko datu-serieek Kontseiluaren 862/2007 (EE) Erregelamenduaren 4. 
artikuluan oinarritutako informazio estatistikoa dute, honako hauei dagokienez: 
• Lehen instantziako erabakiak, adinaren, sexuaren eta herritarren arabera 
• Azken erabakiak, adinaren, sexuaren eta nazionalitatearen arabera 
• Lehen instantzian emandako errebokatze-ebazpenak, errebokazio-motaren, arrazoiaren eta herritarren 
arabera 



• Behin betiko epai gisa emandako errebokatze-erabakiak, errebokazio-motaren, arrazoiaren eta herritarren 
arabera 
• Berrabiarazitako pertsonak, adinaren, sexuaren eta nazionalitatearen arabera 
Datu horiek asilo-eskatzaile guztientzat eta bidaiderik gabeko adingabeentzat zabaltzen dira. Datu horiek 
estatuetako Barne Ministerioek Eurostati ematen dizkiote. 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

- 

7.b Arazoak espazio-eremuren 
batean 

- 

7.c Hala badagokio:-Laginketa 
errorea 

- 

7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

8 Neurketa-unitatea Eskatzaile kopurua. 

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa Barne Ministerioa. Asiloa zifratan. 

9.b Iturri-mota: laginekoa, 
erregistrokoa, erroldakoa... 

erregistrokoa 

9.c Informazio mota (gutxi 
gorabeherako balioa; behin-
behineko balioa; 
aurreratutako balioa; behin betiko 
balioa; proiektatutako balioa; 
serie-haustura; azaldu ezina) 

Behin betiko balioa 

9.d Iturri(eta)rako esteka(k) http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-
descargables/extranjeria-y-asilo/asilo-en-cifras 

10 Nazioarteko eta nazioko kodeak 
(World Bank, ELGA, Eurostat, 
EIN…) 

 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

 

11.a Kargu politiko arduraduna: izena, 
abizenak, telefonoa, helbide 
elektronikoa 

 

http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/extranjeria-y-asilo/asilo-en-cifras
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/extranjeria-y-asilo/asilo-en-cifras


11.b Kalkuluaren arduradun teknikoa 
1: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

11.c Kalkuluaren arduradun teknikoa 
2: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

12 Biztanleria-eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoko biztanleak 

13 Seriearen denbora-estaldura 2008-2020 

14 Aldizkakotasuna Urterokoa 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua)  

2021/11/01 

16 Hedadura geografikoa Euskadiko Autonomia Erkidegoa 

17 Fitxaren azken eguneratze-data: 2022/07/15 

18 Informazioa artxibatzea  

18.a Artxibo-euskarria(k) HTML, XLSX, PDF 

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Barne Ministerioa. 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c Webgunea http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion 

19.d Paperezko 
argitalpenak/argitalpen 
elektronikoak (aurrerapen-eta 
jarraipen-txostenak) 

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  
 

http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion

