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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A emigración foi un dos fenómenos máis destacados da historia de Galiza ao longo dos tres 
últimos séculos. A propiedade da terra, a superpoboación e o abandono secular por parte dos 
distintos gobernos centrais fixeron que a emigración se convertese nun fenómeno endémico. 

A perda de poboación activa lonxe de solucionar os problemas económicos significou unha 
autentica sangría da súas forzas productivas afondando aínda máis o seu atraso económico. 

Paralelamente ao proceso de emigración, o retorno foi unha constante histórica. O mesmo 
estaba condicionado á situación económica ou política do país receptor. Por exemplo despois 
da Independencia de Cuba prodúcese un índice importante de retornados residentes neste país. 
Outros dos factores determinantes seria a recuperación económica do Estado español a partir 
dos anos 60. 

Nalgunhas etapas, a situación de crise dalgúns países latinoamericanos como por exemplo 
a Arxentina (durante as primeiras décadas do século XX ), crearon unha situación 
desesperante entre a nosa emigración. A dimensión desta situación levou ao primeiro 
deputado que tivo a emigración, Ramón Suárez Picallo, a presentar nas Cortes da Segunda 
República, unha proposta de lei de repatriación de emigrantes. 

Desde que a emigración no Estado español se converteu nun fenómeno social e 
demográfico, Galiza foi historicamente o país con maior número de emigrantes e por 
conseguinte de retornados. 

 

ACTUAL SITUACIÓN DO RETORNO 

 

Galiza deixou de ser un país exportador de man de obra fora da península, para converterse 
en receptor de continxentes migratorios. Este é un fenómeno que ten o resto do Estado e a 
maioría dos países da Unión Europea. A pesar das mudanzas experimentadas nas últimas dúas 
décadas, Galiza é un dos países europeos con maior número de traballadores/as fóra dos seus 
límites xeográficos. Segundo os cálculos da Xunta de Galiza esta poboación roldaría a cifra de 
1.400.000 habitantes sen contabilizar as segundas xeracións de emigrantes galegos. 

O carácter terminal da nosa emigración, cunha media de idade 65 anos e a crise económica 
e social que atravesan moitos países de latinoamerica que foron receptores dos nosos 
emigrantes, potencian nos últimos anos o fenómeno do retorno. Máis de 10.050 retornaron no 
2002 a Galiza. A estas dez mil persoas contabilizadas a través das estatísticas de baixas 
consulares, habería que sumarlle unha porcentaxe complementaria polos membros de familia, 
que retornan pero que carecen de nacionalidade española (fillos ou persoas casadas con 
cidadáns galegos). Tamén existe un colectivo que retorna sen a correspondente baixa consular 
ou realizou traballos no exterior, sen o permiso necesario, polo que non se rexistra no 
consulado español. 

Nos primeiros anos deste século o fenómeno tivo picos importantes no ano 2000 retornan 
6.933, no ano 2001 retornan 8716 e no 2002 retornan 10.053, destacaba un aumento dos 
retornados procedentes de América, que superan aos que retornan de Europa algo que non 
acontencia ata ese momento. Este aumento de retornados de América, debeuse a grave crise 
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económica e política que padeceu nós últimos anos países como Arxentina e Uruguai. Ou 
situacións de inestabilidade política en países como Venezuela. Na actualidade eses dados son 
máis reducidos. 

A pesar de ter bases comúns, os emigrantes retornados diferenciase entre si pola orixe do 
país de onde proceden. Podendo desta forma diferenciar a problemática dos procedentes de 
Europa, da situación dos que chegan de América. 

 

O RETORNO DE EUROPA 

 
Os emigrantes de Europa realizan un retorno máis planificado, foron investindo algúns 

aforros en Galiza (compra de vivenda), o seu vínculo familiar é regular, viaxando unha ou 
dúas veces por ano ao seu lugar de orixe. Os motivos do retorno son a xubilación, a crise 
económica, a falta de integración e o auxe de actitudes racistas. Os problemas do retorno son: 
a carencia de información, a dificultade de integración dos seus fillos, as dificultades de 
integración socio-laboral, etc. 

Unha das variantes da emigración que ten algunha incidencia é a emigración temporal, a 
cal xera en forma constante o ida e volta dun colectivo numericamente importante. Dentro 
deste colectivo existe un sector de traballadores que realizan traballos temporais en forma 
clandestina. Os mesmos como é de supor, cando retornan carecen da acreditación necesaria 
para percibir os beneficios dos programas de actuación para emigrantes retornados. 

 

O RETORNO DE AMÉRICA 
 

Os emigrantes galegos que retornan dos países americanos teñen como motivación a 
profunda crise económica e a inseguridade coa que se vive en ditos países. Entre os 
retornados de América pódense diferenciar un grupo que se caracteriza por ser maior de 
sesenta anos, que retorna co obxectivo de xubilarse e por outro lado a segunda xeración de 
emigrantes, nacidos en Galiza ou no exterior pero que conservan a nacionalidade española. 
No caso dos emigrantes galegos que proceden de América realizan o seu retorno, 
habitualmente sen ningún tipo de planificación, dificultando esta circunstancia a súa 
integración posterior. En moitos casos unha información adecuada nos países de residencia 
evitarían un retorno con serias dificultades de reinserción social.   

Entre os problemas que se encontran no proceso de retorno destacamos os seguintes: falta 
de información, dificultades de inserción no mercado de traballo, precariedade económica, 
carencia de achegas á seguridade social que lles permita xubilarse, a falta de vivenda e axuda 
para adquirila. 

Nos últimos dez anos produciuse un aumento considerábel do retorno de América. Se ben 
este retorno ten certa significación desde mediados dos anos 70 e 80 procedente de 
Venezuela. Será a partir dos últimos anos da década dos 90 que se manifestara en forma 
importante os emigrantes procedentes da Arxentina, Venezuela, Uruguai e Brasil. As crises 
económicas destes países debido á débeda externa contraída, as distintas medidas de 
conxelación dos aforros bancarios, a crise dos sistemas de xubilacións e a asistencia sanitaria, 
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crearon as condicións para que un continxente importante decidise retornar a Galiza. Nalgúns 
destes países deberíamos sumar como elemento decisivo para determinar o retorno, a 
situación de inestabilidade política e a inseguridade cidadá. Situación de inseguridade que os 
nosos emigrantes son víctimas de asasinatos, roubos ou secuestros de emigrantes en países 
como Venezuela, Perú, Colombia ou Brasil. 

 A inseguridade dalgúns países determinou que moitas familias tivesen que optar por 
formas atípicas de residencia. Por exemplo o cabeza de familia continúa residindo no país 
receptor, mentres a súa muller e fillos residen en Galiza, ou mandan ao seus fillos co fin de 
que estean máis seguros e de paso poidan estudar. 

Segundo as etapas políticas ou económicas pola que atravesan os países receptores, os de 
maior dimensión son: Venezuela, Brasil, Arxentina e Uruguai. Dentro deste listado 
poderíamos engadir os retornados ou fillos de emigrantes galegos en Cuba, os cales 
aumentaron nos anos a súa presenza en Galiza. 

O perfil do retornado de América podémolo dividir entre os que teñen unha idade media de 60 
anos, pouco informado sobre cales son os seus dereitos como emigrante, desvinculado da realidade 
socio laboral. Na maioría dos casos os homes teñen dereito ao subsidio para emigrantes retornados. 
Mentres que as mulleres carecen de certificacións que acrediten ter traballado no exterior. Estes 
emigrantes na súa totalidade carecen de contribucións xubilatorias no Estado español. Este sector 
social vén coa expectativa de xubilarse no Estado español, na maioría dos casos non poderá acceder 
a unha pensión xubilatoria de carácter contributivo ao carecer de cotizacións, pero tampouco poderá 
recibir unha pensión non contributiva debido á falta de tempo de residencia mínimo no Estado 
español, o que pode provoca situacións de marxinación e pobreza.  

Outro sector a considerar son os retornados de idade intermedia, que partiron de Galiza 
sendo nenos ou naceron no exterior.A porcentaxe deste sector nacido no exterior é en todo 
España do 30% aproximadamente. O prototipo deste segmento é unha idade termo medio de 
30 a 45 anos, na maioría dos casos con formación profesional, procedente de clases medias. 
Estes retornados na maioría dos casos veñen coa súa familia composta por un español, a súa 
compañeiro/a estranxeira e os seus fillos nacidos no exterior. Entre os retornados deste sector 
encontramos dificultades de integración cultural, observando discriminación á hora de acceder 
a un emprego. Hai que sinalar que estes retornados falan con acento latinoamericano, traen 
culturas distintas e incluso nalgúns casos a súa cor de pel evidencian os casamentos mixtos 
producidos na emigración. 

A sociedade galega non está aínda preparada para asumir este novo reto, este novo 
fenómeno migratorio, que lonxe de ser pasaxeiro irá en constante aumento. Coa chegada dos 
retornados chegaron tamén os inmigrantes, a maioría de orixe Latinoamericana o 
Comunitaria. Tamén, na última década, e isto é extrapolabel ao resto de Europa, asentouse un 
colectivo de inmigrantes económicos que na súa maioría dos casos procede de latinoamérica. 

Os últimos cambios políticos en América latina pararon momentaneamente a chegada 
masiva de retornados. Desde fai catro anos o fluxo masivo da arxentina foi deixando o 
seu lugar a Uruguai para logo colocarse Venezuela á cabeza das estatísticas. No caso 
arxentino a estabilidade do actual goberno logro que se detivese esa emigración 
desesperada. Ata algunhas familias han reemigrado aos países de orixe. No caso de 
Uruguai tamén ha tendo un unha resposta positiva o triunfo do actual goberno que 
xerou certas ilusións populares que están parando en forte retorno dos dous últimos 
anos. 
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OUTROS ASPECTOS DO RETORNO 

 
É necesario ter en conta que non todos os galegos retornados fano á nosa comunidade 

autónoma. Especialmente os retornados de segundas xeracións elixen outras comunidades 
onde ten maiores posibilidades de integración no mundo laboral: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Canarias ou Baleares son os lugares elixidos por estas persoas Noutros casos a 
primeira etapa do retorno realízase en Galiza e ante a inposivilidad de conseguir un posto de 
traballo reemigran a outras comunidades do Estado español. 

 

 O PAPEL DAS ADMINISTRACIÓNS 

 

As distintas administracións teñen o deber de garantir o dereito constitucional a un retorno 
digno. A administración central ten que actualizar os seus programas de actuación en favor 
dos emigrantes. É necesario a reciclaxe profesional do persoal destinado á atención dos 
emigrantes no exterior. Os consulados e agregacións laborais teñen que informar 
profesionalmente sobre as posibilidades do retorno. En moitos casos contrátase a persoal 
laboral do propio país, que non coñece o Estado español, nin a súa situación socio laboral. As 
administracións non debe, nin alentar nin desalentar o retorno, a súa obriga ten que ser 
facilitar a información necesaria, sobre os dereitos que ten o emigrante ao chegar ao seu país. 

Os programas de actuación de migracións teñen que adecuarse á dimensión do fenómeno, 
facilitando ao mesmo tempo a debida difusión dos mesmos, cando un retornado se achega 
polas dependencias do Ministerio de Traballo. 

O traspaso de competencias da administración central a Xunta de Galiza, puxo en mans do 
goberno galego aspectos claves á hora da integración dos retornados: educación, traballo, 
cultura, servizos sociais, vivenda etc.  

Outra das administracións importantes son os concellos, xa que son o vínculo máis directo 
co veciño/a retornado e son os que tramitan os programas xerais da Xunta de Galiza. Na 
maioría dos concellos non se crearon programas de actuación específicos, sendo atendidos 
polos servizos sociais de cada Concello. 
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TRABALLO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO EN  

SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2006 

 

 

 

 

INTRODUCION A INVESTIGACIÓN: 

 
Segundo as últimas enquisas do Centro de Investigacións Sociolóxicas de Madrid, as 

migracións é un dos principais temas, considerados pola poboación do Estado español, coma 
un “problema”. Mais a palabra inmigración convida máis ben a dinámica, a fluxo, como o fai 
igualmente a palabra emigración. E é precisamente deste movemento, que é parte integrante 
da construcción da vida dunha sociedade, do que queremos ocuparnos nesta investigación. 
Das vidas dos retornados galegos é a investigación, feita cun estudo cualitativo.  

A presente investigación tivo como finalidade a identificación dos grupos de emigrantes 
retornados máis vulnerábeis, aportando ideas sobre como conseguir chegar ate eles e axudalos 
identificando seus problemas, proporcionando dados sobre o perfil dos migrantes como o 
nivel educativo, idade, inserción no mercado de traballo, sexo, relacións sociais, proxectos 
migratorios, etc.  

Os obxectivos concretos de cada unha das dúas partes da investigación, tanto da parte 
cuantitativo como da cualitativa, serían:  

No plano cuantitativo: delimitar o perfil sociodemográfico da poboación retornada na 
Galiza, contando coas seguintes variábeis: idade, país de orixe, sexo, nivel de estudos e 
situación de integración socio cultural en Galiza.  

Identificar os perfís socioeconómicos das persoas. Realizar un análise cuantitativo da 
inserción laboral dos retornados na Galiza.  

Establecer unha serie de indicadores para medir o grao de vulnerabilidade da poboación 
retornada en noso país.  

 

Obxectivos da análise cualitativa: 
 

Analizar as condicións de traballo e de vida dos retornados, coa finalidade de estudar en 
que sectores de actividade se insertan, cáles son os obstáculos para unha exitosa inserción no 
mercado de traballo, cáles son os problemas no acceso á vivenda, etc.  

Identificar, dende o punto de vista cualitativo, os colectivos de maior vulnerabilidade e as 
causas da mesma, poñendo o acento nas seguintes variábeis: 
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Notas metodolóxicas  
 

A metodoloxía que se utilizou para realizar esta investigación foi a investigación-acción-
participativa. Con esta metodoloxía buscábase, dende o propio deseño do proxecto de 
investigación, que participasen os actores sociais obxecto de estudo no mesmo. 

 

Técnicas de investigación utilizadas  
 

O estudo cuantitativo foi realizado a través da realización de enquisas persoais é a 
utilización estatística das seguintes fontes oficiais:  

Altas á Seguranza Social, a partir dos últimos boletíns que publica o Ministerio de Traballo 
e Asuntos Sociais en súa páxina web (www.mtas.com), e o Censo de Poboación e Vivendas 
2001 do Instituto Nacional de Estatística publicados na súa páxina Web (www.ine.es), 
Anuarios Estatísticos de Estranxeiría de 1998 ao 2002 do Ministerio do Interior e Anuario 
Estatístico de Estranxeiría 2003 e 2004 do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Padrón 
Municipal de Habitantes 1998-2005. 

A investigación cualitativa baséase na realización de entrevistas en profundidade dirixidas 
a retornados residentes en A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra e Vigo principalmente. 
Detállase no apartado relativo ao estudo cualitativo como se procedeu á elaboración da 
mostra, ao proceso de contacto, sinalándose igualmente os perfís socioeconómicos das 
persoas entrevistadas.  

 

I. ANÁLISE CUANTITATIVA 
 

 A POBOACIÓN MIGRANTE NA GALIZA 
 

As crises económicas e políticas vividas nalgúns países latinoamericanos historicamente 
receptores de emigración galega, fixeron que moitos dos nosos compatriotas e dos seus 
descendentes decidisen regresar á súa terra. A opción por Galiza vén dada por ese vínculo cos 
devanceiros, por eses lazos que se teceron entre a emigración e a inmigración.  

Na actualidade, aínda que dun xeito menos marcado que no período 1998-2000, a maior 
parte das persoas migrantes na Galiza son da Unión Europea sendo de nacionalidade española 
(57,8%, segundo os últimos dados do padrón municipal de habitantes a data 1 de xaneiro de 
2005. Isto non ten outra lectura que non sexa a de dicir que se inscribilos dentro da categoría 
de descendentes de galegos ou estranxeiros nacionalizados. 

A porcentaxe deste tipo de inmigración no conxunto de Estado español é moito máis baixo. 
Para o total do Estado a gran maioría dos inmigrantes (81%) son estranxeiros. Co obxectivo 
de poder deseñar o perfil sociodemográfico da inmigración na Galiza, é preciso estudar cal é a 
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súa procedencia. Na Galiza, do mesmo xeito que no Estado español, producíronse cambios en 
canto ás áreas xeográficas de orixe da poboación inmigrante.  

Até o ano 2003 chegaban fundamentalmente inmigrantes procedentes de Europa, sobre 
todo do noso país veciño, Portugal, e dos países europeos que acolleran aos traballadores 
galegos, nas décadas dos 60 e 70. Pero a inmigración comunitaria foi cedendo paso á 
latinoamericana. Así, por exemplo, se en 1998 o número de persoas inmigrantes europeas na 
Galiza era de 48.776, no 2005 pasa a representar o 65.036, mentres que os inmigrantes 
latinoamericanos pasan, en tan só sete anos de 33.113 a 79.064 (Padrón Municipal de 
Habitantes 1998 e 2005, Instituto Nacional de Estatística). 

Na Galiza, a tendencia é distinta, no sentido en que a inmigración africana nunca foi 
relevante. Así, apréciase como na década dos noventa vai perdendo peso a inmigración 
comunitaria, como sucedeu tamén no conxunto de Estado español, dándose directamente un 
salto á latinoamericanización da inmigración. Mais é preciso descender á desagregación 
segundo o país de nacemento para comprender mellor este cambio na composición da 
poboación inmigrante. En 1998 o 14% das persoas inmigrantes empadroadas no Estado 
español naceran en Portugal, pero este país, aínda que se sitúa entre os primeiros que aportan 
persoas inmigrantes a Galiza, foi perdendo peso debagar, chegando a representar só un 11% 
do total dos nados no estranxeiro empadroados na Galiza no ano 2005. O resto dos 
procedentes de Europa correspóndese con aqueles países aos que, como xa se sinalou, 
emigraron os galegos: Suiza, Holanda, Bélxica, Gran Bretaña, Francia e Alemaña. En 1998 
Suíza era o segundo país de orixe dos inmigrantes na Galiza, cun 12%, representando os 
procedentes de Francia e Alemaña un 8% respectivamente.  

En 2005, os inmigrantes orixinarios de cada un destes tres países descenderon dous puntos 
porcentuais en canto á súa representación no padrón municipal de habitantes na Galiza. 
Mentres os países latinoamericanas marchan ao proceso inverso, fóra diso Venezuela, que se 
mantivo ao redor do 12% de 1998 ao 2005. Arxentina pasou de representar un 7% do total de 
persoas inmigrantes na Galiza en 1998 a supoñer un 11% en 2005.  

No caso de Colombia, este país non aparece reflectido no PMH ate o ano 2001, cando 
empeza a representar o 3,9% dos inmigrantes na Galiza. Dende esa data ato o ano 2003, 
percíbese unha importante medra da inmigración colombiana (máis de dous puntos 
porcentuais). No entanto o ritmo de crecemento se desacelera, debido á imposición de visto 
para entra ao Estado español. Aínda que a esixencia deste requisito é do ano 2001, o 
“requirimento de visto” non comeza a percibirse nas estatísticas oficiais ate o ano 2004. A 
partires dese intre ate o 2005 a porcentaxe de persoas orixinarias de Colombia mantívose 
próximo ao 6%. En efecto, as fontes oficiais adoitan recoller a realidade migratoria con certo 
atraso, e é que ate que se recolle o freo dos fluxos de entrada de colombianos vai pasar algún 
tempo, posto que no 2001 aínda están aparecendo nas estatísticas as entradas sobre territorio 
galego de anos anteriores.  

O descenso do ritmo de crecemento da inmigración colombiana combinouse cunha medra 
da chegada de persoas procedentes do Brasil. Parece coma se os segundos substituísen aos 
primeiros. En efecto, a proporción de inmigrantes desta orixe incrementouse en dous puntos 
porcentuais dende o ano 1998, contando os brasileiros (a data de 1 de xaneiro de 2005) cun 
6% do total das persoas inmigrantes empadroadas na Galiza. A pescuda cualitativa corroborou 
esta tendencia ao aumento da inmigración brasileira que apuntan os dados. En efecto, 
constatouse como na actualidade as persoas desta nacionalidade están chegando aos centros 
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de primeira atención a inmigrantes, así como ás asociacións de brasileiros. Os cidadáns 
brasileiros non precisan visto para entrar como turistas ao Estado español, o cal favoreceu a 
medra dos fluxos de entrada desta orixe, trala desaceleración da chegada dos colombianos. 
Cremos por iso que sexa un colectivo en aumento nas estatísticas oficiais dos próximos anos.  

A diferencia do conxunto de Estado español, onde a inmigración que foi consolidándose, é 
fundamentalmente estranxeira, na Galiza a nota distintiva é a importancia que tivo, nos 
derradeiros anos (e sobre todo no período 1998-2000) a medra de inmigrantes con 
nacionalidade española. Unha inmigración que está estreitamente vinculada coa emigración 
galega, posto que se trata do retorno daqueles que emigraron ou dos seus descendentes, fillos, 
netos e bisnetos da emigración galega. Un regreso acelerado polas crises económicas vividas 
nalgúns países latinoamericanos nos albores do século XXI.  

 

GALIZA COMO DESTINO DO RETORNO 
 

Os retornados e os fillos e netos de galegos expresan a decisión de asentamento en terras 
galegas a través dos vínculos con este territorio. Na xeneralidade dos casos prodúcese unha 
toma de contacto previo á migración con familiares residentes na Galiza. O concello de 
residencia ao comezo do traxecto migratorio adoita ser o dos seus parentes. Unha vez posta en 
marcha a estratexia de procura de vivenda e emprego pódese proceder á migración interna 
cara a concellos urbanos con maiores posibilidades de emprego. 

 

O FACTOR ECONÓMICO E LABORAL  
 

Para os retornados entrevistados a crise económica nos países de orixe é un dos factores 
desencadeantes da migración. A falta dun emprego estábel, así como a incerteza ante os 
desexos de prosperar, configúrase como unha das principais variábeis motivadoras da 
emigración en masa.  

No caso do retorno da arxentina son varias as vagas de chegada ao Estado español, e en 
concreto a Galiza, que responden a factores de expulsión dispares. Nos anos setenta a 
dictadura de Videla trouxo ou exilio político para moitos. A segunda emigración importante 
de Arxentina foi a finais dos oitenta, unha vez restaurada a democracia, cando a inflación e a 
decepción pola nova clase política acelerou de novo os fluxos de saída. Pero é sen dúbida a 
crise económica que tivo lugar no ano 2000, a do Corralito, a que serviu como xustificante e 
causa da emigración en masa, esta vez dunha poboación que fuxía dunha situación económica 
sen precedentes históricos.  

Pero a crise económica non soamente constitúe un factor de expulsión en Arxentina, senón 
tamén en moitos outros países do continente americano. O progresivo deterioro da clase 
media en América Latina configúrase nun dos principais determinantes do éxodo de miles de 
persoas cara ao Estado español. Ecuador, Colombia, Perú, Dominicana, Brasil, Venezuela, 
Uruguai, Bolivia... son países nos cales a clase media foi debagar deteriorándose nas 
derradeiras décadas, sendo o retorno unha posíbel saída a súa supervivencia como tal. 
Emigrados non por fuxir da pobreza, senón máis ben por reconquistar unha calidade de vida, 
que deteriorouse nos seus lugares de orixe. 
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A SITUACIÓN POLÍTICA  
 

Outro dos factores que sinalan os nosos informantes para explicar a migración cara a 
Galiza é a situación política no contexto emisor. Neste sentido son varios os informantes que 
relatan estar cansos da clase política dos seus países de orixe. Os arxentinos adoitan sacar á 
luz como a crise económica dos derradeiros anos está claramente relacionada coa mala 
xestión política, polo que o factor económico e político está en interacción. Doutra banda, os 
cubanos refírense, en ocasións, ao goberno de Fidel Castro, e á sensación de escaseza de 
liberdade que vivían en Cuba baixo este réxime. Do mesmo xeito os inmigrantes venezolanos 
fan especial mención ao goberno de Hugo Chávez. Moitos destes migrantes son descendentes 
de españois que tiñan na Venezuela unha posición social estábel segundo eles. Nos 
derradeiros anos a clase media-alta e alta é a que se viu máis prexudicada polas medidas 
adoptadas na revolución bolivariana que promove o presidente venezolano. Preguntamos 
cales eran esas medida, tendo en conta a inexistencia de nacionalizacións ou expropiacións, 
máis ningún dos enquisados souberon responder, senón cunha serie de consignas e lugares 
comúns que non respondían á pregunta.  

Así, o feito de formar parte da oposición ao goberno democrático de xeiro violento 
deteriorou, en gran medida, a posición económica e social dalgunhas das persoas 
entrevistadas que decidiron emigrar dende Venezuela a Galiza, inda que a realidade é que o 
debalo económico do país non é responsabilidade do actual presidente (co que por certo 
mellorou) senón da corrupción dos hoxe opositores. 

A situación social: en procura de maior seguranza cidadá. Doutra banda, os retornados 
procedentes de Venezuela, e en menor medida de Arxentina e Uruguai, inciden en que a causa 
da súa migración non se centrou exclusivamente na inestabilidade económica ou a situación 
política, senón na inseguranza cidadá. A psicose que manifestan vivir no seu país de orixe, 
por mor dos constantes atracos e secuestros provocou a decisión de migrar. Como vemos, 
parece que o problema económico e de falta de saídas profesionais non sempre se configura 
como o factor desencadéante da marcha senón, que en moitas ocasións vénse fuxindo da 
violencia. Así, pódese chegar a cambiar un bo estatus socioeconómico pola calidade de vida 
que ofrece Estado español en tanto a Seguranza cidadá:  

 

PROPOSTAS PARA GARANTIR UN RETORNO DIGNO 

 

1. A definición de emigrante retornado abrangue a todo aquel que residira fora de 
Galiza, durante un período (a definir o tempo), independentemente de ter traballado 
non exterior. Este cambio é necesario ante a discriminación que sofre un sector da 
emigración fundamentalmente feminino que na maioría dos casos esta residindo en 
países americanos e non poden demostrar a súa condición de traballadora. É 
coñecido por todos que antigamente os que traballaban en relación de dependencia 
ou por conta propia, eran os homes e as mulleres dedicábanse ás tarefas do fogar. 
Esta situación determina que á hora de retornar, as mulleres nin están 
contabilizadas como tales ou non poden acceder aos programadas destinados a este 
colectivo. 
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2. Modificar o tempo estipulado que na actualidade é de dous anos para que o 
emigrante retornado poda acollerse aos programas destinados para os mesmos. A 
experiencia indica que estes colectivos necesitan moito más tempo para a súa 
integración. Por isto propoñemos pasar a catro anos o tempo fixado para ditos 
programas. 

3. Ampliar a contía do Subsidio de desemprego para emigrantes retornados ao salario 
mínimo interprofesional, na actualidade é o 75 % deste salario. 

4. Descontos reais do 50 % nos voos ou traslados en tren,segundo as tarifas vixentes, 
para a utilización das persoas que retornen. Igual desconto para o gasto de 
equipaxe, etc.. 

5. A Xunta de Galiza debera ter oficinas de información nos lugares onde exista unha 
colectividade galega representativa, co obxectivo de informar e asesorar 
axeitadamente nos eidos laboral, social e cultural.  

6. A Formación Profesional ocupacional, dirixida aos futuros emigrantes retornados, 
por cuestións de custes e idoneidade, sería aconsellábel realizala previo ao retorno. 

7. Reservar unha porcentaxe de prazas para emigrantes retornados nas residencias da 
terceira idade  

8. Fomentar a lingua e a cultura galega nos centros de ensino na emigración e 
incentivar o acceso dos fillos/as dos emigrantes retornados,a lingua e cultura 
galega, unha vez en Galiza.  

9. Modificar a actual lexislación sobre a concesión dunha pensión de xubilación non 
contributiva, para garantir a todos os emigrantes maiores de 65 anos, que regresen 
definitivamente ao Estado español esta pensión, cunha contía non inferior ao salario 
mínimo interprofesional, reducindo os anos de residencia no Estado español 
esixidos na actualidade, no caso de que os recursos económicos sexan insuficientes. 

10. É unha necesidade urxente que o Parlamento Galego lexisle unha Lei Galega para o 
retorno onde se recolla os dereitos dos nosos emigrantes retornados. 
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Idade 
 

Menor de 26 anos 4% 

De 26-45 anos 25% 

De 45-65 anos 46% 

Máis de 65 anos 25% 

4%

25%

46%

25%

Menor de 26 anos

De 26-45
DE 45-65

Máis de 65

 

 

 

Estado civil: 
 

Solteiros 17%

Casados 65%

Divorciados 14%

Viúva 4%

17%

65%

14% 4%
Solteiros

Casados

Divorciados

Viúva
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Lugar de nacemento 
 

Nados en Galiza 77%

Exterior 23%

77%

23%

Nados en Galiza
Exterior

 
 

 

Numero de fillos 
 

Sen fillos 31% 

1 fillo 14% 

2 fillos 40% 

3 fillo 15% 

31%

14%

40%

15%

0%
5%

10%
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1 fillo
2 fillos
3 fillo
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Idade dos fillos 
 

Maiores de 18 anos 48% 

Menores de idade 17% 

Sen fillos  35% 

48%

17%

35%
Maiores de 18 anos

Menores de idade

Sen fillos 

 
 

 

Emigrantes retornados de primeira o segunda xeración 

 
Primeira 77% 

Segunda 23% 

77%

23%
0%

20%

40%

60%

80%

Primeira
Segunda
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Lugar de emigración  
 

Venezuela 25% 

Arxentina 21% 

Suíza 12% 

Uruguai 8% 

Alemania 8% 

Cuba  5% 

Gran Bretaña 5% 

Perú 4% 

Holanda 2% 

Portugal 2% 

Canadá 2% 

Marrocos  2% 

Francia 2% 

Brasil 2% 

25%
21%

12%
8%
8%

5%
5%

4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

0% 10% 20% 30%

Brasil
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Cuba 
Alemania
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Venezuela

 
 

ANO DE RETORNO 
 

Ano 2006 26%

Ano 2005 19%

Ano 2004 12%

Ano 2003 19%

Ano 2002 10%

Ano 2001 12%

26%

19%

12%

19%
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 Ano 2000 2%
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FACTORES QUE DETERMINARON A EMIGRACIÓN 
 

Familiares 4% 

Económicos 21% 

Políticos 2% 

Persoais 7% 

Laborais 66% 
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FACTORES QUE DETERMINARON O RETORNO 
 

Económicos 19% 

Persoais 7% 

Políticos  4% 

Familiares 4% 

Laborais 66% 

19%

7%
4% 4%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Económicos
Persoais
Políticos 
Familiares
Laborais

 

 



Estudo do retorno a Galicia 
 

  
Páxina 16 

EXPECTATIVAS 
 

Poder xubilarse en Galiza  38%

Pola asistencia sanitaria 4%

Por un desexo de regresar ao pais de orixe  15%

Por falta de seguridade 5%

Polo desexo de atopar un traballo e facer unha vida digna 38%

38%

4%15%5%

38%

Poder xubilarse en Galiza 

Pola asistencia sanitaria

Por un desexo de regresar ao pais
de orixen 

Por falta de seguridade

Polo desexo de atopar un traballo e
facer unha vida digna

 
 

 

PENSA EN UN RETORNO DEFINITIVO 
 

Si 90% 

Non 10% 
90%

10%

Si

Non

 
 

FAMILIA  

O carácter familiar ou individual do proxecto migratorio  
Moi relacionado con este espírito de instalación dos enquisados está o carácter familiar que presenta 
o proxecto migratorio, para moitas das persoas contactadas ao longo do traballo de campo.  

A emigración arxentina por exemplo ten un claro carácter familiar. O fogar enteiro, pais, 
fillos, avós, fai as maletas e instálase íntegro no país receptor. Se seica un emisario emigra 
primeiro para botar un ollo o terreo e logo chamar á familia. E este tipo de primeiro 
explorador adoita ser, polo xeral, o home. Reproducíndose, deste xeito, a clásica imaxe da 
emigración de reagrupación familiar.  
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COMO RETORNOU? 
 

So 35% 

Acompañado 65% 

35%

65%
So

Acompañado

 
 

As estatísticas sobre con quen retornou mostra claramente que este fenómeno foi unha 
decisión familiar, onde varias xeracións do mesmo grupo familiar tomaron a desición de 
regresar a Galiza 

 

DA FAMILIA QUE RETORNOU PERMANECE EN GALIZA 
 

Si  76%  

Non  24% 76%

24%

Si 
Non 

 
 
Do 24% que non permace na Galiza 

 

Regresaron ao país de acollida o  10%

Se trasladaron a outras comunidades o 14%

 

Neste caso as estatísticas infórmannos que unha parte dos retornados imposibilitados de 
atopar traballo reemigran a outras comunidades autonómicas ou regresan ao pais de orixe por 
varios motivos: fracaso laboral, falta de integración. 
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AXUDAS 
 

Subsidio Desemprego 40%

Ningunha axuda 46%

RISGA 2%

Axudas gastos extraordinarios programa 1(MTAS) 6%

Outras axudas 6%

40%

46%

2%

6% 6%
Subsidio Desemprego

Ningunha axuda

RISGA

Axudas gastos extraordinarios
programa 1(MTAS)
Outras axudas  

 
Os resultados desta pregunta sinala claramente as dificultades que ten un retornado cando non pode 

demostrar os anos traballados no exterior como no caso de Arxentina, Uruguai e Venezuela. A 
reforma laboral que recorto as presentacións durante o goberno de Aznar imposibilito a miles de 
retornados de ser beneficiarios do subsidio de desemprego. É así como aparece unha porcentaxe tan 
alta de retornados que non percibiron ningunha axuda asistencial. 

 

IDIOMA GALEGO 
Fala galego 

Si  56% 

Non 44% 

56%
44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non
Si 

 
 

Quere perfecionarlo 

Si 65% 

Non 35% 

 

 
Neste caso ao ser enquisas realizadas a emigrantes retornados de primeira e segunda xeración, moitos 
deles de Latinoamérica, atopámonos que os galegos falantes son maioría, aínda que non na totalidade. 
Malia iso un porcentaxe elevado solicita cursos deste idioma. 
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COBERTURA SANITARIA 
 

Seguridade Social do Estado español 94% 

Da Comunidade Europea 6% 

94%

6%
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As enquisas sinalan que a maioría ten seguridade social, con exepción dun porcentaxe mínimo que ten 
doutros países da Comunidade Europea. 
 

 

VIVENDA 
 

O ACCESO Á VIVENDA DOS RETORNADOS 
 

O acceso á vivenda é considerado un alicerce importante cara a unha exitosa incorporación 
social. Debemos resaltar que a motivación por mercar unha vivenda constitúe un dos 
principais indicadores de instalación da inmigración. Forma parte dunha estratexia de 
asentamento, dunha procura por quedarse definitivamente na Galiza. Estratexia que está 
estreitamente relacionada con esa perda do mito de retorno que constatabamos como unha das 
características da inmigración de retornados e falsos retornados na Galiza.  

Como puxeron de manifesto outras pescudas, os emigrantes españois que saíron a Europa 
mercaron na súa maior parte a súa vivenda no lugar de orixe, resistíndose a adquirir 
propiedades no país de destino da inmigración. Pasaron anos, ás veces case medio século, e 
algúns seguen residindo en vivendas alugadas ou facilitadas gracias ao seu emprego, coma as 
conserxerías, moitas delas en malas condicións, mentres que as súas  
residencias en propiedade locen nas cidades e no campo galego. Propiedades adquiridas cos 
froitos do traballo, do sacrificio da emigración, soamente utilizadas un mes ou uns poucos 
meses ao ano. Propiedades non gozadas na cotidianidade, pero que constitúen o último 
bastión do mito do retorno. 

 A mentalidade dos retornadoscos que puidemos traballar para esta pescuda, no noso 
traballo de campo, é moi distinta. Lonxe de pretender aforrar, para retornar e mercaar nos seus 



Estudo do retorno a Galicia 
 

  
Páxina 20 

países de orixe, están pensando na posibilidade de adquirir unha propiedade na Galiza.  
Intención que supón un paso moi importante para la integración,e que indica o desexo de 
asentarse, a mostra está en que os inmigrantes están dispostos a pór en marcha toda unha serie 
de estratexias para lograr esta integración. Unha actitude positiva, que elimina as barreiras que 
o mito do retorno supón para unha convivencia e participación dinámica dos inmigrantes na 
sociedade galega. 

O proxecto migratorio dos nosos homes e mulleres que deciden emigrar condiciona a súa 
actitude cara á vivenda: as estratexias despregadas de aforro para retornar ao país de orixe 
terán como consecuencia un baixo investimento en vivenda na Galiza, procedéndose a 
estratexias de compartir piso ou alugar habitacións en domicilios, aloxamentos en pensións, 
etc. Doutro xeito, aqueles inmigrantes cun proxecto migratorio familiar, que teña por 
obxectivo a procura da calidade de vida perdida no país de orixe, tenden a instalarse nunha 
vivenda con boas condicións para todos os membros da unidade familiar. A composición dos 
distintos fluxos migratorios tamén condiciona o tipo de acceso á vivenda dos emigrantes. A 
residencia en pensións ou en habitacións alugadas constatouse polos nosos enquisados como 
característica dunha primeira fase do ciclo migratorio e cando se trata dunha migración 
individual. A medida que se vai logrando unha maior estabilidade laboral, pódese pasar a 
compartir piso con outros compatriotas. De xeito oposto unha migración familiar precisa 
dunha vivenda para o núcleo familiar, sendo residuais os casos de vivendas compartidas. 

 

Propia 33% 

Alugada 42% 

Emprestada 15% 

Compartida 10% 

 

33%

42%

15%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Compartida

Emprestada

Alugada

Propia

 
 

 
No caso da vivenda os datos que aparecen como vivenda propia son retornados de Europa ou 

Venezuela. O resto son de países latinoamericanos. 
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ESTUDOS 
 

Primarios 37% 

Secundarios 38% 

Universitarios 19% 

Outros 6% 

37% 38%

19%

6%
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Nestas estatísticas se manifesta claramente a incidencia das segundas xeracións en porcentaxes 
elevados de estudos secundarios e universitarios. 
 

PROFESIÓN 
 

Empregados/as 44% 

Desempregados/as 37% 

Xubilados/as 19% 

44%

37%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Xubilados/as
Desempregados/as
Empregados/as

 
 
Estas estatísticas nos mostran o alto nivel de desemprego dos emigrantes retornados en relación á 
media de Galiza. 
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EMPREGO 
 

Tes emprego? 

Si 40% 

Non  40% 

Xubilados/as 20% 

40%

40%

20%

Si
Non 
Xubilados/as

 
 

 

TIPO DE CONTRATO 
 

Dos que traballan o fan con: 

Indefinido 13% 

Eventual 8% 

Tempo parcial 8% 

Conta propia 10% 

Outros 2% 

13%

8% 8%

10%

2%

0%
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4%
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8%
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Outros

 
 
Nesta estatística queda resaltada a precariedade laboral dos emigrantes retornados. 
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CURSOS 
 

Formación Xeral 35%

Actualizacións de  Estudos 2%

Cursos de formación na túa Profesión 8%

Novas tecnoloxías 13%

 
Nesta estatística mostra os desexos de reciclaxe de moitos emigrantes que intentan a través do 
aprendisaxe ocupar un posto laboral apostando polas novas tecnoloxías ou a formación continua. 

 

ESTAS AFILIADO ALGUN SINDICATO 
 

Si  38% 

Non 62% 

38%

62%

Si Non

 
 

Nesta estadistica móstranos a baixa afiliación sindical. 

 

DISCRIMINACION NO TRABALLO 
 

Si 19% 
19%

81%

Si
Non

 

Non 81% 
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TRATO ATOPADO 
 

Moi bo 19% 

Bo  37% 

Regular 42% 

Malo 2% 
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PARTICIPA DE ALGUNHA ASOCIACIÓN 

 

Si 25% 

Non 75% 

25%

75%

Si
Non
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A DISCRIMINACIÓN CARA Á POBOACIÓN INMIGRANTE E RETORNADA:  

  
A ponte da emigración-inmigración, ao cal referímonos con anterioridad parece beneficiar aos 
inmigrantes procedentes dos países de asentamiento da emigración galega. Deste xeito, os 
colectivos de inmigrantes orixinarios de Arxentina, Uruguai e Venezuela son percibidos como 
os benqueridos polos nosos entrevistados. A poboación cubana e brasileira tamén percibe que 
é ben recibida entre os autóctonos, aínda que sen dúbida son os inmigrantes arxentinos e 
uruguaios os que se sitúan como os grandes privilexiados e mellor aceptados pola sociedade 
galega. En efecto, dende unha avaliación comparativa con outro tipo de inmigrantes, os 
arxentinos e uruguaios contactados percíbense a si mesmos integrados. A sociedade galega 
abre as súas portas ao procedente destes dous países, que gozan do privilexio de ser contextos 
de acolleita da emigración galega. 

 Outros colectivos de inmigrantes contactados, ao longo desta investigación, como o 
peruano e o senegalés, aínda que non gozan dunha posición vantaxosa, non se perciben tan 
estigmatizados como o colectivo colombiano ou marroquino. Do mesmo xeito que se 
apuntaba noutras investigacións, o noso traballo de campo pon de manifesto que os 
inmigrantes colombianos son os que parecen cargan cun maior estigma. En efecto, os 
colombianos son claramente os desfavorecidos da inmigración na Galiza. Un imaxinario que 
asocia Colombia co tráfico de mulleres para a prostitución, as mafias e o narcotráfico non 
beneficia á comunidade colombiana, que observa claramente un rexeitamento por parte da 
poboación galega. Os procedentes de países do leste de Europa (romenos, rusos, etc.) tamén 
sofren dunha forte estigmatización, asociándose estas nacionalidades a actividades delituosas. 
Ademais da orixe como fonte de prexuizos por parte da poboación autóctona, os trazos 
fenotípicos suman puntos á hora de percibir rexeitamento. Así, a tonalidade da pel tamén 
parece sumar a outras barreiras cara a unha boa incorporación social.   

Migrantes retornados, procedentes de Arxentina, Uruguai, Venezuela, etc., que en ocasións 
contan coa nacionalidade española e falan galego tampouco son inmunes a situacións de 
rexeitamento dos autóctonos pola súa orixe.  

En efecto, aínda que os arxentinos e uruguaios, teñen unha avaliación xeral sobre as 
posibilidades de integración na Galiza, en comparación doutros colectivos, bastante positiva, 
resenten algunhas dificultades e un certo choque cultural. Perciben ao galego, como categoría 
social construída, algo máis frío, menos aberto que o arxentino. Certa saudade pola terra 
transmítese aínda no seu discurso, aínda que unha das características da inmigración arxentina 
sexa, como xa vimos anteriormente, unha loita por esquecer un pasado, non moi agradábel 
para algúns, directamente relacionada cunha clara decisión a asentarse e instalarse na Galiza 

. Unha das maiores dificultades que se atopan os inmigrantes retornados ou falsos 
retornados á hora de integrarse á sociedade galega é o estigma do acento. Ese acento máis 
suaveque delata os anos de emigración e que fai que o DNI perda peso ante a evidencia dun 
pasado en Arxentina, en Venezuela ou noutro país. En función do acento, máis ou menos 
marcado, os nosos informantes resenten unha maior ou menor discriminación. A súa 
nacionalidade é española até que toman a palabra e ese xiro ou esa entonación, ese che ou ese 
vos marcan o seu destino dun xeito inevitábel.  

Pilar é española, naceu en A Coruña; emigrou cos seus pais cando aínda tiña oito anos. 
Pasou toda a súa mocidade, casouse e tivo fillos na Venezuela. E logo dunha longa viaxe 
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migratoria volveu a Galiza. Pilar é de estatura baixa, miúda, ten o pelo tinguido de louro, o 
seu tez é clara, polo que pasa desapercibida, pero o seu acento venezuelano é, con frecuencia, 
confundido co colombiano, o cal supón un obstáculo para a súa integración socio-laboral. 
Pilar enfrontouse a discriminacións polo seu acento á hora de querer alugar un piso, do 
mesmo xeito que tivo que facer fronte a comentarios por parte da poboación galega.  

 
UNHA INMIGRACIÓN CUN PERFIL EDUCATIVO SOBRECUALIFICADO PARA 
GALIZA 

 
Tal e como se puxo de manifesto no informe cuantitativo desta investigación, os migrantes na 
Galiza presentan un nivel de estudos medio-alto, o cal coincide co perfil educativo das 
persoas que entrevistamos ao longo do traballo de campo. Dos inmigrantes contactados, máis 
da metade teñen estudos superiores, incluídos mestrías, un pouco menos da metade estudos 
medios, e un curto número estudos primarios e só un non teñen estudos. En xeral trátase de 
persoas cunha dilatada traxectoria profesional nos seus países de orixe e en moitos casos con 
ocupacións en postos de dirección. Como xa se sinalou nas páxinas precedentes, as crises 
económicas situáronlles en posicións de precariedad laboral que motivaron a súa migración. 
Noutros casos, os nosos entrevistados eran empresarios e o deterioro económico dos países de 
orixe truncou a súa carreira empresarial. Trátase, polo tanto, dunha poboación cun importante 
capital humano.  

Todas estas credenciais académicas e méritos curriculares non son funcionais unha vez que 
se chega a Estado español. A dificultade na homologación da titulación fai que algunhas das 
persoas entrevistadas véxanse obrigadas a iniciar neste país os estudos dende cero. Ademais, 
aínda que os inmigrantes presentan un perfil cualificado, as ocupacións demandadas no 
mercado de traballo galego non se corresponden á súa categoría profesional. Os tobos laborais 
aos cales vense relegados os colectivos inmigrantes en Estado español redúcense a postos non 
cualificados. Vexamos con máis detalle estas especificidades da incorporación laboral 
dos\inmigrantes na Galiza. 

  

A PROBLEMÁTICA DA HOMOLOGACIÓN DA TITULACIÓN 

 

A dificultade na homologación das titulaciones sitúase como unha traba para a inserción 
socio-laboral da poboación migrante. O non poder acreditar os méritos académicos dificulta o 
acceso a ocupacións acordes á súa profesión. O proceso de homologación require unha 
extensa tramitación (titulaciones, programas académicos dos cursos escolares, certificados das 
profesións que precisen colegiación, etc.). A resolución do trámite resulta ser moi lenta (unha 
media de dous anos, segundo os nosos informantes) e obrigan á incorporación laboral nos 
primeiros anos do traxecto migratorio noutras ocupacións. Ademais, en ocasións obtense unha 
convalidación parcial do título ou cunha gradación menor que a que tiñan no seu país. Ou ben, 
para acreditar a titulación deben de superar algúns créditos nos cursos homólogos no Estado 
español. Existen convenios con algúns países en orixe para poder tramitar unha homologación 
inmediata das titulacións. Estas facilidades permiten a algúns inmigrantes dar un importante 
salto cualitativo e insertarse no mercado de traballo na súa profesión. Por todas estas 
dificultades, son numerosos os informantes que deciden non homologar as titulaciones ou 
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adiar o proceso de homologación até atoparse nunha posición máis avanzada do ciclo 
migratorio. A necesidade de atopar un emprego e a falla de tempo para investir en superar os 
créditos son barreiras para a homologación. Algúns dos retornados e falsos retornados 
sérvense da rede familiar existente na Galiza para informarse sobre as facilidades na 
homologación dende os seus países de orixe. Deste xeito, as barreiras na certificación dos 
méritos académicos e curriculares son coñecidas dende o inicio do deseño do proxecto 
migratorio, podendo despregar outras estratexias de incorporación social que mitigan o 
impacto que sofren outros inmigrantes descoñecedores das dificultades. 

Unha tendencia que se advertiu en anteriores pescudas e que se constata por algúns dos 
nosos entrevistados é a aposta pola homologación da titulación dun dos cónxuxes, case 
sempre o home. Debido ás dificultades explicadas anteriormente, tómase a decisión de adiaar 
a homologación da muller tras valorar o tempo e esforzo que implica. Tempo e esforzo que 
hai que compatibilizar co traballo e o coidado dos fillos -en caso de telos-. Ademais, percíbese 
que os homes teñen unha maior probabilidade de éxito no seu inserción ao mercado de 
traballo. Xa que logo, pódese suscitar que parece existir unha clara postergación, para 
algunhas destas mulleres, da continuidade da súa traxectoria profesional e persoal, en función 
da procura do éxito dos seus homes, e do coidado das súas familias.  

 

OUTROS DATOS COMPLEMENTARIOS DA INVESTIGACIÓN 

 

Unha breve sinopse da emigración dos retornados a Europa e América 

 

ANTECEDENTES 

Principais destinos dos emigrantes galegos 

A partir de 1960 a corrente migratoria, que se dirixiu desde principios de século a América, 
cambia de destino e encamíñase cara a Europa. En 1973 seguía habendo máis emigrantes en 
América que en Europa, pero era o resultado de moitos anos de emigración. 2.223.883 en 
América e 1.182.264 en Europa.  

Orixe e destino dos emigrados 

Alemaña 

600.000 traballadores españois emigraron a Alemaña entre 1960 e 1973. A maioría homes, 
pero tamén moitas mulleres. Pero non todos os 2,3 millóns de españois que emigraron a 
Europa neses anos fixérono de xeito regular. O réxime franquista quería dirixir a emigración 
en función da economía española. Quixo evitar que se marchase a man de obra cualificada 
porque a necesitaba para a industria española, e en cambio propiciou o éxodo das rexións 
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máis pobres do Estado español. Tres cuartos dos emigrantes tramitados polo réxime procedían 
de Andalucía e das provincias colindantes con Portugal. O 70% traballou na metalurxia. As 
mulleres ían ao sector textil ou á industria alimentaria nas zonas pesqueras da costa do Mar do 
Norte, onde traballaron moitas galegas.  

7.000 millóns de dólares recibiu España en concepto de remesas dos emigrantes ata o ano 
1975. Coa emigración conseguiuse, ademais, aliviar a tensión social que provocaban en 
España o desemprego e a pobreza. Ao redor dun 30% dos que marcharon fixérono á marxe do 
Instituto Español de Emigración, saltándose as longas esperas da burocracia.  

En 1973, ano en que Alemania deixou de solicitar man de obra a España, vivían no país 
185.000 traballadores españois. A colonia española ascendía a 300.000 persoas. Logo 
reduciuse de xeito continuo até 1986, ano en que quedaban uns 130.000. Desde entón 
mantense estable.  

Política de inmigración alemá 

A República Federal Alemá organiza a chegada de emigrantes a través da emigración 
asistida, acordada cos países mediterráneos (España, Grecia, Italia, Portugal, Turquía, 
Iugoslavia). Polo acordo hispano-alemán foron contratados 377.561 españois entre 1962 e 
1977. 

 Pero como sucede en Francia estas cifras de emigración quédanse pequenas se se 
comparan cos que realmente asentáronse no país. Para o mesmo periodo as autoridades 
alemás constatan a residencia acumulada no seu país de máis dun millón de emigrantes 
españois, e unha media de 150.000 a 200.000 residentes, nos anos de maior volume de 
emigración.  

Os permisos de residencia concédense logo de dous anos de permanencia en Alemania, e 
pode solicitarse a residencia definitiva a partir de cinco. 

 Sectores de ocupación  

O sector que proporciona máis emprego é o secundario:  

un 40% traballan nas industrias metálicas 

un 30% nas químicas, de papel e textil.  

un 8% na construción  

No sector servizos traballan o 22% restante.  

A diferenza de emprego entre sexos non é moi importante, aínda que é un pouco maior a 
dedicación ao sector industrial dos varóns (80%, fronte ao 74% das mulleres), e ao sector 
terciario das mulleres. 
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Orixe e destino dos emigrados  

Os emigrados procedían na súa maioría de Andalucía (o 50%), de Galiza e Estremadura 
(entre ambas o 36%). En ocasións era a súa segunda migración, logo dunha primeira estancia 
en Barcelona ou Madrid  

Instaláronse preferentemente en:  

Renania-Westfalia (35,23%)  Hessen (19,06)  Baden-Württemberg  (18,33)  

A segunda xeración  

A segunda xeración de emigrantes españois que permaneceron en Alemania integrouse 
totalmente na cultura alemá, moitos se casaron con alemáns e os seus fillos perden a lingua 
española.  

Outros volveron cos seus pais e non sempre acharon o país soñado. Unha equipa da 
Universidade de Granada investigou entre 1986 e 1991 os problemas do retorno a España da 
segunda xeración de emigrantes na adolescencia. No estudo, publicado en 2003, móstrase que 
o 44% dos adolescentes que regresaron atoparon que España era peor do que imaxinaran, 
mentres que só un 16% dixo que era mellor. Ao redor dun 40% tivo problemas coa lingua 
española no instituto. E é que, aínda que a maioría falou sempre en español cos seus pais, o 
idioma utilizado cos irmáns era, en máis da metade dos casos, o do país de acollida.  

 
 
Francia  

 
Francia foi históricamente o país continental preferido para emigrar, aínda que o volume de 

emigración dependeu das circunstancias históricas de ambos países. Durante a década dos 
sesenta déronse as condicións necesarias para alcanzar o volume migratorio máis elevado de 
todos os tempos  

O Acordo hispano-francés de emigración. A partir de 1961 o Instituto Español de 
Emigración asina un acordo con Francia para facilitar as migraciones pero cun modelo 
distinto: se promovía a emigración só de varóns e con contratos anuais. É a chamada “cultura 
do retorno” que intenta evitar a instalación dos emigrantes noutros países. As facilidades de 
asentamiento proporcionadas por Francia promovieron un importante volume de emigración 
clandestina.  

Emigrantes chegados a Francia entre 1967 e 1969 

Utilízanse fontes francesas, que suman os emigrantes asistidos e os que, aínda que 
chegaron clandestinamente, foron regularizados polo goberno francés. Igual que se observaba 
nos datos xerais de emigración, a maioría son andaluces. Pero o segundo lugar, cun 18%, 
compárteno galegos e levantinos das provincias de Valencia, Alacante, Murcia e Barcelona. É 
unha característica que singulariza a emigración a Francia.  
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Suiza  
 

Política de Inmigración  

Suiza é un país que históricamente tivo un fluxo migratorio moi forte. Nos anos sesenta o 
13,7% da poboación eran estranxeira e en 1974 alcanzou ata o 16,8%. Para Suiza a afluencia 
de emigrantes era unha necesidade para seguir crecendo económicamente, pero unha parte da 
poboación temía perder a súa propia cultura se seguía crecendo o número de emigrantes, por 
iso a súa política de inmigración era restrictiva. Estableceron dous tipos de contrato: os 
anuais, que podía renovarse cada ano; e os temporeiros, como máximo oito meses e vinte días 
e sen posibilidade de renovación. A maioría ían con contratos anuais, pero a tendencia foi a 
que aumentasen os temporais. En 1971 xa representaban a metade. Evitábase a reagrupación 
familiar, aínda que se os traballadores levaban vivindo 18 meses podían conseguilo.  

Os tratados hispano-suizos de emigración 

En 1959 iníciase a emigración española en Suiza, unha vez suprimido o visado para viaxar 
a ese país. Non era unha emigración organizada, pero se instalou unha Oficina de acolleita na 
estación ginebrina de Cornavin, lugar ao que chegaban por tren a maioría dos emigrados. Esta 
oficina encargábase de ofrecer traballo aos españois, e ata de levarlles ao seu destino A partir 
de 1961 a emigración organízaa o IEE, pero, como os contactos persoais entre as empresas e 
os emigrantes estaban xa establecidos, unha parte importante dos contratos fixéronse sen a 
participación do IEE. Segundo os seus datos do IEE entre 1964 e 1971 desprazáronse a Suiza 
656.729 españois, mentres que as cifras manexadas polas estatísticas suizas daban unha cifra 
moi superior: só entre 1966 e 1971 había 910.965 españois  

Sectores de ocupación  

En 1966 case un 30% dos emigrantes foron con contrato temporal e a maioría dedicábanse 
á construción. Dos emigrantes permanentes era máis frecuente a dedicación industrial: 25% á 
industria metálica 6% á industria textil. Seguíalle o sector terciario: 23% á hostelería. 
Principalmente mulleres, o 60% das inmigrantes 6% ao servizo doméstico. Á agricultura só se 
dedicaba o 7%.  

Orixe e destino dos emigrantes en Suiza  

A principios da década os emigrantes concentráronse nos cantones franceses de Xenebra e 
Vaud, os mellor comunicados con España e cun idioma máis parecido ao español.  
Pero foi Zurich, cantón de lingua alemá, o que albergou maior número de españois ao final do 
periodo migratorio. O cantón de Berna, tamén de lingua alemá, foi o cuarto en importancia.  

En Zürich e Berna predominaron os galegos e leoneses.  

Entre 1966 e 1976 a colonia española dos cantones franceses crecera un 40%, mentres que 
a residente nos cantones alemáns duplicouse, principalmente no de Zurich, que se multiplicou 
por tres veces e media.  
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Por que non foi fácil a adaptación aos países receptores?  

A sensación de que vivían nunha situación transitoria foi un dos factores que máis dificultó 
a súa adaptación nos países receptores: Os españois non se esforzaban en coñecer os hábitos 
ou a cultura deses países, e o seu contacto coa poboación autóctona era prácticamente nula, 
sobre todo se non vivían en familia (o contacto entre os nenos españois e os do país de 
acolleita foi maior, e ás veces transcendía ás familias). A promoción profesional, que podería 
estimular a adaptación ao país, non era fácil de conseguir. A maioría dos traballadores 
empezaron nas fábricas de peóns, pero cos anos adquiriron unha cualificación derivada da súa 
función na fábrica. Esta cualificación non estaba avalada por ningún título, polo que só lles 
servía para a promoción interna no seu traballo, e impedíalles buscar traballo noutras 
empresas. Tampouco as autoridades dos países receptores esforzábanse moito en integrar aos 
inmigrantes. En Francia por exemplo legislaron a favor da construción de vivendas sociais 
para os inmigrantes, pero se deixaba a iniciativa aos empresarios, que na maioría dos casos 
non estaban interesados en reducir os seus beneficios para favorecer a un persoal eventual. 

E o Consello de Europa mostraba un interese relativo cara aos problemas da inmigración: 
recomendaba que se favorecesen os contactos entre o inmigrante e os seus familiares, pero 
non apostaba pola reagrupación familiar; tamén instaba aos empresarios para que fomentasen 
o coñecemento do idioma e da cultura do país receptor, pero non impulsou ningunha acción 
propia neste sentido.  

Partían dun modelo de sociedade distinto: moitos procedían de zonas rurales e tiñan que 
vivir en grandes cidades industriais. o seu principal obxectivo era aforrar e nestes países o 
grado de consumismo era moi alto: A lexislación dos países receptores, sobre todo de 
Alemania e Suiza, freaban no posible a instalación definitiva dos inmigrantes no seu país:  

En Alemania non se permitía abrir negocios aos estranxeiros, salvo que estivesen casados 
con alemáns e fixéseno a nome do alemán. En Suiza poñíanse moitas trabas á reagrupación 
familiar.  

 

Como vivían?  

Os emigrantes dos anos sesenta son os que menos necesidade tiveron de crear institucións 
ou órganos de difusión propios. A iso contribuíron dúas circunstancias: a crenza de que a 
emigración ía durar poucos anos; e o tipo de sociedade que se atoparon nos países receptores: 
Os emigrantes da primeira metade do século desprazábanse a América por periodos longos e 
non podían regresar a España durante todo o tempo de emigración; por iso añoraban máis ao 
seu país e creaban asociacións por rexións, ou ata pobos; publicacións periódicas, etc. Os 
emigrantes dos sesenta tiñan contratos renovables cada ano e, pola súa proximidade a España, 
mellóralas nos transportes, e as vacacións pagas, adoitaban volver cada ano a este país. 
Moitos pensaban que a súa estancia ía ser moi curta e renunciaron a vivir con normalidad nos 
países de acolleita: vivían nun país, pero pensaban no outro. Nos anos setenta quedaban moito 
emigrantes en Francia, Alemania e Suiza. Estes grupos se crearon Asociacións de Españois 
Emigrantes, aínda que as súas funcións eran de menor entidade que as creadas en América.  
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O modelo de sociedade dos países receptores 

 Os emigrantes de principios de século tiveron que organizar asilos, hospitais e escolas, 
porque nos países aos que emigraron non existían estes servizos con carácter gratuito, nin 
ningunha posibilidade de obter axuda das autoridades españolas. A Europa á que emigraron 
os españois nos sesenta tiña como un dos seus principais retos construír a sociedade do , por 
iso é polo que fosen gratuitos os servizos sanitarios e educativos, ata para os inmigrantes. 
Ademais o goberno español preocupouse de manter viva a presenza de España entre os 
inmigrantes creando institucións especiais de representación nos principais países de 
inmigración: Agregadurías achegas ás Embaixadas; Oficinas de información laboral; Centros 
de Estudos coa programación española e en español; e Casas de España.  

Os nenos e a escola  

Os máis afectados pola emigración foron os nenos, tanto se se quedaron en España coma se 
emigraron cos seus pais. Cando se desprazaba o pai só soportaban carencias económicas e 
afectivas. Co paso dos anos a única relación que lles unía ao seu pai era a dependencia 
económica. Afectivamente a situación empeoraba se emigraba o matrimonio e eles quedaban 
ao coidado dos avós ou a familia. Aparte das carencias afectivas, en ocasións era difícil 
darlles unha formación suficiente. A mellor situación dábase cando emigraban cos seus pais, 
aínda que tampouco isto liberáselles de tensións:  

Eran máis capaces de adaptarse ao país, pero tiñan dificultade en aprender o idioma (sobre 
todo nos países de lingua alemá) e inserirse no sistema educativo. Adoitaban ter un baixo 
rendemento académico, que na escola se achacaba a un nivel cultural máis baixo ou a un 
inferior nivel intelectual, aínda que na maioría dos casos debíase á situación social da familia, 
sobre todo á incerteza do traballo dos pais. As notas mediocres confirmáballes o que se 
pensaba na escola deles: que non tiñan capacidades suficientes para ocupar certos cargos na 
sociedade.  

A escolarización  

As familias podían optar por levar aos seus fillos a centros españois ou integralos na escola 
do país receptor: Os centros españois no estranxeiro. Promovidos desde o goberno español, co 
mesmo programa de estudos que en España, salvo algunhas horas dedicadas ao estudo do 
idioma e cultura do país receptor. Era unha boa solución para os nenos que ían estar pouco 
tempo fóra de España, senón volvíase en contra eles porque non se integraban no país 
receptor. Ademais tampouco eran suficientes para escolarizar a todos: Creáronse 588 centros 
para cursar o ensino obligatoria (de 6 a 14 anos) onde se atendían a 47.917 nenos. 

Non había centros para estudar o bacharelato, aínda que se podía cursar a distancia. Nos 
anos setenta había só 1751 matriculados. En Suiza ademais de en os centros españois podían 
estudar nas Misións Católicas. Entre ambos escolarizaban á metade dos menores de 14 anos. 
A escola pública dos países receptores. Os nenos tiñan dereito a acudir a estas escolas, aínda 
que con algunhas limitacións:  
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Poñíase límite ao número de nenos inmigrantes matriculados por escola: en Suiza o 20% e 
en Alemania o 25%. En Suiza non resultaba fácil incorporarse nos cursos intermedios porque 
non existía ningún convenio de convalidación de estudos. Pero sen dúbida o maior 
condicionante en todos os países era o idioma, porque só podían incorporarse os que 
dominasen suficientemente o idioma do país receptor. Para solucionar ese último problema 
organizáronse as escolas preparatorias, ás que acudían os nenos inmigrantes ata que aprendían 
o idioma. A programación era a do país receptor, aínda que se incluía o estudo do idioma e a 
cultura españois. Polos resultados obtidos nestas escolas tampouco acertaron coa solución 
máis conveniente.  

 

Que consecuencias tivo a emigración para o Estado español 
 
Demográficas 
 

A poboación española creceu entre 1960 e 1970 un 10,5% (de 30 millóns e medio pasou a 
case 34 millóns), pero o seu crecemento fose moito maior se se tivesen en conta os 
desprazados en Europa. En 1969 había un millón seiscentos mil españois residentes fóra do 
Estado español, aos que habería que sumar unha cifra de imposíbel contabilización dos que 
non tiñan regularizada a súa situación nos países receptores. Ademais a emigración supuxo un 
cambio na estrutura da poboación porque os que saían eran principalmente varóns e en idade 
de traballar a proporción entre homes e mulleres modificouse, a favor destas últimas. e pesaba 
máis a poboación dependente (menores de 14 anos ou maiores de 65) Desde o punto de vista 
económico reduciuse a poboación activa,o que supuxo unha importante válvula de escape, 
para a presión que estaba exercendo o crecemento da poboación. Aínda que as cifras oficiais 
sobre o paro non sexan moi fiables, xa que a propaganda do réxime intentaba demostrar que 
en España había pleno emprego é evidente que fosen moito maiores sen a concurrencia da 
emigración:  

Consecuencias económicas  

Os obxectivos que se suscitou o goberno ao potenciar a emigración cumpríronse 
plenamente, xa que as remesas de diñeiro enviadas financiaron boa parte do desenvolvemento 
económico de España.  

Entre 1961 e 1972 enviaron 4042 millóns de dólares. Con esta cifra puideron adquirirse no 
estranxeiro o 54,5% dos bens necesarios para desenvolver a industria española (bens de 
equipo, materias primas e enerxía. 

Con todo fallou a perspectiva de futuro, xa que se podería aproveitar máis o desprazamento 
dos emigrantes a países tecnológicamente máis preparados. Unha boa formación profesional, 
que poderían haber encauzado as Casa de España, habería cualificado aos emigrantes e 
repercutido moi favorablemente na industria nacional cando retornasen a España.  
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Tamén se desaprovechó a oportunidade de distribuír mellor a riqueza, para tender a un 
desenvolvemento máis equilibrado das rexións españolas. A maior parte das remesas, 
enviadas polos emigrantes ás caixas de aforro das súas respectivas rexións, non repercutiron 
no desenvolvemento das mesmas, xa que no canto de investirse o diñeiro alí, as caixas 
derivábano cara ás zonas máis industrializadas, onde o capital investido daba máis beneficios.  

Consecuencias sociais da emigración e do retorno  

Unha das principais consecuencias foi o desarraigamento. Pese a que as relacións coa 
poboación doutros países fose pequena, as condicións de vida e a cultura dos países receptores 
terminou calando nalgún grado entre os emigrantes, que non se sentían xa ben nin no 
estranxeiro (porque se apiñaban entre eles para manter as súas tradicións e cultura), nin en 
España que, comparada cos demais países, estaba moi atrasada social e económicamente.  

O carácter eventual do desprazamento e a urxencia do aforro, determinoulles a levar unha 
vida austera e aceptar os traballos máis duros ou peor pagos. En resumo, pasaron uns anos da 
súa vida en condicións bastante penosas e desaprovecharon a oportunidade de abrirse a unha 
sociedade máis moderna.  

A volta a España en moitos casos non supuxo a obtención dun mellor traballo, ao non estar 
avalados os coñecementos adquiridos no estranxeiro por ningún título.  

Cando o retorno era masivo, como ocorreu a partir de 1973, as repercusiones afectaron 
negativamente a toda a sociedade española: aumento do paro. redución dos salarios. 
Promoveronse empregos con menor estabilidade. A única vantaxe foi o aumento da cotización 
á Seguranza Social . 

Hoxe a emigración de retorno, por un lado ven xubilada ( a europea) e por outro ben nunha 
situación máis precaria como é a americana. Os falsos retornados aportan man de obra, a un 
país, como Galiza, coa taxa demográfica máis baixa de Europa. 


