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1. Danielle Vella, Errefuxiatuentzako Jesuita Zerbitzua (JRS). Hemengo jendea oso adeitsua da: 
http://www.hospitalidad.es/aqui-la-gente-es-muy-amable/

MUSTAFÁ ETA SARA

SIRIAKO BIZIMODUA 1

Mustafak eta Sarak bost urteko semearekin 
batera alde egin zuten Alepotik. Taxilari gisa 
lan egin zuen bitartean, Mustafak balak 
saihestu zituen, kaleetan jendea hiltzen edo 
zaurituta ikusi zuen eta jende asko eraman 
zuen ospitalera. Etxean elektrizitaterik eta 
urik gabe geratu ziren, baina ahal izan zuten 
guztia iraun zuten Sirian beren auzoak 
seguru samarra izaten jarraitzen zuelako. 
Egun batean guda-eremu bihurtu zen arte. 

Sarak gogoan du: 

“ “Gu bigarren solairuan geunden eta 
bosgarrenean jo zuten. Harriak eta 
hautsa zeuden nonahi. Gero helikoptero 
bat iritsi zen eta tiroka hasi zen. Hura 
gerra zen, benetako gerra. Halako zerbait 
ikusten nuen lehen aldia zen.
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2 - 3. ACNUR, Nazio Batuen Errefuxiatuen Agentzia, Tendencias Globales 2015 txostena.

Zer ari da gertatzen?
Gerrak, gatazkek, klima-aldaketak, indarkeriak, pobreziak eta 
desberdintasunak herritarren lekualdatzeak eragiten dituzte. 

Duela urtebete baino gehiagotik hona 
“errefuxiatuen krisiari” buruz hitz egiten 
da Europan. Baina kontua da ez dagoela 
errefuxiatuen krisirik, pertsonen nahi gabeko 
lekualdatze masiboak eragiten dituzten 
egoerak baizik. Herrialde batzuetako gerra 
edo ezegonkortasuna koiunturazko egoerak 
dira, baina klima-aldaketa, pobrezia edo 
desberdintasuna gure egungo mundua eratzen 
duten arazo globalak eta egiturazkoak dira. 
Horiek dira kausak eta ondorioa, berriz, giza 
mugikortasuna.

Gainera, errefuxiatuen egungo exodoa 
beste porrot kolektibo batzuen ondorioa da: 
Afganistanen eta Iraken kaosa eragin zuten 
arrakastarik gabeko esku-hartzeak, Sirian 
irtenbide politiko bat lortzeko eta laguntza 
humanitarioa sartzeko ahaleginak izandako 
porrota, edo Ekialde Hurbilean eta Afrikan 
gatazken inguruko herrialdeek jendea hartzeko 
laguntza egokirik ez ematea.

Bigarren mundu gerraz geroztik izan den 
krisi humanitario handienaren aurrean gaude. 
Hainbat arrazoi medio, etxetik gogoz kontra alde 
egiten duen pertsona-kopuruak nabarmen egin 
du gora. Ezinbestean lekualdatutako biztanleek 
(errefuxiatuak eta barne-lekualdatuak) gora egin 
dute azken urte hauetan eta 65 milioi pertsona 
baino gehiago izatera iritsi dira 2015ean. 2 

Adibide gisa, Europako testuinguruan duen 
garrantzia dela eta, 20 milioi biztanle zituen 
Siriako gatazkak bakarrik ia 5 milioi errefuxiatu 
eragin ditu; Afganistanek 2,7 milioi, eta Somaliak 
1,1 milioi. Hiru herrialde horiek, guztira, munduko 
errefuxiatuen erdiak baino gehiago biltzen 

dituzte.

Horien artean, Gerratik eta indarkeriatik ihesi 
beren herrialdeko mugak zeharkatu dituzten 21 
milioitik gora pertsonatatik gehienak gatazken 
inguruko herrialdeetan hartu dituzte, Europakoak 
baino askoz pobreagoak eta hain jendetsuak 
ez diren herrialdeetan. Herrialde horietara, 
laguntza humanitarioa ez da iristen agindutako 
kantitatean eta han errefuxiatutako pertsonen 
bizi-baldintzak etsigarriak dira kasu gehienetan.
Guztira, 2015ean ACNURen babespean 
zeuden errefuxiatuen % 86 errenta txiki eta 
ertainak dituzten herrialdeetan zeuden, gatazka 
guneetatik hurbil. Mundu mailan, Turkia izan 
zen errefuxiatu gehien hartu zuen herrialdea; 
2,5 milioi errefuxiatu guztira. Bestalde, Libanok 
beste edozein herrialdek baino errefuxiatu 
gehiago hartu zituen bere biztanleriarekin 
alderatuta (183 errefuxiatu 1.000 biztanleko). 
Herrialdearen ekonomiari erreparatuz gero, 
Kongoko Errepublika Demokratikoa izan zen 
pertsona gehien hartu zuen herrialdea (471 
errefuxiatu BPGaren per capita dolar bakoitzeko, 
erosahalmenaren parekotasunari dagokionez 
neurtuta). 3 

Nazioarteko komunitateak ez du lortu nazioarteko 
itunetan jasota dauden premia handieneko 
uneetan pertsonak babesteko oinarrizko 
betebeharrei aurre egitea. Europak Ekialde 
Hurbilean, Ipar Afrikan eta Europan mugitzen ari 
diren errefuxiatu eta beste migratzaile batzuen 
egoerari erantzun koordinatu, eraginkor eta 
errukitsurik ez eman izana kaosa, nahasmena, 
sufrimendua eta eskubide-urraketak ari da 
eragiten. 
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Pertsona errefuxiatuak 
Europara etortzea. Europar 
Batasunaren paralisia eta 
etsaitasuna

Mustafá eta Sara: Europara igarotzea
Mustafa eta Sararentzat Siria eta Turkia arteko muga zeharkatzea 
huskeria izan zen Turkiatik Greziara igarotzearekin alderatuta. Kamioi 
batean elkarren kontra estututa bi ordu igaro ondoren -«Ezin genuen 
arnasarik hartu»-, kostaldera heldu ziren. Hara ezkutuan eraman zituen 
pertsonak barre egin zien zituzten zalantzengatik eta, haize zakarrak eta 
olatu handiek ikaratuta, itsasoko zeharkaldiari ekin zioten goizeko 4etan.
«Ura bularreraino genuela joan behar izan genuen txalupara. Ordubete 
generaman uretan, eta gizon batek esan zuen itzuli egin behar genuela 
txalupari airea ateratzen zitzaiolako. Ez genion sinetsi nahi baina, handik 
gutxira, airea irteten ari zela nabaritu genuen. Ura sartzen hasi zen, eta 
txalupa hondoratzen ari zen. Semeari entzun nion: «Hil egingo gara». 
Errefuxiatu batek esan zuen: “Jainkoari otoitz egitea baino ez zaigu 
geratzen”. Izugarri errezatu genuen».

Igerian itzuli ziren Turkiara, eta batzuk itsasoan erreskatatu zituzten. 
Haien harridurarako, modu txarrean eraman zituzten kartzelara. Hurrengo 
egunean askatu zituzten, baina ez astebete igaro baino lehen Turkiatik 
alde egingo zutela dokumentu batean sinatu arte. «Itsasora itzuli behar 
izan genuen eta beste pertsona bati ordaindu behar izan genion ezkutuan 
eraman gintzan». 

Sarak, Mustafak eta haien semeak bigarren aldian lortu zuten. Greziara 
iritsi ziren eta asko ibili behar izan zuten Mazedonia, Serbia eta Hungaria 
zeharkatzeko. Oroitzapen beldurgarriak dira, baina Sarak argi-izpi bat 
gogoratzen du. Ibilgailu batean itxita utzi eta hutsaren truke ordaintzera 
behartu zituzten trafikatzaileei ihes egin ondoren, noraezean ibili ziren 
gasolindegi batera iritsi arte. Jabeari galdetu nion non aurki genezakeen 
automobil bat Belgradera joateko. Oso atsegina izan zen. “Ez beldurrik 
izan, dena ondo aterako da”, esan zigun. Oso diru gutxiren truke eraman 
gintuen».

Zortzi ordu behar izan zituzten Serbiatik Hungariara oinez joateko. 
«Semea negarrez ari zen, motxila bide osoan eraman baitzuen. Ez 
zegoen atsedenik ez janaririk. Nekea eta beldurra baino ez».
Hungarian leihorik gabeko eta ia aireztapenik gabeko kamioi batera igo 
ziren, eta bost ordutan Alemaniara iritsi ziren. 2015eko abuztuan egin 
zuten bidaia hori, Vienatik Hungariara doan errepidean kamioi hozkailu 
batean 71 errefuxiatu itota hil ziren hil berean.



5

©
 S

er
gi

 C
ám

ar
a



6

2012tik aurrera Europara iristen ziren errefuxiatuen 
kopurua pixkanaka-pixkanaka handitzen ari zen 
arren, gobernuek uko egin zioten prestaketak 
garaiz egiteari, etorrera gehiago onartzeari eta 
lehen lerroko Europako herrialdeei, esaterako, 
Italiari edo Greziari babesa emateari. 

2015ean, Sirian lau urte gerran igaro ondoren, 
eta gatazken inguruko herrialdeetan gero eta 
pilaketa handiagoak eta babes eraginkorrik 
gabeko egoera jasan ondoren, milioi batetik 
gora pertsonak arriskuan jarri zituzten beren 
biziak Mediterraneoa zeharkatzean eta ia 4.000 
hil ziren ahaleginean. 

Europara iritsitakoak asko diren arren, kopuruak 
ez dira horrenbestekoak kontuan hartuta zenbat 
errefuxiatu dauden mundu osoan eta Europar 
Batasuna 500 milioi lagunetik gora dituen 
eskualde moderno eta demokratikoa dela. 

Alemaniak beste edozein herrialdek baino asilo 
eskaera gehiago jaso zituen (441.900), eta argi 
utzi zuen Mediterraneoan barrena Europarantz 
ihes egiten zuten pertsonak jasotzeko bere 
gogoa. Suedian ere eskaera kopuru handia 
antzeman zen (156.000). Dena dela, Europako 
gainerako herrialdeak ez zeuden prestatuta 
lekualdatuen mugimendu handi horretarako. 

2015ean, Europar Batasunak erabaki zuen 
Grezian eta Italian babes-premian zeuden 
160.000 lagun Europako beste herrialde 
batzuetan birkokatuko zituela bi urtetan. 160.000 
oso kopuru apala da 2015ean Europara iritsi 
ziren milioi bat migratzaile eta errefuxiatuekin 
alderatuta. Proiektu pilotu gisa, ordea, abantaila 
bat zuen: estatu kideak elkarrekin lan egiten 
jartzea errefuxiatuak Europako herrialdeen 
artean bizkor eta berdintasunez banatzeko.

Europako buruzagien bilerek agerian utzi 
zuten akordio horiek gauzatzeko borondaterik 
eza. Porrota erabatekoa izan zen. Europako 
herrialde gehienen elkartasunik ezak porrotera 
eraman zuen kudeaketa bateratuaren ahalegina 
eta horren lekua hartu zuen “ahal duenak ahal 
duena” egiteak eta Europar Batasunaren barruan 
mugak pixkanaka-pixkanaka ixteak. 

Europako elkartasunaren porrotaren aurrean, 
2016ko martxoan, Europar Batasunak itun bat 
sinatu zuen Turkiarekin. Itun horren arabera, 
Europak bere mugak lekualdatu zituen, eta 
Turkiari ordaindu zion historian lehen aldiz 
babesa behar zuten pertsonak kontinentera hel 
ez zitezen. Akordioak arriskuan jartzen ditu balio 
konstituzionalak eta horrenbeste hamarkadatan 
eraiki dugun lege-esparrua. 

© Sergi Cámara



MUSTAFÁ ETA SARA

ERREFUXIATUEN BIZIMODUA TURKIAN 

Mustafak eta Sarak bost hilabete egin zituzten Istanbulen, eta ziur daude familia 
errefuxiatuentzat ia ezinezkoa dela han bizitza-maila duina izatea. 
«Nire ahizparen etxean egon ginen. Istanbul hiri garestia da eta familia mantentzeko pertsona 
bakarra badago, ezinezkoa da etxebizitza bat alokatzea, eta elektrizitatea, ura eta gainerako 
guztia ordaintzea»”, adierazi zuen Sarak. «Mustafak lana aurkitu zuen, fabrika batean arropa 
egiten. Hilabetez aritu zen lanean baina nagusiak ez zion ordaindu». Mustafak etenaldi bat 
egin zuen: «Nagusiak esan zidan: “Ezin duzu ezer egin, ezin duzu protestatu, ez duzu lan 
egiteko legezko agiririk”».

© Sergi Cámara
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4.   Valeria Méndez de Vigo-Entreculturas (2016). Zergatik hartu beharko lituzke Europak errefuxiatuak?
http://euroefe.euractiv.es/5869_ideas/3817124_por-que-deberia-europa-acoger-a-las-personas-
refugiadas.HTML 

Errefuxiatuak hartzeko 
arrazoiak 4

Asko dugu jokoan errefuxiatuen egoerari 
gizatasunez eta ausardiaz aurre egiten 
diogunean. Hainbat arrazoi daude horretarako. 
Honako hauek dira garrantzitsuenak:

JUSTIZIA ETA ESKUBIDEA.

Asilo-eskubidea jasota dago Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean, 
1951ko Genevako Konbentzioan eta Giza Eskubideen Europako 
Gutunean. Gure Konstituzioetan ere jasota dago. Ezin dugu lege-
esparrua alde batera utzi edo bustitako paper bihurtu geuri komeni 
zaigunean. Europar Batasunaren eta Turkiaren arteko akordioa legez 
kontrako joera hartzen ari da. 

EUROPAKO BALIOEKIKO LEIALTASUNA. 

Europar Batasuna oinarrizko printzipio eta balioetan oinarritzen da, 
esaterako, giza duintasunean, elkartasunean, demokrazian eta Eskubide 
Estatuan. Baina, egia esan, printzipio eta balio horiek hitzontzikeria 
bihurtzen dira milaka eta milaka lagunek gerratik, indarkeriatik 
edo gatazketatik nola ihes egiten duten, itsasoko gero eta bidaia 
arriskutsuagoak nola egiten dituzten eta ahaleginean nola hiltzen diren 
edo, kasurik onenean, Greziako esparruetan -orain atxiloketa-esparru 
bihurtu direnetan- baldintza negargarrietan nola pilatzen diren edo 
Turkiara nola erbesteratzen dituzten ikusten dugunean. Geldotasunak 
edo neurri gero eta hertsatzaileago eta ankerragoek harro sentiarazten 
gintuzten printzipio eta balioetatik urruntzen gaituzte eta, gainera, gero 
eta gehiago murrizten digute gizarte gisa dugun gizatasuna.
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5. Danielle Vella (JRS). Familia-loturak etetea: http://www.hospitalidad.es/romper-los-lazos-familiares/

EUROPAN, BAINA FAMILIATIK URRUN 5

Argazkia ez zen esku-ahurra baino handiagoa eta zazpi kidez osatutako Afganistango familia 
bat erakusten zuen. Aitak, nahigabetuta, esku dardartiekin atera zuen argazkia billete-
zorrotik eta nire eskuetan jarri zuen, bere emaztearen identifikazio-txartelarekin batera.

Bera eta bere seme-alabetako bat, zortzi bat urtekoa, biak bakarrik iritsi ziren Serbiara. 
Iraganbideko zentro batean ezagutu nituen. Familiako gainerako kideak Iran eta Turkia 

arteko mugan galdu ziren. Muga oso arriskutsua da, lurralde menditsua delako, baldintza 
meteorologiko gogorrak dituelako eta mugako zaintzaileek atzemateko arriskua dagoelako. 
“Nire familiarekin batera nindoan eta zaintzaileak tiroka hasi ziren bi aldeetatik. Harrapatuta 

geratu ginen. Semeari eskutik heldu eta korrika hasi nintzen, eta gainerakoak beste alde 
baterantz hasi ziren korrika, ihesean. Ez dakit non dagoen nire familia “, esan zuen gizonak.

Saiatu al zinen bilatzen? “Ezin izan nuen! Mugitzen banintzen zaintzaileak tiroka hasten 
ziren. Gero korrika jarraitu behar izan genuen: pasatzaileak makila eta ganibeta zituen, eta jo 

egiten ninduen gelditu ez nendin”. 

Gizonak ezintasunez galdetzen du: “Norbaitek lagun al diezadake nire familia aurkitzen?” 
Orduan, semeak, malkoei eutsi ezinik, banan-banan izendatu zituen galdutako anai-arreba 
guztiak, hatzez zenbatzen zituen bitartean: “Ali, Mohammed, Farzona, Mortaza… Lau, eta 

amarekin bost”.
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6. Nazioarteko Diru Funtsak kalkulatu du Europan % 0,1eko hazkundea izango dela 2017an. Azken 
helmuga diren herrialdeetan, esaterako, Alemanian, Suedian eta Austrian, 2020an % 0,5 eta % 1,1eko 
hazkundea izango dela kalkulatu da. The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges: https://
www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
7. 2007 eta 2009 artean, etorkinek BPGren % 0,35 inguruko zerga-kontribuzio garbia egin zuten EL-
GEko herrialdeetan. Alde txikiak izan ziren herrialdeen artean.

GURE HISTORIAREN MEMORIA ETA HAREKIKO LEIALTASUNA. 

Historian zehar, Europak etekin handiak atera ditu gerra-garaian edo 
premia-garaian beste herrialde batzuek eskainitako harrerarekin. AEBak 
sortu zituzten gutxiengo erlijiosoak, irlandarrak, italiarrak, espainiarrak, 
zer esanik ez juduak, ekialdeko antzinako blokea, Balkanak, etab. 
Abegiaren betebehar etikoa bestek hartu izanaren memorian ere 
oinarritzen da.

LAGUNDU EGITEN DIGULAKO. 

Ekonomialariek eta demografoek adierazten dute errefuxiatuak hartzeak 
onurak ekarriko dizkiola Europako biztanleria zahartuari. Gainera, 
hazkunde ekonomikoa lortzen eta pentsioak ordaintzen lagunduko luke. 
Epe laburrean, egia da errefuxiatuen arretak gastu publikoa handituko 
duela baina gastu horrek eskari globala handituko du eta, horrekin, 
Europar Batasuneko BPG handitzea lortuko du 6. Ekarpen hori duela 
gutxiko iraganean immigrazioak egindakoaren antzekoa izango da 7.  
Errefuxiatuak hartzea aukera ona da, baldin eta haiek azkar gizarteratzea 
eta lan-munduan txertatzea errazten bada, finkatzeko eta negozioak 
sortzeko aukera eskaintzen bazaie eta gizarte-bazterketako arriskua 
mugatzen bada.
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Zer eskatzen dugu?
1. Mugak ixteak eta eskubideen atzerakadak 
eragindako nora ezean ibiltzea gelditzea 

Premiazkoa da EB-Turkia Akordioaren ondorioak salatzea eta haiek 
ezabatzea sustatzea, asilo-arloko Europako eta nazioarteko araudia 
urratzen duelako. Mugak kanpora eramatean zentratutako muga-
kontrolak eta errefuxiatuen sarrera ekiditeko disuasio-neurriek, 
esaterako, hesiek, kontzertinek, gas negar-eragileak, piper-gasek, ur-
kanoiek, atxiloketek eta larderiak giza eskubideak urratzen dituzte. 

Itzultze automatikoak onartezinak dira. Espainiak berehala eman behar 
dio amaiera jarduera horri Melilla eta Ceuta hiri autonomoetan. Hesitik 
Marokora egiten diren itzultzeak inolako prozedurarik gabe egiten dira 
eta ez dituzte betetzen giza eskubideen eta nazioarteko babesaren 
arloan ditugun nazioarteko betebeharrak.

Gerratik, jazarpenetik edo ziurgabetasun-egoeratik ihes egin nahian 
Europara iristen ahalegintzen diren pertsonek izugarri sufritu dute jada. 
Iristen diren Europako mugara iristen direla, eskubidea dute duintasunez 
eta beren eskubideak errespetatuz har ditzaten, beren migrazio-estatusa 
alde batera utzita. 

Amirren aita 40 urte baino gehiagoz aritu zen lanean mediku gisa 
Afganistango gobernuarentzat. Hori krimena zen talibanen iritziz. Orain 
urtebete, adineko gizonak heriotza-mehatxuak jaso zituen. Amirrek 
pixka bat geroago alde egin zuen. Iranen lan egin zuen bidaiarako dirua 
biltzeko eta gero Greziara joan zen. “Europan eraiki behar dut nire bizitza 
eta orduan nire familia ekarri.” Etengabe daude harremanetan: “Wifia 
dagoen tokietan deitu egiten diet, hementxe nagoela esateko. Orduan 
zoriontsu dira, eta negar egiten dute hitz egiten dugun bakoitzean… “.
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8. Danielle Vella (JRS). Familia-loturak etetea: http://www.hospitalidad.es/romper-los-lazos-familiares

AMIR:

BERAIEK 
SALBATZEKO 
ETORRI NAIZ 
EUROPARA, 
ULERTZEN? 8

Gizon gazte askok beraiek nahi dutelako 
joaten dira aurretik Europara, beren 
emazte eta seme-alabengatik ez ezik, baita 
guraso eta anai-arrebengatik ere. Amir 
Ghaznikoa da, Afganistangoa. “Kezkatuta 
nago nire familiagatik. Bakarrik daude 
eta talibanengandik ezkutatuta. Nire aitak 
78 urte ditu eta ni naiz seme zaharrena. 
Gurasoak eta anai-arrebak zaindu behar 
ditut. Beraiek salbatzeko etorri naiz 
Europara, ulertzen? “
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9. Gobernuak iragarri du 2016ko ekainaren erdi inguruan 386 berrezarriko dituela -285 Libanotik 
etorritakoak eta 101 Turkiatik-.

2. Biziak salbatzea
Pertsona askok itsasoko bidaiak egiten jarraitzen dute Europara iristeko, 
eta asko ahaleginean hiltzen dira. Zenbat eta gehiago itxi mugak, 
arriskutsuagoak bihurtzen dira ibilbideak. Europak indartu egin behar ditu 
biziak salbatzeko bilaketa- eta erreskate-operazioak. Biziak salbatzea 
agindu morala da, eta ez mugak kontrolatzea. Eta Mediterraneoko 
operazioen lehentasuna izan behar du. 

3. Asilo-prozedura bidezkoak, lasterrak eta 
indibidualizatuak
Egunero Europara iristen diren pertsona gehienak hainbat herrialdetako 
gatazketatik eta indarkeriatik ihes egiteko asmoz etortzen dira. Espainiari 
eta Europako gobernuei eskatzen diegu errespetatzeko asiloa eskatzeko 
giza eskubide unibertsala. Edozein delarik jatorriko edo helmugako 
herrialdea, asilo-prozedurek bidezkoak, indibidualizatuak, lasterrak, 
eraginkorrak eta estatu kide guztietan antzekoak izan behar dute. 
Gure herrialdera iristen diren errefuxiatu gehienek ez dute ikusten 
Espainia beren etorkizuneko bizitza garatzeko moduko herrialde gisa, 
eta beste herrialde batzuetara iristen ahalegintzen dira. Neurri batean, 
asilo-prozeduraren eta Espainiako harrera-sistemaren gabeziengatik. 
Gobernuak aurre egin behar dio irudi hori aldatzeko arazoari.

Espainiak urgentziaz onartu behar du Asilo Legea garatuko duen araudia, 
2009az geroztik egiteko dagoena.

Asilo-eskatzaileen harrera-sistemaren malgutasuna eta iraunkortasuna 
bermatzea eta epe ertainean gizarteratzen laguntzea xede duten 
finantzaketa-mekanismoak sortu behar dira. Espainiako asilo-sistema 
berrikusi egin behar da autonomia-erkidegoek, hiriek eta hiritarrek ere 
parte har dezaten.

4. Birkokatze- eta berrezartze-konpromisoak 
bete eta zabaltzea  
Gure herrialdeak hartuko dituela hitzemandako 16.000 pertsonak Grezia 
eta Italiatik birkokatzea arintzea. 2015ean 18 lagun soilik iritsi ziren eta 
2016ko maiatzean Gobernuak adierazi zuen ekaina amaitu baino lehen 
200 lagun birkokatuko dituela, 150 Greziatik etorritakoak eta 50 Italiatik.

Espainiak adostu zuen bezala, gatazkan daudenen inguruko 
herrialdeetatik 1.449 errefuxiatu berrezartzeko prozesua arintzea. 
2015ean eta 2016ko maiatza arte ez da pertsona berrezarri bakar bat 
ere iritsi 9.  
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Premiazkoa da estatu kideek, Espainia barne, beren konpromisoak 
ahalik eta lasterren betetzea eta horretarako behar diren mekanismoak 
gaitzea. Berrezartzea eta birkokatzea Europar Batasun osoan partekatu 
behar dira eta babes bila dabilen pertsona-kopuruaren proportzionalak 
izan behar dute. 

5. Legezko sarbide seguruak gaitzea
Errefuxiatuei irtenbideak emateko eta trafikatzaileei irabazi handiak 
ematen dizkien negozioa saihesteko, legezko sarbide seguruak gaitu 
behar dira, esaterako, familia birbatzea, birkokatzea eta berrezartzea, 
Espainiak atzerrian dituen kontsuletxe eta enbaxadetan asiloa edo bisa 
humanitarioak edo gatazkan daudenen inguruko herrialdeetan ikasketa 
unibertsitarioak egiteko bekak eskatzeko aukera izatea.

6. Laguntza humanitarioa eta nazioarteko 
lankidetza 
Gatazkan dauden herrialdeetan eta ingurukoetan pertsonek babes eta 
laguntza egokirik ez izatearen arrazoia, neurri batean, funts-urritasuna 
da. Ezinbestekoa da errefuxiatu-kopuru handiak hartzen dituzten 
inguruko herrialdeekiko babesa handitzea, haien baliabide eta zerbitzuek 
jasaten duten presioari aurre egiten laguntzeko. Laguntza humanitarioa 
handitu egin behar da, bai eta herri horien garapenerako laguntza ere 
geldituta dauden sektoreei laguntzeko, esaterako, hezkuntza-sektoreari. 
Errefuxiatuei lagundu egin behar zaie, bai eta abegi-herrialdeetako 
kolektibo ahulenei ere. Horretarako, Espainiak handitu egin behar 
du gatazkan dauden herrialdeei eta herrialde mugakideei laguntzeko 
eskualdeko eta nazioarteko planekiko konpromisoa eta finantzaketa 
horren erabileraren gaineko gardentasuna hobetu behar du.

2014an, Europar Batasunaren Garapenerako Laguntza Ofiziala (GLO) 
Errenta nazional Gordinaren % 0,4koa izan zen eta Espainiarena, berriz, 
% 0,14koa -2009koa % 0,4koa-. Bi kopuruak oso urrun daude Nazio 
Batuek finkatutako % 0,7ko helburutik, eta Espainiako GLO gutxieneko 
historikoetara iritsi da. Espainiak eta Europak % 0,7arekiko konpromisoa 
berreskuratu behar dute, eta Espainiak, datorren legealdian, ENGren % 
0,4 gorde behar du GLOrako. Espainiako Lankidetzaren 2017-2020 Plan 
Zuzentzaileak Espainiako lankidetza-politika suspertzeko konpromisoak 
izan behar ditu. Garapenerako aurrekontuak blindatu egin behar 
dira, gobernuen borondatearen pean egon ez daitezen. Funts horien 
kudeaketaren gardentasuna areagotu behar da eta emaitza eraginkorrak 
bermatu.

Laguntza Humanitariorako Espainiako aurrekontua GLOren % 4 baino ez 
da 11. Espainiak GLOren % 10 gorde behar du Laguntza Humanitariorako. 
Larrialdiko egoeretan hezkuntza finantzatzeko 2016ko 23an eta 24an 
egindako Laguntza Humanitarioaren Mundu Gailurrean abian jarritako 
“Hezkuntzak ezin du itxaron” funtsean Espainiak bere ekarpena egin 
dezan eskatzen dugu.
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QUSAI, EUROPARAKO BIDAIA GOGORRA  
10

Qusaik 27 urte ditu eta bere historia Damaskon 
hasi zen. Nahiago luke leku hartan inoiz bizi izan 
ez balitz, ezta gerra hasi aurretik ere. Gurpil-
aulkian zegoen osteogenesi inperfektua izeneko 
gaixotasunagatik, eta beti pentsatu izan du bere 
herrialdeak ezin zizkiola eskaini behar zituen 
zerbitzu eta aukera espezializatuak. Qusaik 
Siriatik alde egitea erabaki zuenean, pasaportea 
eskatu zuen. Ironiaz egiten du irribarre erantzuna 
gogoratzen duenean: «Herrialdetik ezin nuela 
irten esan zidaten, ez nuelako soldaduska egin, 
eta armadara joan behar nuela. Leku batetik 
bestera ibili nintzen, osasun-azterketa egitea 
eta soldaduskatik libre nengoela adierazten 
zuen ziurtagiria lortu arte. Azkenean, lortu nuen 
pasaportea».

Turkian, Qusaik ACNUR erakundeari eskatu zion 
hirugarren herrialde batean berrezartzeko. Baina 
bere ahalegin guztiak antzuak izan ziren. «Itxaron 
egin behar nuela esan zidaten, nire kasua aztertzen 
ari zirela eta. Eta azkenean dei bat jaso nuen ezer 
ezin zutela egin esanaz. Neure buruari esan nion: 
Ez zait itxaropenik geratzen. Eta Greziara joatea 
pentsatzen hasi nintzen».

Qusaik, ordea, ezin zuen bidaiatu ondoan izango 
zuen eta zainduko zuen pertsona baten laguntzarik 
gabe. Zorionez, Ahmed ezagutu zuen eta lagun 
egin ziren. 2015eko urriaren amaieran autobusa 
hartu eta Istanbuletik Esmirnara joan ziren 16 
orduko bidaian. Qusaik 2.000 dolar ordaindu 
zituen, zeukan guztia, Ahmedek eta berak «itsasoa 
zeharkatu ahal izateko». Azaldu egingo dut: 
«Neure buruari hitzeman nion itsasoa zeharkatzen 
laguntzen zidan pertsonari bidaia ordainduko 
niola. Mesedea itzultzea bezala izango zen».

Beste 45 lagunekin batera, Turkiako kostaldeko 
leku isolatu batera eraman zituzten eta «nagusiari» 
itxaroteko agindu zieten. Qusaik kontrabandista 
deskribatzen du: «Nagusia lur orotako ibilgailu 
batean etorri zen. Oso harroa zen, film batetik 
irtendakoa ematen zuen. Pistola bat zeraman 
gerrikoan, eta eguzkitako betaurrekoak eta 
larruzko jaka bat; eta purua erretzen etorri zen. 

Haren gizon guztiek zituzten pistolak». Qusaik dio 
hau esan ziela «nagusiak»: «Asko kezkatzen gara 
zuen biziagatik. Ontzi hau Italian egindakoa da. 
Ona da, zuengatik kezkatzen naizelako». Eta gero 
Qusairen gurpil-aulkia itsasora botatzeko agindu 
zuen Qusaik ezin zuelako ordaindu haren lekua.
Olatu beltz beldurgarri haiek ikustean, Qusai asko 
beldurtu zen: «Ontzia ur izoztu hartan iraultzen 
bazen zer gertatuko zen galdetu nion neure 
buruari. Agian bizirik aterako naiz, eta agian ez, 
pentsatu nuen. Ez zait axola. Hau da nire azken 
aukera. Ez dago atzera-bueltarik, eta ez dago 
ikaratu beharrik».

Qusaik gainditu zuen bidaia… ozta-ozta izan 
bazen ere. Ontzia abiatu baino lehen, ezkerreko 
besoa hautsi zuen emakume bat gainera erori 
zitzaionean. Txikia zenez, olatuek kolpatu zuten, 
eta ezin zuen ia arnasarik hartu jendez betetako 
toki hartan. Ahmedek ahal zuena egin zuen: 
Ahmedek oihu egin zien gainerakoei kontuz ibil 
zitezen, eta nire paretik kentzen eta niri lekua 
egiten ahalegindu zen. Ordubete igaro ondoren, 
ura bularreraino iristen zitzaidan. Ezin dut adierazi 
zein hotza zegoen; hezurretaraino sartzen 
zitzaidan. Ahmed aurpegian zaplaztekoak ematen 
hasi zitzaidan konortea galtzen ari nintzelako».

Hiru ordu eta erdi igaro ondoren, denbora 
gehienean biraka, Greziako Nera uhartera iritsi 
ziren, eta Qusai itsasertzeraino iritsi zen inork 
ikusi gabe. Baina orduan, bere hezur hauskorrak 
kraskatu egin ziren berriz ere. Harrietan barrena 
neraman gizonetako bat labaindu egin zen. Ni ere 
erori egin nintzen eta hanka hautsi nuen. Oihu egin 
nuen. Harrietan etzan eta salbamendu-txalekoekin 
estali ninduten, berotzeko».

Beste errefuxiatuak joan egin ziren, baina Ahmed 
eta Qusai hondartzan eserita egon ziren hainbat 
orduz, norbaitek erreskatatzeko itxaropenarekin. 
Minagatik eta hotzagatik zorabiatuta egon arren, 
Qusai aldarte onean zegoen. «Hitz egiten ari 
ginen, ohi bezala. “Ondo al zaude?” “Lortu dugu!” 
eta barrez hasi ginen».
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Europako errefuxiatuei laguntzeko Europako eta Espainiako funtsak ez dira 
kendu behar nazioarteko laguntzako eta laguntza humanitarioko funtsetatik 
edo ez dira halakotzat kontatu behar, funts espezifikoak eta gehigarriak 
izan behar dute 12.

Ezinbestekoa da lekualdatzeen egiturazko kausak prebenitzeko eta horiei 
aurre egiteko lan egitea, besteak beste, gatazkak, indarkeria, pobrezia, 
desberdintasuna, baliabide naturalak eskuratzeko lehia, klima-aldaketa, 
ustelkeria eta arma-merkataritza, etxetik gogoz kontra alde egiten duten 
gizon, emakume eta umeen gero eta exodo handiagoa alderantzikatzeko 
helburuarekin. Epe luzera begiratzen duen lidergo politiko eta soziala 
beharko ditu horrek, eta giza baliabideak eta baliabide finantzarioak 
planetaren ongizaterako eta iraunkortasun globalerako erabiltzea. 
 

7. Gizarteratzen laguntzea
Migrazio- eta asilo-politikak soluzio iraunkorrak eta egokiak eskaini behar 
ditu migratzaileak eta errefuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko.
Hezkuntza eta prestakuntza gizarteratzeko gako-faktoreak dira. Hauek dira 
gure eskaerak: hizkuntza bizkor ikastea bermatzen duten programa onak 
martxan jartzea, atzerriko ikasle-kopuru handiak zituzten ikastetxeetan 
derrigorrezko hezkuntzaren kalitatea eta pertinentzia babestea, atzerritarren 
titulu eta kualifikazioak aitortzea erraztea eta lanbide-heziketa bideratzea. 

Errefuxiatu eta migratzaileei aukera eman behar zaie gure herrialdean 
ezartzeko, negozioak sortzeko eta hazkunde sozial eta ekonomikorako 
aukerak izateko.

Errefuxiatuak eta etorkinak gure artean izateak gure gizarteetan 
pentsamoldea ireki eta aldatzea ere eskatzen du. Abegi ona berrestea, 
arrazismoari eta xenofobiari aurre egitea eta kultura-aniztasuna balioesten 
duen bakezko bizikidetza sustatzea behar dugu. 

Herritartasun globalerako hezkuntza sustatu behar da behar adina 
baliabide jarrita; izan ere, giza mugikortasuna dinamika global gisa ulertzen 
laguntzen du bere kausen azterketa kritikotik abiatuta; halaber, enpatia 
izaten laguntzen du, hau da, giza familia bakar batekoa izateko kontzientzia, 
kultura arteko bizikidetza eta herritar konpromisoa izaten laguntzen du. 
Horiek dira edonolako erradikal bihurtzearen aurkako antidoto onenak, 
pertsona bakoitzari eta komunitate bakoitzari “abegi-lur” gisa berresteko 
aukera ematen diotenak. 

Joan zen apirilean, Italiako Errefuxiatuentzako Jesuita Zerbitzuak Frantzisko 
Aita Santuaren abegiari buruzko mezu gogorra argitaratu zuen: “Barkatu 
gure gizarteen itxikeria eta axolagabetasuna, zuen presentziak eskatzen 
dituen bizitza- eta pentsamolde-aldaketaren beldur direnena”. 13  

Aldaketa-garaiak segurtasun eta ziurtasunik gabeko garaiak dira. Egin 
dezagun lan hormak eraisteko eta mundua bere osotasunean hartzen 
duen askotariko gizartea eraikitzeko. Eraiki dezagun ABEGI ONA, egunero, 
politikoki eta denon artean. Eraiki dezagun denontzat posiblea eta 
iraunkorra den etorkizuna.
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11. GLB-ELGE (2016). The DAC’s main findings and recommendations: http://www.oecd.org/dac/
oecd-development-co-operation-peer-reviews-spain-2016-9789264251175-en.htm 

12  GGKEEK (2015). Espainiak eta Europak ez dituzte betetzen garapenerako lankidetza-arloan eza-
rrita dituzten helburuak: http://coordinadoraongd.org/2015/11/espana-y-europa-incumplen-sus-pro-
pios-objetivos-en-materia-de-cooperacion-para-el-desarrollo/ 

13. Italiako Errefuxiatuentzako Jesuita Zerbitzua (Astalli zentroa), urteko txostenaren aurkezpena, 
Erroma, 2016ko apirilak 19. https://www.youtube.com/watch?v=VgXIrZsrgoA
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Alboan, Entreculturas, Hogar San José Fundazioa eta 
Migratzaileentzako Jesuita Zerbitzua Jesusen Lagundiak 
Espainian dituen gizarte-erakundeak gara. 
 
Abegi Kanpainarekin, Jesusen Lagundiko Gizarte Sektoreko 
erakundeok gure ezagutza, esperientzia eta lana batu nahi ditugu 
migratzaileekin eta errefuxiatuekin elkartasuneko eta inklusioko kultura 
bat sustatzeko. Abegiaren, lankidetzaren, eraginaren, sentsibilizazioaren eta 
hezkuntzaren bidez, ulertzeko, konpainia egiteko, babesteko eta ongietorria 
egiteko gune bat sortu nahi dugu.


