2018KO MEMORIA

HOSPITALIDAD kanpaina Espainiako Jesusen Lagundiaren Gizarte Sektoreko erakundeek sustatutako
ekimen bat da, lehentasun apostolikoa baita behartsuenei arreta ematea, eta erantzuna eman behar
zaiolako milaka indarkeria-egoeretatik ihes Europako herrialdeetara iritsi diren milaka errefuxiaturen
egoerari.
Jesuiten sektore sozialeko erakundeek jakintzak eta lana bateratu dituzte, Hospitalidad.es kanpainaren
bitartez haiei abegi egin, gurean hartu eta haiekiko elkartasun-kultura sustatzeko, migratu behar izan
ondoren Mendebaldeko herrialdeetan nazioarteko babesa bilatzen dutenean. Sektore sozialeko hiru alor
nagusien erakundeek (migrazioak: SJM–; lankidetza: Entreculturas eta ALBOAN; eta adingabeak: orain
Red Mimbre deitua) indarrak batu zituzten eta, beste alor batzuetako erakundeekin batera, baita tokiko
plataforma apostoliko guztietan lurralde-mailan antolatutako beste lantalde batzuekin batera,
Hospitalitate kanpaina sortu zuten. Lau ekintza-arlotan banatuta dago: abegia, lankidetza, sentikortzea
(azken honetan hezkuntza gehi daiteke) eta eragina.
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SARRERA
Lagun estimatuak:
2018. urtea elkartasun eta abegi kultura eraikitzeko eta sustatzeko aldi bat izan da berriz ere. Frantzisko aita santuak
migratzaileentzat eta errefuxiatuentzat adierazitako lau aditzak oinarrian (abegi egin, sustatu, babestu eta integratu), hirugarren
urtez ibili dugu justizia sozialaren, abegiaren eta inklusioaren alde borrokatzeko bidea. Jesuiten erakundeek jardun-eremu
horietan duten esperientziatik abiatuta (lankidetza, abegia, sentikortzea eta eragina), lanean jarraitu dugu, asilo-eskatzaileei
laguntzeko sistema ofizialak uzten dituen hutsuneak estaliz; lekualdaketa horiek eragiten dituzten kasuak aztertuz eta eraldatuz;
eta sentikortuz, iritzi publikoak kontzientzia har dezan aniztasunak eta kultura-trukeak gizartean sortzen dituzten aukerei buruz.
Testuinguru global honetan, gero eta gehiago murrizten dira migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideak. Banantzen gaituzten
harresiak altxa baino, kulturak elkartzen dituzten zubiak eraiki behar ditugula aldarrikatzen jarraitzen dugu. Ikus dezakegu giza
mugikortasuna ez dela gelditu, eta horren erakusgarri dira, besteak beste, Mexiko zeharkatu duten erdialdeko amerikarren
karabanak (ikusgaiak nahiz ikusezinak) edo Espainiako Hegoaldeko mugara iritsitakoen gorakada. Ohartu gara Estatu Batuetako
eta Europar Batasuneko migrazio-politikek (non bloke xenofoboa aurrera egiten ari baita, eta gero eta pisu handiagoa baitu)
sufrimendu gero eta handiagoa sortzen dutela lekualdatutako pertsonengan, eta gero eta bide arriskutsuagoak hartzera behartzen
dituztela, trafiko-sareetan erorarazten dituztela, eta jatorriko herrialdeetako pobreziari aurre egin nahian bizitza hobe baten bila
migratzeko eskubidea murrizten diela, sartzeko eta etortzeko bide segururik eta legezkorik ezean.
Europan eta estatuetan oinarrizko giza eskubideak bermatuko eta errespetatuko dituzten politikak sustatzeko, eta gure gizartean
abegi-kultura sortzen jarraitzeko, bizitakoa eta landutakoa oroitzea da modu onena. 2018an 280tik gora pertsonari egin diegu
abegi, 50 ekimenetan baino gehiagotan; 3.300 pertsonari baino gehiagori lagundu diegu gizarteratzeko prozesuetan; eta
sentikortzeko eta eragiteko 280 ekitaldi publiko baino gehiago egin ditugu, lurraldeko 45 lekutan baino gehiagotan.
Mila esker egindako bide guztiagatik. 2019an ere Hospitalitate izaten jarraituko dugu, pertsona zaurgarrienen eskubideen alde
eginez.
Hospitalidad
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URTEA ZIFRATAN

281

3.300

PERTSONARI EGIN
ZAIE ABEGI

PERTSONARI BAINO GEHIAGORI
EMAN ZAIE LAGUNTZA

50ETIK GORA EKIMENETAN

IKASTAROEN, TAILERREN, LEGEAHOLKULARITZAREN ETA ABARREN BITARTEZ.

SENTIKORTZEKO ETA ERAGITEKO IA

300
JARDUERA PUBLIKO
EGIN DIRA
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45
LEKUTAN BAINO
GEHIAGOTAN

2018A BEGIRADA BATEAN
URTARRILA

OTSAILA

Emigratzailearen eta errefuxiatuaren
munduko jardunaldia

“¿Acoger sin integrar?”
txostena aurkeztu genuen

Helena Maleno
defendatu genuen

Espainiako asiloeskatzaileen integrazioegoerari buruzko azterlan
bat da.

Haren kriminalizazioa geldiarazteko
sinadurak bildu genituen.

Isiltasun-zirkuluak egin eta Aita
Santuaren lau aditzak antolatu genituen.

OTSAILA

OTSAILA

Tarajalgo tragediaren
IV. urteurrena

"Somos migrantesMigrazaileak gara”
erakusketa

Mugetan izandako biktimen
oroimena aldarrikatu eta justizia eskatu genuen.

EKAINA

URTE OSOAN ZEHAR

Hainbat probintziatan

MIGRANTES CON DERECHOS SAREA

#CaminosDeHospitalidad abiarazi genuen

Hegoaldeko mugarantz bidaiak

Migratzaileekin eta errefuxiatuekin batera oinez egitera atera
ginen, haien abegia eta inklusioa lantzeko.
2.000tik gora lagunek 25.000 kilometro ibili zituzten 15 lekutan

AZAROA

Elizaren gizarte-lana ezagutzea

Karabana Ikusezinak
Erdialdeko Amerikako migratzaileen
errealitatea eta babes falta ikusaraztea
IRAILA

ABENDUA

Gobernuko erakundeei txostena eman
eta aldarrikapenak egin genizkien

Migratzailearen Eguna
Hitza eman genien beren esperientziak azaldu zitzaten
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ABEGIA
2018an etengabe hazi da elkartasunarekin bat
egin eta migratu behar izan duten pertsonei
abegi egitera eta laguntzera batu diren
pertsonen kopurua.
Ekimen berriak agertu dira eta beste batzuk
finkatu egin dira; horietako zenbait, bultzada
behar zuten lekuetan. 281 pertsona igaro dira
50 harrera-baliabidetatik baino gehiagotik.

Zenbait zifra

280

bost gunetan egindako

pertsonari baino
gehiagori egin zaie abegi

gora ekimenetan

50etik

3.300
pertsonari baino gehiagori
eman zaie laguntza
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BARTZELONAN: 29
EUSKADIN:
53
MADRILEN:
108
ANDALUZIAN: 71
VALENTZIAN: 20

65 ADINGABE
27 FAMILIA

hizkuntzako eta oinarrizko konpetentzietako ikastaroetan
eskubideei buruzko eta ahalduntzeko lantegietan
lege-aholkularitzan
komunitatean parte hartzeko jardueretan
asilo-babesa galdutako kasuetan

948
523
777
635
420

LANKIDETZA
Hospitalidad kanpainak nazioarteko lankidetzako zenbait
proiektu sustatzen ditu, eta munduan zehar hainbat lekutan
defendatzen ditu errefuxiatuen eskubideak. Aktiboki lan
egiten dugu hezkuntzara sartzeko aukera eta bizitzeko
gutxieneko baldintza duin batzuk bermatzeko.
2018. urtean, zenbait ekimen egin ditugu Hospitalidad
kanpainarekin batera egin diren nazioarteko lankidetzako
proiektuen barruan:
15.000 lagun baino gehiago atera ziren Hego Sudanekin
elkartasuna adierazteko korrika egitera Entreculturas-ek
2018an antolatutako 13 lasterketa solidarioetan.
ALBOAN erakundeko talde batek Atenas bisitatu zuen
otsailean, Greziako JRSk gonbidatuta, kanpalekuetan
errefuxiatuekin egiten ari diren larrialdiko lan
humanitarioari buruz jakiteko.
Siriako gerraren zazpigarren urtemugan, errefuxiatuei
arreta humanitarioa emateko programak eskatzeko
sinadurak bildu ziren ALBOAN-en eta Entreculturas-en
baterako kanpaina batean, Visibles.org plataformaren
bidez.
'Caravanas Invisibles' dokumentuaren bidez, azaroan,
salatu egin genuen zer-nolako babes-faltari eta
indarkeriari aurre egin behar dieten beren
herrialdeetatik ihesi ari diren milaka erdialdeko
amerikarrek, eta erakunde jesuitek (RJM CA-NA) tokian
bertan egiten duten lana nabarmendu genuen.

BOST EREMUTAN ALDEZTEN DITUGU
LANKIDETZA-PROIEKTUAK
Hezkuntza-laguntza Libanon
dauden errefuxiatuentzat
Larrialdiko laguntza
humanitarioa Europan dauden
errefuxiatuentzat
Hezkuntza Hego Sudanen
dauden errefuxiatuentzat
Behartutako
migratzaileentzako laguntza
Nador hegoaldeko mugan
Kalitateko hezkuntza inklusiborako
sarbidea Kongoko Errepublika
Demokratikoan
Fotos: Fe y Alegría, JRS y DDM Tánger
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SENTIKORTZEA ETA ERAGITEA
#CaminosDeHospitalidad izeneko ekintzaren inguruan
antolatutako jarduerek markatu dute 2018. urtea: 2.000tik
gora lagunek hartu zuten parte, migratzaileekin eta
errefuxiatuekin batera 25.000 kilometro baino gehiago eginez,
15 gunetan. Aniztasuna eta gizarte abegitsu eta inklusiboa
aldarrikatzeko modu bat izan zen.
Gainera, lurralde osoan sentikortzeko hainbat ekintza egin ziren:
erakusketak, hitzaldiak, eztabaidaguneak, jarduera ludikoak,
kontzentrazioak, manifestazioak, eta abar.

Zenbait zifra
Guztira, sentikortzeko
eta eragiteko

egin ziren
lurralde osoko

291

48

jarduera publiko

hiritan

Martxoa 2019
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