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Historian izan den errefuxiatuen krisirik larriena bizi dugu
gaur egun. 59,5 milioi pertsona, jazarpenaren, gatazken,
indarkeria orokortuaren edo giza eskubideak urratzearen
ondorioz, beren etxeak uztera eta etorkizun ezezagunaren
bila joatera behartuta daude. Kopuru hori Espainiako
herritar-kopurua baino nabarmen handiagoa da, kontuan
hartuta Espainiak 46,5 milioi biztanle dituela.
Imajinatzen al duzu herrialde oso
bateko biztanleak beren etxeak
uztera behartzea?

Horrelako kopururik ez da sekula ezagutu, eta joera hori gorantz doa (azken 3 urteotan, lekualdatu
den pertsona kopuruak % 40 egin du gora); horrek egoera larritu baino ez du egiten.
Testuinguru horretan, Siriak leku garrantzitsua du. 2011tik, gerra zibila bizi du Siriak; Bashar
Al-Asad-en gobernua (ez demokratikoa) eta, aurrez aurre, oposizioa, erakunde uniformea ez dena;
alegia, beren artean ere aurka dauden hainbat eragilek osatzen dutena (Siriako Armada Librea, Fronte
Islamiarra, Al Nursa –Al Qaeda Sirian– , Estatu Islamiarra).
Gerra horretan, herritar zibilek beren etorkizuna arriskuan ikusi dute, eta herritarren erdiak baino
gehiagok beren etxeak utzi behar izan dituzte. Herrialde hau errefuxiatu gehien (3,88 milioi) duen
jatorrizko herrialde bihurtu da; gainera, herrialdearen barruan bertan lekualdatu diren 7,8 milioi
pertsonak ere hartu behar dira kontuan.

© Kristóf Hölvényi/JRS

Munduan lau errefuxiatutik ia bat siriarra da jatorriz.
Baina, Siria ez da jatorrizko foku bizi bakarra.
Errefuxiatuen erdia baino gehiago hiru herrialde
hauetako batekoak da: Siria, Afganistan eta
Somalia.

Indarkeria dela eta (eta, horrez
gainera, baliabiderik eza,
besteak beste), biztanleak
lekualdatzen ari dira.

Zifra horiek kezkagarriak dira, baina, hala ere, zifra
horietatik kanpo geratzen dira etorkizun ezezagun baten
bila beren etxeak utzi behar dituzten biztanleak.
ACNURek, migratzaile baten eta errefuxiatu baten artean
bereiztea zaila dela onartuta ere, “migratzaile batek bere
jatorrizko herrialdeko gobernuaren babesa duela” dio,
eta errefuxiatuak ezetz, ez duela.
Errefuxiatuaren eta migratzailearen artean lerro oso
mehea dagoela hausnarrarazten digu horrek. Kasu
askotan, asiloa eskatzen duten eta errefuxiatu-baldintza
aitortuta ikusten ez duten pertsonak dira, horren
ondorioz, eskubiderik gabe dauden pertsonak; orduan,
etorkin bihurtzen dira harrera-herrialdean.
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Aldi berean, bizirik irauteko migratzen duten pertsonak dira; pobrezia-egoeran, beren osotasuna
arriskuan jartzen duten ingurumen-baldintzetan eta gatazka-baldintza ez aitortuetan daudenak.
Pertsona horiek bizi dituzten egoerak ere, sarritan, arriskutsuak dira neurri berean, baina, hala ere,
ezin dute eskuratu errefuxiatu-baldintzak duen onarpen juridikoak ematen duen babesa. Horrek
ahultasun-egoera areagotzen du.
Garrantzitsua da kontuan izatea errefuxiatuen harrera-herrialde nagusiak beren auzoko herrialdeak
izaten ari direla.

Turkia errefuxiatu gehien hartzen dituen
herrialdea da, eta, haren ondoren,
Pakistan, Libano, Iran, Etiopia eta
Jordania daude. Errefuxiatuen % 86
garapen bidean dauden eskualdeek
hartzen dute; errefuxiatu guztien % 42
2014an BPGa per capita 5.000 dolarretik
behera izan duen herrialdeetan bizi zen
(Espainian BPGa per capita 34.899 dolar
da).

© Andy Ash/JRS

Testuinguru horretan sortu da
Hospitalidad.es kanpaina. Kanpainak
begirada integrala proposatzen du giza
mugikortasunaren aurrean; izan ere, gaur
egun, migratzaile eta errefuxiatu asko
Europaren ateetara deika ari dira.

Pertsonen mugimendua eragiten duten kausak ulertzeko, harrerarako eta laguntzarako ekintza
zehatzak sustatzen ditu, eta ez du ahazten migratzaileen jatorrizko herrialdeetan laguntza ematea.
Halaber, bidegabekeriak salatzen ditu, eta giza eskubideen politikak eta errespetuzko erantzunak
proposatzen ditu.
Kanpaina honen helburuetako bat da “laguntzea gizarteak giza mugikortasuna eragiten duten kausak
uler ditzan, migratzaile eta errefuxiatu guztiekin elkartasun- eta inklusio-kultura eragiteko”; hori
lortzeko tresna pribilegiatua da hezkuntza.
Horretan oinarrituta, material hau aurkezten dizuegu. Material honen helburua da, eremu formaleko
eta ez formaleko hezitzaileek ume eta gazteekin lan egitean, laguntza ematea abegikortasunaren eta
migratzaileekiko harreraren kultura sustatzeko. Horrela, nabarmendu nahi da zenbateko garrantzia
duen lan egiteak, batetik, gatazken kausa eragozteko eta, bestalde, bidezko migrazio-politikaren
eraikuntzan erantzukizuna duten instantzien gaineko eragina sustatzeko.
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Umeentzako proposamena

Alegríaren eta Éxodoren istorioa

Adina: 6-9 urte
Jardueraren iraupena: 45 minutu

Jardunbidea
Aulkiekin zirkulu bat egingo dugu, eta
Alegríaren eta Éxodoren argazkia erakutsiko
diegu.

?

Ezagutzen dugu edo entzun dugu hitz egiten
Alegríaren eta Éxodoren kasua bezalako
beste batzuez; alegia, etxea utzi behar izan
duten pertsonen kasuez? Hala bada,
gainerako taldekideekin partekatuko ditugu.

?

Ikusi dugun bezala, pertsona batzuek beren
etxea utzi behar dute, derrigor. Zuen ustez,
zergatik egiten dute? Zerk bultza ditzake
erabaki hori hartzera? Nola uste duzu
sentitzen direla?

?

Pentsatu zuon etxearen eta zuon bizitzaren
inguruan. Guk daukagunetik zer gustatuko
litzaiguke Alegríak eta Éxodok edukitzea?

Saiatuko gara Alegríaren eta Éxodoren historia
kontatzen, argazkian ikusi dugunean oinarrituta:
?

Nola dute izena? Non bizi dira? Nolakoa da
beren etxea?

?

Beren aurpegia ikusita, pozik bizi dira?

?

Nola imajinatzen dugu beren bizitzetako
egun bat?

Dinamizatzaileak ematen diren erantzunak idatz
ditzake arbelean.
Horri buruz hitz egin ondoren, bideoa jarriko
diegu, Alegríaren lekukotzarekin. Hementxe
dugu: https://www.youtube.com/watch?v=K3Q
OCzMOyTA
Lekukotza entzun ondoren, talde handian
hausnartuko dugu, eta, horretarako, honako
galdera hauek baliatuko ditugu:
?

Nola dute izena bideoan agertzen diren
pertsonek (ama eta semea)?

?

Zergatik irten behar izan zuten beren herritik
Alegríak eta Éxodok? Zer gertatu zen?

?

Aldeak daude lehen imajinatzen genuen
istorioaren eta benetako istorioaren artean?

Amaitzeko, ikasleei eskatuko diegu azken
galderaren erantzunen bidez Alegríaren eta
Éxodoren marrazki bat egiteko, non Alegríak eta
Éxodok edukitzea nahiko genituzkeen gauza
guztiak agertuko diren (eskola, ospitalea,
jatekoa...).
Materiala:
•

Ordenagailua eta proiektagailua.

•

1. eranskina: Alegríaren eta Éxodoren argazkia.

•

Kartoi meheak, errotuladoreak, margoak...

* Entreculturas-en egokitzapena: 12 pasos para un
mundo mejor. 20 de junio, día mundial de las
personas refugiadas.
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1. eranskina
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Neska-mutilentzako proposamena

Jarduera: etorkizuneko aukerak

Adina: 10-12 urte
Jardueraren iraupena: 60 minutu

Jardunbidea
Ikasleei eskatuko diegu beren lehenaldiko
oroitzapen baten gainean hausnartzeko, ume
zireneko baten gainean, beren orainaren
gaineko oroitzapen baten gainean (zer egiten
duten, zer gogoko duten...), bai eta etorkizuna
nola imajinatzen duten ere (nagusitan zer izan
nahi duten...). Hiru gauza horien inguruan
hausnartu ondoren, pertsona bakoitzak paper
batean marraztu behar du hausnartutakoa. Folio
bat lehenaldirako, beste bat orainaldirako eta
beste bat etorkizunerako.
Marrazkiak ditugunean, ikasleak 5 edo 6
pertsonako taldeetan banatuko ditugu. Talde
bakoitzari “Etorkizuneko aukerak” materialaren
marrazkien kopia bat entregatuko zaio. Azalduko
diegu material horretan jaso dela beren etxeetatik
lekualdatu ziren eta Errefuxiatuentzako
Jesulagunen Zerbitzuaren laguntza izan zuten
nerabeek 2003. eta 2006. urteen artean Salalan
(Liberia) eginiko argazkiak. Taldeek beren
marrazkiak eta entregatu dizkiegunak erkatuko
dituzte, eta inpresioak partekatu. Honako
galdera hauen inguruko elkarrizketa laburra
irekiko dugu:
?

Ba al dakizu zer esan nahi duen pertsona bat
errefuxiatua izatea? Lekualdatua izatea?

?

Ikusi, entzun edo irakurri duzu pertsona
lekualdatuez edo errefuxiatuez hitz egiten
duen albisterik?

?

Beren etxeak utzi behar dituzten ia 60 milioi
pertsona daude. Zure ustez, zergatik
gertatzen da hori?

Taldeek hausnartzeko denbora izan ondoren,
talde handian komentatuko dugu. Bateratze-lana
egiteko, honako galdera orientatzaile hauek
erabil ditzakegu:
?

Nolakoa izan zen ikusi ditugun marrazkien
egileen lehenaldia? Zer alde ikusten duzu
zuon marrazkiekin?

?

Marrazkiei begiratuta, nola uste duzu
imajinatzen dutela lekualdatutako pertsonek
beren etorkizuna? Zer alde dago zuon
etorkizunaren eta pertsona horien
etorkizunaren artean? Esan dezakegu, oro
har, pertsona guztiok dugula etorkizun
hobea bizitzeko itxaropena?

?

Bidezkoa da lekualdatuek eta errefuxiatuek
bizi duten egoera? Zer egin dezakegu guk
errealitate hori aldatzeko? Ba al dago zerbait
egin dezakeen beste pertsonarik edo
erakunderik?

Materiala:
•

Errotuladoreak, margoak...

•

Marrazteko papera.

• Horizontes de futuro liburua. Hemen
eskuragarri:
http://centroderecursos.alboan.org/es/registros/2426-horizontes-de-futuro

ALBOAnen egokitzapena: etorkizun aukerak.
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Gazteentzako proposamena

Pertsonak mugimenduan

Adina: 14-17 urte
Jardueraren iraupena: 60 minutu

Aurretiko lana: Ikasleei eskatuko diegu
jatorrizko herrialdetik kanpo beste herrialdean
bizi den senideren, lagunen, auzokideren...
baten istorioa eskolara eramateko. Horretarako,
honako atal hauek jasoko dituen fitxa bat osatu
beharko dute: Nora joan zen pertsona hori?
Zergatik? Zer ikasi zuen bidaia hartan? Zer
anekdota izan zuen?

Jarraian, elkarrekin komentatuko ditugu bete
ditugun fitxak, eta mapan pertsonek eginiko
ibilbideak markatuko ditugu. Gida gisa honako
galdera hauek baliatuko ditugu (45 minutu):
?

Nola sentitzen gara istorio horiek entzutean
eta giza mugimenduen, ibilbideen, bidaien eta
ezerezean gelditutako eta betetako ametsen
mapa handi hau ikustean?

Jardunbidea

?

Zergatik irten ziren pertsona horiek beren
herrialdeetatik? Beren borondatez egin zuten?

Ikasle guztiek aurretiko urratseko fitxa beterik
dutenean, ikasgelan Peters-en mapa jarriko
dugu.

?

Munduan, etxea utzi behar duten milioika
pertsona daude. Zuen ustez, zergatik
gertatzen da? Uste duzue beti hartzen
dituztela ondo beren helmugan?

?

Zer balore ezagutuko dugu?

?

Nola nahi genuke gu tratatzea, pertsona
horien egoera berean bageunde? Eta gu,
abegitsuak al gara beste herrialde batzuetatik
datozen pertsonekin? Zer ikas dezakegu
berengandik?

?

Hasteko, ikasleei galdetuko diegu: zer da giza
mugikortasuna?

Ikasleei utziko diegu gaiaren inguruan hitz egiten,
eta definizio bat adostean, hurrengoarekin
erkatuko dugu.
“Giza mugikortasuna da geografikoki bakarka edo
taldeka lekualdatzea, dela nork bere borondatez
egiten duena, dela kanpo-eragileen presioz eta
hainbat kausarengatik egiten duena. Horien artean
nagusi dira pobrezia, jazarpen politikoa edo
etniagatiko, erlijioagatiko edo sexuorientazioagatiko bereizkeria, lurraldekontrolagatiko eta natura-baliabideengatiko gerrak
edo barne-gatazkak, giza eskubideen urratzeak
eta/edo indarkeria eta desberdintasuna
aberastasunaren banaketan. Baina, halaber,
ezagutzeko nahiaren, ezezaguna miatzeko
kuriositatearen eta/edo munduko leku eta kulturen
aniztasuna esperimentatzeko gustuaren ondorio
ere bada”.
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Materiala:
•

2. eranskina: aurretiko jarduerarako fitxa.

•

Peters-en mapa.

•

Errotuladoreak edo artilea, mapan markatzeko.

Lan honetatik egokitua: Red Jesuita con Migrantes
Latinoamérica y el Caribe. En camino hacia la
hospitalidad. Guía de actividades para niños y niñas
de educación secundaria.

2. eranskina
Aurretiko jarduerarako fitxa

Elkarrizketatuaren izena

Adina
Elkarrizketatuek beren udalerritik helmugaraino eginiko ibilbidea

Zenbat herrialdetatik igaro zen?

Zer anekdota izan zuen?

Zergatik egin zuen bidaia elkarrizketatuak?

Bidaia erraza izan zen?

Helmugara heltzean, aurreikusitako helburuak bete zituen? Nola tratatu zuten
gainerakoek?
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Helduentzako proposamenak

Krisiari erantzuna

Adina: 18-35 urte
Jardueraren iraupena: 1h 30m.

Jardunbidea
Saioa hasteko dinamika oso erraza izango da:
argazki batzuk jarriko ditugu lurrean (ikusi 3.
eranskina). Irudi gehiago bila daitezke
Interneten, eta jendeak baten bat aukeratu
beharko du, eta azaldu zergatik hautatu
duen eta zer dakien argazkiak kontatzen
duenaz.
?

?

Krisi honetaz hitz egitean, Siriaren gainean
bakarrik pentsatzen dugu edo kasu zehatz
hori gainditzen du?

?

Zer zeregin du gure gizarteak geure
mugetara heltzen diren pertsonak hartzeko?

?

Zer leku du gure gizarteak pertsonen
mugimendu horiek eragiten dituzten
arrazoiei dagokienez?

Helburua da “zer ari da gertatzen?” galderari
erantzutea.

Ondoren, taldeak honako material hauekin lan
egingo du:
#WhySyria: La crisis de Siria contada en
10 minutos y 15 mapas:
http://whymaps.tumblr.com
ACNURen txostenaren mapak: “Mundo en
Guerra. Tendencias Globales.
Desplazamiento Forzado en 2014”:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10072.pdf?view=1

Eztabaidaren ondoren, parte-hartzaileei
errefuxiatu batek idatzitako testua emango zaie
(4. eranskina). Testua irakurri behar da, eta zer
iruditu zaigun komentatu; zerbaitek bereziki
hunkitu gaituen eta zergatik. Zer erantzungo
zenioke?
Azkenik, honako testu honen zati bat irakurriko
dugu: “Errefuxiatuen krisiari erantzuna. Begirada
partekatua gure ignaziotar espiritualtasunetik”
(ikus 5. eranskina).
Eta galdera honi erantzungo diogu:

Una crisis y un desafío: por qué las palabras
importan:
http://es.jrs.net/campana_detalle?TN=PROJECT-20151021024555
Migrazio-krisiari buruzko eztabaida-gunea
irekiko dugu:
?
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Zer zenekien hari buruz? Zer jakin duzu
materialen bidez? Zein dira, zure ustez,
migrazio-krisiaren gakoak?

?

Zer iruditzen zaizkizu irizpide orokorrak?
Ados al zaude ezin direla migratzaileak eta
errefuxiatuak bereizi? Zer inplikazio dakar
horrek?

?

Proposatzen den erantzuna dela eta, zer
egin dezakezu zeuk bultzatzeko? Uste al
duzu zuzena dela? Zer iruditzen zaizkizu
harrera-irizpideak abegikortasunkomunitateen arabera aldatzea?

© Kristóf Hölvényi

© Kristóf Hölvényi

3. eranskina
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4. eranskina
Ammán, 2014ko urriaren 23A

Nire bizilekua zena Siria erdiko hiri bat da
Nire auzoa Siriako Gobernuarekin leiala zen gune batetik oso hurbil dago, eta,
denborak aurrera egin ahala, arazoak ekarri zizkigun horrek. 2011ko uda zen. Nire
ikaskideak eta ni azterketak prestatzen ari ginen, eta etortzear zeuden oporrez
gozatzeko gogotsu geunden. Hori izan zen nire azken uda Sirian.
Egun horiez lagunekin gozatu beharrean, Siriako krisiak gainditu egin gintuen. Beste
leku batzuetan gertatzen ari zenari buruzko albisteak entzuten bagenituen ere, hasieran
ez genien kasu handirik egin. Orduan, inguruko jendeak hiriko plaza nagusian eserialdia
egitea pentsatu genuen, zazpi pertsonaren heriotzaren aurkako protesta baketsua
egiteko. Arratsaldez hasi zen. Antolatzaileek hiru egunez luzatu nahi zuten. Ehunka
pertsona etorri ziren hiriko auzoetatik. Oraindik gogoratzen dut egun hartan arnasten
zen lasaitasuna, harik eta gauerdian tiroketa hasi zen arte. Jendea zebilen korrika alde
guztietara. Emakumeak eta umeak negarrez zeuden, eta tiro-hotsak leku guztietatik
entzuten ziren. Hurrengo egunean, armak zituen gizon-talde bat gure auzora etorri zen,
eta eserialdian parte hartu zuten gizon gazte gehienak atxilotu zituen.
Egoerak txarrera egin zuen, eta laster ulertu genuen zer den bonbardatzea. Ikasle
nintzen aldetik, gehien kezkatzen ninduena nire eskolaren suntsipena zen. Ez nekien eta
ez nuen ulertzen zergatik egin nahi zieten kalte gure liderrei eta biharko garaileei.
Hamabi hilabete baino gehiagoko krisiaren ondoren, gobernuaren aldeko talde bat gure
auzora etorri zen eta bozgorailu baten bidez iragarri zuen: “familia guztiek irten behar
dute gune honetatik, hil nahi ez badute. Bihar etorriko gara eta espero dugu hemen inor
ez aurkitzea”.
Nik dakidanaren arabera, hiru pertsonak baino ez zuten esan joango ez zirela; ez genuen
berriro beren berririk izan.
Nire familiak eta nik auzotik alde egin genuen, eta, denbora batez, hiriko beste alde
batean bizitzen izan ginen. Azkenik, Jordaniara alde egin genuen; izan ere, egoera
arriskutsuegia zen. Jordaniarako bidean geundela, leihotik begiratu eta pozik nengoen,
alde egiten nenbilelako; ilusioa egiten zidan jende berria ezagutzeak.
Lehenengo, gure bizitzak berreraiki behar izan genituen Jordanian. Lankideei Jordaniako
kulturari eta beste praktika batzuei buruz galdetu nien. Oro har, familia gisa malguak
gara; beraz, banekien gizarte berri eta desberdin batean bizi gintezkeela. Siriar ugari
zeudenez, jordaniarren jarrera heldu berriekin aldatu egin zen. Uste
zuten enplegu-aukerak kentzen ari ginela, eta bizitza-kostua
areagotzen. Uste dut hori izan zela jordaniarrek atzerritar gisa
tratatzen hasteko motiboa.
Bizitzaren errealitateak Jordanian ez zuen zerikusirik imajinatzen
nuenarekin. Bizitza hemen eta Sirian oso desberdina da; hemen
dena da oso garestia. Lehenengo eta behin, lan egin behar izan
nuen, ekonomikoki inork ez zigulako laguntzen. Eskolara itzultzeko
asmoa baztertu nuen, eta lanean hasi nintzen. Denborarekin,
konturatu nintzen ez nenbilela zuzen. Atzerritar-izaera onartzen
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banuen (alegia, goi-mailako hezkuntzara sarbiderik ez duena), etorkizun txukun baten
aukera ororekin amaitzen ari nintzen.
Amak, ustekabean, bera irakasle boluntario izan zitekeen ikasketa-programa bat aurkitu
zuen, eta Errefuxiatuentzako Jesulagunen Zerbitzuak (JRS) antolatutako goi-mailako on
line hezkuntzako ikastaroez hitz egin zidan. Jesuit Commons: goi-mailako hezkuntza,
marjinetan. Hasieran kezkatu egiten ninduen pentsatzeak ezingo nituela eskolak bete
lan-ordutegia zela eta, baina, zorionez, bizitzan aurrera egiteko lan egin behar duten
pertsonentzat diseinatuta zegoen.
JRSko ikasketa-zentroko lehenengo eguna oso hunkigarria izan zen. Hainbat herrialdetako
jendea ezagutu nuen. Horiengandik oso hurbil ikusten nuen neure burua, eguneroko
bizitzaren parte direnengandik baino are hurbilago. Beharbada, krisi bat bizitzeak jendea
elkarrengana hurbiltzea dakarrelako.
Gauza askotan gatoz bat. Ia istorio berak partekatzen ditugu. Erronka berei egiten diegu
aurre, eta arazo berei erantzuten diegu. Ez dugu lan egiteko eskubiderik. Errefuxiatuek zail
dute Jordanian lan-baimenak eskuratzeko. Gu guztiok gure ikasketekin jarraitzeko
borrokan ari gara. Arrotz sentitzen gara, arau horiek guztiek mugatuta. Guztiok egin behar
dugu lan gogor, geure helburuak lortzeko. Eta lasaitzen gaitu jakiteak errefuxiatuei
laguntza eman nahi dien hainbeste jende dagoela. Baina lan gehiena errefuxiatuek beraiek
egin behar dute, beraiek eta beren komunitateek zutik irauteko, beren kabuz.
Egiaztatutako bi ikastaro egin ondoren, atsegin handiz diot hiru urteko on line
diplomatura-programan eman nuela izena. Atsegin handiz diot, halaber, nire ingeles
maila hobetu egin dela eta mundu guztiko hainbat pertsonarekin komunika naitekeela.
Beste hizkuntza bat ikasi dut; beraz, komunikatzaile hobea naiz orain, eta gogo irekiagoa
dut. Espero dut egunen batean Jordaniatik irten ahal izatea eta AEBetako edo Europako
unibertsitate batean ikasi ahal izatea.
Mohammed Aboud, Voces. JRS, 2014.
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5. eranskina
Errefuxiatuen krisiari erantzuna

© Elisa García Paleo

Begirada partekatua gure ignaziotar espiritualtasunetik

Irizpide orokorrak
Unibertsaltasunaren irizpide ignaziotarra, egoera honetan, errefuxiatuen eta/edo beste
egoera batzuetako migratzaileen artean bereizketarik ez egiteko beharrean gauzatzen
da. Gerratik ihes egiten ari direnen aldeko elkartasunaren joerak, baztertzekoa
beharrean, beren herrialdeak utzi behar izan dituzten beste kolektibo ahul batzuetara
zabaltzekoa izan behar du.
Gure ekarpenak ardatz hirukoitzaren babesa zabaltzeko balia daitezke:
1 Denbora-eremua: estatuak eskaintzen duen babesak 6/9 hilabete inguruko iraupen
mugatua du; beraz, ondoko etapan harrerarako eta laguntzarako behar handia egongo
da (egun badago).
2 Irismena: hasierako babesak oinarrizko beharrak asetzen ditu (ostatu-hartzea,
mantenua, hezkuntza, etab.), baina badakigu integrazio-prozesuak denboran eutsi
beharreko beste laguntza asko behar dituela: hizkuntza, eskolalaguntza, erlazio-egitura, etab.
3 Gaur egun, asilo-eskatzaileen egoera asko oso prekarioak
dira, eta horiei, oraindik, ez zaie laguntzarik heltzen, sistema
saturatuta dagoelako. Era berean, problematika eta talde
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bereziak daude: adingabeak, salerosketen biktimak, bizilekurik ez
duten eta egoera irregularrean dauden pertsonak, eta abar; horiek
erantzun honetan sartu behar dira.
Heltzen den jendearen integrazio-prozesuei ematen zaien harrera
eta laguntza osatugabea izango litzateke, gizarteari pertsonen
mugimenduaren kausei buruz informatzeko eta sentsibilizatzeko ahalegina eta eragin
publikoaren eremuan estatuko politikak (asiloaren sistema publikoa hobetzea eta zabaltzea,
atzerritartasunaren legea...), Europako politikak (sarbide segurua, bisatuen politika...) eta
nazioarteko politikak (korridore humanitarioak, armen salerosketa, ACNURen finantzaketa,
laguntza humanitarioa areagotzea, etab.) aldatzeko ekintzarik egingo ez balitz.

Erantzun integrala
Irizpide orokor horiek kontuan hartuta, gizarte-sektoretik krisi horri lau elementuren bidez
erantzutea proposatzen dugu: Espainian harrera egitea; nazioarteko laguntza (jatorrian eta
Europan); sentsibilizazioa eta eragin publikoa.
Abegikortasun-komunitateak: dagoeneko martxan den harrera-eredua: garrantzitsua da
gure komunitateetan egiten diren eta familia ignaziotarreko kideek egiten dituzten harrera
mota batzuen ezaugarriak nabarmentzea.
• Pertsona komunitateko kide bihurtzen duen "harrera” da; maila bereko kide bihurtzen du
pertsona, eta ez dira zerbitzu bat “jasotzen” duten pertsonak.
• Harrera honetan bizitza partekatu nahi da; entzun egiten da eta elkarri laguntzen diote;
guztiek ematen eta jasotzen dute. Harreman-elementua funtsezkoa da, bai eta auzoan,
komunitatean eta abar integratzea ere.
• Harrera hau beste eremu batzuetan (gizarte-erakundeak) gure laguntza jaso zuten
pertsonek elikatzen dute, eta baliteke harrerak aurretik zehaztutako iraupena ez izatea,
baliteke pertsonen eta harremanaren hazkunde-prozesuek markatutakoa gainditzea.
•

Harrera honek presentzia erreala eta bizitza komunitarioa/familiarra eskatzen du egunero.

Nazioarteko laguntza: Europako krisiaren inguruan dugun begiradak ez ditu kausak
ahazten; ez ditu ahazten gatazkatik ihes egin ezin izan zutenak, ez eta joan-etorrian, beren
familientzako bizitza duinaren eta seguruaren bila dabiltzan errefuxiatuak ere. JRSek
lekualdatzea gertatzen den lekuetan laguntza emateko duten lanari laguntza ematea
ezinbestekoa da.
Horrenbestez, egunotan mugitu nahi den elkartasunak jaso behar ditu, halaber, gure
mugetatik kanpoko lanerako laguntzak, ekintza osoagoa eta integralagoa egin ahal izateko
joan-etorrien eta errefuxiatzeen prozesuan. Duela urte batzuk, halaber, kooperazio-arloak
krisi siriarrari emandako erantzun ikaragarrian laguntzen du; gure ekintza Libanora heltzen
diren milioi batetik gora errefuxiatuekin lan egitean datza. Erantzunak ume errefuxiatuen
hezkuntza eta elikagaietarako eta higienerako oinarrizko laguntza eman nahi du, eta familia
errefuxiatuei hurbileko laguntza eman nahi die. Laguntza horiek gero eta beharrezkoagoak
dira; izan ere, errefuxiatu kopuruak gora egiten du, baliabideak ez dira nahikoak eta ezin
ditugu ahaztu, kameren fokua orain gure mugen barruan baitago.
Sentsibilizazioa eta komunikazioa: egungo krisia migrazio-fluxuen testuinguru zabalagoan
ulertzen laguntzeko berariazko materiala sortzen du.
Eragina, agenda partekatua sortzeko.
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Talde pastoraletarako
proposamena

Munduko ahotsak

Adina: 18 urtetik gorakoak
Jardueraren iraupena: 50 minutu

Jardunbidea
Musika lasaia jarriko dugu, eta gazteei begiak
ixteko eskatuko diegu.
Taldea isilik egongo da eta guztiak egongo dira
begiak itxita. Astiro irakurriko dugu “Munduaren
ahotsak” (6. eranskina) fitxa, egoeran sartu ahal
izateko.
Beren irudimenean ibilbidea egitea da
helburua; beren egoeratik irten eta beste
pertsona baten lekuan jartzea.
Amaitzean, isil-isilik, altxatu egingo gara, eta nola
sentitu garen deskribatzen duen hitza idatziko
dugu post-it batean; ondoren, bihotz formako
paper jarraitu batean itsatsiko dugu.

•

Gutuna errefuxiatuei.

•

Gutuna gure klaseari.

Bost minutu igaro ondoren, gutunak
txandakatuko dituzte eta ikaskideak hasitako
gutunaren ildotik idazten jarraituko dute. Horrela,
hogei minuturen buruan, talde bakoitzak lau
gutun izango ditu lankidetzan idatzita.
Gutunak horman esekiko dira, talde osoak
irakurri ahal izateko.
Amaitzeko, Frantzisko aita santuak
Emigrantearen eta Errefuxiatuaren Munduko
Jardunaldirako prestatutako mezuak irakurriko
ditugu (6. eranskina).

Lau pertsonako taldeak egingo ditugu. Talde
bakoitzari “Errefuxiatuen krisiari erantzuna.
Begirada partekatua gure ignaziotar
espiritualtasunetik” (5. eranskina, lehenengo bi
puntuak, 1-2. or.) dokumentuaren kopia bat
banatuko zaio.
Jarraian, taldeek gutun batzuk idatzi beharko
dituzte, baina beren izenean barik, Jainkoa direla
pentsatu behar dute, kontuan hartuta saioan
zehar bizi izandakoa eta hausnartutakoa.
Taldekide bakoitzak hartzaile desberdin bati
zuzendutako gutunari emango dio hasiera:
•

Gutuna klase politikoari.

•

Gutuna komunikabideei.
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Iturria: Líneas fuerza para un colegio evangelizador,
curso 14-15.

6. eranskina
Munduko ahotsak
“Itxi begiak eta entzun musika, arretaz. Imajinatu basamortuan zaudela eta guztia dagoela
lasai eta isilik. Pentsatu zure bizitzaren inguruan: nolakoa den, non bizi zaren, nolakoak
diren zure lagunak eta zure familia, nolakoa den zure bizitza egun arrunt batean... zein
diren zure ametsak eta ilusioak... Pentsatu horretan eta irudikatu...
Basamortuan, zure ondoan, kutxa bat dago. Hartu esku artean eta gorde bertan zu zaren
guztia, zure oroitzapenak, zure bizipenak, zure gauzak... eta hasi ixten, pixkanaka. Jarraitu
musika entzuten eta sentitu hutsune hori zure baitan... Dagoeneko ez duzu identitaterik,
ez aurpegirik, ez oroitzapenik...
Bat-batean lurrera begiratu duzu. Ispilu bat eta paper bat daude. Makurtu eta hartu.
Papera ezagun egiten zaizu. Aurretik ere ikusi duzu. Aurretik ere ukitu duzu. Bertan,
kontakizun bat dago idatzita.
Ezagutzen duzu letra: zeurea da. Kontakizunak zeure bizitzaren zati bat kontatzen du.
Ozen irakurtzen duzu.
“Gerra hasi zenean, nire herrialdean beldurrez bizi nintzen, denbora luzez. Ez nuen lortzen
gauetan lo egiterik. Gogoratzen dut gau luzeak eman ditudala itzarrik, nire ondoan seme-alaba
biei helduta, lo geunden bitartean bahi zitzaten beldur bainintzen.
Gero, Burundira alde egitea erabaki nuen. Burundi eta Kongo arteko mugan jende ugari
zegoen, gerratik ihes egiteko ahaleginetan. Muga zeharkatzeko modu bakarra taxi-bizikleta bat
zen. Umeetako bat lepoan hartu nuen eta bestea aurrean, hirurok bizikleta batean sartzeko.
Esku batekin nire buruko poltsari eusten nion bitartean –bertan gure gauza pertsonal guztiak
zeuden– , bestearekin bizikletaren eskulekuari heltzen nion.
Horrela, errefuxiatu bihurtu nintzen, zer egin nahi nuen jakin gabe. Egun batzuetara, esanahia
ulertu nuen: orain ahotsik gabeko pertsonatzat hartuko naute...”.
Ispiluari begiratzen diozu.
Nolakoa da zure aurpegia? Zer koloretakoa da zure azala? Eta zure begiak? Eta ilea?
Nolakoa da jantzita daramazun arropa? Zenbat urte duzu?
Zeure buruari begiratzen diozu, harik eta konturatu arte ispilua, dagoeneko, ez dagoela,
zu bakarrik zaudela. Kontakizuna datorkizu burura. Nolakoa izan da zure bizitza? Nola
sentitzen zara? Amets egiten duzu? Zein dira zure ametsak eta ilusioak? Nolakoa da
egun arrunt bat zure bizitzan? Ikastetxera zoaz? Beldur zara? Zeren beldur? Pozik bizi
zara?
Entzun musika. Begiratu basamortuari.
Isiltasun handia dago. Dena dago lasai. Bat-batean kutxatxo hori ikusi duzu, une batez
zure oroitzapenak, bizitza... gordetzeko erabili duzuna. Joan bertara, oinez.
Buelta hartu eta, urrunera, basamortuan izan zaren pertsona zugandik pixkanaka
urruntzen doala ikusten ari zara. Begiratu kutxari, berriro. Joan bertaraino. Hartu eta
ireki. Zeu zara, berriro, zure oroitzapenekin, bizitzarekin, bizipenekin...
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7. eranskina
Frantzisko aita santuak Emigrantearen eta Errefuxiatuaren
Munduko Jardunaldirako prestatutako mezua

Anaia-arreba maiteak

© Sergi Cámara/JRS

Errukiaren Aparteko Jubileuari
deitzeko buldan zera gogorarazi
nuen: “batzuetan, errukian begirada
finkoa zentratzeko dei ozenagoa
jasotzen dugu, gu geu ere Aitaren
jardutearen zeinu eraginkor
izateko”
(Misericordiae vultus, 3).

Jainkoaren maitasunak guztiok hartzen
gaitu, eta irekitzen eta estutzen diren beste
beso batzuen artean Aitaren besarkada
hartzen dutenak eraldatu egiten ditu, dena
delakoak jakin dezan seme gisa maitatua
dela eta «etxean bezala» senti daitekeela,
familia bakarrean. Horrela, Jainkoaren
aitatasun gorena arduratsua da guztiokin,
artzainak artaldearekin egiten duen bezala,
eta bereziki sentikorra da ardi zaurituaren,
nekatuaren edo gaixoaren beharrizanekin.
Jesukristok horrela hitz egin zigun Aitaz,
esateko bera miseria fisikoaren edo
moralaren ondorioz zauritutako
gizakiarengana hurbiltzen dela eta, haren
baldintzak zenbat eta gehiago larriagotu,
orduan eta gehiago erakusten dela erruki
jainkotiarraren eraginkortasuna.
Gure garaian, migrazio-fluxuak gorantz
doaz, etengabe, planetako eremu
guztietan: beren aberritik ihes egiten duten
errefuxiatuek eta pertsonek banaka eta
kolektiboak interpelatzen dituzte, eta
bizitzeko modu tradizionalari egiten diote
erronka; halaber, batzuetan, aurrez aurre
duten kultura- eta gizarte-aukera nahasten
dute. Gero eta sarriago, indarkeriaren eta
pobreziaren biktimek beren jatorrizko
herrialdeak uzten dituzte, eta gizakien
trafikatzaileen laidoa jasaten dute,
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etorkizun hobea izateko ametsaren bila.
Gerora abusu eta ezbeharretatik bizirik
irteten badira, susmoz eta izuz beteriko
errealitateei egin behar diete aurre.
Gainera, ez da arraroa harrera erregulatzen
duen eta epe laburrera eta luzera, guztion
eskubide eta betebeharrei erantzuteko,
integrazio-bideak aurreikusten dituen arau
argirik –eta praktikan jar daitezkeenik–
gabe aurkitzea. Iraganean baino gehiago,
gaur errukiaren ebanjelioak kontzientziak
interpelatzen ditu, bestearen sufrimendura
ohitzea galarazten du, eta fedearen,
itxaropenaren eta karitatearen bertute
teologaletan oinarritzen diren erantzunbideak erakusten ditu, errukizko lan
espiritualetara eta korporaletara zabalduz.
Egiaztapen horren oinarriaren gainean nahi
izan dut hitz egin 2016ko Emigrantearen
eta Errefuxiatuaren Munduko Jardunaldian:
«Emigrante eta errefuxiatuek interpelatzen
gaituzte. Errukiaren ebanjelioaren
erantzuna». Migrazio-fluxuak egiturazko
errealitate dira, eta lehenengo kontua da
larrialdi-fasea gainditzea, migrazioen,
eragiten diren aldaketen, eta gizarteei eta
herriei aurpegi berriak ematen dizkieten
ondorioen kausak kontuan hartzen dituzten
programei leku emateko. Hala ere, milioika
gizonen eta emakumeren istorio

dramatikoek, egunero, nazioarteko
erkidegoa interpelatzen dute, munduko
gune askotan dauden krisi humanitario
onartezinak agertzean. Axolagabekeriak
eta isiltasunak konplizitatearen bidea
irekitzen dute, ikusle gisa ikusten
ditugunean eskasien, indarkeriaren eta
hondoratzeen ondorioz hildakoak edo/eta
itotakoak. Handiak ala txikiak izan, beti dira
tragedia, nahiz eta bizitza bakarra galdu.
Emigranteak gure neba-arrebak dira,
pobreziatik, gosetik, esplotaziotik eta
planetako baliabideen banaketa
bidegabetik urrun –guztion artean modu
justuan banatuta egon beharko luketenak–
hobeto bizi nahi dutenak. Ez al da,
beharbada, bakoitzaren nahia
bizi-baldintzak hobetzea eta ongizate
zuzena eta bidezkoa eskuratzea, maite
dituzten pertsonekin partekatzeko?
Gizateriaren garai honetan, non migrazioek
hainbeste garrantzia duten, identitatea ez
da bigarren mailako kontua. Emigratzen
duenak pertsona bera definitzen duten
zenbait alderdi aldatu behar ditu, eta, bere
borondatearen kontra, hartzen duena ere
aldatzera behartzen du. Nola bizi aldaketa
horiek, benetako garapenerako oztopo
izan beharrean, benetako giza
hazkunderako eta hazkunde sozialerako
eta espiritualerako aukera izateko, gizakia
gero eta gizakiago egiten duten balioak
sustatuz, Jainkoarekiko, besteekiko eta
sorkuntzarekiko harreman zuzenean?
Emigranteen eta errefuxiatuen presentziak
hartzen dituzten gizarteak interpelatzen
ditu, nabarmen. Horiek gertakari berriei
egin behar diete aurre, eta ustekabetzat
har daitezke, baldin eta behar bezala
arrazoituta, administratuta eta araututa ez
badaude. Zer egin integrazioa bientzako
esperientzia aberasgarria izateko,
komunitateei bide positiboak irekitzeko eta
bazterkeriaren, arrazismoaren, muturreko
nazionalismoaren edo xenofobiaren
arriskua prebenitzeko?
Bibliako errebelazioak atzerritarra hartzera
animatzen du, eta motibatzen du, ziurtatuz
hartuz gero Jainkoari irekitzen zaizkiola
ateak eta bestearen aurpegian
Jesukristoren ezaugarriak agertzen direla.
Erakunde, elkarte, mugimendu, talde

konprometitu, organismo diozesiarrek,
nazio mailakoek eta nazioartekoek,
topaketaren, trukearen eta elkartasunaren
harridurarekin eta poztasunarekin bizi dute
egoera. Horiek Jesukristoren ahotsa ekarri
dute gogora: “Hara, atean nago deika”
(Ap 3,20). Hala ere, harreran jarri beharreko
baldintzei eta mugei buruzko eztabaidak
gero eta ugariagoak dira, estatuetako
politiketan ez ezik, lasaitasun tradizionala
mehatxupean ikusten duten parrokiakomunitate batzuetan ere.
Horrelako egoeretan, nola jardun dezake
elizak, Jesukristoren eredua eta hitzak
inspirazio hartuta ez bada? Ebanjelioaren
erantzuna errukia da.
Lehenengo eta behin, hura Aita Jainkoaren
dohaina da, Semearengan agertzen dena:
Jainkoarengandik jasotako errukiak
Kristoren odolean erospenaren misteriora
eraman gaituen itxaropenagatiko esker
oneko sentimenduak eragiten ditu. Elikatu
eta indartu egiten du, gainera,
hurkoarekiko elkartasunak, Jainkoaren
doako maitasunari eman beharreko
erantzun gisa, zeina «gure bihotzetan isuri
zen, Espiritu Santuaren bidez» (Rm 5,5).
Era berean, gutako bakoitza hurkoaren
erantzule da: gure neba-arreben zaindari
gara, dauden lekuan daudela. Harreman
pertsonal egokiak zaintzea eta aurreiritziak
eta beldurrak gainditzeko gaitasuna izatea
funtsezko osagaiak dira topaketaren
kultura lantzeko, non, emateko ez ezik,
gainerakoengandik jasotzeko ere
bagauden. Abegikortasunak ematea eta
jasotzea du oinarri.
Ikuspegi horretatik, garrantzitsua da
emigranteak, beren erregulartasun- eta
irregulartasun-baldintzaren arabera ez ezik,
pertsona gisa ere begiratzea, beren
duintasunaren babesean, guztion
ongizateari eta bilakaerari lagun
diezaieketen pertsona gisa, eta modu
berezian, gainera, arduraz betetzen
dituztenean eginbeharrak hartzen
dituenekin, hartzen dituenaren herrialdeko
ondare materiala eta espirituala aitortuz,
bertako legeak betez eta kostuetan
lagunduz. Dena den, migrazioak ezin dira
murriztu politikara eta araudira bakarrik,
inplikazio ekonomikoetara eta lurralde
bereko kulturen presentziara. Alderdi
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horiek gizakiaren defentsaren eta
sustapenaren, herrien arteko topaketa- eta
batasun-kulturaren osagarri dira, non
errukiaren ebanjelioak gizateria osoa
berritzen eta eraldatzen dituzten ibilbideak
inspiratzen eta suspertzen dituen.
Elizak guztiok duintasunez bizitzeko
ditugun eskubideak defendatzeko
ahalegina egiten duten guztiei laguntzen
die, batez ere jatorrizko herrialdearen
garapenean laguntzeko emigratu behar ez
izateko eskubidea gauzatuz. Prozesu
horrek, lehenengo eta behin, emigranteak
eta iheslariak irteten diren herrialdeei
laguntza emateko beharra jaso beharko
luke. Horrela baieztatzen da elkartasuna,
lankidetza, nazioarteko interdependentzia
eta lurreko ondasunen banaketa egokia
sakontasunez eta zorrotz jarduteko
oinarrizko elementuak direla, batez ere
migrazio-fluxuak irteten diren eremuetan,
pertsonak, bakarka edo taldean, berezko
natura- eta kultura-ingurunea uztera
behartzen duten beharrak eteteko.
Nolanahi ere, pobreziak, indarkeriak eta
jazarpenak eragindako iheslarien ihesaldia
eta exodoa saihestu behar da, ziurrenik
jatorrian.

Anaia-arreba emigranteak eta
errefuxiatuak. Errukiaren ebanjelioaren
erroan topaketa eta bestearen harrera
gurutzatu egiten dira Jainkoaren
topaketarekin eta harrerarekin: bestea
hartzea da Jainkoa zuzenean hartzea. Ez
utzi lapurtzen Jainkoaren errukiaren
esperientziatik hazten diren itxaropena eta
bizitzeko poztasuna, beren ibilbidean
aurkitzen dituzten pertsonetan adierazten
dena. Ama Birjinari, emigranteen eta
errefuxiatuen Amari, eta San Joseri
gomendioa, Egiptora emigratzeko
samintasuna bizi baitzuten. Bitartekotzara
ere gomendatzen ditut migrazioen zaintza
pastoralerako eta sozialerako energia,
denbora eta baliabideak eskaintzen
dituztenak. Batez ere, aita santuaren
bedeinkapena ematen diet, bihotzez.

Horren harira, ezinbestekoa da iritzi
publikoa zuzen jakinaraztea, justifikaziorik
gabeko beldurrak eta migratzaileen
konturako espekulazioak prebenitzeko.

Hainbat eta hainbat ume behartzen dira,
oraindik, soldadu bihurtzen dituzten
milizietan izena ematera. Hainbat eta
hainbat pertsona dira organo-trafikoaren
biktima, derrigortutako eskaletzaren eta
sexu-esplotazioaren biktima. Gure
denborako iheslariek krimen zentzugabe
horietatik ihes egiten dute; eliza eta giza
komunitatea interpelatzen dituzte, beraiek
ikusi ahal izateko hartzen dituztenen esku
irekietan Jaunaren, “Aita errukitsu eta
kontsolamendu ororen Jainkoa”-ren
(2 Co 1,3), aurpegia.
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Inork ezin du esan gizonak, emakumeak
eta umeak eraikuntzarako, nekazaritzarako,
arrantzarako eta merkatuko beste eremu
batzuetarako langile izateko saltzen eta
erosten dituzten erakunde kriminalek
kudeatutako esklabotasunaren modu
berriek interpelatuta sentitzen ez denik.

Astialdiko taldeentzako
proposamena

Zure lekuan

Adina: 10 urtetik gorakoak
Jardueraren iraupena: 70 minutu

Jardunbidea
Saioa zenbait urratsetan banatzen da.
Daukagun denboraren arabera, jarduera osoa
edo zatiren bat egin daiteke.

IKUSI-SENTITU ______30 min
Lehenengo zatia kanpoan izango da, parkeren
edo plazaren batean. Barruan ere egin daiteke,
areto handi batean.
Sentitzeko, jolas bat egingo dugu. Jolas
honetarako, lerro baten bidez bi erditan
banatzen den zelai bat egingo dugu (aretofutboleko, saskibaloiko... kantxa bat erabil
dezakegu). Pertsona guztiak jarriko dira
zelaiko muturretako batean, pertsona bat edo
bi izan ezik; horiek izango dira erdian egon
behar dutenak.
Zelaiaren erdian jarriko dira. Jokoaren helburua
da zelaiko mutur batean daudenak beste
muturrera joatea, erdian dauden pertsonek
(zaindariak) haiek ukitu gabe.
Zaindarien helburua da jendea beste aldera
pasa ez dadila. Horretarako, ukitu egin behar
dituzte, zelaiaren zati biak mugatzen dituen
lerroa gurutzatu aurretik. Zaindariek ukitzen
dituzten pertsonak, aldi berean, zaindari
bihurtzen dira.

Eragiketa errepikatuko da, harik eta pertsona
guztiak zaindari bihurtu arte.
Jakina, zenbat eta zaindari gehiago egon,
orduan eta zailagoa izango da zelaiaren beste
aldera igarotzea.
Jolasa egin ondoren, zirkulua osatuko dugu,
eseri egingo gara eta elkarrekin komentatuko
dugu nola sentitu garen:
?

Nola sentitu da lehen zaindaria hasieran,
bakarrik zegoenean? Eta geroago, gehienak
zaindari zirenean?

?

Nola sentitu da azken pertsona, saiatu
behar izan denean lerroa zeharkatzen,
jakinik ia aukerarik ez zuela lortzeko?

?

Zer irudituko litzaizueke munduko
herrialdeetatik mugitzea debekatuko balitz?

?

Ba al dakizue nor diren errefuxiatuak eta
lekualdatuak?

EPAITU__________20 min
Elkarrekin komentatu ondoren, bideo bat ikusiko
dugu, errefuxiatuen eta lekualdatuen
errealitateari buruzkoa.
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Ikus-entzunezko ekiporik ez badugu, testu bat bana dezakegu, guztion artean irakurtzeko.

Bideoa_ Mujeres desplazadas en el
Congo:
https://youtu.be/FvKLhxzmZig

Bideoa_ Ghada, 13 años, refugiada
siria en Líbano:
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6
grcOa2I

Bideoa_ Historia de Jairo, desplazado
en Colombia:
https://youtu.be/JxO_k8oc-s4

Testua_ Mójate y Actúa jardueraren
eranskinetik aukeratu albisteak:
http://redec.es/sites/default/files/propuesta-didactica-20-junio.pdf

Bideoa ikusi ondoren, nola sentitu garen
komentatuko dugu, egoera bidezkoa den eta,
beren ustez, hemendik ezer egin daitekeen
errealitate hori aldatzeko.

JARDUN_______(20 min eta hurrengo
saioak, aukeratutako
ekintzaren arabera

Hemen, ekintza erraz batzuk proposa
ditzakegu, baina, adinaren arabera, jarduera
eraginkorragoetara edo errazagoetara egoki
ditzakegu.
• Taldeko gainerakoak sentsibilizatzeko
horma-irudiak egin.
• Gutun bat idatzi, egoera hori azalduz, gure
familien, lagunen... artean banatzeko.
•

Jarraian, SJMren Abegikortasunaren kanpaina
aurkeztuko da, eta orain pertsona horiei laguntza
emateko egin ditzakegun ekintza txikiak
proposatuko ditugu.
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Gutunak idatzi egunkarietako zuzendariei.

• Errefuxiatuekin lan egiten duen GKEren
batekin hitz egin eta gure familientzako
hitzaldiren bat antolatu.
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