
DBH, batxillergo 
eta heziketa zikloen 

proposamen didaktikoaren 
ekintzen eranskinak.
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4.5.2 JARDUERAKO ERANSKINA: 
GIZA MUGIKORTASUNARI 

BURUZKO GLOSARIO 
TERMINOLOGIKOA. 

Apatrida 
Ezein estatuk, bere legeriarekin bat etorriz, bertako herritartzat hartzen ez duen pertsona (1954ko Apatriden Estatutuari 
buruzko Konbentzioko 1. artikulua). Apatridak, beraz, ez dauka herritar izateak edonori ematen dion eskubiderik; estatuaren 
babes diplomatikorik, adibidez, ezin dezake jaso, horretarako beharrezkoa baita estatu bateko herritar izatea. Hortaz, babes 
diplomatikoa jasotzeko, “kaltea egin zaion unean eta erreklamazioa aurkeztu duen data ofizialean, ohiko bizileku legala da-
goen estatu horretan bertan eduki” beharko du apatridak (Babes diplomatikoari buruzko artikuluen proiektuko 8. artikulua,  
Nazioarteko Zuzenbidearen Batzordeak [CDI] 2004an onartua(. Gainera, apatridek ez daukate estatu batean aldi baterako 
bizitzeak edonori ematen dion eskubiderik, ez eta, bidaia bat egiten baldin badu, estatu horretara itzultzekorik ere.

Arrazakeria 
Arrazoi fisiko, kultural edo ekonomikoak direla tarteko, arraza edo etnia jakin bat nagusitzat jo eta besteen gainetik jartzen 
duen ikuskera ideologikoa. Arraza-nagusitasunean oinarritutako dotrina edo sinesmentzat har daiteke arrazakeria. Arrazak 
adimena, ezaugarri kulturalak eta jokabide morala determinatzen dituela uste dute arrazistek.  Arraza-aurreiritziak eta arra-
zagatiko diskriminazioa ere arrazismoaren parte dira.
Ikus, halaber, arrazagatiko diskriminazioa eta xenofobia terminoak.

Asilo-eskatzailea 
Herrialde bati iheslari modura onar dezaten eskatu eta, nazio barruko nahiz nazioarteko arauekin bat etorriz, estatus hori 
noiz emango dioten zain dagoen pertsona. Eskaera ukatuz gero, eskatzaileak herrialdetik alde egin behar du, edo kanporatu 
egin dezakete, herrialde horretan modu irregularrean bizi den beste edozein atzerritar bezala, non eta, arrazoi humanita-
rioak direla tarteko, ez dioten bertan geratzea uzten. Ikus, halaber, asilorako eskubidea, atzerritarra, iheslaria eta eskaera 
terminoak.

Atzerritarrentzako Zentro Itxia (CIE) 
Atzerritarrentzako Zentro Itxiak (CIE) espetxe-izaerarik gabeko establezimendu publikoak dira, kautelazko eta prebentziozko 
neurri modura lurralde batetik noiz kanporatuko dituzten zain dauden atzerritarrak bertan atxikitzeko erabiltzen direnak. 
Europar Batasun guztian daude Atzerritarrentzako Zentro Itxiak, 1985eko Schengengo Itunak Batasuneko migrazio-politika 
bateratu izana dela tarteko.

Aurreiritzia 
Gaizki ezagutzen den zerbaiti buruzko iritzi irmo eta, gehientsuenetan, ez oso ona.

Bidaiderik gabeko adingabeak 
Adinez nagusiak izan ez eta gurasoetako batek, tutore batek edo legez haien ardura duen heldu batek lagundu gabe bidaia-
tzen duten pertsonak. Bidaiderik gabeko adingabeena konponbide zaileko arazoa izan ohi da immigrazioko funtzionarioen-
tzat, atzerritar helduei aplikatzen zaizkien atxiloketei buruzko neurri eta arauak ez baitira beti egokiak izaten adingabeentzat. 
Ikus, halaber, adingabea eta haurra terminoak. 

Bizileku-baimena 
Estatu bateko agintari eskumendunek atzerritar bati ematen dioten agiri legala, atzerritarrak estatu horretan bizitzeko es-
kubidea duela adierazten duena. Ikus, halaber, baimena eta bizilekua terminoak.

Diskriminazioa 
Pertsona guztiak berdin ez tratatzea, nahiz eta inolako arrazoirik egon ez mesedetuen eta kaltetuen artean bereizteko. 
1945eko Nazio Batuen Gutunak, 1 (3) artikuluan, erabat debekatzen du arraza, sexu, hizkuntza edo erlijioagatiko diskrimi-
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nazioa; eta, 1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 2. artikuluan, zera berresten da: “1. Pertsona guztiei da-
gozkie Aldarrikapen honetan aitortutako eskubide eta askatasunak, arraza, larruazal-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, iritzi 
politikoak, jatorri nazional edo soziala, posizio ekonomikoa, edo beste edozein kondizio gorabehera. 2. Gainera, pertsona 
bat zer herrialde edo lurralderen agindupean bizi den, dela estatu independente batean, dela administrazio fiduziario baten 
menpeko lurralde ez-autonomo batean, dela burujabetza mugatua duen beste edozein eskualdetan,  ez da inola ere herrial-
de horren kondizio politiko edo juridikoan oinarritutako bereizketarik onartuko”. Ikus, halaber, diskriminaziorik eza terminoa.

Emigrazioa 
Estatu batetik alde egitea, beste batean bizitzen jartzeko asmoz. Giza eskubideei buruzko nazioarteko arauek ezartzen 
dutenez, pertsona guztiek dute edozein herrialdetatik ateratzeko eskubidea, eurena ere barne dela. Zirkunstantzia jakin 
batzuetan, ordea, estatuak eskubide hori murriztu dezake. Erabaki judizialetan oinarritu ohi dira herrialde batetik ateratzeko 
debekuak. 

Errefuxiatu, pertsona 
Arrazagatik, erlijioagatik, nazionalitateagatik, gizarte-talde jakin batekoa izateagatik edo iritzi politikoengatik jazarria izateko 
susmo sendoak dituen pertsona, bere nazionalitateko herrialdetik kanpo dagoena eta herrialde horretako babesa lortu ezin 
duena edo beldur horiengatik lortu nahi ez duena; edo, bestela, nazionalitaterik ez duena, goian adierazitako arrazoiengatik 
ohiko bizilekua zuen herrialdetik kanpora dagoena eta herrialde horretara itzuli ezin duena edo beldur horiengatik itzuli nahi 
ez duena.
1951ko Genevako Konbentzioa eta 1967ko New Yorkeko haren Protokoloa asiloadefinitzen eta jazarpena pairatzen dute-
nen nazioarteko babesa sustatzen duten nazioarteko funtsezko tresnak.

Estereotipoa 
Pertsona gehienek kolektibo jakin bati buruz onartzen duten iritzi egituratua. Komunitate horretako kideen ezaugarri oroko-
rrei buruzko ikuskera estatikoa dute oinarri iritzi horiek.

Familia batzea 
Derrigortuta bereizi diren edo euren borondatez migratu duten familia bateko kideak sorterria ez den beste herrialde batean 
batzeko prozesua.
Harrera egiten dien estatuaren esku dago familia batzeko eskaera onartzea. Ikus, halaber, familia-unitatea batera bizitzeko 
eskubidea terminoa.

Familia-unitatea batera bizitzeko eskubidea 
Familia da gizartearen oinarrizko eta berezko elementua, eta horregatik, familia bateko kideek batera bizitzeko eskubidea 
dute, eta agintariek, berriz, familiak errespetatzeko, babesteko eta laguntzeko betebeharra. Horixe adierazten dute 1948ko 
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak (16. artikulua), 1969ko Giza Eskubideei buruzko Ameriketako Konbentzioak (17. 
artikulua), 1950eko Giza Eskubideen eta Oinarrizko Askatasunen Babeserako Europako Hitzarmenak (8. artikulua), 1966ko 
Eskubide Zibil eta Politikoei buruzko Nazioarteko Hitzarmenak (17. eta 23. artikuluak) eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta 
Kulturalei buruzko Nazioarteko Hitzarmenak (1. artikulua). Estatu jakin bateko herritarrak ez direnek ere badute eskubide 
hori, nazioarteko zuzenbideak hala aginduta.

Herrialde hartzailea 
Harrera-herrialdea.

Igarotze-herrialdea 
Helmugara iritsi bitartean migratzaileak igarotzen duen herrialdea.
Ikus, halaber, igarotze-estatua terminoa.

Iheslarien esparrua 
Gerra edo gatazka armatu batetik ihesi joandako pertsonei babes emateko diseinatuak izan eta ezaugarri bereziak dituz-
ten giza kokalekuak dira iheslarien esparruak, gehientsuenetan mugaldeetan, gatazka duten lurraldeetatik urruti, kokatzen 
direnak.

Immigrazioa 
Herrialde batekoak ez diren pertsonak herrialde horretan bertan bizitzeko sartzen direneko prozesua. Ikus, halaber, emigra-
zioa terminoa.
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Integrazioa 
Gizarte batek immigratzaileak bai banaka eta bai taldean onartzen ditueneko prozesua. Herrialde batetik bestera, onarpene-
rako beharrezkoak diren baldintzak aldatu egiten dira. Bertako gobernu, erakunde eta komunitateek dute, immigratzaileena 
berek ez ezik, kanpotik bertara etorritakoak integratzeko ardura. Ikus, halaber, akulturazioa eta asimilazioa terminoak.

Kanpo-lekualdatuak 
Jazarpenagatik, indarkeriagatik, giza eskubideen urraketagatik, gatazka armatuengatik edo antzeko beste arrazoi batzuen-
gatik euren herrialdea utzi behar izan duten pertsonak, maizenik piloan ihes egiten dutenak. “De facto iheslariak” ere bade-
ritze batzuetan. Ikus, halaber, barne-lekualdatuak, pertsona lekualdatuak eta de facto iheslariak terminoak.

Lan-baimena 
Estatu bateko agintari eskumendunek ematen duten agiri legala, langile migratzaileak estatu horretan lan egiteko beha-
rrezkoa dena.

Migrazioa 
Jendea estatu batetik bestera edo estatu bateko lurralde batetik bestera mugitzen deneko egoera, mugimendu horren nora-
inokoa eta kausak gorabehera gertatzen dena; mota askotako migrazioak daude: iheslariena, lekualdatuena, deserrotuena, 
migratzaile ekonomikoena… Ikus, halaber, migrazio garbia terminoa.

Nahitaezko migrazioa 
Leku batetik bestera beharturik mugitu behar izaten duten pertsonen egoera deskribatzeko erabiltzen den termino oroko-
rra. Jendeak mehatxupean alde egin behar izaten du sarritan, dela arrazoi naturalengatik edo dela arrazoi sozialengatik 
(Adibidez: iheslari eta lekualdatuen mugimenduak, edo hondamendi naturalengatik, hondamendi nuklear edo kimikoengatik, 
goseteengatik edo garapen-proiektuengatik lekualdatutako pertsonak). Ikus, halaber, barne-lekualdatuak eta iheslariak.

Pertsona lekualdatuta 
Norbait iheslaritzat hartzeko kontuan hartzen direnez bestelako beldur eta arriskuengatik bere estatu edo komunitatetik ihes 
egin duen pertsona. Normalean, barne-gatazka bategatik edo hondamendi naturalengatik egiten dute ihes pertsona lekual-
datuek. Ikus, halaber, kanpo-lekualdatuak, barne-lekualdatuak, iheslariak eta de facto iheslariak terminoak.

Pertsonen trafikoa 
Pertsonak mehatxupean, indarrez edo hertsapenez atxikitzea, garraiatzea, lekuz aldatzea edo leku batera joatera behartzea, 
horretan iruzurra, engainua eta agintekeria erabiliz, edo, pertsona horien zaurgarritasunaz baliaturik, eta haiek esplotatzeko 
asmoz, haien ardura dutenei onuraren bat emango zaiela aginduz. (Pertsonen trafikoa, eta batez ere emakume eta haurrena, 
prebenitzeko, desagerrarazteko eta zigortzeko Protokoloko 3 (a) artikulua, 2000. urteko Delinkuentzia Antolatu Transnazio-
nalaren aurkako Nazio Batuen Hitzarmena osatzen duena). Ikus, halaber, hertsapena, esplotazioa, iruzurra, bahiketa, legez 
kanpoko trafikoa eta trafikatzailea terminoak.

Sarrera ilegala 
Estatu batean legez sartzeko beharrezkoak diren baldintzak bete gabe zeharkatzea muga (Migratzaileen Trafiko Ilegalaren 
aurkako Protokolo Gehigarriko 3 (b) artikulua, 2000. urteko Delinkuentzia Antolatu Transnazionalaren aurkako Nazio Batuen 
Hitzarmena osatzen duena). Ikus, halaber, paperik gabeko atzerritarra eta migrazio irregularra terminoak.

Xenofobia 
Atzerritarrenganako sentitzen den gorroto, nazka edo arbuioa. Nazioartean ez dago xenofobiari buruzko definizio onartu-
rik, baina honela defini daiteke: atzerritarra izatea edo norberaren komunitate, gizarte edo herrialdekoa ez izatea egotzirik, 
pertsonak baztertzen, kanpoan uzten eta, sarritan, baita gutxiesten dituzten jokabide, aurreiritzi eta jarrerak. Arrazakeria eta 
xenofobia bereizten zailak dira oso, bien artean lotura estu-estua baitago.
Ikus, halaber, arrazakeria terminoa.

Zirkulazio-askatasuna 
Funtsezko hiru elementutan oinarritzen da eskubide hori: estatu baten mugen barruan askatasunez zirkulatzeko askatasuna 
(1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 13 (1) artikulua: “Pertsona guztiek dute estatu baten mugen barruan 
askatasunez zirkulatzeko eta bertan bizitzeko eskubidea”); norberaren herrialdetik irteteko eta bertara itzultzeko eskubidea 
(1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 13 (2) artikulua: “Pertsona guztiek dute edozein herrialdetatik alde 
egiteko eskubidea, norberarena ere barne dela, bai eta bere herrialdera itzultzekoa ere”). Ikus, halaber, irteera-eskubidea 
eta itzulera-eskubidea terminoak.
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4.6.1 JARDUERAKO ERANSKINA: 
PARADIGMA SOZIALAK 

BAZTERKERIA             
Gu bezalakoak ez direnak baztertzea, aniztasuna mehatxutzat hartzen delako. Legeek ere bultza dezakete bazterkeria, bal-
din eta pertsona jakin batzuei eskubideak ukatzen badizkie eta/edo geografikoki
isolatzera behartzen baditu. Horrelakoetan, bazterkeriari segregazio esaten zaio. Hegoafrikan, adibidez, horixe gertatu zen 
apartheidaren garaian.

Interpretatu beharreko egoera
Talde bat osatzen duzue, eta oso antzekoak zarete denak. Zuetako bat, ordea, desberdina da (kausa ugari egon daitezke 
tartean: beste hizkuntza bat hitz egitea, beste eskualde batean bizitzea, beste erlijio bat izatea, gustu desberdinak izatea, eta 
abar). Demagun, adibidez, zuen lagun hori begetarianoa dela, eta taldetik bota eta baztertzea erabaki duzuela.

ASIMILAZIOA           
Desberdintzat jotzen den pertsona onartzea, baina bere desberdintasunari uko egiten dion neurrian bakarrik; hau da, gurea itsu-it-
su onartzen duelako. Maila politiko-sozialean, asimilazioaren eredu dira desberdintasun kulturalak positibotzat jotzen ez dituzten 
legeak. Horrelakoetan, gehiengoaren kulturaren parte diren balio eta irizpideak hartzen dira denentzako erreferentzia bakartzat.
Pertsona batek bere kultura ahanzteraino asimilatzen duenean bizi den lekuan nagusi den kultura, edo bere kultura gutxiesten 
duenean, alienazio kulturalaz hitz egiten da (hau da, bere kulturan bertan arrotz [alien] bihurtzen da). 

Interpretatu beharreko egoera
Talde bat osatzen duzue, eta oso antzekoak zarete denak. Zuetako bat, ordea, desberdina da (kausa ugari egon daitezke tartean: 
beste hizkuntza bat hitz egitea, beste futbol-talde batekoa izatea, beste eskualde batean bizitzea, beste erlijio bat izatea, gustu 
desberdinak izatea, eta abar). Demagun, adibidez, zuen lagun hori modu diferentean jantzi ohi dela, eta zuek, laguna babeste al-
dera, arropa utzi diozuela, zuek bezala jantz dadin. Lagunaren estiloa zuenaren antzekoa denean, taldean onartzea erabaki duzue. 

MULTIKULTURALISMOA
Kultura ugari daudela aintzat hartzea eta den-denak onartzea, desberdintasun kulturalen onurak balioestea eta denak bakean 
bizitzearen alde apustu egitea, baina norberaren kulturari uko egin beharrik gabe betiere. Kulturak bere horretan gorde behar dira, 
euren artean harreman handirik bultzatu gabe; horixe da, ideia honen arabera, kultura bakoitza errespetatzeko bidea. Ideia horri 
jarraiki, indiarrek, edo marokoarrek, edo kristauek, edo musulmanek… euren eskolak eduki beharko lituzkete.

Interpretatu beharreko egoera
Talde bat osatzen duzue, eta oso antzekoak zarete denak. Zuetako bat, ordea, desberdina da (kausa ugari egon daitezke tartean: 
beste hizkuntza bat hitz egitea, beste eskualde batean bizitzea, beste erlijio bat izatea, gustu desberdinak izatea, eta abar). Dema-
gun, adibidez, zuetako batzuek hizkuntza batean hitz egiten duzuela elkarrekin, eta beste batzuek, berriz, beste hizkuntza batean. 
Bi talde horietako kideak ez dira ez elkarrekin erlazionatzen eta ez elkarrekin komunikatzen, eta beraz, ez dakite elkarren berri. 

KULTURARTEKOTASUNA
Aniztasuna ontzat hartzeaz eta kulturen arteko harmonia sustatzeaz gain (multikulturalismoak proposatzen duen bezala), kultura 
guztiek elkar ukitzen dutela eta horrek kulturak aldarazten dituela onartzean oinarritzen da kulturartekotasuna. Harreman hori 
berdintasunean, parekotasunean eta justizian oinarritzea da kontua. 
Aniztasunean ardaztutako bizikidetza horren alde apustu egitea da gakoa: aniztasuna bera onartzea, baina elkarguneak ere bila-
tuz, elkarren berri izateko, elkarrengandik ikasteko eta, horrela, elkar aldatuz elkarrekin bizitzeko. Eta hori, jakina, etenik ez duen 
prozesua da.

Interpretatu beharreko egoera
Talde bat osatzen duzue, eta oso antzekoak zarete denak. Zuetako bat, ordea, desberdina da (kausa ugari egon daitezke tartean: 
beste hizkuntza bat hitz egitea, beste eskualde batean bizitzea, beste erlijio bat izatea, gustu desberdinak izatea, eta abar). De-
magun, adibidez, zuen taldeko kide bakoitzak elikadura-ohitura 
eta -premia bereziak dituela, baina denok (begetariano, zeliako, diabetiko…) mahai beraren bueltan elkarrekin jaten duzuela.
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4.6.2 JARDUERAKO ERANSKINA: 
TESTIGANTZA, 70 egun eguzkirik gabe. 

Yayaren istorioa 
Panama hiria, 2014/05/5            
Yaya Indiako emakume bat da. Arrazoi erlijiosoengatik esetsi egiten ziotela-eta sorterria utzi, eta Panamara ihes egin zuen.  
Gaur egun, emakume migratzaileentzako egoitza batean bizi da, eta hantxe aurkitu dugu. Panaman asiloa eskatu nahi duela 
esan digu Yayak: euren herrialdean arriskuan edo mehatxupean dauden pertsonei nazioarteko komunitateak ematen dien 
babesa eskuratu nahi duela berak ere. Eskaera behar bezala aurkeztu zuen Yayak, baina oraingoz ez du inoren bisitarik jaso; 
hau da, oraindik inork ez du bere kasua aztertu eta, beraz, iheslari estatusa emango dioten erabakitzeke dago oraindik. 70 
egun pasatxo daramatza esperoan, eta hori legez kanpokoa da erabat. Aterpetxeak, gainera, ez ditu bertan duintasunez 
bizitzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen. Aterpetxean oso toki gutxi dago: 25 emakume inguru bizi dira bertan, 
eta komun bakar bat dago denentzat. Gela bakarra dago, handia baina argirik gabea, eta telebista bat, bi mailatako oheak, 
mahai bat eta aire girotua. 

Bertan bizi diren emakumeek ez daukate kanpora irteterik, eta horixe da tamalgarriena. Aterpetxea poliziaren instalazioetan 
dago, eta ez dauka patiorik; beraz, emakumeak ezin dira sekula kanpora irten haize pixka bat hartzera. Horren ondorioz, 
emakume migratzaileek ez dute argirik ikusten aterpetxean ematen duten denbora guztian, eta kasik mugitu ere ez dira egi-
ten. Horrek arazo fisiko eta emozional ugari eragiten dizkie emakumeei. Baita Yayari ere: kanpora ezin irteteak eta agintariek 
noiz elkarrizketatuko duten zain egon beharrak izugarri gaiztotu dute haren osasuna.

Erlijioagatik elikadura-erregimen berezia behar izaten duten emakumeen premiak ere ez dira aintzat hartzen. Denek otordu 
berberak egiten dituzte beti. Aterpetxeak konpontzea eta bertan bizi direnen egonaldia erraztea, funtzionario zibil kualifika-
tuak izatea kanpotik doazen pertsonei harrera egiten dietenak (eta ez polizia), eta asilo-eskaerei lehenbailehen erantzutea: 
horiek dira Panamako estatuak oraindik bete ez eta berandu baino lehen bete beharko lituzkeen obligazioak, horixe zor 
die migratzaileei eta asilo-eskatzaileei, eta horixe, orobat, nazioarteko komunitateari: gai horri buruzko nazioarteko lege eta 
hitzarmenak betetzea, alegia.

Panama hiria, 2013/11/12           
“Gaur esan dezaket leku baketsu batean bizi naizela Panama hirian: gauza asko falta zaizkigu, baina ez naiz beldur. Eskolara 
joaten naiz, antzerki-talde batean sartu naiz, gurasoek lana daukate. Iheslariak gara. Ama pozik bizi da orain, Panamak, lege 
berri bat egin, eta hemen betiko bizitzen utziko digulako esperantzaz. Eskolan lagun asko egin ditut, eta baita bizi naizen 
auzoan ere”.

Horrelaxe bukatzen du Julianek, 14 urteko iheslari kolonbiarrak, Kolonbiaren eta Panamaren arteko mugatik Panama hirira 
egindako bidaiaz SJR elkarteari kontatu zion errelatoa. Iheslari guztien istorioek ez badute ere Julianenaren bukaera on hori, 
gazte kolonbiarraren errelatoak argi erakusten digu muga zeharkatzea dela jazarpena sufritzen ari diren pertsona askorentzat 
bizitza salbatzeko aukera bakarra, beste herrialde batzuen babesa behar-beharrezkoa dela gaur egun ere, eta Jesuiten Erre-
fuxiatuentzako Zerbitzua (SJR) bezalako elkarteen lanari esker, pertsona askok eta askok (haur eta gazteek, batik bat) amets 
egiten eta euren ametsak kontatzen, kantatzen eta espresatzen jarraitu dezaketela antzerkiaren bidez.

“Zoriontsu bizi nahi dut, bake- eta harmonia-giroan”
Kaixo! Nire istorioa kontatu nahi dizut. Kolonbiaren eta Panamaren arteko mugatik gertu hasi zen dena, Acandí izeneko he-
rrian. Gure familia baserri batean bizi zen; denetik geneukan baserrian: behiak, zaldiak eta baita txakur jostari bat ere. Egun 

TESTIGANTZA,  Julian, dagoeneko beldurrik gabe 
eta itxaropentsu bizi den iheslari gazte 

kolonbiarra. 
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batean berdez jantzitako gizon batzuk etorri ziren etxera. Gizon asko ziren, eta armaz lepo zetozen: liskar bila zebiltzan, 
inondik ere. Baserritik alde egiteko agindu ziguten, gerrari ekin behar ziotela Armadaren kontra, eta gure baserria behar 
zutela. Baserri zoragarri hartatik alde egitea beste erremediorik ez genuen izan, gizon haiek halaxe agindu baitziguten. Eta 
han aginduak nahitaez bete behar dira, herio-hotsak entzuten dira-eta bestela. 

Bizia salbatzeko modu bakarra muga zeharkatzea zela esan ziguten, itsasoz joaten baginen hil egingo gintuztela. Eta nik 
zoriontsu bizi nahi dut, bake- eta harmonia-giroan. Hala, bada, familiarekin batera oihana zeharkatu, eta Kolonbiaren eta 
Panamaren arteko muga igaro genuen. Orduantxe hasi zen bizirik irauteko gure borroka, Paramoa igo behar izan genue-
nean. Bidean, erlastarrek heldu zieten gurasoei, eta sukarra eragin. Bertan gelditu behar izan genuen gaua ematera: lur 
hotzean egin genuen lo. Ez dakit nola ez genuen gaixotasunik harrapatu! Halako batean, gauerdi aldera, sua itzali, eta hara 
non agertzen den pantera ikaragarri bat gu jateko irrikaz. Amak, atzera ere sua piztu, eta pantera uxatu zuen. Gau hartan 
ez ginen lokartu, ez ni eta ez senideak. Beldur ginen, baina eguna argitu zuen eta Panamarako bideari ekin genion berriro.

eldiario.es, 2016-06-19      
Esaten du Europara ahalmen ekonomiko handiena dutenak bakarrik iristen direla, 1.000 eta 2.000 euro artean ordaindu 
dezaketenak txalupa puzgarri batean bizitza arriskuan jartzeko. Amina Siriatik ihesi joan zen; bere jaioterria eta ordura arteko 
etxea atzean utzi eta muga gurutzatu zuen, Libanora joateko. “Inoiz ez nuen urrutiago joan izan nahi. Badakit itzuli egin nahi 
dudala. Ez dakit noiz, baina itzuli egingo naiz”, dio.
Amina irakaslea da. Ezagutu zuen lehen gerra-biktima bere ikasleetako bat izan zen; bonbardaketa batean hil zen. Gertaera 
haren ondorioz, mutikoaren izena jarri zioten eskolari, “gorazarre egiteko”, baina une batetik aurrera “ohoratu beharreko 
hildako haur gehiegi zegoen”.
Siriako haur errefuxiatuei irakasten jarraitzen du gaur egun, ihesi joan zenetik bizileku duen esparruan. “Egun batean Siriara 
itzuli beharko dugu. Herrialdea suntsituta egongo da, baina bien bitartean haurrak hezten baldin baditugu, haien etorkizuna 
ez da galduko”.

eldiario.es, 2016-06-19     
Ibrahim Nigeriatik Kamerunera joan zen, Boko Haramengandik ihesi. Bidean aita hil zitzaion, eta bera ere hiltzeko zorian 
egon zen.
Ibrahim txikia bizirik lurperatu zuten. Familiarekin ihes egiten saiatu zen, baina ez zegoen denetzako ihesbiderik. Aita gehiegi 
nekatu zen lasterka alde egin zutenean, eta Boko Haramek harrapatu zuenean, lepoa moztu zioten. Hamar urteko mutikoak 
dena ikusi zuen, eta negarrez hasi zen aitaren gorpuaren alboan. Orduan, terroristetako batek buruan jo zion matxeteaz.
Buruan daukan orbaina ikusi besterik ez dago. “Buruan ebaki bat egin zidatenean, zorabiatu egin nintzen. Ezin nuen mugitu, 
eta arrastaka joan nintzen zuhaitz baten azpira, baina berriz itzuli ziren. Altxatu egin ninduten eta hilda nengoela pentsatu 
zuten. Zulo bat egin, ni barrura bota eta hondarrez estali ninduten”, gogoratzen du mutikoak Acnurrek jasotako testigantza 
batean.

Louisek bere begiz ikusi zuen nola erre zuten bere mutil-laguna, sexu bereko pertsona bat maitatzeagatik. Gertaera horrek 
bultzatuta egin zuen ihes. Ezin zuen gehiago ezkutatu, ez zuen nahi, eta beraz, bideari ekin zion. Hasieran, norabide finkorik 
gabe. “Ez nekien nora nindoan. Aurrerantz joaten nintzen, besterik ez”, kontatu zigun gaztelania frantsestu batean. Nigerian, 
Aljerian eta Marokon egon zen. Patera batean gurutzatu zuen Gibraltarko itsasartea. “Espainiara iritsi nintzenean, pentsatu 
nuen: ‘hemen bizi banaiteke, ni neu izan banaiteke hiltzeko arriskurik gabe, zertarako gurutzatuko ditut muga gehiago’”.
Asiloa eskatu zuen Espainian, teorian legeak Louisen sentimenduak babesten baititu, baina gobernuak eskaera ukatu zuen 
“froga faltagatik” eta Espainiarako bidean “igarotako herrialdeetan asiloa eskatzeko aukera” izan zuelako; hau da, Aljerian 
edo Nigerian. Orduan, kanporatzeko agindu bat aktibatu zen, baina Louisek helegitea aurkeztu zuen. Orain dela bi urte, 
Louisek gertatutakoa kontatu zigunean, urtebete baino gehiago zeraman helegitearen ebazpenaren zain, jakin gabe bere 
jaioterrira itzuli beharko duen, eta beraz, ezin izango duen bera benetan dena izan, heriotza-mehatxupean. 

TESTIGANTZA:  AMINA

TESTIGANTZA:  IBRAHIM. Nigeria

TESTIGANTZA:  LOUIS, Kamerun 
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4.7.2 JARDUERAKO ERANSKINA:
1 KASUA,  

ONDASUN NATURALAK ETA LEKUALDATZEAK
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/bisie-gigante-estano/BISIE: un gigante de estaño

Ondasun komuna, erantzukizun partekatua?

Bisie Kongoko Errepublika Demokratikoaren iparraldeko Kivu probintziako Walikale eskualdean dagoen eztainu-mea-
tze bat da.
Kongoko 4 erakundek berriki argitaratutako txosten baten arabera, hemendik 12 urtera Afrikako eztainu-meatze 
garrantzitsuena izango da Bisie.
Bisie menditik ateratzen den eztainua munduko kontzentratuenetakoa da: 100 tona hondeatuta, 3,25 tona eztainu ate-
ratzen dira (ohikoena 0,7 tona ateratzea da), eta munduko prezio/kalitate erlazio onenetarikoa dauka.
Alabaina, Bisie inguruan bizi diren pertsonen bizi- eta segurtasun-baldintzak gero eta okerragoak dira. Segurtasunik eza eta 
eskubideen urraketak etengabeak dira. Eta, hori gutxi balitz bezala, artisau-meatzarien, tokiko komunitateen eta orain arte 
lurraldean esku hartu duten bi enpresa taldeen arteko gatazka bizi-bizia da.
Ohikoa denez, Estatuak ez du ezer egiten, “nazioarteko komunitatea” isilik geratu da eta ageriko interes geopolitiko eta 
estrategikoak daude gai honen inguruan, eztainua baliabide estrategikoa baita industria askotarako. Horrek guztiak 
egoera larriagotu egiten du.
Bisieren sasoi gorena 2002an hasi zen, artisau-meatzarien eskutik. Meatzea hazten zihoan heinean, aberastasun geologiko 
handia zuela ikusi zen, eta enpresa talde bat bertan finkatzen hasi zen; hark erosten zuen eztainuaren artisau-ekoizpen ia 
osoa, eta prospekzioa egiteko eskubideak eta baimenak lortu zituen pixkanaka.
Halako egoeretarako legeria espezifikoa badago ere, hasiera-hasieratik arazoak sortu ziren tokiko komunitateen, arti-
sau-meatzarien eta enpresa talde horren artean.
Hain zuzen, 2006an egin zen lehen kontsulta-prozesuan, proiektua ez zen tokiko hizkuntzara itzuli ere egin, eta ez zen 
herritarren galderak eta kezkak helarazteko mekanismorik ezarri. Horrek deskonexio handia sorrarazi zuen enpresak kon-
tsultatutako pertsonen eta tokiko baseen artean.
2016an beste enpresa talde batek eskuratu zuen proiektua, eta tokiko herritarren itxaropenak hobetu egin ziren.
Alabaina, arazo berberak daude oraindik ere.
Kontsultatutako txostenaren arabera, hauek dira egungo egoera gainditzeko funtsezko hiru alderdiak:
1. tokiko herritarren ordezkaritza
2. proiektuaren xehetasunak ulertzeko laguntza teknikoa, eta
3. elkarrizketa, eskualdearen etorkizunari buruzko ikuspegi partekatua izateko.
Bisie proiektu handia da oso, eta hainbat eragilek partekatzen dute horren gaineko erantzukizuna. Eragile horien artean 
daude, besteak bete, nazioarteko komunitatea, industriak eta kontsumitzaile multzoak.
Argi dago Bisieren gaineko erantzukizuna Kongoko Estatuari, proiektuaren esleipenduna den enpresari eta tokiko 
komunitate nahiz agintariei dagokiela nagusiki.
Ez diezagutela iruzurrik egin, ordea: Ipar Kivu ingurune ezegonkorra da oso, eta, hortaz, badakigu halako proiektu bat ezin 
dela modu baketsuan gauzatu babesik, laguntzarik eta kanpoko kontrolik gabe. Horretan datza, hain zuzen, ondasun ko-
munen erantzukizun partekatua, eta ALBOANek irmoki sinesten du lan egiteko modu horretan.
Dena den, aipatutako azterketan parte hartzen duten Kongoko lau erakundek itxaropen pixka bat ematen digute: proiektuari 
beren ahotsa ematen ari dira, erakutsiz tokiko gizarte zibilak zeregin erabakigarria daukala eztainuzko erraldoi horri 
aurre egiteko prozesuan, betiere bake-giroan.

Alicia Aleman Arrastio
2017ko maiatzaren 31
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http://blogs.publico.es/altermundista/1607/vende-espana-armas-en-la-guerra-de-siria/
ALTERMUNDISTA BATEN EGUNKARIA
JORDI CALVO RUFANGES

Siriako gerran armak saldu zituen Espainiak?

09/09/2015
Askok oso modu egokian Espainiak Siriara armak esportatzen dituen galdetzen digute Delàs Zentroan. Galdera ona da, 
Espainiako Gobernuaren, Siriako eta oro har gizartearen gerraren basakeriarekin negozioa egiten ari ziren arma-enpresen 
erantzukizunari dagokionez horrek ekarriko lukeenarengatik, izan ere, gure sistema demokratiko ez-perfektuan, gizarte gisa 
egiten dugunaren arduradun sentitzen gara nolabait guztiok. Etxeko atea laguntza eskatzeko jotzen duten milaka errefuxia-
tuen joan-etorriak, munduan, egin ahal den gauzarik onena ihes egitea den leku bat dagoela, eta hau amaitzen laguntzeko 
gure eskura dagoen guztia egin behar dugula pentsaraztea ekartzen du. Eta noski, Siriako gerran armak saltzea erabateko 
arduragabekeria da. 
Siria EBren 2011ko maiatzeko arma-bahiketaren mende dago, une horretan hasten zen indarkeriari erantzuteko sortutakoa 
hain zuzen ere. Hori 2013ko maiatzean aldatu zuten, aurkarien indarrei armak saltzen uzteko. Gaur arte ez da bestelako 
aldaketarik egon, beraz, Europak Siriako gatazkan alderdietako bati armak emateko asmoa aitortzen du ofizialki. 
Estatistika ofizialei erreparatzen badiegu, Bachar Al Asaden gobernuari Iranek eta Errusiak saltzen dizkiote armak, baina oi-
narritzen diren arloan dauden lekukotasunak egiaztatu behar direnez, berresteko zailak diren zenbait informazioren arabera, 
Siriako talde armatuek Libiatik, EBtik (jatorria kroaziarra duen Jugoslavia ohiaren armak direla esaten da), AEBtik, Turkiatik, 
Jordaniatik, Iraketik eta Libanotik jasotzen dituzte armak. Armak esportatzeko 2014ko EBren txostenean Alemaniak eta 
Erresuma Batuak bakarrik onartzen dute azken urteetan garraiorako ekipamendu militarra eta hilgarria ez den bestelako 
ekipamendua saldu dutela.
Hala ere, horrek ez du esan nahi defentsarako eta erabilera bikoitzeko materialaren esportazioen estatistiken txosten ofi-
zialean agertzen ez diren Espainiako (edo Europako beste herrialderen baten) armen salmentarik egon ez daitekeenik, 
Siriako gerrarako, gobernuak estatu-sekretutzat har dezakeelako eta ez argitaratu.  Azken aukera hori oso onargarria da, 
horri berresteko inolako agiri publikorik ez dagoen arren, bestela, zer zentzu izango luke 2013ko maiatzeko arma-bahiketa 
aldatzeak? Horrenbestez, pentsa dezakegu Espainia eta EBko beste herrialde batzuk armaren bat saltzen ari direla Siriako 
gerran Mendebaldearen laguntza jasotzen duten matxinoentzat.
Azkenik, galde dezakegu Espainiaren, bere gobernarien, arma-enpresen eta oro har gizartearen erantzukizunari buruz gerra 
guztietarako armen salmentan, gaur egun planetan dauden gatazka armatuetan. Sirian bakarrik ez dago herritarrei beraien 
mugetatik kanpo babesa eskatzera behartzen duen indarkeria armatuaren ondoriozko egoera katastrofikoa. Kasu honetan, 
badakigu Espainiak gatazka armatuan dauden herrialdeei armak saldu dizkien ala ez, txosten ofizialetan jasotzen delako. 
Prest al gaude eskandalizatzeko eta modu berean erantzukizunak eskatzeko?

http://www.actionpeace.org/defenderemos-los-derechos-humanos-nos-maten/

“Hiltzen gaituzten arte defendatuko ditugu giza eskubideak”

DHOC Fundazioa

Lisi Andrés, Associació Catalana per la Pau elkarteko Elkartasun Brigadak

- 05-09-2017
Giza eskubideak defendatzen dituzten eta gizarte arloko buruak diren ehun bat pertsona hil dituzte aurten Ko-
lonbian.
“Hainbeste kendu ziguten, ezen beldurra kentzen amaitu zuten”. Hori da Esmer Montillak irakurtzen duen kartela DHOC 
Fundazioko presidentearen bulegotik gora begiratzen duen bakoitzean. Kolonbian giza eskubideak defendatzen dituen 

2 KASUA, 
GATAZKA ARMATUA SIRIAN

3 KASUA, 
KOLONBIAKO GATAZKA ARMATUA



10

erakunde ezagunenetakoa bat da, eta Giza Eskubideen Sari Nazionalerako hautagai izendatu dute berriki. Bulego hau, 
gainera, bere etxebizitza da, eta azken bederatzi hiletan bere kartzela ere izan da. 
Esmer Montilla 2015eko uztailaren 15ean beste lagun batzuekin atxilotu zuten, matxinada eta bahiketa leportatuta, ne-
kazarien greba batean giza eskubideen defendatzaile gisa parte hartzeagatik. Hamabost hilabete eman zituen espetxean 
epaiaren zain. Gero, etxe barruko atxiloketa lortu zuen, eta duela bi hilabetetatik etxetik irteteko eta lan egiteko baimena du, 
baina inoiz ez Villavicenciotik atera gara, hots, bizi den hiritik.
“Gezurrezko positibo judizial gisa ezagutzen denaren kasu argia dugu”, dio Xavi Cutillasek, Asociació Catalana per la Pau 
elkarteko presidenteak, duela hamar urte baino gehiagotik Kolonbian proiektuak garatzen dituenak. Izena FARCen aurkako 
borrokan izandako gertakari ilun batetik dator. Gatazkaren urte gogorrenetan, Alvaro Uriberen gobernuak pizgarri-plan bat 
atera zuen gerlariak (bizirik edo hilda) harrapatzen zituzten armadako kideentzat. Zenbait urte gerago hilketa horietako asko 
soldaduek gerlariz janzten zituzten zibilak zirela konturatu ziren, primak kobratzeko. Horiei gezurrezko positibo esaten zaie. 
Poliziak 26 lekuko ekarri ditu Montillaren kasurako, eta guztiak kidegoko agenteak dira. 
“Bizitza espetxean oso gogorra izan zen. Geletan 90 preso arte pilatzen ziren, eta batzuek lurrean, komunean edo korrido-
rean egiten zuten lo. Gosea pasatu nuen eta gaixotu nintzen. Animaliak bezala izaten gintuzten”, gogoratu du Esmer Mon-
tillak. Borrokan eta bizitzan berarekin egondako Tulia andreak esnea ekartzen zion anemiaz osatzeko. “Esnearekin heltzen 
zenean guardiek lurrera botatzen zuten, eta beraien txakurretako bati miazkatzea eskatzen zioten. Gero esaten zidaten: 
«Orain bai, eraman ahal diozu»”, azaldu du. “Presoen emakumeok zigor bikoitza ordaindu genuen. Niri, baginako erregis-
troak ere egin dizkidate, hari zerbait emateko ezkutatuta eraman nezakeen aitzakiarekin”, salatu du Tuiliak.
DHOCren egoitzan, gaur, topaketa bat egingo da Meta saileko giza eskubideen hamar defendatzailerekin. Denak, sal-
buespenik gabe mehatxatuta daude. “Deliturik handiena Kolonbian gobernuak ez bezala pentsatzea da”, dio Amanda 
Vazquezek, Asociación de Mujeres Llaneras elkartzeko nekazari zuzendariak. Bera ere etxe barruan atxilotuta egon zen. 
“Metxatu etengabe bat dago gu guztion aurka. Zuzendarietako batzuek bakea suntsitu nahi dute”, gaineratu du Nan-
cy Rubiok, Orinoquíako Emakueen Koordinakunde Nazionaleko buruak. Eskuin muturreko hautagai bat, akordioen aurka 
dagoena, 2018ko hauteskundeetan herrialdeko presidentea izateko benetako aukerak ziurgabetasun handia eragiten du 
gizarte-erakundeen artean. 
Indepaz, Bakea Garatzeko Azterlanen Institutuak aurkeztutako azken txostenaren eta Marcha Patriótica gizarte mugimendu 
politiko eta sozialaren arabera, urtarriletik 540 alditan urratu dituzte giza eskubideak. Guztira, giza eskubideen 101 defen-
datzaile eta eskualdeko buru hil dituzte sei hiletan bakarrik, 2016an baino gehiago, 68 izan zirelako. “Kezkagarria da oraindik 
ez direla abian jarri Estatua buruak eta gizarte-elkarteak babestera behartzen duten mekanismoak”, esan du Xavi Cutillasek. 
Giza eskubideen urratzeen zerrendan mehatxuak, behartutako desagertzeak, atxiloketa arbitrarioak, atentatuak eta torturak 
ere barne hartzen dira.
Edilberto Dazak eta Zoraida Arangok, DHOC elkarteko kideek, zerrenda beltz horietako gehienak jasan dituzte. Dazak bizi 
zen herritik joan behar izan zuen, mehatxuengatik, eta atentatu bat eta legez kontrako zenbait atxiloketa izan ditu armadaren 
eta paramilitarren eskutik. Batean, hiru egunetan atxiki eta torturatu zuten. Azkenaldian gero eta mehatxu gehiago jasotzen 
ditu, eta herrialdea denboraldi bat uztea erabaki du, segurtasunarengatik. Zoraida Arangoren kasuan, bere alaba ere meha-
txatu dute, eta barnetegi batera eramatea erabaki du. Polizia bat esleitu diote segurtasun neurri gisa, baina bere etxetik 70 
kilometrora bizi da, eta ez da fidatzen. “Ardiak zaintzen dituen otsoa da”, dio. Esmer Montillaren kasua urte honetan ebatzi 
behar da. Epaia galtzen badu, 8 eta 16 urte arteko espetxe-zigorra ezarri ahal diote. “Bakeak bizitza kostatuko zaigu, baina 
guk borrokatzen jarraituko dugu”, esan du.

“Oraingoz ez daukagu baliabiderik bake-akordioak garatzeko”
Puerto Concordia 20.000 biztanle inguruko udalerria da, baina % 90 heltzea zaila den landa-eremuetan bizi da. Koka-landa-
rea lantzen nagusiki ateratzen dute dirua, eta indarkeriak gehien zigortuenetako bat izan da.  Hori dela eta, bake-akordioetan 
ezarritako labore bidegabeak ordezkatzeko planak lehendabizi aplikatu behar diren herrietako bat gisa aukeratu dute. “Gose 
den jende asko daukagu landa-eremuetan, eta ez dugu nahikoa baliabiderik artatzeko -azaldu du Luis Roberto Gonzalez 
alkateak-. Espero dugu gobernuak bere konpromisoak betetzea. Oso motel aplikatzen ari dira planak, eta oraingoz ez zaigu 
heldu inolako aurrekonturik planek ekartzen dituzten aldaketa guztiei aurre egiteko”, kexatu da. Luis Roberto Gonzalezek 
gobernuak koka landareen behartutako kentzeak gelditzeko konpromisoa ez duela bete ere salatu du, ordezkatze planak 
aplikatzen diren bitartean, eta hori liskarrak eragiten ari dela nekazarien eta ordena-indarren artean. “Udalerrian zenbait 
nekazari zaurituta geratu diren protestetan. Gobernuak ez badu betetzen, jendeak aurka egingo dio [kokak] familiak man-
tentzen dituelako”. Puerto Concordiak, gainera, 3.600 biktima aitortu ditu gatazka armatuan, eta agintariak udalerriaren 
segurtasunaren beldur izaten hasi dira. “Gero eta paramilitar gehiago egoteak eta FARCen disidenteak eremuan egoteak 
kezkatzen gaitu”, adierazi du. 

“Ez nuen lortu nire amak bake-akordioei “baietz” bozkatzea”
Iván Darío Arévalo duela bi aste dago gerrillaren Zonas Veredales direlakoetako batean. 18 urte ditu, Santanderreko Indus-
tria Unibertsitatean zuzenbidea ikasten ari da eta zenbait kiderekin etorri da borrokalari ohiei egindako akordioek eragindako 
legediari buruzko eskolak ematera. “Prozesu guztian baietzaren sustatzailea izan nintzen, eta orain zerbait gehiago ekarri 
behar genuela sentitzen nuen. Ez genuena espero zen eurek guk baino gehiago jakitea”, esan du irribarretsu. Onartzen du 
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ez zuela espero bere ama ez konbentzitzea, Uriberen jarraitzaile sutsua dena, akordioen arte botoa emateko. Ziur dago 
mundu guztia hurbildu beharko liratekeela eremu hauetara gerlariak ezagutzeko.  “Guk hirian ikusten ditugun komunikabi-
deek beti igortzen digute FARCeko kideak hiltzaileak, bortxatzaileak, terroristak direla, eta heldu eta pertsona atseginak eta 
adiskidetasun handikoak aurkitzen dituzu. Familiakoak izango bagina bezala tratatu gaituzte”, esan du. Eta hauxe gaineratu 
du:  “Hona etorriz, inoiz azaldu ez diguten historiaren zati bat ezagutu dugu. Nire adineko hemengo neska-mutilak gu baino 
prestatuago daude. Kimika, filosofia, politika, zuzenbidea eta abar dakite; pertsona jantziak dira. Esperientzia handiarekin 
eta ikuspegi desberdin batekin joan ginen”, amaitu du.

“Kolonbian bakea eta gosea daude”
“Gure seme-alabek ikasketak izatea eta gu bezala lurreko esklaboak ez izatea nahi dugu. Bakea errepideak, osasuna, 
etxebizitza duina eta gose ez izatea ere bada”, esan du Franklin Munevarrek, erkidegoak Kooperatibako ordezkaria izateko 
aukeratu dutena. Nekazari txikien eremua da, batik bat kakaoa lantzen duena eta abeltzaintzan aritzen dena. Kooperatibak 
koka landuz bizi zituen urrezko urteak, eta baita behartutako errotzeen muturreko indarkeriazko urteak ere. “Arropa ere 
eramaten zuten tiraderetatik; hori da Kolonbiako indar militarrengandik jasotzen duguna. Atxiloketak, bortxaketak eta hil-
dakoak”, gogoratu du larritasunez. Biztanleen % 95ek indarkeriatik ihes egin zuten eta ia fantasma zen herri bat utzi zuten. 
Horregatik, Franklin Munevarrentzat oso garrantzitsua da akordioetan ezarrita dagoen lurren titulartasuna aitortzea. Koope-
ratiban zenbait familiak duela hogeita hamar urte baino gehiagotatik lantzen dute lur bera, baina ez dira jabe gisa jasotzen, 
eta hori dela-eta ezin dute krediturik eskatu landatzeko eta dauden laguntza publikoak eskatzeko.  “Gauden moduan uzten 
bagaituzte, gure lurrak gaizki saldu beharko ditugu eta joan behar izango dugu. Bakea gizarte-justiziarik gabe ez da bakea. 
Merezi dugu, gatazka honetatik bizirik iraun dugun pertsonak gisa”, esan du.

“Politikariak hona etortzera eta ume hauen tokian jartzera gonbidatzen ditut”
Marcela Salazar Charrasko ikastetxeko hiru andereñoetako bat da. Duaviareko departamentuko landa-eremu txiki bat da. 
Kolonbiako kostaldekoa da bera, eta heldu zenean ezin zuen sinetsi: “Politikariak hona etortzera eta ume hauen tokian 
jartzera gonbidatzen ditut. Baina ez daitezela etorri hegazkinez; geuk egiten dugun bidetik etor daitezela”.  Eskolak 72 
neska-mutil ditu eta bi gelatan banatu behar dira, zituzten beste biak logela bihurtu behar izan dituztelako. “Zenbait umek 
bi edo hiru ordu behar dituzte heltzeko -azaldu du-. Barnetegi bihurtu behar izan genuen.  Duela gutxira arte ez genuen 
ezta urik ere, eta euria egiten duen bakoitzean gelak urez betetzen dira”, kexatu da. Ez dute dutxarik, eta ikasleek garbitoki 
bat egin behar izan dute arropa garbitzeko. Hamar minutura oinez Zona Veredal eremu horietako bat dago. Han, FARCen 
gerlariak biltzen dira, eta egoeraz jabetu zirenean jasotzen duten uraren eta argiaren zati bat barnetegira desbideratu zuten. 
Lehen ibaira joan behar zuten janaria prestatzeko eta garbitzeko ura hartzeko, eta alergiak izan dituzten larruazalean ku-
tsadurarengatik. “Hezkuntza-kalitatea eskatzen digute, baina baldintza penagarrietan gaude”, dio Marcelak, eta hala ere, ez 
duela etsiko eta atsedenik gabe lan egingo duela dio, bere ikasleak gradua daitezen. Duten ordenagailu bakarra kartoizkoa 
da. Zatiak ikasi ahal izateok egin zuten.

https://elpais.com/elpais/2016/10/21/planeta_futuro/1477042746_599417.html

Tratu txarrak, baztertuta. Emakumeek ihes egiteko arrazoiak ere dituzte
Indarkeria matxista edo sexu-orientazioagatiko bazterkeria pertsona askok babesa hartzeko arrazoiak dira

LOLA HIERRO
Madril 2016 URR 21  
Errefuxiatuei buruz, eta emakume errefuxiatuei buruz batik bat hitz egiten dugunean, gerratik ihes egiten duten pertsonen-
gan pentsatzen dugu, baina hainbat arrazoi ditu pertsona batek bere herrialdetik irteteko: genero-indarkeria, sexu-orien-
tazioa eta genero-identitatea, behartutako ezkontza, genitalen mutilazioa, feminizidioa, behartutako esterilizazioa, abortu 
selektiboa, ohorezko krimena, genero-arrazoiengatik jazarritako pertsonen giza eskubideak defendatzea edo pertsonak 
salerostea sexualki ustiatzeko. Badaude, gertatzen dira, baina ez dira beti kontuan hartzen. Eta, hala ere, 2015ean ba-
bes-eskaeren % 39 Espainian emakumeak izan ziren, azken urteetako zifrarik altuena Errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako 
Batzordearen (CEAC) arabera.  Biktima horiek gatazka armatuetatik ihes egiten dutenak bezala gehiago ikusaraztea eta 
babestea izan dira Batzordeak Madrilen ostegun honetan antolatutako generoaren araberako Babes topaketaren aldarri-
kapen nagusiak. 

4 KASUA, 
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
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“Azken urtean gizarteak gatazka batetik ihes egiten errefuxiatuek nazioarteko babesa jasotzeko eskubidea dutela barneratu 
du, hala ere, ezjakintasun handia dago jazarpen hori eragiten duten arrazoien aukeren inguruan. Hedabideetan, babesari 
buruzko jardunaldi eta hitzaldietan aipatzen ez diren pertsona horiek nabarmendu behar dira”, eskatu zuen erakundeko 
idazkari nagusiak, Estrella Galanek, CEAR erakundeak isileko errealitate baten berri emateko bildu zituen sei historia ager-
tzen diren bideo bat ere aurkeztu zuen inaugurazio-egunean.  Hori lortzeko, bazkiderik onena kazetaritza da Galanen ustez. 
Leiho bat ireki behar du, eta telebistek, gizarte-sareek, irratiek eta aldizkari digitalek eta paperezkoek parte hartu behar dute.
Argudio horien alde egiteko, ikuspegi desberdinak baina osagarriak dituzten bost emakumek generoagatiko jazarpenaren 
ondorioak eta arrazoiak aztertu zituzten:  Paloma Favieres, CEAR erakundeko arlo juridikoko koordinatzailea; Mariángeles 
Plaza, CEAR erakundeko Psikologia zerbitzukoa; Amal Hussein aktibista; Cristina Sánchez, RNEko “Países en conflicto” 
saioaren aurkezlea, eta Andrea Momoitio, Pikara Magazine-ko kazetaria. Denek oinarrizko zenbait gomendio eman zizkie-
ten komunikabideei, aipatzen ez den talde hori pertsona ahultzat hartzeko eta nazioarteko babesa jasotzeko aukera izan 
dezaten. 
Bere generoarekin zerikusia duen arrazoiren batengatik babesa bilatzen duen pertsona batek hainbat oztopori egin behar 
die aurre. Horietako bat juridikoa da. Arrazoi horiek 2009tik aitortuta daude dagoeneko Asilo Legean, Paloma Favieresek 
gogoratu zuen moduan, hala ere, pertsona horiei berme gehiago emateko Europako zuzentarauak barne hartzen dituen 
arautegi berria onartzeko dago oraindik. Gaur egun, arautegi horretan salbuespen bat dagoelako: jatorrizko herrialdean 
nagusi diren inguruabarrak. “Abokatuek genero-arrazoiagatiko jazarpen kasu bati aurre egiten diogunean, kokapen bat 
bilatu behar dugu babesaren aterkiaren barruan, baina, horrez gain, Estatuek ezaugarri horietako jazarpenetan ezartzen 
dutenarekin bat jarri behar dugu, eta hori batzuetan ezin dugu egin”. Favieresek azaldu zuen legea kalte larriei eta denboran 
zehar behin eta berriz egiten diren kalteei buruzkoa dela, baina balorazio hori inoiz ez dela objektiboa. Pertsona horiek ha-
sieratik aurre egin behar dioten hirugarren arazo bat mugako puntuetan eta Atzerritarrak Barneratzeko Zentroetan laguntza 
emateko zailtasuna da. “Eskaeren tratamenduak zabalagoa izan beharko luke; gaur egun, esku hartzeko gaitasunak ez dira 
hain errazak”, adierazi zuen.

Prozesu juridiko horrek eskatzailearengan eragiten du, bere eskaera ukatzeko arriskuarekin bizi delako, eta biktima bihur 
dezake berriro, Mariangeles Plazaren ustez. “Behin eta berriz kontatu behar dute bere historia, eta egiten duten bakoitzaren 
berriro bizitzen dute. Izua, errua...berriro itzultzen dira”, deskribatu zuen psikologoak. Beraien sinesgarritasuna erakustea, 
gainera, oso kaltegarria da. “Indarkeriatik bizirik ateratzen den pertsona batentzat besteek ez sinestea, bere historia balia-
garritzat ez hartzea eta sufritzea da gogorrena. Eta hori guztia egokitu behar diren gizarte berri batean bizi diren bitartean”.

EGM-REKIN AMAITZEA JADA
Amal Hussein jatorriz Somaliakoa den aktibista bat da, emakumeen genitalen mutilazioan aditua eta Save a girl, save a ge-
neration (salbatu neska bat, salbatu belaunaldi bat) GKEren sortzailea.  Generoaren araberako Babesa topaketan jarduera 
horrek izan duen hedapena aztertu zuen, Afrikan batik bat. Emakume bati genitalak osorik eta partzialki ateratzen dizkiote, 
erlijio musulmanarekin gaizki lotutako arrazoirengatik, edo eztabaidatu gabeko tradizio bat delako. Osasunaren Mundu 
Erakundearen arabera, 30 herrialdetako 200 milioi emakumek jasan dute tortura hori, eta sei mila egunero mutilatzen dituzte.
“Emakumeek ez dute aukera gehiagorik, bizi diren erkidegoan, mutilatu gabeko neska bat ez delako hartzeko purutzat, eta 
hori dela eta, ez du merezi harengan inbertitzea bere hezkuntzarako, lan bat emateko edo ezkontzeko. Horrek neska baz-
tertzea ekartzen du, eta amak ez daude prest bere alaba emagaldutzat hartzeko mutilazioa ez egiteagatik”, deskribatu zuen.
Husseinek nabarmendu zuen ezinbestekoa dela nesken prestakuntza eta kontzientziazioa, etorkizunean eurek jarduera ho-
rrekin amaitzeko. “Baina salbatzeko, amek beste aukera batzuk izan behar dituzte haiei emateko”, jarraitu zuen aktibistak. 
Bere amak ez egitea erabaki zuela esan zuen, nola borrokatu zuen eta nola salbatu zen azaldu zuen, izan ere, Espainiako 
Gobernuaren eta CEAR erakundearen laguntza izan zuen.

Ikuspegi psikologikotik, jazarpenaren biktimak luzaroan egoten diren zailtasunak ere daude. Beraien jatorrizko herrialdee-
tan indarkeriatik (mehatxuak, diskriminazioa, kartzela, torturak...) ihes egiten duten pertsonak izateaz gain, igarotzen diren 
edo amaitzen duten herrialdeetan ere jasaten dute. “Apalkuntza, estigmatizazioa, gizarte-gaitzespena...”, zerrendatu zuen 
Plazak. Horri gehitu behar zaio ihesarekin eurentzat esanguratsua zen guztia galdu dutela: “galera materialak, giza galerak, 
ilusioak eta etorkizuneko proiektuak. Antolatuta zuten guztia eta dagoeneko horrela izango ez dena”.

Hedabideen eginkizuna
Genero-arrazoiagatiko jazarpenaren arrazoiak eta ondorioak jakinaraztea funtsezkoa da gizarte-kontzientzia sortzeko eta 
biktimen babesa indartzeko. Eta horretarako, komunikabideek asko egin dezakete. Andrea Momoitiok, Pikara Magazine 
aldizkari digitaleko kazetariak, historia horien protagonistek bitartekaririk gabe kontatu ahal izatearen garrantzia azpimarratu 
zuen. “Kazetariok errealitatearen eta biztanleengana heltzen denaren artean bitartekari gisa aritzen gara, eta gauzak distor-
tsionatzen ditugu”, onartu zuen.
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Berak eta Cristina Sanchez RNEko esatariak GKEek informazioaren profesionalak eta protagonistak harremanetan jartzea 
duen garrantzia azaldu zuten. CEAR erakundeko adituek eztabaidatutako iritzia da, izan ere, haientzat hori egitea kaltegarria 
izan daiteke.  “Esku-hartze psikologikoko prozesu batean badaude, beren historia eta traumak oraindik ez dituztelako onar-
tu da; konfiantzazko eta norberak egin beharreko prozesu luzea da”, defendatu zuen Plazak. Horrez gain, asilo prozedura 
konfidentziala da. “Ez dugu ez kasurik ez aurpegirik erakutsi behar”, esan zuen Favieresek.
Momotio atsekabetuta agertu zen komunikabideetan ikuspegi feministak dituen historiarik ez dagoelako, hala ere, gero eta 
gehiago hobetzen ari dela esan zuen. Alderdi horri buruz Cristina Sanchezek datu bat eman zuen: “2011 eta 2015. urteen 
artean bakeari eta segurtasunari buruz agertu diren informazioetatik, % 6tan bakarrik emakumeak izan ziren protagonistak”.  
Kazetariarentzat, emakumeei buruz ez hitz egitea historia osoa ez kontatzea da. “Horren zati bat galtzen dut, emakumeak, 
berez, askotan, herrialde baten historia biltzen duelako”. Hala ere, berrietan emakumeei buruzko informaziorik ez dagoela 
diotenen argudioa kritikatu zuen. “Betiko bost komunikabideez gain beste batzuk ere badaude”, nabarmendu zuen.
Sanchezek datu gogorrak eman zituen, hala nola hiru emakumeetatik bat indarkeriaren biktima izan dela munduan. “Gu-
txiagorengatik matxinadak egin dira”, ohartarazi zuen esatariak, eta oraindik erabateko genero-berdintasuna ez dela inolako 
herrialdetan lortu esan zuen. “Aurrerapen-erritmo sumingarri honekin 80 urte beharko ditugu ikusteko”.
Momoitiok eskatu zuen kazetaritza aktiboagoa egitea, asiloari buruz aitzakiarik gabe hitz egiten duten testuinguruko erre-
portajeekin. Aurkitutako arazoei dagokienez, kazetariak gayak protagonistak diren berriei ematen zaien tratamendua deiga-
rria dela esan zuen.  “Protagonistak ia beti gizon homosexualak dira; badirudi gutxi dela babesa eskatzen duten lesbiana eta 
transexualekin”. Halaber, trans pertsonei hitz egiten denean, esaterako, biktimak bihurtzen dituztela esan zuen, “okerreko 
gorputzean jaiotzeagatik”. “Bizitza hobe bat besterik ez dute bilatzen”, azpimarratu zuen.
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