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ACNURek Espainian 
duen bozeramailea

Mundu osoan 60 milioi pertsona 
inguruk alde egin dute jazarpena-
ren erruz beren etxeetatik, inolako 
babesik gabe. Halaxe nabarmentzen 
du Maria Jesus Vegak, ACNURek 
Espainian duen bozeramaileak 
(NBEek Iheslarientzat duen agen-
tzia da ACNUR). Aditu horren 
iritziz, herritarren mobilizazioak 
eredugarriak izaten ari dira, baina 
kide diren herrialde guztiek elkarre-
kin ekintzak egitea falta da Europak 
bere lege-betebeharrak bete ditzan 
eta ez dadin jende gehiago hil 
Europaren ateetan, edo ez dezaten 
mafien eskuetan bukatu.
Zergatik piztu dute munduaren arre-
ta Siriako errefuxiatuek? Aylan-en 
argazkiak, Turkiako hondartza batean 
hil zen haurraren argazkiak, gure se-
me-alabetako edozeinen izan zitekee-
nak, astindu egin ditu kontzientziak.  
Dagoeneko lau milioi errefuxiatu dau-
de Siriatik kanpo eta zazpi milioi eta 
erdi desplazatu Siria barrenean. 
Beste krisi batzuek ere beharko 
lukete arreta hori... Azken bost urtee-
tan, hamabost gatazka baino gehiago 
lehertu dira Afrikan, Asian, Ekialde 
Hurbilean, Ukrainan... Azken urtean, 
milioi erdi pertsonak baino gehia-
gok ihes egin dute Hego Sudandik, 
190.000k Burunditik, milioi batek bai-
no gehiagok Yemendik, 300.000k Li-
biatik, ia 100.000k Birmaniatik... 
Munduan zenbat pertsonak jasaten 
dute arazo hori? ACNURek bere his-
torian bildu duen zifrarik handiena da: 
60 milioi errefuxiatu daude beren he-
rrialdeetatik kanpo eta gerraren erruz 
herrialde barrenean desplazatuak.
Nola erantzun du Europak? Erantzu-
na nahiko kaskarra izan da Bigarren 
Mundu Gerraren ostean etorri zaion 
krisi handienean. Eta ez da immigra-

zio ekonomikoaren krisia, errefuxia-
tuena baizik: beren herrialdetik alde 
egin duten pertsonak dira, aski oinarri 
badutenak jazarriko dituzten beldur 
izateko, eta babesik gabe daudenak. 
Ez ditzakegu beren herrialdera itzuli, 
arriskuan jarriko genituzke eta. Euro-
pak aurre egin behar dio kide diren 
28 herrialdeen elkartasunetik, ez he-
rrialde bakarretik; eta are gutxiago 
Greziatik, non 450.000 pertsona sartu 
diren urtea hasi zenetik. Dagoeneko 
3.000 pertsona hil dira itota aurten. 
Eta Espainiak nola erantzun du? 
Kostata. Irailean onartu egin zuen 
Europako Batzordearen proposame-
na, hurrengo bi urteetan 16.000 erre-
fuxiatu hartzeko. Garrantzitsua da Ita-
lian eta Grezian integrazio gaitasuna 
sendotzea, erregistro eta harrera zen-
troekin, beste herrialde batzuetarako 
bidean jarri bitartean. Baina ez du 
izan behar aldi baterako kontua, krisi 
hau gelditzeko etorri baita. Jende ge-
hiago etorriko da gero ere.
Ez datoz Siriatik bakarrik... Hala 
da. Greziako eta Italiako itsasertze-
ra heltzen den jendea Iraketik dator, 
Afganistandik, Eritreatik, Afrika Er-
diko Errepublikatik, Hego Sudandik, 
Somaliatik... Turkiak bi milioi erre-
fuxiatu ditu dagoeneko. Eta haien 
egoera okertzen ari da, giza laguntza 
ematen dugun erakundeek ez dugu-
lako jasotzen behar adina bitarteko. 
Zer-nolako bitartekoak falta dira? 
ACNUR behartuta dago giza laguntza 
ematera eta beste erakunde batzuekin 
koordinatzera, baina orain dela hila-
bete, Siriako krisiarentzat behar zuen 
finantzaketaren %37 baino ez zeukan. 
Ez genuen pentsatzen Afrikako, Ekial-
de Hurbileko eta abarretako errefu-
xiatu eremuetan bezala lan egin be-
harko genuenik Europan.

Erakundeetako arduradunen aurre-
tik al doa gizartea? Bai, politikak 
markatuz eta elkartasun lezioak ema-
nez. Eta jarraitu egiten du, Grezian 
adibidez, non egunero 6.000 pertsona 
heltzen diren Egeo itsasoko uhartee-
tara. Espainian ere ikusgarria izaten 
ari da erantzuna.  Baina behar-beha-
rrezkoa dena lege bideak dira, bisa 
humanitarioak eta, ikasleentzat, fami-
liak berriz elkartzeko eta kokatzeko 
programak, eta abar. Ez genuke ikusi 
behar jendea hil egiten dela Europa-
ren ateetan eta ez beste inon. Askok 
legez sartu nahi izan dute, baina ma-
fien eskuetan bukatu dute, horiek di-
ra-eta erantzun bateratu bat ez ema-
teari onura gehien ateratzen diotenak.
Nola lagundu dezakegu? Errefuxiatu 
bat orain etxean hartzea ez da ideia-
rik onena, gerra baten izugarrikeriak 
bizi berri dituzte eta. Profesionalei da-
gokie, eta erakundeen bidez bideratu 
behar da. Hemen daudenek ere la-
guntza behar dute. Errefuxiatuei arre-
ta eskaintzeko aurrekontuak ez dira 
igo azken hiru urteetan, nahiz eta es-
kariak bikoiztu. Laguntza ekonomikoa 
emateko, 902 218 218 telefonora dei 
dezakete edo gure webgunean sartu, 
edo giza laguntza ematen duten beste 
erakunde batzuekin lankidetzan aritu.
Zer esango zenieke krisi honen au-
rrean elkartasunez jokatzen ez du-
tenei? Aurreiritziak dituen jende asko 
dago, integrazioa zaildu egiten duena.  
Errefuxiatuak gaitasun handiko jen-
dea dira, beren etxeetatik alde egite-
ko adorea izan dute.  Gu bezalakoak 
dira, kendu egin diete askatasuna eta 
ihes egiten diote bortizkeriari, ez dira 
terroristak. Esango nieke emeten die-
ten tratua izan dadila besteek eurei 
ematea nahi luketena bezalakoa.
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