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Migrantes con Derechos Elizaren 
presentzia koordinatua da, behartutako 
migrazioen errealitatearen aurrean lan 

egiteko sortu dena.

Errealitate hori ez da larrialdia. Ez da 
krisialdia. Fluxuen kontrolera 

bideratutako politikaren emaitza da.

ABEGI ONA 
DUINTASUNAAsmala sendagilea zen Sirian. Orain dela bi urte guztia atzean utzi eta Turkian 

errefuxiatu zen bere familiarekin, gerra bukatu eta etxera itzultzeko esperantzaz. 
Baina, denboraren poderioz, egoera larriagotu egin da eta dagoeneko ez da posible 
etxera itzultzea, ez behintzat gutxieneko bermeekin.
Orain Balkanetako bidean zehar Belgikara heltzen saiatzen ari da senideekin. 
Bidaia arriskutsua eta garestia da, eta huts egiteko aukera 
handia dago. Heltzea lortuz gero, bertan geratu eta
familiarentzako etorkizuna eraikitzea da bere 
asmoa. Horregatik, dena ez dago bere esku.

Alejandra Alvarez kolonbiarrak bere 
ezkutuko herrixkatik alde egin behar
izan zuen, gauez, bere bizia salbatu 
nahi bazuen. Duela 5 urte heldu zen 
Espainiara lanerako baimenik gabe. 
Ahalegin handien ondoren, hainbeste 
espero zuen Bizileku eta Lan Baimena 
lortu zuen. Baina orain dela urtebete, 
krisia berera ere heldu zen; langabezia 
agortuta dauka eta osasun txartelik gabe geratu 
da. Orain lan bila dabil, bizirauteko ez ezik, bere 
paperak berritzeko eta arrazoia jakin gabe galdu
zituen eskubideak berreskuratu ahal izateko. 
Gainontzeko bizilagunak bezala sentitzea gustatuko litzaioke, baina 
hori ez dago bere esku soilik
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MIGRAZIO ETAPA HONETARAKO DISEINATUTAKO NEURRI POLITIKOAK EZ DIRA ERAGINKORRAK:

• Europar Batasuneko barne-faktoreak: fluxuen kontrolean eta mugak kanpora bideratzean
zentratutako migrazio politika.

Egoera honek nazioarteko babes bila dabiltzan pertsonei eragiten die, 
baina baita migratzaile guztien duintasun eta eskubideei ere.

Pertsonen fluxu handiagoaren kalteak ez dira Europan azaleratzen, beste herrialde 
batzuetan baizik (Libano eta Turkia). Gainera, fluxuak mistoak dira, hau da, faktore 
ezberdinen ondorioz sortuak. Faktore horietako bat dira gerrako gatazkak, baina ez 
bakarra.
Europako mugetara hurbiltzen diren pertsonek ez dute heltzeko modu segururik, 

ez baita horretarako bide legal ez segururik. 
Mafiak ugaritzea dakar horrek.

Lerro estua dago errefuxiatu, nazioarteko 
babes eskatzaile eta etorkinaren irudien 
artean. Edonola ere, sufrimendu egoeretatik 
ihesi doazen pertsonak dira guztiak. 
Adibideak:

• Sirian bonbardaketatik ihesi irteten diren
pertsonek aspaldi utzi zuten euren herrialdea.
Denboraldi batean Turkian izan ziren eta
orain, etsipen eta helmuga eza nagusi diren
errealitateaz ohartuta, Alemaniara mugitzea
erabaki dute. Migratzaileak dira pertsona
horiek?

• Espainian bizi diren migratzaile kolonbiarrak. Gehienak euren
herrialdetik kanporatuak izan ziren, bertan bizi den gatazkaren
ondorioz.  Zergatik ez dira errefuxiatuak?

• Atzerritarrak Barneratzeko Zentroetan giltzapetuta daude afrikarretatik gehienak
gatazka armatua bizi duten herrialdeetatik etorritakoak dira, Afrika Erdiko
Errepublikatik edo Malitik besteak beste.  Gerrako errefuxiatuak dira?

• Zergatik Melillan dauden siriarrak ez dira errefuxiatuak?  Borondate
politikoaren menpe al dago soilik?

Harrerarekin batera, behartutako migrazioen arrazoien gaineko begirada 
zabala aktibatu beharra dago. Ezinbestekoa da bakea eta garapena bermatzea, 
hala jatorriko herrialdeetan nola iragate-herrialdeetan. Baina hori bezain larriak dira 
arrazoiak eragoztea, Garapenerako Laguntza Ofiziala areagotzea, gastu militarra 
murriztea, Nazio Batuei bakea bermatzeko ekintzak babes ditzan eskatzea eta 
pertsonen salerosketaren kausei sustraitik heltzea.

Erronka aukera bilakatu beharra dago: migrazioak herrien garapenerako aukera 
diren uste osoa dugu eta ezinbestekoa da ideia hori gizartearekin eta kristau 
komunitatearekin partekatzea. Horregatik, harrera eta integrazio politiken aldeko 
apustua egiten dugu, estereotipoak aldatu eta diskurtso arrazista zein xenofoboei 
aurre egiteko beharra azpimarratzeko. Harreraren aldeko apustua gizatasunaren 
aldeko apustua da.
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“Eskuzabaltasunez mugak 
zabaltzeko eskatzen diet 
herrialdeei, tokiko identitatea 
suntsitzeko beldurrik gabe, 
sintesi kultural berriak 
sortzeko gai izan daitezen”

Egungo egoerak zenbait faktore biltzen ditu: 

• Kanpo-faktoreak: gerra.




