
HONA BERE ISTORIOA
Virginia 38 urteko emakume kolonbiarra da. Bere herrialdeko 
indarkeriatik ihesi iritsi zen Espainiara. Bost hilabeteko 
haurdunaldia zuela etorri zen, 17 eta 3 urteko Mayra, alaba, eta 
Fernando semearekin. Virginia nazioarteko babesa eskatu zuen, 
eta, handik hilabete batzuetara, Maria izeneko neskato eder bat 
munduratu zen.

Asilo-eskatzailearen txartelarekin, Virginiak lan egin 
zezakeen, eta ile-apaindegi batean hasi zen. Ez zen erraza, ordu 
asko egin behar zuen lan, eta hiru seme-alaba zaindu, eta haietaz 
arduratu behar zuen. Horrez gain, beren herrialdean pairatutako 
indarkeriaren historia latza zeramaten arrastaka… batez ere, 
berak eta alaba zaharrenak. Azken horrek tratamendua jasotzen 
zuen osasun publikoko osasun mentaleko zerbitzuetan.

Bi urte geroago iritsi zen berri txarra: uko egin zioten 
nazioarteko babesa jasotzeko egin zuen eskaerari. 

Handik aurrera, nola ordainduko zituen etxeko 
gastuak, alokairua, argia, gasa eta abar?

Adin nagusiko jada, Mayrari ez zioten arreta medikorik eman 
osasun publikoan. Bertan behera utzi behar izan zuen hainbeste 
lagundu zion terapia, eta amaitu egin ziren bere medikaziorako 
errezetak ere. 

Mayraren antsietateak izugarri egin zuen gora, eta, 
horren ondorioz, ez zen gauza bere nebak zaintzeko… 

Virginiak itxaropena zuen paperik gabe barneko 
etxe-langile gisa lan egin ahal izateko, seme txikiak Mayra 
alabaren zaintzapean utzita, eta horrela fakturak eta 
gastuak ordaindu ahalko zituela; baina itxaropen hori 
bertan behera geratu da.

Aukera hori gabe, familia osoak kale gorrian 
amaituko du bizitzen laster.  

VIRGINIA

Admini�razio-ego�a i�egula�a
Paperik ez zuenez, bere enplegu-emaileak ez zion kontratua berritu,
eta Virginiak ile-apaindegiko lana utzi behar izan zuen.



ASILO-ESKATZAILEA

BABESIK EZA

PLANAK B�TAN BEH�A

EGIN ZURE HITZ-HODEIA
Aukeratu hitz batzuk ikusi berri duzun istorioa eta iradokitzen dizkizun ideia eta 
sentimenduak laburbiltzeko. Hona hemen hiru adibide.



• CEARen 2020ko txostenaren arabera, “Ebatzitako asilo-eskaeretatik, %5,2 soilik izan 
zen aldekoa, Europako batezbestekotik (%31) oso urrun. 3.000 baino pixka bat 
gehiago izan ziren errefuxiatu-estatutua edo babes subsidiarioa lortu zutenak, 
aztertutako 60.000tik gora espedienteetatik.”

•  Asilo eta Babes Bulegoko langileak gogotik saiatu arren, 2019. urtearen amaieran,  
133.000 pertsona baino gehiago zeuden beren etorkizuna baldintzatuko duen 
ebazpen baten zain, erdiak kolonbiarrak eta venezuelarrak ziren. Europar Batasunean, 
Alemaniak soilik ditu eskaera gehiago izapidetze bidean.

• Azken hiru urteetan, bikoiztu egin dira harrera-plazak. Gaur egun, 9.000 
harrera-plaza daude. Harrera-plazen kopurua nabarmen handitu da, baina ez epe 
horretan asiloa eskatu duten 324.000tik gora pertsonei harrera egiteko adina. Pilaketa 
horrek esan nahi du behin-behineko harrera-plaza bat eskuratzeko batez besteko 
itxaronaldia lau hilabetetik sei hilabetera handitu izana.

• Asilo-eskatzaile gisa izapideak hasteko soilik hitzorduaren zain dauden familiak eta 
pertsonak, bai eta epea amaitu eta eskaera ukatu dietenak ere, 
IKUSEZINTASUN-egoeran daude. Ez dira «legez» existitzen.

• Araudiaren arabera, “Nazioarteko babes-eskaerak izapidetzeko ez onartzeak edo 
ukatzeak berekin ekarriko du, dagokionaren arabera, itzultzea, itzularaztea, 
kanporatzea edo Espainiako lurraldetik behartuta irtetea».  Kanporatze-agindurik izan 
ez arren, Virginiak Espainian igarotako denbora dokumentatzea beste biderik ez du, 
eta Espainian hiru urte igaro ondoren, errotze sozialaren figuraz baliatzea. Bien 
bitartean, ikusezina izango da, eta haren seme-alabek ondorio hori pairatuko dute. 

• Etxetik ihes egitera behartutako pertsonen %85 emakumeak eta haurrak dira. 
Emakumeak familiaburu bilakatu ohi dira, gerrak senarrarengandik eta 
senideengandik banantzen dituenean. Bakarrik eta erbestean, behartuta daude beren 
gain hartzera seme-alabak errefuxiatu-esparruetan aurrera ateratzeko erantzukizuna. 
“Munduko errefuxiatuen erdiak baino gehiago, haurrak dira” (Acnur).

• CEARek egindako Memorias de refugio  web-dokumentalean, errefuxiatu gisa egoera 
zailak bizi izan dituzten pertsonen lekukotzak aurki ditzakezus.

https://www.cear.es/datos-millones-de-historias-de-refugio/

https://www.bit.ly/32OtvwI

https://www.eacnur.org/es/labor/areas-de-trabajo/genero

https://www.cear.es/memorias-de-refugio/

Istorioa ulertzeko gako batzuk

https://eacnur.org/es/sabias-que-la-mitad-de-los-refugiados-del-mundo-son-ninos%23:~:text=Cientos%20de%20peque%C3%B1os


      Aintzat hartzeko zenbait aipamen:  

• “Gerrako biktimen kategoria berezi bat errefuxiatuak dira. Borroken ondorioz, behartuta 
daude beren ohiko bizilekutik ihes egitera, harik eta, sorterritik kanpo, babesa aurkitzen duten 
arte beste herrialde batean. Elizak arreta berezia ematen die, bai presentzia pastoralaren eta 
laguntza materialaren bidez, bai haien giza duintasuna babesteko konpromisoan ere: 
«Errefuxiatuen aldeko elkartasunak bultzatu egin behar gaitu giza eskubideak, unibertsalki 
onartuak, berrestera eta azpimarratzera, eta eskubide horiek errefuxiatuei ere benetan aplika 
dakizkiela eskatzera.” (Elizaren Irakasbide Sozialaren Laburpena. 506). 

• “Zuek, Lesboseko biztanleok, agerian jartzen duzue zibilizazioaren sorleku diren lur hauetan 
badagoela bihotz bat taupaka, oroz gain anaiak eta arrebak aitortzen badakien 
gizatasunarena, zubiak eraiki nahi dituen eta seguruago sentitzearren hormak eraikitzearen 
lilurakeria gaitzesten duen gizatasunarena. Egia da, hesiek zatiketa sortzen dute, herriei 
benetan aurrera egiten lagundu beharrean, eta zatiketek, lehenago edo geroago, liskarrak 
eragiten dituzte.” (Frantzisko aita santuak Lesbosera (Grezia) eginiko bisita (2016)). 
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https://www.bit.ly/3eUNxYW

https://www.youtube.com/watch?v=yluk0LmqaTo

GURE ERROETAN  

TALDEAN EZTABAIDATZEKO GALDERAK 
Azken urteetan, errefuxiatuei buruz hausnartzeko parada ugari izan 
ditugu; baina zer pasatuko zaie burutik, Virginiak bezala, 
berentzat eta beren familiarentzat benetako babesik aurkitzea 
lortzen ez dutenei?

Diskurtso politiko batzuek diote «dei efektuak» azaltzen duela 
giza mugikortasuna. Zer pentsatzen duzu? 

Zure ustez, ba al dago nahikoa informazio asiloa eta babesa 
eskatzen dituzten pertsonak beren etxetik irtetera 
behartzen dituzten arrazoien inguruan? 

Gogoan al dituzu Balkanetan harrapatuta zeuden 
errefuxiatuen irudiak? Zer dakigu gaur egun haiei buruz? 

Zer deritzozu haur errefuxiatuek politika horien 
ondorioak pairatzea? 

Zure ustez, desberdina al da emakume errefuxiatu 
baten bizipena? 

Zure ustez, nahikoa egiten al dute gure 
gobernuek Europan errealitate latz horren 
aurrean? ? Ikusi 28 segundoko bideo hau, eta, 
gero, komentatu.  
“Errefuxiatuak: harrera-herrialde nagusiak”
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http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-cittadinanza.html

