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BESTE ELKARTEEKIN
ELKARLANA

EGUNERATZE
OROKORRA

Movement On The
Ground
No Borther Kitchen
Stand By Me Lesbos
MVI, Intersos,BWC
CMA

Greziako errefuxiatu-esparruetako egoerak oso kritikoa izaten jarraitzen

Yoga and Sports with

du. Milaka pertsonak kanpin-denda eta karpen artean pilatuta jarraitzen

Refugees.

dute, beren Giza Eskubideak urratuz eta egunerokotasuna errutina duin
bihurtzeko oinarrizko baliabiderik gabe. Nazioarteko babesaren beharra
duten pertsona asko harrapatuta geratzen ari dira beren bizitza

Leave no one behind
Starfish

arriskuan dagoen jatorrizko eremuetan eta oso baldintza kaskarretan

Eurorelief

dauden igarobideetan.

Europe cares
Way of hope

Kara Tepeko biztanleria; 1306 pertsona.
Penintsula mugituak apirileanen bia regularrean; 178 pertsona.
Jatorria;

Afganistán

(59%),

Somalia

(14%),

Kongoko

demokratikoa (8%), Siria (5%), Camerún (2%), besteak(12%)

Errepublika

Water shed
Becky bath house
Eudomonic
Drop in the ocean
Farm

APIRILA 2022
Etorrerak gutxitu dira, baina prekarietateak gora egin du

EBOLUZIOA
Mundua Ukrainiako gatazkari eta errefuxiatuak
berehala
hartzeko
Europaren
erantzun
eredugarriari begira dagoen bitartean, Egeoko
eta Mediterraneo erdialdeko egoera enkistatua
jarraitzen du. Errefuxiatu gehienek Europako
asilo-zerbitzutik iristen ez den erabaki baten zain
jarraitzen dute; izan ere, prekarietatea pairatzen
ari dira, ez jakinez zein den beraien etorkizuna,
ze aukerak dakate…

KONTROLA
Frontexen jarduerak isilpeko errealitatea
izaten jarraitzen du, joan den martxoan
(Aegean Boat Report-ek emandako datuen
arabera),
heleniar
kostazainak
legez
kanpoko 45 itzulketa egin zituen Egeo
itsasoan, 947 pertsona, haurrak, emakumeak
eta gizonak asiloa eskatzeko eskubideaz
gabetu zituzten, gerratik, sexu orientazio
edo erlijiogatik jazarpenetik urrun beste
bzizi hasiera bat izateko aukera ukatuz.

FRONTEX
Horietako pertsona asko Egeo itsasoko uharte
greziarretan jaso zituzten, Europako lurrara
iritsi ondoren, eta berriro igo zituzten
txalupetan, turkiara itzultzeko. Mundu normal
batean,
pertsonak
salbamendu-baltsetatik
erreskatatzen dira, eta ez dira batera igotzen
eta noraezean uztera behartzen.
Egoera horrek sortutako polemika eta epaiketa
guztien ondorioz, apirileko azken astean
Frontexeko presidenteak dimititu egin du.
Foto: MICHAEL VARAKLAS (AP)

.

MIGRAZIOBLOKEOA
2016an sinatutako eta gaur arte atzeratutako
EB-Turkia
akordioari
jarraituz,
Greziako
gobernuak
bere
asilo-prozedura
berria
aplikatzen jarraitzen du, 2020ko maiatzetik
indarrean dagoena.
Prozedura
azkar
horrek
asilo-eskatzaileen
estatusa zehaztu behar du gehienez 6
hilabeteko epe batean, uharteetan “hotspot”
deitzen zaie, non persona migranteen egoeraren
erabakia
bizkortzen
da
asilo-eskatzaileak
denbora luzez ez atxikitzeko.

Hala ere, positibotzat har daitekeena, berez, pertsona horiek beren elkarrizketan legez prestatuta
edo estalita ez egoteko estrategia bat da, abokatu baten agerraldia ere ukatuz, eta horrek asiloa
onartzeko zer den garrantzitsua ez jakitea dakar, eta, ondorioz, haien eskaria ukatzea.
Nabarmentzekoa da pandemiaren aurretik ez dela deportaziorik egin, eta pertsona horiek
uharteetan, harrapatuta eta legezko linbo batean bizi direla oraindik. Jarraian, modu sekuentean
aplikatzen dituzte erabaki hauek, informazio berria ematen dute, eta eremuetan jarraizten dira edo
edo haietatik eta uharteetatik kanporatzen dituzte.
Apirilean, 26 asilo-eskatzaile iritsi dira Lesbosera, eta 178 kontinentera transferitu dituzte.

KAMPU BERRIAK
Chios eta Lesbosen zelai berriak eraikitzeko
herritarren eta udalen hainbat protesten
ondoren, badirudi egoera gelditu egin dela.
Eremu berri horien irekierak aurrera jarraitzen
du, baina kontuan izan beahr degu beste
ikuspuntu bat: Europako herrialdeetatik Turkiara
edo jatorrizko beste herrialde batzuetara
deportatu aurretik zeuden deportazio-zentroak,
Dublin IIIaren erregulazioei jarraituz.
Foto: AP-El Mundo

Dirudienez,
oraingo
kanpamentuek
jarraituko dute, bai Vial en Chios, bai
Mavrovouni (KARA TEPE) Lesbosen, asiloeskatzaileen lehen harrera eta prozesurako,
baina haien zenbakiak gutxienekora iritsiko
dira. Zurrumurru horiek zelaiko langileek
entzuten dituzte, baina ez dago inolako
informazio ofizialik.

MURRIZKETAK
COVID aitzakia izaten jarraitzen du
eremuetako pertsonei mugak jartzeko.
Uhartean dauden kutsatze kasuen arabera,
mugitzeko askatasuna dute ala ez:
- 100 kasu baino gutxigo; pertsona guztiak
8: 00-20: 00 eremutik irten ahal izango
dira.
- 100-200 kasu: eremua bi taldetan
banatuko dute goiz eta arratsaldez
irteteko.
- 200 kasu baino gehio ; konfinamendua
gertatuko da eta egoiliarren mugimendua
mugatuko dute.

Argazkia: Alkis Konstantinidis

EKITALDIAK
Azken hilabete hauek oso mugituak izan dira:
Debabarrenako erronka, San Prudentzio, Iruñeko
kontzertua, Anoetako bilketa, Oarsoaldeako
bilketa...
Hain garai zailetan, egiten diren kanpainetan
laguntzea funtsezkoa da pertsona guztien giza
eskubideak bete daitezen. Horregatik, oso pozik
gaude gurekin lankidetzan aritu zareten eta
jardun duzuen guztiekin.

LESBOSEKO
SUKALDEA
Gure sukaldeko sukaldeek egunero 1.200 bazkari
inguru prestatzen jarraitzen dute, euskaditik
datozen boluntarioei eta errefuxiatu-esparrutik
datozen boluntario finkoen taldeari esker.
Hemendik
4
laguneko
taldeak
bidaltzen
jarraitzen dugu, apirilean Alberto, Francisco
Javier Miguel, Juan José eta Francisco izan ziren
sukaldaritzaren
dinamikara
bikain
egokitu
zirenak.

Gainera, pozten gaitu hilero-hilero sukaldeko
boluntario egoiliar batzuk penintsulara joaten
direla esateak, eta migrazio-bidean aurrera egin
dezaketela. Jamal, Dani, Jaffar, Herve... Munduko
zorte guztia opa dizuegu! Plazer handia izan da
zuekin Zaporeak-en familia osatzea

BOLONDRESAK
"Lesbosera egin dudan bidaia ikasketa bat izan da.
Etxetik joan nintzen, zer aurkituko nuen asko
pentsatu gabe. Laguntzeko, gozatzeko eta ikasteko
prest nengoela besterik ez nuen buruan. Baina han
aurkitu nuena imajinatzea/azaltzea ezinezkoa
izango zela uste dut.
Nik uste dut Euskal Herrian bertako errealitateaz
bestelako irudi bat dagoela, konta diezazukete eta
imajina dezakezu, baina uste dut ez lukeela
errealitatearekin antzik izango. Esperientzia hori
bizi egin behar da osorik ulertzeko. "

"Lehenik eta behin, boluntario talde ikaragarria
dugu, besoak zabalik hartzen gaituztenak eta
harrera beroa egiten digutenak. Egunez egun
errefuxiatuen
egoera
ezagutzen
ari
gara,
horretarako zubia Zaporeak-en lan egiten duten
boluntarioak dira.
Uste dut zoragarria dela boluntario horiekin lan
egitea, errealitatean parte hartzera bultzatzen
zaituztelako,
haien
kontakizunak
kontatzen
dizkizutelako,
uhartean
gertatutako
istorioak
kontatzen dizkizutelako, beren kultura zurekin
partekatzen dutelako, beraien ohituren parte
sentiarazten zaituztelako... "

"Lesbosen egin dudan egonaldi osoan ikaskuntza
pertsonala izan da, errealitate gordinak dituzten
pertsonekin egiten duzu topo, eta horiek
irribarrez hartzen zaituzte eta egunean zerbait
positiboa ateratzen saiatzen dira. Bestearen
oinetakoetan
jartzen
ikasi
dut,
niretzat
funtsezkoa dena beste pertsona batentzat ez
dela pentsatzen, bere egoera guztiz desberdina
delako, konektatzera eta bizitzera iristen
zarenean, hainbeste, non Euskal Herrira iristen
zarenean, prestatzen jarraitzen saiatzen zaren,
informazio gehiago ematen saiatzen zaren eta
arazo sozial hau dagoeneko zure parte dela
sentitzen duzun. "
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