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BERRIAK, DATUAK, GURE PROIEKTUA

ELKARLANA

EGUNERATZE
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Movement On The
Ground
No Borther Kitchen
Stand By Me Lesbos
MVI, Intersos,BWC
CMA
Yoga and Sports with

Greziako errefuxiatu-esparruetako egoerak oso kritikoa izaten jarraitzen

Refugees.

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

Leave no one behind

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

Starfish
Eurorelief

arriskuan dagoen jatorrizko eremuetan eta oso baldintza kaskarretan

Europe cares

dauden igarobideetan.

Way of hope

Kara Tepeko biztanleria; 1216 pertsona.
Penintsula mugituak apirileanen bia regularrean; 70 pertsona.
Jatorria; Afganistán (59%), Somalia (14%), Kongoko Errepublika
demokratikoa (8%), Siria (5%), Camerún (2%), besteak(12%)

Water shed
Becky bath house
Eudomonic
Drop in the ocean
Farm

MAIATZA2022
Etorrerak gutxitu dira, baina prekarietateak gora egin du

EBOLUZIOA
Greziak
ukraniako
errefuxiatuak
hartzen
jarraitzen duen bitartean, Greek Refugee Council,
Oxfam eta Save the Childreneneko prentsa-ohar
batek errefuxiatuen harrerako estandar bikoitza
salatu du. Greziako asilo-sistemaren ustelkeria
azpimarratu da, eta erraztasunak eman zaizkie
Ukrainatik iritsitako pertsonei, erregimen itxiaren
tratamenduarekin, beroko itzulketekin eta beste
herrialde
batzuetatik
iritsitako
pertsonek
oinarrizko
zerbitzuak
eskuratzeko
ezintasunarekin alderatuta.

KONTROLA
Era berean, Ukrainatik iritsitako pertsonak
"benetako errefuxiatu" gisa identifikatzen
dituen bihurrikeria diskriminatzailea salatu
dute, Greziako gobernuak asilo-prozesuei
dagokienez dituen asmoak agerian utziz.

FRONTEX
Joan den maiatzean (Aegean Boat Reportek
emandako
datuen
arabera),
heleniar
kostazainek legez kanpoko 77 itzulketa egin
zituzten Egeo itsasoan, 2183 pertsona,
haurrak, emakumeak eta gizonak, asiloa
eskatzeko eskubideaz gabetu dituzte.
Frontexeko presidentearen dimisioa garaipen
txiki bat da giza eskubideentzat; izan ere,
lagungarria izan daiteke argitzeko operazio
horiek zenbaterainokoak izan diren behin eta
berriz eta Itsasertz eta Mugetako Guardiaren
Europako Agentziak ezagutu dituenak, bai eta
erantzukizunak argitzeko ere.

.

Argazkia: MICHAEL VARAKLAS (AP)

KAMPU BERRIAK
Lesboseko zelai berria eraikitzen ari dira.
Amaitzen dutenean, orain Mavrounin (Kara Tepe)
dauden pertsonak lekualdatzea espero da.
Atxiloketa-eremu berri horiei multi-purpose
Reception and Identifikation Centre (MPRIC)
deitzen zaie, eta ikusten dugu helburuetako bat
dela uhartera iristen diren asilo-eskaera hasten
duten pertsonak hirietatik isolatzea

Argazkia: Alamy.com
Samosen, Zervouko eremuan, adibidez,
asteak eman zituzten ur mugatuarekin.
Egunean bi orduz bakarrik zekaten ura
erabiltzeko aukera. Segurtasun-kartzela bat
simulatzeko
beharrezkoak
ez
diren
mekanismoak 43 milioi baino gehiago
kostatu zaizkio Europar Batasunari, baina
migratzaileen oinarrizko beharrak asetzeko
tresnetan ez da ezer inbertitu.

BLOKEOA
Asilo-eskaria
Genevako
konbentzioan
jasotako
oinarrizko
eta
nazioarteko
eskubidea da; bertan, Grezia eta Europar
Batasuna inskribatuta daude; eta hori ez
betetzeak NBEren legeak urratzea dakar.
Asilo-sistema bereizia eta ustela izanik,
Egeoan
eta
Europako
beste
muga
batzuetan errefuxiatuta dauden pertsonek
beroan
itzultzeko
eta
oinarrizko
eskubideak urratzeko gaitzen duen ohiko
joera eta praktika izaten jarraituko dute.

Argazkia: Alkis Konstantinidis

SUTEA
Kara Tepe kanpalekuko gizonezko karpa batek
beste sute bat izan zuen. 38 pertsona kaltetu
zituzten
garrek.
Erakutsiz
berriro
ere
kampamenduak ez direla leku seguruak edozein
gizakirentzat.
Zaporeak elkartetik larrialdi protokoloa aktibatu
genuen eta janari lehor eta barazkien poltsa bat
prestatu
genuen
kanpamenduko
suteak
kaltetutako pertsonentzat. Erakundeek ez badute
beste aukerarik ematen, elkartasunak beti
aurkituko ditu erantzuteko moduak.

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 Andoni, Leire, Laura
eta Unai 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.
Oso sorpresa polita izan genuen Donostiko
bukegoan Daniren bisitarekin, ALemaniako
bidean zijoala.

EKITALDIAK
Pasadan egunean, 26,27, 28 eta 29an, Pasaia
Itsas Festibala ospatu zen Pasaian, eta 150
ontzik baino gehiagok zeharkatu zituzten
itsasoa. Lau egunetan Pasaiako Badia itsas
kulturaz jantzi zen, Gipuzkoako itsas ondarea
aldarrikatu, balioetsi eta zabaltzeko, hauxe
baita Euskal Kostaldeko nazioarteko itsas kultur
ekitaldi garrantzitsuena.

Zaporeak
elkartetik
gure
boluntarioak
mobilizatu genituen eta LEsbos bezalako
bigarren sukaldaritza komunitario eta solidarioa
antolatu ahal izan genuen, Pasaian, 1800 anoa
baino gehiago prestatuz. Horrela, tripulatzaileek
eta marinelek gure erakundearen lana eta
proiektua ikusi eta ezagutu ahal izan zuten.
Giroa ezin hobea izan zen: boluntarioek,
sukaldariek, laguntzaileek eta marinelek giro
ezin hobea sortu zuten otorduetako karpetan,
berriz ere erakusten elkartasunak eta elikadurak
ez dituztela mugak eta desberdintasunak
ulertzen.
Gainera, Irungo Harrera eta Aita Mari kideekin
batera, migrazio-errealitateei eta Shtandart
fragata
errusiarreko
babeslekuari
buruzko
mahai-inguru batean parte hartu genuen. Oso
espazio polita eta beharrezkoa esperientziak,
bizipenak
eta
iritziak
partekatzeko.
Kontzientziazioa
eta
sentsibilizazioa
ezinbestekoak dira gizartean aldaketa sortzen
jarraitzeko
eta
berdintasunerantz
aurrera
egiteko.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizuegu
gerturatu zineten guztioi. Egunero behar den
guztia ateratzen lagundu diguzuen boluntario
guztioi, 1800 anoa baino gehiago kozinatzeko
behar genuen laguntzagatik. MILESKER!

BOLONDRESAK
"Errealitate-kolpea izan zen haurrak, gazteak,
gurasoak
eta
adinekoak
legezko
arazoetan
askatasunez ibiltzeko askatasunik gabe ikustea,
beren bizitzetarako etorkizun hobeen bila beste
kontinente bat zeharkatzeagatik bakarrik.
Uste dut egiten dituzten bidaiak "erromantizatzeko"
joera dugula, filmeko abentura bat balitz bezala,
helmuga hobean amaitzen dena, baina errealitatea
hori baino askoz gordinagoa da. Uste dut edozein
pertsona motibatua izan daitekeela bere lurra
uztera gure bizitza luzeetan zehar, gure senideek
egin duten bezala, dela herrialde berean, dela
ondoko herrialdean, dela putzua zeharkatuz. "

"Erakundearen jatorria eta ibilbidea ezagututa,
miresmena besterik ezin dut adierazi, eta harro eta
eskertuta sentitzen naiz boluntarioetako baten kide
izan naizelako. Gehien gustatu zaidan gauzetako
bat errefuxiatuekiko interakzioa izan da, sukaldeko
taldea. Arlo pertsonalean, niretzat oso leku
aberatsa eta interesgarria izan da garatu ditudan
harremanak eta maila indibidualean eskaini ahal
izan diedan laguntza. Baina maila orokorrean, talde
mistoa izateak zentzua eta koherentzia ematen dio.
"

"Zaporeak-ek Lesbosen egiten duen lana
beren errealitateengatik laguntza mota
desberdinak behar dituzten pertsona askori
laguntzen diela iruditzen zait.
Eskerrikasko zuen lanagatik! "
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