UDARA 2022

ZAPOREAK
BOLETINA
BERRIAK, DATUAK, GURE PROIEKTUA

EGUNERATZE
OROKORRA
Migrazio-mugimenduek ez dute etenik, nahiz eta COVID-19a izan
2021ean, 89,3 milioi pertsonak ihes egin behar izan zuten beren
etxeetatik, ACNURen azken txostenaren arabera. 2022ko lehen sei
hilabeteetan, 22.601 pertsona iritsi ziren Greziara eta Maltara, 2021ean
baino % 133 gehiago. Nazioarteko babesa behar duten pertsona asko
harrapatuta geratzen ari dira beren bizitza arriskuan dagoen jatorrizko
eremuetan eta oso baldintza eskasetan igarotzen diren eremuetan.

Lesbosen mugitzen ari diren pertsonen populazioa: 1466 pertsona.
Jatorria; Afganistán (59%), Somalia (14%), República Democrática del
Congo (8%), Siria (5%), Camerún (2%), otros (12%)

BESTE ELKARTEKIN
ELKARLANA
Movement On The Ground
Sultan
Starfish
Eurorelief
MSF
Eudamonia
Drop in the ocean
NRF
Because we carry
MVI
Intersos
IRC
Praxis
Europe cares
Leave no one behind
When we band together
Yoga and sport wiht refugees
CMI
Iliktidas
No border kitchen

UDARA 2022
Prekarietatea eta baliabiderik eza tenperatura altuen aurrean

EBOLUZIOA
Gaur egun larrialdi-egoera kronifikatu batean
gaude.
2016an
errefuxiatuen
krisia
mediterraneoan hasi zenetik, haien egoerak
okerrera baino ez du egin. Elikadura- eta
nutrizio-segurtasuna larriki mehatxatuta egon
ohi da larrialdi-egoeretan. Horrek desnutrizio,
gaixotasun eta heriotza arriskua areagotzen du.

LARRIALDIA
Kanpalekuak
jendez
gainezka
daude,
nutrizioaren ikuspegitik egokiak diren
elikagaiak ez edukitzeak eta ur eskasiarekin
inoiz baino gehiago behar dute elikadura
nutritiboa
eta
kulunkatua,
pertsona
immunokonprometituen
defentsak
indartzeko. Imajinatu dezakegulako zein
gogorra izan daitekeen errefuxiatu-esparru
batean gaixotzea.

Frogatuta dago migratzeko arriskuek eta
eremuetako prekarietateak ondorio sanitario
larriak
dakartzatela
errefuxiatuengan.
Urteetan zehar gaizki jaten dute, eta, beraz,
haien osasuna oso hondatuta egon daiteke.
Horregatik, funtsezkoa da elikadurari merezi
duen garrantzia ematea.

FRONTEX
Frontexek Greziako giza eskubideen urraketetan
parte hartzea errealitate bat da. Iruzurraren
aurka Borrokatzeko Europako Bulegoaren (Olaf)
txostena eta ikerketa isilpean gordetzen saiatu
ziren,
publikoarengandik
urrun,
baina
nazioarteko prentsari egindako filtrazio batek
guztia lehertu zuen, eta azaldu zuen Frontexek
Greziako agintarien itzulketak estaltzen eta
laguntzen zituela.

PUSHBACKS
Iaz, uhartean, asilo-eskatzaileen kopuruak
behera egiteko joera zegoen; uda honetan,
aldiz, ikusten dugu Kara Tepeko biztanleri
kopurua igotzen ari dela berriro. 2021eko
abuztuarekin alderatuta, etorrerak % 130.8
igo dira (248 ontzik eta 8029 pertsonak
Greziako uharteren batera bidaiatu zuten).
Baina ez ditzatela zenbakiak engainatu,
itzulketak edo pushback-ak gai-zerrendan
daude oraindik. Abuztuan, 107 txalupa legez
kanpo itzuli ziren Turkiara (atera zirenen ia
erdia), eta guztira 1570 pertsonari urratu
zitzaien asilo-eskubidea eta migratzeko
eskubidea.

JARRAITZEN DUGU
Horregatik
jarraitzen
du
Zaporeak
elkarteak
elikaduran
lan
humanitarioarekin duen konpromisoan.
Gure helburua da elikadura on baten bidez
pertsona kalteberen egoera hobetzea, hala
nola
gaixotasun
kronikoak
dituzten
pertsonak, gastritisa, diabetesa, haurdun
dauden emakumeak edo bularreko haurrak,
gaixotasun mentalak dituztenak.

SUKALDEA
Gure sukaldeko suak egunero 1300 otordu inguru
egiten jarraitzen dute, Euskal Herritik datozen
boluntarioei eta errefuxiatuen esparrutik datozen
boluntario finkoei esker. Hemendik, 4 pertsonako
taldeak bidaltzen jarraitzen dugu, ,
udarako
hilabete hauetan sukaldetik pasatu dira Endika,
Goizane, Matxalen, Sara, Ekaitz, Unai, Arantxa,
Begoña, Garazi, Susana, Ane, Enara, Helena,
Susana, Ainhoa, Amaia, Maialen y Naiara. Eskerrik
asko proiektuan parte hartzeagatik eta zuen
denbora eta indarra oparitzeagatik.

Azken hilabetean aldaketa asko ekarri zituen,
Kara Tepe zelaian presidentea aldatu zen eta,
beraz, kanpuan bizi diren pertsonek askoz ere
murrizketa eta arazo gehiago izan zituzten gure
janaria sartzeko. Azkenean, lan asko egin
ondoren,
Yoga
and
Sport
erakundearen
zabalgunean egiten dugun janari-banaketa zelai
barrura eramatea lortu genuen.

Hori aurrerapauso handia da erakundearentzat,
eremuaren antolaketaren baliozkotasunarekin
sartzea
oso
garrantzitsua
baita.
Errekonozimendua ematen digu eta, horrela,
harremanak egiten jarrai dezakegu eta asiloeskatzaileen benetako beharrak ikus ditzakegu,
gero gure menuak haien gustuetara eta
beharretara egokitzeko.

EKITALDIAK
Uda nahiko lasaia izan da, askok oporretan
joaten dira eta jendea ez dago hain parte
hartzaile. Horregatik ez dugu dei askorik egin,
nahiz eta esan dezakegun Lizarrako kanpineko
elkartasun eguna primerakoa izan zela eta
handik igaro ziren pertsonen parte-hartze
handia izan genuela. Baita txakolin topaketa
edo Eresmin abesbatzak Donostian eman zigun
kontzertua ere, gure lana omentzeko eta
eskertzeko. Oso ekitaldi polita izan zen,
Zaporeak taldearen lana aintzat hartu zuten eta
abesti berri bat ere egin ziguten.

Nafarroan zehar ekainean herri ezberdinetan
parte hartu ahal izan genuen, Errotxapean,
Elizondon eta Arrosadi jaetan bezala. Eta
boluntarioek esan zigutena eta argazkietan
ikusten dena zoragarria izan da. Gainera, San
Fermimetako txupinazoa udaletxean egotera
gonbidatu gintuzten!
Araba ez da atzean geratzen, eta Santiago
egunean Ama Birjina Zuriaren plazan jarri
genuen txoripintxo solidarioen postua pintxorik
gabe geratu zen oso azkar.

Beti bezala, eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen
xedapen guztiagatik eta ekitaldi horietarako dei
bat egiten dugun bakoitzean erakusten diguzuen
parte-hartzeagatik.
Horri
esker,
errefuxiatuentzako 1300 janari-anoa kozinatu
ditzakegu egunero.

BOLUNTARIOAK
"Gauzak beste perspektiba batetik ikusten hasi naz
Lesbosetik bueltau nazenetik. Telebista eta sare
sozialetan hainbat argazki ikusten doguzan arren
(komeni baino gitxiau), haztu eiten iaku askotan
zifra baten atzien pertsonak, familiak, bizitzak
dauzela. Bizipen eta sufrimentu beteriko pertsonak;
banatuak izen dien familiak edota bertan sortu
dienak; libre eta duintasunez bizitzea ukatzen iaken
bitzitzak."

"Irlatxotik kanpoko ordu horiek gogorarazten
didate zergatik gauden hemen, edo kanpamenduko
atean Reza edo Yamali agur esaten diozun unean,
edo supermerkatuan azalaren kolorearen arabera
ilarak egiten oi zituztela esaten dizutenean, edota
Erviri ilea moztu nahi izan ez ziotenean, beltzei
ilea
mozten
ez
zietelako...
Ez
al
dizue
gogorarazten, Martin Luther Kingek edo Nelson
Mandelak , besteak beste, borrokatu zutenaren
aurka?”

"Lesboseko
Zaporeaken
sukaldetik
esperientzia ahaztezina daramat, une
gogoangarri eta, batez ere, pertsona
zoragarriak daramatzat nirekin betiko
bihotzean.
Orain
hemendik
lanean
jarraitzea geratzen zait, Lesbosetik urrun
ere badago zer egin egoera krudel eta
bidegabe honi aurre egiteko."

EKAINA 01
UZTAILA
ABUZTUA
2022
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Totala
uharteetan

3.569

Lesbosera
iritsiak

794
03

Turkiara
itzuliak 2022an

14.979
Lagundu!

Kutxabank:
ES14 2095 5092 00
9115250322

04

Banatutako
menuak

81.920
ZAPOREAK

00435

Laboral Kutxa
ES71 3035 0103 88
1030035880

666 95 78 53
proyectosabores@gmail.com

