Argazkietan ikusten ari zarena lekualdatutako pertsonen kanpamenduak
dira. Zergatik gerta daiteke jendeak bere etxeetatik ihes egin eta horrelako
kanpamenduak osatzea? Horrelako kanpamenduetan jendea bizi egiten da,
hilabeteak, urteak… Ume asko bertan jaio eta hazi dira eta ez dute beste
bizilekurik ezagutu. Nola uste duzu izan daitekela horrelako leku batetan
bizitzea?
Indarrez lekualdatutako pertsonez
ari garela, badira ezagutu beharreko
hainbat kontzeptu:
Errefuxiatu bat da pertsona bat
zeinak bere etxea edo bizilekua utzi
behar duen gerragatik edo arraza,
erlijio, nazionalitate, iritzi politiko,
talde sozial bateko kide izan edo
duen orientazio-sexualagatik jasotako pertsekuzioengatik. Ihes egitean, atzean uzten du duen guztia eta
bere herrialdeko mugak zeharkatzen
ditu, orokorrean mugakideak diren
beste herrialdetara joanez. 1951ko
Errefuxiatuen Estatutuen Ginebrako
Konbentzioaren babespean daude
errefuxiatuak; honek, oinarrizko
eskubide batzuk bermatzen dizkie
ez-bueltatzearen printzipioari jarraiki: errefuxiatu estatusa dutenak
ezin dira haien herrialdetara itzuli.

Lekualdatutako pertsona da, errefuxiatuen arrazoi antzekoengatik, bere etxebizitza utzi egiten duena baina nazioartean aitortutako muga bat igaro gabe,
hau da, bere herrialdeko muga igaro gabe. Gaur egun nazioarteko komunitateak ez du legezko obligaziorik lekualdatutako pertsona horiek babesteko.
Hauek euren Estatuko gobernuaren menpe daude, herrialdearen mugen barruan daudelako. Gehienetan, babesgabetasuna dute ezaugarri.
Errefuxiatuak eta lekualdatuak ere ez dira migratzaile ekonomikoak, zeinak
euren etxebizitzak atzean utzi zituzten egoera ekonomikoa hobetzeko helbururekin, normalean, haiek nahi izan dutelako. Ekainaren 20 da Errefuxiatuen
Eguna.
ACNURen arabera, 2016 urte bukaeran bataz-beste 20 pertsona minutu
bakoitzeko bere etxebizitzak uztera behartua izan dira eta beste babes-leku
baten bila hasi behar izan dira, bai euren herrialdeko mugen barruan, bai beste
herrialde batean. Lekualdatuak guztira 65,6 milioi dira, horietatik 22,5 milioi errefuxiatuak eta 40,3 milioi barne lekualdatuak eta 2,8 milioi asilo eske
daudenak1.
Errefuxiatu esparruak mundu osoan zehar daude, argazkiko mapan ikusi
daitekeen bezala, baina ez daude soilik gugandik urrun edo gatazka dauden
herrialdetan. Batzuk gugandik nahiko gertu daude, hala nola Frantzian eta
Grezian. Argazkitan ikusten den bezala, kanpamentu edo errefuxiatu esparru
batzuk ikaragarri handiak dira eta hiriak bezala funtzionatzen dute.
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ACNUR: “Tendencias globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR” webgunea
http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/ (Azken kontsulta 2018ko urtarrilaren 17an)

Bestetik, honakoa izan behar dugu gogoan:

“Errefuxiatuen egoera ez da istripu bat. Errefuxiatu bakoitzaren atzean arrazoi bat dago: gobernu bat, armada bat, euren interesen mesederako egoera
hori bultzatzen duten enpresak daude. (…) Errefuxiatuekiko laguntza ez da
laguntza zehatz bat. Gizarte baten aldaketarekiko konpromisoa da. Gizarte bat
kontziente dena ezin dela ongizate sozietate bat sortu, beste herrialde batzuetan ondoeza sortuz”.
Aurreko parrafoan irakurtzen duguna Mateo Agirreren testigantza da, Errefuxiatuen aldeko Jesuiten Zerbitzuaren zuzendaria izan zena 1994 eta 2008
bitartean. Testigantza osoa entzun ahal izateko, honako bideoa ikustera gonbidatzen zaitugu:
Bideoa: Munstroa: Errefuxiatuen munduari begirada bat, bertatik bertara (Iturria: ALBOAN) Ikusi.
Infografia: “2016: Desplazamiento forzado alcanza nuevo reto” (gazteleraz) (Iturria: ACNUR) Ikusi.

