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Afrikako zenbait herrialdetako hainbat pertsona, Golfo Azurro ontziaren gainaldean atseden hartzen, 2017ko urtarrilaren 13an,
Proactiva Open Arms GKEak erreskatatu osteko biharamunean. © Olmo Calvo.
Azaleko argazkia: Irakiar haur bat, urte luzez gerrak suntsitutako hiri batean, Mosulen. © Olmo Calvo.
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1. Sarrera

140 bat pertsonagomazko ontzi batean, Proactiva Open Arms GKEaren txalupa motordun batek atoian zeramatzala. Ontzia Libiatik hogei
miliara jitoan zebilen, motorra hondatuta, erreskate-taldeak 2017ko urtarrilaren 12an aurkitu zuenean. © Olmo Calvo.
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Espainiako Errefuxiatuen Laguntzarako
Batzordearen hamabosgarren urteko
txosten honek aztertu egiten du nolakoa
izan zen errefuxiatuen egoera 2016an,
munduan, Europar Batasunean eta, batez ere, Espainian. Hasteko, esan beharra
dago, UNHCRk emandako datuen arabera, 2016ko ekainaren 30erako ia hirurogeita hamar milioi pertsonak izan zutela
etxea utzi beharra, gatazkak, indarkeria
eta jazarpena direla-eta. Aurreko urteetan bezala iaz ere, errefuxiatuei eta migratzaileei Europako ateak ixtea helburu
duten politikek planetako ibilbide arriskutsuena bihurtu zuten Mediterraneoa,
eta, horren ondorioz, bost mila pertsona
baino gehiagoren heriotza eragin zuten.
Hori gutxi balitz bezala, gainera, Europar Batasunak asilo-eskubidea urratzen
duen akordio bat sinatu zuen Turkiarekin,
eta, era berean, Europako Batzordeak
iragarri zuen bezala, estatu-kideek ez
dituzte hartutako konpromisoak beteko,
hau da, ez dituzte birkokatuko eta birlekuratuko, 2017ko iraila baino lehen, aipatu zituzten 182.504 errefuxiatuak.
Espainiak nazioarteko babesa jasotzeko
inoiz baino eskaera gehiago jaso zituen
2016an –inoiz ez ziren hainbeste izan,
1984an lehen asilo-legea onartu zenetik–, baina, guztira 15.755 jaso bazituen
ere, 355 pertsonari baino ez zien aitortu
errefuxiatu-estatusa, eta 6.500i baino ez
zien eman babes subsidiarioa. Aitzitik,
nabarmen gutxitu ziren asilo-eskaerak
Ceutan eta Melillan. Hegoaldeko mugan,
aurrera egin zuen pertsonak beroan itzularazteko politikarekin, eta Herriaren Defendatzaileak kezka adierazi zuen hiri autonomoetako etorkinak behin-behinekoz
barneratzeko zentroen egoerari buruz.
Beste behin, CEARek egiaztatu du asilo-eskubidearen egoera gogorra dela
munduan, Europar Batasunaren politika
mugatzaileek aurrera egin dutela eta Espainiak errefuxiatuenganako konpromiso
gutxi erakutsi duela •

Burundiar errefuxiatuak, Kivun (Kongoko Errepublika Demokratikoa). © ACNUR.
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2. Errefuxiatuak, munduan
2015. urtearen amaieran, 21,3 milioi errefuxiatu zeuden
munduan. Horrez gain, 40,8 milioi pertsona zeuden
beren herrialdearen mugen barruan desplazatuta, eta
3,2 milioi pertsonak eskatu zuten nazioarteko babesa.
Sei hilabete besterik igaro ez zirenerako, ordea, beste
1,5 milioi pertsonak heldu zioten erbesterako bideei,
eta 1,7 milioi pertsona desplazatu ziren sorlekutik
beren herrialdearen mugen barruan. Hori horrela izanik,
2016ko ekainaren 30ean, txosten hau itxi aurretik
UNHCRek emandako datuen arabera, munduan 68,5
milioi pertsona zeuden indarrez desplazatuta, gerren,
indarkeriaren edo jazarpenaren ondorioz. Eta hori
gizateriaren historiako exodorik handiena da.
2015ean, beste behin, Siriatik irten zen errefuxiatu
gehien, 2011z geroztik herrialdea kolpatzen duen

gerra zibila dela-eta. Herrialde horretako ia bost milioi
pertsona bizi ziren errefuxiatu gisa, urte horretan,
120 herrialdetan.
Afganistan eta Somalia izan
ziren hurrengoak, 2,7 eta 1,1 milioi errefuxiaturekin,
hurrenez hurren. Beren herrialdearen mugen barruan
desplazatutako pertsonak hizpide hartzen badira,
berriz, Kolonbia izan zen lehena, beste behin, 6,9
milioi desplazatu baitzeuden herrialde horretan, bakeprozesua amaitu zen arren. Siria izan zen hurrengoa,
6,6 milioi desplazaturekin, eta Irak eta Sudan zituzten
atzetik •
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Ia 70 milioi pertsona, behartuta desplazatuta
UNHCRek jotzen duenez, 2015aren amaieran, 65,3 milioi pertsona ziren etxea utzitakoak, izan indarkeriaren edo izan giza eskubideen urraketen ondorioz. Baina guztiak
ez zeuden egoera berean:
• 21,3 milioi pertsona errefuxiatuak ziren: 16,1 milioik UNHCRren babesa zuten, eta 5,2
milioi UNRWAk erregistratutako palestinarrak ziren.
• 40,8 milioi barne-desplazatuak ziren.
• 3,2 milioi asilo-eskatzaileak ziren.
Sei hilabete besterik igaro ez zirenerako, ordea, UNHCRk emandako datuen arabera, 1,5
milioi errefuxiatu gehiago zeuden, eta 1,7 milioi desplazatu gehiago beren herrialdearen
mugen barruan.Hori horrela izanik, 2016ko ekainaren 30ean, 68,5 milioi pertsona ziren
guztira.

Neskato errefuxiatu bat Lesbos greziar uhartean, familiarekin Atenasera arte eramango
zituen ferrya hartu baino minutu batzuk lehenago, 2016ko martxoaren 8an.
© Alicia Petrashova / Askatasunaren aurreko azken geltokia.
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3. Europa eta errefuxiatuak
2016an, 5.098 pertsona hil ziren Mediterraneoan,
Europako kostaldera iritsi asmoz zebiltzala
Turkiatik, Libiatik, Egiptotik edo Marokotik
abiatuta. Gaurdaino erregistratutako kopururik
handiena da, eta beldurgarria izan da aurreko bi
urteetakoekiko hazkuntza, 2015ean eta 2014an,
hurrenez hurren, 3.784 eta 3.279 izan baitziren
hildakoak. Etenik ez duen drama da, gainera,
2017ko urtarriletik maiatzera bitartean ia 1.650
pertsona hil baitziren bide horietan. Gaur egun,
Mediterraneokoa da munduko bide arriskutsuena

errefuxiatuentzat eta migratzaileentzat. Europar
Batasunarena da tragedia horren gaineko
ardura. Izan ere, 2016an zehar, 28 estatukideetako gobernuek eta Europako Batzordeak
urrats bat harago eman zuten kanpo-mugak
iragazgaizteko prozesuan. Alderdi xenofoboen eta
immigrazioaren aurkakoen hautesle kopurua gora
egiten ari zela ikusirik, Europako liderrek ez zuten
zalantzarik egin, eta asilo eskubidea eta, oro har,
giza eskubideak larriki urratzen dituen akordio bat
sinatu zuten Turkiarekin. Errefuxiatuenganako

Calaiseko muga-perimetroa (Frantzia). © Olmo Calvo.
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2017ko urtarrilaren 13an Afrikako herrialde ezberdinetako emakume eta haurrak Golfo Azurro ontzian lo egiten,
Proactiva Open Arms GKE salbatu ostean. © Olmo Calvo.

konpromisoaren atzerakadaren beste adibide bat
da errefuxiatuak Europar Batasunean birkokatzeko
eta birlekuratzeko akordioen porrota -gogoan
izan akordio horiek 2015eko bigarren seihilekoan
sinatu zirela, Mediterraneoko tragediak, Aylan
txikiaren argazki mingarriak irudikatuta, europarren

kontzientziak kolpatu zituenean-. Horrenbestez, gero
eta estuagoa da Europan asiloa eskatzeko eskubidea
itotzen duen korapiloa, eta, beraz, hutsean geratzen
da. Milaka pertsonak galdu zuten bizia Europara
bidean, pentsatu gabe han haizeak eramaten dituela
giza eskubideak •
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Vasilikako eremu militarra (Grezia), antzina etxalde bat izandakoa, mila bat pertsonaren kokalekua da 2016ko ekainaren 13az geroztik,
eta han bizi dira, ahal den moduan, haien legezko egoera argitu bitartean, mugak itxita baitituzte. © Anna Surinyach.

NAZIOARTEKO BABESA EUROPAN ESKATU DUTENAK
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4. Errefuxiatuak, Espainian
4.1 HISTORIAN PAREKORIK EZ DUTEN DATUEN ITZALGUNEAK

2016an, lehenengoz, Venezuelatik irtendakoak izan ziren
Espainian asiloa eskatu zutenetatik gehien: 3.960 izan
ziren.

gobernuak 6.855 pertsonari eman zion nazioarteko
babesa, modu batera edo bestera. Dena den, 355
pertsonari soilik aitortu zion errefuxiatu-izaera (Siriatik,
Pakistandik, Eritreatik eta Palestinatik irtendakoei
gehienbat). Ebatzitako eskaren % 3,4 baino ez da, eta
ehuneko hori oso urrun dago Alemaniaren (% 41) edo
Frantziaren (% 21) datuetatik. Bestalde, 6.500 pertsonari
eman zitzaien babes subsidiarioa (2015ean 800
pertsonari eman zitzaien). Pertsona horietatik guztietatik
6.160 Siriatik irtendakoak ziren. Positiboa da gobernuak
Siriako errefuxiatuei nazioarteko babesa eman izana,
baina kezkagarria da tratu hori bera ukatu izana beste
oso gatazka larri batzuetatik ihesi datozenei, hala nola
Ukrainatik edo Malitik datozenei.

Beste marka bat ere erdietsi zen datuen segida
historikoan: 2016an, Eurostaten arabera, espainiar

Espainian asiloa eskatzeko prozedurari buruz, esan
beharra dago 2016an ere irizpide aldaketak izan zirela

2016an, 745.265 pertsona izan ziren nazioarteko babesa
Alemanian eskatu zutenak, Europar Batasunean orotara
eskatu zutenen % 59. Alemaniaren atzetik, 123.370
eskaera izan ziren Italian, 83.485 Frantzian eta 51.110
Grezian. Espainiak 1984an lehen asilo-legea onartu
zuenetik inoiz izandako eskaera kopuru handiena
erregistratu zuen; 15.755 izan ziren, 874 gehiago 2015ean
baino. Esanak esan, ordea, eskaeren oso ehuneko txikiari
erantzun dio urtebete igaro ondoren ere, EBn asiloa
eskatu dutenen ehunetik bati, hain zuzen.

ASILOA ESPAINIAN ESKATU DUTENAK, HERRITARTASUNAREN ARABERA
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mugako prozeduraren epeak zenbatzeko moduari buruz,
eta horrek segurtasun juridikoaren falta eragin zien
nazioarteko babesa eskatzen zutenei, eta kalte egin zien,
denbora gehiagoz egon beharra izan baitzuten mugako
postuetan eta Atzerritarrak Barneratzeko Zentroetan

(ABZ), haien eskaerak izapidetu edo ez ebatzi bitartean.
Azkenean, 2017an, Auzitegi Nazionalaren hainbat
sententziaren eta autoren ondoren, prozeduraren lehen
faseko epeak orduka zenbatzen hasi da Asilo eta Babes
Bulegoa (ABB) •

BAIEZKO ETA EZEZKO EBAZPENAK, ESPAINIAN

A

Victoria Elenaren odisea

urrez ez bezala, 2016an, Espainian babesa eskatu zutenen jatorrizko herrialdeen zerrendako lehen hamar postuetan sartu ziren El
Salvador eta Honduras, hurrenez hurren, 425 eta 385 eskatzailerekin, maren eta antolatutako beste talde batzuen indarkeria zela-eta,
batez ere. UNHCRek nazioarteko babesa emateko arrazoitzat jotzen du hori, eta CEARek hauteman du perfil horretako pertsonen etorrera. Alabaina, espainiar gobernuak modu sistematikoan ukatu die nazioarteko babesa, edo, besterik gabe, sine die luzatu du haien espedienteen
instrukzioa.
Horixe gertatu zitzaion Victoria Elenari. Victoria Elena salvadortarra da, eta duela bi hamarkada, bigarren mailako ikasketak egiten ari zela,
gaurdaino dirauen harreman sentimental bat hasi zuen beste emakume batekin. Hasiera-hasieratik erabaki zuten harreman hura isilpean gordeko zutela, homofobiak eta gorroto-krimenek kolpatutako gizarte haren indarkeriaren beldur baitziren. Goi mailako ikasketak amaitu ostean,
Victoria Elenak irakasle-lanpostu bat lortu zuen nekazaritza-eremu bateko eskola publiko batean, eta bikotekidea unibertsitatean hasi zen
lanean. 2012an, Salvatrucha mararen estortsioak kolpatu zuen. Telefono deiak egiten zizkioten, eta mehatxuak laster hasi ziren haren sexuorientazioarekin lotzen. Haren ustez inork jakin ezin zituen xehetasunak ere aipatu zizkioten. Telefono-zenbakia aldatu zuen, baita ohiturak eta
ordutegiak ere, baina ez zen nahikoa izan. Izan ere, 2012aren amaieran, hiru gizonek bortizki bortxatu zuten, eta ospitaleratu beharra izan zuen.
Salaketa jarri zuen, baina bi egun igarotzerako mara baten telefono-deia jaso zuen. Poliziarekin harremana zutela esan zioten, eta, salaketa
kentzen ez bazuen, hil egingo zutela. Esandakoa egin eta bere buruaz beste egiten saiatu zen Victoria Elena. Hura ikusirik, ospitale psikiatriko
batean sartu zuten, eta han, erasoaren ondorioz haurdun zegoela jakin zuen. Abortua delitu larria da El Salvadorren, horretarako arrazoia edozein izanik ere, eta, horrenbestez, haurdunaldia etetea erabakiko balu, kartzelara joan beharra izango zuen. Erabat etsita, ezkutuan abortatzea
erabaki zuen. Gerora, lantokiz aldatzea eta bere bizimodua egonkortzea lortu zuen. Alabaina, 2016an haren bikotea hasi zen maren estortsioa
eta mehatxu homofoboak jasaten. Aurrez pairatu zuten egoera berbera zuten aurrean berriro. Atzerrira ihes egitea erabaki zuten azkenean, eta
nazioarteko babesa eskatzea Espainian. Estatuan daude harrezkero, haien nazioarteko babes-eskaera noiz ebatziko zain •
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Maliko immigratzaile talde bat, Melillako hesiaren gainean, Guardia Zibilak Marokora bero-beroan itzuliak izan
baino minutu batzuk lehenago. © Teresa Palomo / CEAR.

4.2 HEGOALDEKO MUGAKO EGOERA KEZKAGARRIA
Nahiz eta 15.755 pertsonak eskatu zuten nazioarteko
babesa Espainian 2016an, urte horretan, eskaera kopurua
nabarmen murriztu zen Melillan eta Ceutan. Melillan,
kopurua erdira baino gutxiagora murriztuta, 2.440
eskaera izan ziren; Ceutan, berriz, 220 pertsonak baino
ez zuten eskatu asiloa. Bietan ala bietan, harritzekoa da
zer zailtasun dauden mugako asilo-bulegoetara iristeko.
Melillan, esaterako, Beni Enzarreko bulegora sarbidea
ukatu egin zitzaien Saharaz hegoaldekoei. Ceutan,
berriz, ez zen eskaera bat ere erregistratu El Tarajaleko
bulegoan. Hiri autonomo horrek, gainera, 2016an ere,
ez zituen penintsulara lekualdatu nazioarteko babesa
eskatzen zuten pertsonak. Disuasio- eta diskriminaziopraktika hori ez da ematen Melillan, eta sarritan saiatu
izan da Andaluziako Auzitegi Gorena jardunbide hori
zuzentzen.

Iaz, Herriaren Defendatzailea bereziki kezkatu zen
etorkinak behin-behinekoz barneratzeko zentroen
egoerari buruz, eta, haren 2016ko urteko txostenean
argi eta garbi jaso zuen zentro horiek ezin direla aintzat
hartu “asilo eskatzaileei ostatua eta arreta emateko
baliabide egokiak” balira bezala. Era berean, Ceutako
eta Melillako mugetan immigratzaileak automatikoki
itzultzeko praktikarekiko aurkakotasuna adierazi zuen.
Bukatzeko, esan beharra dago, CEARek eta beste
bi erakundek aurkeztutako apelazio-errekurtsoaren
ondorioz eta Ceutako auzitegi probintzialak 2017ko
urtarrilaren 12an hala aginduta, berriro abian jarri
dela 2014 otsailaren 6an El Tarajaleko hondartzan
15 immigratzaileren heriotza eragin zuten gertaeren
ikerketa judiziala •
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4.3. AYLAN ETA SAMUEL: ERREFUXIATUAK, HEDABIDEETAN ETA SARE
SOZIALETAN
2015eko irailean, milioika pertsonaren kontzientziak
kolpatu zituen sare sozialetan bolo-bolo hedatu
zen argazki batek. Argazki hartan Aylan txikiaren
hilotza ageri zen, Turkiako hondartza batean, eta
Europar Batasunean etorkizun duina eta segurua
izango zutelakoan zetozen errefuxiatuen egoera
dramatikoan jarri zuen hedabide handien arretagunea.
Lehenengoz urte askoan, Jugoslavia ohiko gerrak izan
zirenetik beharbada, errefuxiatuek leku garrantzitsua
izan zuten hedabideen agendan. Alabaina, arreta
hori egoera jakin batzuetara mugatu zen ia erabat,
hala nola Siriatik zetozenen egoerara edo Idomeniko
kanpalekuan (Grezia) edo Calaiseko mugan (Frantzia)
zeudenen egoeretara. Hedabideen fokutik kanpo
geratu ziren, beraz, gatazkak ez diren arrazoiengatik
ihesi dabiltzan errefuxiatuak, bai eta Afrikaren eta
Asiaren bihotzetik Europarako migrazioak edo
Espainiaren hegoaldeko mugan eskaerei jartzen
zaizkien eragozpenak ere.

Izan Mediterraneoan, Afrikan edo Ekialde Hurbilean,
ikerketa-kazetariek gertaeren lekuan egiten duten lan
zorrotzak errefuxiatuen errealitatea ezagutzera ematen
eta asilo-eskubidearekiko konpromisoa indartzen
laguntzen duen bezala, sare sozialak ezinbesteko tresnak
dira jada gobernuz kanpoko erakundeontzat, gizartea
sentsibilizatzen laguntzen baitute, asilo-eskubidearen
edo giza eskubideen alde egin dezan. Hala, CEARek
300 erakunderen baino gehiagoren babesa eta 12.000
herritarren baino gehiagoren sinadura lortu zituen Europar
Batasunak Turkiarekin 2016 lortutako akordioaren aurka
abian jarri zuen kanpainan.
Egungo erronketako bat da mobilizazio- eta
kontzientziazio-maila horri eustea, errefuxiatuekiko
kezka hori keak eramango duen moda bihur ez
dadin edota hizketagaiak etengabe irensten dituen
egunerokotasunaren gorabeheren arabera ibil ez dadin
hedabide nagusietan. Ez dezagun Aylan ahaztu, ez eta
Samuel ere, eta jazarpenetik ihes dabiltzan guztiak •

Asilo-eskubidearen aldeko elkarretaratzea, Madrilen. © CEAR.
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Asilo-eskubidea
helburu duen estatu-hitzarmenerantz

Europan asilo-eskubidearen eta giza eskubideen defentsa gainbeheran dagoen honetan, Espainiak eskubide horiekiko
begirune- eta berme-eredu izan behar du Europako gainerako estatuen aurrean.
Asilo-eskubidea giza eskubide bat da, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean jasota dago, eta 1951ko Genevako
Hitzarmenean eta 1967ko New Yorkeko protokoloan garatuta, bai eta arlo horretako nazioarteko eta lekuko zenbait
tratatutan ere, hala nola Oinarrizko Eskubideen Europako Gutunean. Espainiako estatuak bere konstituzioan aitortzen
du eskubide hori, eta asiloari buruzko 12/2009 legearen bidez arautzen du.
Giza eskubide den aldetik, estatuak kontuan hartu beharreko kontua da asilo-eskubidea bermatzea. Hori horrela izanik,
hitzarmen eraginkor baten jomuga izan behar du. Hitzarmen horrek bermatu egin behar du eskubide hori errespetatu
egingo dela aldaketa politikoak izanda ere.
Hitzarmen horrek funtsezko alderdi hauek hartu behar ditu kontuan:
1- Lege-esparrua.
- Asiloari buruzko 12/2009 legeko araudia bermea emanez garatu behar du, eta Europan asilo-sistema bateratu bat
eraikitzen lagundu behar du, egiazki eta modu eraginkorrean berma daitezen errefuxiatuen eskubideak.
2- Nazioarteko babesa lortzeko bidea.
- Nazioarteko babesa lortzeko bide legezko eta seguruak bermatu behar ditu.
- Legeak ezarritako epean ebatzi behar ditu asilo-eskaera guztiak, justifikaziorik gabeko atzerapenik egon ez dadin,
ez eta bazterketarik ere espedienteak izapidetzean, nazionalitatea dela-eta.
- Ceutako eta Melillako legez kanpoko itzulketa-praktikei amaiera eman behar die, urratu egiten baitituzte
nazioarteko babesa eskatzeko prozedura abiarazteko eskubidea eta itzulketarik ez egiteko printzipioa.
- Bertan behera utzi behar du gatazkan dauden herrialdeetatik, hala nola Siriatik, datozenei egiten zaien
eskakizunetako bat, aireportuetako joan-etorrien bisa aurkeztekoa.
- Genero-ikuspuntua kontuan hartu behar du, bai asilo-prozeduretan eta bai migrazio- eta asilo-arloetan hartutako
neurrietan.
- Uko egin behar die EBk eta haren estatu-kideek hirugarren herrialdeekin sinatutako akordioei, herrialde horiek ez
badituzte errespetatzen giza eskubideak eta nazioarteko zuzenbidea, eta baliogabetu egin behar ditu indarrean
daudenak, baldintza hori betetzen ez badute.
3- Harrera eta inklusioa.
- Bete egin behar ditu birkokatzeari eta birlekuratzeari lotuta hartutako konpromisoak.
- Harrera-sistema malgu eta jasangarri bat garatu behar du, asilo-eskatzaileen eta errefuxiatuen harrera duina
bermatuko duena.
- Finantzaketa-tresna egonkor eta iraunkor bat abian jarri behar du, espainiar harrera-sistemari hazteko eta Europak
uneotan dituen beharrei egokitzeko aukera emango diona.
- Errefuxiatuentzako Harrera eta Inklusio Plan Estrategiko Bateratu bat garatu behar du, herri-administrazio
guztiekin eta gizarte zibilarekin koordinatuta.
- Bizikidetza sustatu eta diskurtso zein ekintza xenofoboei aurre egingo dieten politika publikoak sustatu behar
ditu.
Azken finean, benetako harrera- eta asilo-herrialde bihurtu behar du Espainia.

Haur errefuxiatu bat muga-poliziaren aurrean, Idomeniko esparruan (Grezia), 2016ko martxoaren 21ean.
© Alicia Petrashova / Askatasunaren aurreko azken geltokia.

Gure hamabosgarren urteko txostena aurkezten
dugun une hau zinez gogorra da asilo-eskubidearentzat eta errefuxiatuentzat, bai Europan eta bai
munduan. 2016ko ekainaren 30erako, ia hirurogeita
hamar milioi pertsonak utzi behar izan dute beren
etxea, gerrak, indarkeria edota jazarpena direla-eta.
Izan ere, Siriako dramak kopuru hori inoizko handiena izatea eragin du. Sei urteko gatazka horren
ondorioz, herrialde horretako hamaika milioi pertsonak baino gehiagok utzi behar izan dituzte atzean
beren etxeak (ia herrialde horretako biztanleriaren
bi herenek). Hamaika milioi horietatik bost errefuxiatuak dira gaur egun, eta ehun herrialdetan baino
gehiagotan banatuta bizi dira, Turkian, Libanon eta
Jordanian, batez ere. (…)
2016ko martxoaz geroztik, gainera, indarrean
dago Europar Batasunak Turkiarekin sinatu eta
hainbeste eztabaida sorrarazi duen akordioa, giza
eskubideak argi eta garbi urratzen dituen arren.
EBren kanpo-mugak ixteko asmo horrek ez die beste aukerarik utzi milaka errefuxiaturi eta migratzaileri ezkutuko bideak hartu eta beren bizitzak arriskuan jartzea baino, eta, horren ondorioz, planetan
hildako gehien eragiten duen migrazio-bidea bihur-

tu da Mediterraneoa. Migrazioetarako Nazioarteko
Erakundearen arabera, 2016an, bost mila pertsona
baino gehiago hil ziren Egiptotik, Libiatik, Turkiatik
edo Marokotik abiatuta Europako kostalderantz zihoazela. Eta hori inoiz erregistratutako kopururik
handiena da. Agerian uzten du zer dimentsio duen
tragedia saihesgarri eta, horrenbestez, onartezin
horrek, eta europar gobernuen arreta eskatzen
du, asilo-politika iraul dezaten eta denborarik galdu gabe ireki ditzaten nazioarteko babesa lortzeko
bide legezko eta seguruak. (…)
Europan eta Espainian asilo-eskubidea eta errefuxiatuak mehatxatzen dituzten itzalen aurrean, askatasuna eta giza eskubideak berriro kinka larrian
jartzen dituzten xenofobiaren eta arrazakeriaren
mamuen aurrean, CEARek deialdi sutsu bat egin
nahi du, batez ere arduradun politikoei zuzendua,
asilo-eskubidea berma dadin eta bizikidetza- eta
inklusio-politikak artikula daitezen, berdintasuna,
bazterketarik eza eta kultura-artekotasuna sustatzeko eta, hartara, errefuxiatuak zor zaien moduan
hartuko dituen gizarte zuzenago eta solidarioago
bat eraikitzen laguntzeko.
Carlos Berzosak, CEAReko presidenteak,
egindako hitzaurretik hartua

