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Azaleko argazkia:Baltsa zulatu batean zihoazen 200etik gora pertsonetako bat, Libiako kostaldearen aurrean, 2017ko irailean.  
Maydayterraneo misioak erreskatatu zituen. © CEAR / Gabriel Tizón.

Saharaz hegoaldeko pertsona bat, konortea galduta, sei orduz Ceutako hesian igota egon ondoren.Azkenean, itzuli egin zuten,  
Espainiara iritsi nahian zihoazen 12 pertsonako talde batekin. © CEAR / Antonio Sempere.
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1. Sarrera

Ehunka rohingya errefuxiatu, janaria jasotzeko ilaran, Bangladesh hegoaldeko Balukhali esparruan. © CEAR / Olmo Calvo.



Errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako 
Batzordearen (CEAR) urteko hamaseigarren 
txosten honetan aztertzen da zer-nolako 
egoeran zeuden errefuxiatuak joan den 
urtean munduan, Europar Batasunean 
eta, nagusiki, Espainian. ACNURen datuen 
arabera, 2017ko ekainaren 30ean 70 milioi 
pertsona baino gehiago zeuden beharturik 
lekualdatuta, gatazken, jazarpenaren 
eta indarkeriaren ondorioz. Inoiz 
erregistratutako exodorik handiena da, 
eta Ekialde Hurbila, Saharaz hegoaldeko 
Afrika eta Afganistan, Myanmar eta Asiako 
beste zenbait herrialde dira jatorri-herrialde 
nagusiak. Dagoeneko ehun pertsonatik 
bat dago egoera horretan.

Batzuek EBko herrialdeetan bilatzen 
dute babesa, baina Europako mugetan 
aurkitzen dituzten harresiek, hala ikusgai 
direnek nola ikusezinek, nazioarteko 
babesa lortzea zailtzen diete, eta gainera, 
giza eskubideen urraketa larriak gertatzen 
dira haietan. Iaz, hiru mila pertsona 
baino gehiago hil ziren Mediterraneoko 
zeharbidean: munduko migrazio-ibilbiderik 
arriskutsuenean, alegia.

Espainiak 1984. urtean onartu zuen lehen 
asilo-legea, eta aurreko urtean, 2017an, 
jaso zuen nazioarteko babes-eskaera 
gehien: 31.120 pertsonarenak guztira. 
Hala ere, erantzun positibo bat jaso zuten 
pertsonen ehunekoa ia erdira murriztu zen 
2016. urtearekin alderatuta. Nazioarteko 
babes-sistema kolapsatuta dago, bai 
eskaeren izapideei bai harrera- eta inklusio-
programei dagokienez. 2018ko otsailaren 
amaieran, 42.025 pertsona zeuden 
beren espedientearen ebazpenaren zain; 
erantzun horrek baldintzatuko du haien 
oraina eta etorkizuna.

Aurten ere, CEARek kezka agertu du 
munduko lekualdaketa behartuen kopurua 
handitu delako, Europar Batasunean 
asilo-eskubideen arloan atzera egin 
delako, eta Espainiak eta Europak oro 
har errefuxiatuekin duten konpromisoa ez 
delako nahikoa •
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2. Munduan errefuxiatuta  
    bizi diren pertsonak

Diaspora etengabe ari da handitzen; izan ere, 
Siriako, Hego Sudango, Afrika Erdiko Errepublikako, 
Afganistango eta Kongoko Errepublika Demokratikoko 
gatazkak areagotzen ari dira; Myamarren rohingya 
gutxiengo etnikoa zapaltzen ari dira; palestinar 
herriaren exodoa ez da bukatzen, eta larriagotzen 
ari da, gainera, indarkeria handituz doalako; 
eta Kolonbiako egoerak ere ez du onera egiten. 
ACNURen datuen arabera, 2017ko ekainaren 30ean, 
70 milioi pertsona baino gehiago zeuden beharturik 
lekualdatuta munduan. Hau da, aurreko urteko 
datuekin konparatuta, 2017ko lehen seihilekoan 
pertsona kopuruak % 9 egin zuen gora (1,9 milioi 
pertsona zeuden errefuxiatuta, eta 4,6 milioi pertsona 
zeuden beren herrialdearen barruan lekualdatuta). 
2016. urtearen amaieran, 65,6 milioi pertsonak utzi 
behar izan zuten etxea jazarpenaren, gatazken, 
indarkeriaren eta giza eskubideen urraketaren 
ondorioz. Pertsona horietatik 22,5 milioi errefuxiatuak 

ziren. Horrez gain, 40,3 milioi pertsona zeuden beren 
herrialdearen mugen barruan lekualdatuta, eta 2,8 
milioi pertsonak eskatu zuten nazioarteko babesa. 
Gainera, gutxienez 3,2 milioi aberrigabe zeuden 
75 herrialdetan, baina Goi Komisarioaren arabera 
10 milioi pertsona ere izan daitezke nazionalitaterik 
gabeak. Kopuru horietan ikus daitekeen moduan, 
inoiz erregistratutako exodorik handiena da hau, eta 
munduko biztanle guztien % 1 dago egoera horretan.

Errefuxiatu askok Europan bilatzen dute bizitza 
berregiteko babesa eta segurtasuna. Hala ere, 
Europan mugak gero eta iragazgaitzagoak dira, 
eta gero eta neurri sendoagoak ari dira hartzen 
migrazioen kontrola esternalizatzeko; beraz, horren 
ondorioz, Mediterraneoko zeharbidea munduko 
arriskutsuenetako bat bihurtu da. 2017an, hiru mila 
pertsona baino gehiago hil ziren Mediterraneoko 
uretan, Europako kostaldera nabigatzen ari zirela •

Betty Hego Sudango errefuxiatu bat da, irakaslea, eta Kakumako (Kenya) kokagunean bizi da. 
© ACNUR / Georgina Goodwin.
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3. Europa eta errefuxiatuak  

2017an ere Europako erakundeek eta gobernuek 
alferrik galdu zuten errefuxiatuekiko benetako 
konpromisoa erakusteko moduko eta nazioartean 
hartutako konpromisoak errespetatzeko moduko 
migrazio- eta asilo-politika bat definitzeko aukera. 
Estatuburuen eta gobernuburuen goi-bileretan, 
Europako liderrek zokoratu egin zituzten gai horiek, 
eta gerorako utzi zituzten erabaki garrantzitsuak. 
Gainera, indar politiko xenofoboak areagotzen ari 
dira, eta horiek eragina dute hainbat gobernuren 
erabakietan (bereziki Ekialdeko Europan); horrez 
gain, botere komunitarioaren zentroetan uste 
osoa dute gaizki deitutako errefuxiatuen krisia 
delakoaren garairik okerrena pasatu dela. Horrek 

guztiak zaildu egiten du aipatu dugun helburua 
lortzea. 2017an amaitu ziren berrezartzeko eta 
birkokatzeko programak, eta erabateko porrota izan 
ziren, gobernuek 2015ean beren gain hartu zituzten 
helburuak kontuan hartuta.

Mugak ixteko politiken ondorioz, Europar Batasunean 
nazioarteko babesa eskatutako pertsonen kopurua 
ia erdira jaitsi zen 2017. urtean (704.625) aurreko bi 
urteekin alderatuta (1.259.265 pertsonak eskatu zuten 
babes hori 2016an, eta 1.321.600 pertsonak 2015ean). 
2016ko martxoko EB-Turkia Akordio eztabaidagarriari 
jarraituz, 2017an Europar Batasunak hitzarmen bat 
sinatu zuen Afganistanekin, errefuxiatuak “beren 

Greziako Samos uharteko Vathy-ko harrera-zentroko saturazioa dela-eta, familia batzuk ondoko olibondoen sail batean jarri dira bizitzen.  
© ACNUR / Yorgos Kyvernitis.



Bikote bat, Mediterraneoan salbatu dituztela ospatzen, ProActiva Open Arms Kataluniako GKEko Golfo Azzurro erreskate-ontzian.  
© CEAR / Anna Surinyach.

borondatez” itzul zitezen sustatzeko. Hitzarmenaren 
ekintza-plana sekretismoak babestuta dago. Hilabete 
geroago, EU Action Plan on Return iragarri zen. Plan 
horrek zenbait neurri iradokitzen dizkie estatu kideei 
itzulera-prozedurak azkartzeko eta helburu horrekin 
jatorri-herrialdeekiko lankidetza hobetzeko.

Horren ondorioz, Europaranzko migrazio-ibilbideak 
gero eta arriskutsuagoak dira, eta Europako mugetan 
larriki urratzen dira giza eskubideak. Testuinguru 
horretan, bereziki kezkagarria da gero eta gehiago 
kriminalizatzen direla migratzaileen eta errefuxiatuen 
eskubideak defendatzen dituzten pertsonak eta 
erakundeak. Horren adibide da Italiako Gobernuak 
Mediterraneoko Operazioetarako Jokabide Kodea 
onartu zuela 2017ko abuztuan: kode horrek bereziki 
zalantzan jartzen du han lan egiten duten GKE-en 
eginkizuna.

Greziako egoerari dagokionez, milaka errefuxiatu 
babesik gabe daude oraindik ere, eta egoera oso 

larria da batez ere uharteetan. Turkiarekin sinatutako 
akordioa dela eta, Greziako bost uharte nazioarteko 
babesa eskatu dutenentzako konfinamendu-gune 
bihurtu dira, eta han itxaron behar dute beren 
espedientearen ebazpena jaso arte.

Azkenik, Internet bidez hainbat albiste faltsu eta 
diskurtso xenofobo eta arrazista zabaltzen dira, 
eta horren eraginez ere atzera egin du EBko 
asilo-eskubideak. 2015eko abenduaren 31n 
Kolonian gertatutakoa izan zen abiapuntua, bai 
eta errefuxiatuen partaidetzari buruzko gezurrak 
ere. Orduz geroztik, atentatu terrorista bakoitzaren 
ondoren, zabaldutako faltsukeriak esponentzialki 
areagotu ziren, batetik, migratzaileak eta errefuxiatuak 
beren jatorri eta sinesmen erlijiosoengatik susmagarri 
bihurtzeko (bereziki, gehiengo musulmana duten 
herrialdeetakoak) eta, bestetik, GKE-en elkartasuna 
kriminalizatzeko •
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Salvamento Maritimok 61 pertsona salbatu zituen patera batetik, eta Malagako portura eraman zituzten 2017ko ekainaren 15ean.  
© Salvamento Marítimo.

ASILO-ESKATZAILEAK EUROPAR BATASUNEAN



ASILO-ESKATZAILEAK ESPAINIAN, NAZIONALITATEAREN ARABERA

4. Errefuxiatuak Espainian  

Espainiak 1984. urtean onartu zuen lehen asilo-legea, eta 
aurreko urtean, 2017an, jaso zuen nazioarteko babes-
eskaera gehien: 31.120 pertsonarenak guztira. Lehen 
aldiz, eskatzaile gehien hartu duen seigarren herrialdea 
izan da Europar Batasunean, eta betidanik eskatzaile 
asko izan dituen beste herrialde batzuen aurretik jarri da; 
esaterako, Suediaren aurretik. Hala ere, eskatzaile gehien 
hartzen duten herrialdeetatik urrun dago: Alemaniak 
222.560 pertsona hartzen ditu, Italiak 128.850 eta 
Frantziak 98.635.

Eskatzaile kopuru handiena Venezuelakoa izan da 
(10.355). Hala ere, Asilo eta Babes Bulegoak herrialde 
horretako pertsonen 1.545 eskaera ebatzi zituen, eta 
15 pertsonak soilik lortu zuten errefuxiatu-estatutua; 
gainerakoei ezetsi egin zitzaien eskaera.

Siriari dagokionez (bigarren jatorri-herrialdea), 2.975 
eskatzaile izan ziren 2016an, eta 2017an, berriz, 4.225. 
Kasu horretan ere, oso pertsona gutxik lortu zuten 
estatutua (ozta-ozta 20k), nahiz eta Siriako gerra itzela 
den eta herrialdea suntsitu duen. Hala ere, egia da 
3.470 pertsonak lortu zutela babes subsidiarioa eta 
150ek jaso zutela erantzun negatiboa; hori ulertezina da, 
herrialdearen egoera kontuan hartuta.

Espainiak, 2017an, 595 pertsonari eman zien errefuxiatu-
estatutua (inoiz baino gehiago 1994tik), baina, 2016ko 
datuekin alderatuta, % 67tik % 35era egin du behera 
nazioarteko babes motaren bat jaso duten pertsonen 
ehunekoak, eta Europar Batasuneko herrialdeen 
batezbestekoaren azpitik gelditu da nabarmen (% 45).

4.1 HISTORIAN PAREKORIK EZ DUTEN DATUEN ITZALGUNEAK
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2014ko otsailean El Tarajaleko hondartzan gertatutako tragediaren ondoriozko auzi irekian, 2017an, CEARek alderdi gisa esku 
hartu zuen. Tragedia hartan, gutxienez hamabost migratzaile hil ziren, itota. 2018ko urtarrilaren 26an, Ceutako Lehen Auzialdiko 
eta Instrukzioko 6. Epaitegiak auzia artxibatzeko autoa sinatu zuen, eta, handik hiru egunera, auzi hartako alderdiei jakinarazi zien. 

2018ko otsailaren 1ean, CEARek apelazio-errekurtso bat jarri zuen Ceutako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 6. Epaitegiaren autoaren 
aurka Cadizko Probintzia Auzitegian.

Egun horretan bertan, Hervék, tragedia hartatik bizirik ateratako batek, bere isiltasuna hautsi zuen. Kamerungo gazte horrek 22 urte 
zituen 2014ko otsailaren 6an El Tarajaleko hondartzatik EBra iristen saiatu zenean. Igerian ez zekien arren, 200 pertsonako talde bateko 
lehenengotakoa izan zen uretara botatzen, Marokoko eta Espainiako lurraldea bereizten dituen kai-muturra igarotzeko. “Bota ginenean, 
behean zegoen polizia, eta negarra eragiteko gasa botatzen hasi zitzaigun. Horrek aparra eragin zuen, eta horren ondorioz hil ziren nire 
lagunetako asko”.

Handik urtebetera, 2015eko apirilean, Tarifara iristea lortu zuen itsasontzi txiki batean. “Hil ziren guztiak ezagutzen nituen, lagunak nituen, 
denbora asko igaro baikenuen elkarrekin: ia hiru urte Marokon. Denbora hartan, hainbat modutara saiatu ginen Espainiara iristen; bat-
zuetan uretatik, beste batzuetan hesitik. (…) Orain, pixka bat hobeto sentitzen naiz, lekukotasuna ematea haiei omenaldia egitea bezala 
baita, eta uste dut justiziak agian erreparazioa ekar diezaiekeela gurasoei. Izan ere, gurasoek zerbait espero dute Espainiaren aldetik 
beren seme-alabei egin dienagatik: erruki-gutunen bat, desenkusa-gutunen bat… (…) Horixe uste dut, eta justizia egitea nahi dut”. 
Hervék CEARen babesa du; nazioarteko babes-eskaera aurkezten lagundu zion. Haren kasua ebazteko dago • 

El Tarajaleko tragedia oraindik ez da amaitu…

ALDEKO ETA KONTRAKO EBAZPENAK ESPAINIAN
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Beste datu kezkagarri bat da pilatu egin direla ebazte-
ko zain dauden nazioarteko babes-eskaerak, eta Herria-
ren Defendatzaileak berak salatu egin du egoera hori. 
2018ko otsailaren amaieran, 42.025 pertsona zeuden 
ebazpenaren zain, eta historiako daturik handiena izan da 
alderdi horretan ere. Egoera horretan dauden pertsona 

gehienak Venezuelakoak (14.995), Ukrainakoak (4.645), 
Kolonbiakoak (3.375) eta Siriakoak (2.680) dira. Azkenik, 
ohartarazi behar da Espainiako lurraldean nazioarteko 
babes-eskaera formalizatzeko itxaronaldi luzeak egin be-
har direla; iaz, batez beste, bost hilabete itxaron behar 
izan zuten, eta hori oso kaltegarria da pertsonentzat •



11 pertsonaren erreskatea (tartean, adingabeak izan daitezkeen bi), Salvamento Marítimoko hegazkinak haien patera lokalizatu ondoren. 
Cartagenara eraman zituzten. © Salvamento Marítimo.

Italiaren eta Greziaren ondoren, Espainia izan zen 2017an 
bere kostaldean migratzaile gehien hartu zuen Europar 
Batasuneko hirugarren herrialdea (Cadiz eta Almeria 
probintzietako kostaldera iritsi zen pertsona gehien). 
CEARek bere Refugiados y migrantes en España: Los 
muros invisibles tras la frontera sur txostenean azaldu 
duen bezala (txostena 2018ko urtarrilean argitaratu zen, 
alor horri buruzko ikerketa sakon bat egin eta gero), 
pertsona haiek iritsi zirenean eman zitzaien erantzuna 
inprobisatua eta koordinaziorik gabea izan zen. Gainera, 
hutsune larriak gertatu ziren; esate baterako, ez zitzaien 
nazioarteko babesa eskatzeko eskubideari buruzko 
informaziorik eman, ez ziren salerosketaren biktimak 
identifikatu, eta adingabeak atxilotu zituzten.

Ceuta eta Melillan, iaz ere, Etorkinak Behin-behinekoz 
Barneratzeko Zentroek (EBBZ) askoz pertsona 
gehiago hartu behar izan zituzten edukieragatik har 
ditzaketenak baino. Horrez gain, hainbat pertsona 
“bero-beroan” itzularazi ziren mugaldeko perimetroan 
atzeman ondoren, jada Espainiako lurraldean. “Beroan 
egindako itzulera” horiek erabat legez kanpokoak 
dira, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 2017ko 
urriaren 3an N. D eta N. T. Espainiaren kontra kasuan 
emandako epaian adierazi zuen bezala. Era berean, 
eta urte hauetako jurisprudentziari muzin eginez, 
iaz ere debekatu egin zitzaien nazioarteko babesa 
eskatzen zuten pertsonei penintsulara lekualdatzea, 
nahiz eta haien eskaera izapidetzea onartuta egon. 

Nabarmentzekoa da CEARek egindako lana eta arlo 
horretan dagoen jurisprudentzia lagungarriak izan 
direla Greziako uharteetako mugimendu-askatasunaren 
aldeko aldarrikapenetan (han, milaka asilo-eskatzaile 
daude harrapatuta).

Bestalde, askoz eskatzaile gehiago izan ziren Madril-
Barajas aireportuan, eta berriro ere agerian jarri zen 
asilo-sistemaren kolapsoa. Izan ere, CEARen Zerbitzu 
Juridikoak tratatutako kasuen % 14,2an, eskaerak 
izapidetzea onartu zen, OARek bere ebazpena ez 
zuelako legez ezarritako epean jakinarazi. Gainera, 
Herriaren Defendatzaileak ere ohartarazi zuenez, 
nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonei harrera 
egiteko aireportuko 1. terminaleko bulegoak eta hango 
langileak ez dira egokiak; bereziki, haurrak, emakume 
haurdunak eta pertsona gaixoak hartzeko.

Giza eskubideen alde egiten duten erakundeak 
iaz ere bereziki kezkatuta agertu ziren Atzerritarrak 
Barneratzeko Zentroetako (ABZ) egoerarekin eta 
Espainiako portuetara iristen diren bidaiarienarekin. 
Gizarte zibilak zentro horien aurkako mobilizazioak egin 
ditu, eta udalerrietako eta autonomia-erkidegoetako 
erakunde publiko ugarik babestu dituzte horiek ixteko 
eskaerak. Hala eta guztiz ere, Gobernuak iragarri zuen 
beste hiru ABZ irekiko zirela, eta falta administratibo 
bakarra egin duten pertsonak askatasunaz gabetzen 
dituen ereduaren aldeko apustua egin zuen •

4.2 HEGOALDEKO MUGATIK BARAJASKO AIREPORTURA, ABZ (CIE) ETA POLIZOIAK
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Espedienteak ebazteko legez ezarritako epeak ez dira 
bete, eta eskaera formalizatzeko hitzorduak atzeratu 
egin dira. Horren ondorioz, Espainiako asilo-sistema 
kolapsatu egin da, eta nazioarteko babesa eskatu 
duten pertsona askok eta askok zailtasunak izan 
dituzte Harrera eta Integrazio Sistemara (SAI) sartzeko, 
nahiz eta sistema horrek plazak bikoiztu zituen (2016ko 
abenduan lau mila zeuden, eta urtebete geroago, 
zortzi milatik gora). SAIn plaza nahikorik ez zegoenez, 
ez ziren behar bezala uztartu eskatzaileen premiak eta 
emandako plazak, eta, plazak esleitu zirenean, ez zen 
kontuan hartu interesdunek babes-sarerik zuten.

Jazarpenaren eta erbesteratzearen esperientziak eta 
eskaera ebatzi arteko ziurgabetasunak izugarrizko 
kaltea eragiten du errefuxiatuen osasun mentalean. 
Atxiloketak, torturak, indarkeria, abusuak eta giza 
eskubideen urraketak pairatu ohi dituzte, hala jatorriko 
herrialdeetan nola handik irtetean egiten dituzten 
bidaietan, eta pertsona horiek estresa, dolu-prozesuak, 
antsietatea, depresioa eta trauma ondorengo estresa 

izaten dute maiz. Nahiz eta SAIren bidez indartu egin 
ziren erakundeetako talde psikosozialak, nabarmen 
areagotu ziren eskatzaileen eta errefuxiatuen osasun 
mentala eta ongizate psikosoziala lehengoratzeko 
beharrak. Hori dela eta, oso zaila da pertsona horietako 
askoren bizi-proiektua SAIk ezarritako epeen barruan 
berreraikitzea.

Asilo-prozesuaren testuinguru sozioekonomiko 
orokorra eta prozesu horren ezaugarriak ez dira, inondik 
inora ere, babesa emateko aproposak: etxebizitzak 
alokatzea garestia da eta eskakizun handiak egiten 
dira kontratuak sinatzeko; zaila da lanpostu duinak 
eskuratzea; eskaerak tramitatzeko bide luze eta 
malkartsuak ziurgabetasun handia dakar (2017. urtean, 
eskaera egin zuten hiru pertsonatik biri ukatu zitzaien 
babesa); eta, SAIn egindako egonaldia amaitu ondoren, 
oztopoak izaten dira autonomia-erkidegoetan gizarte-
laguntzak eskuratzeko. Espainian, beraz, oso zailak 
dira inklusiorako bideak •

4.3 HARRERA ETA GIZARTERATZEA: GAINDITZEKO DAUDEN ERRONKAK

Asilo-eskatzaileak, Getafeko (Madril) 
CEARen harrera-zentroan ematen diren 

gaztelaniako eskoletan.
 © CEAR / Carmen Álvarez.



ERREFUXIATUENGANAKO KONPROMISOA INDARTZEKO  
HOGEI PROPOSAMEN

Honako proposamen hauen bidez, aldaketak eragin nahi dira hala erakundeetan nola araudian, Espainiako nazioar-
teko babesa hobetzeko eta asilo-eskatzaileen, errefuxiatuen, aberrigabeen eta nazioarteko babesa behar dutenen 
eskubideak gehiago errespetatzeko eta bermatzeko. 
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GOBERNUKO AGINTARIEN 
JARDUNA HOBETZEKO 
PROPOSAMENAK

1. Hainbat neurri ezartzea, mugen kontrolean giza 
eskubideak errespetatuko direla bermatzeko eta mugetan 
pertsonek bizia galtzea eragozteko, bereziki kontuan hartuz 
iaz oraindik eta pertsona gehiago hil zirela Espainiako 
kostalderako bidean zetozela.

2. Estatuko ekintza-plan bat egitea, Espainiako kostaldera 
iristen diren migratzaile eta errefuxiatuen gorakadari behar 
bezala erantzuteko, eta plan horretan jarduketa-protokolo 
bateratu bat jasotzea, itsasotik datozenen helduerak 
hobeto kudeatzeko, babes-beharrak identifikatuko direla 
bermatzeko eta babes-kanal egokietara bideratzeko. Plan 
horretan, halaber, aurrekontu-zuzkidura bat jaso beharko 
da, orain dauden baliabide materialak eta giza baliabideak 
areagotu ahal izateko.

3. Itsasoko eta lehorreko muga-postuetan nazioarteko 
babeserako informazioa eta prozedura behar bezala eta 
modu indibidualizatuan eskuratzen direla bermatzea. Era 
berean, pertsonek iristen direnetik bertatik abokatuen eta 
interpreteen laguntza jasoko dutela bermatu behar da, 
eta behar bezala eta garaiz identifikatu behar dira premia 
bereziak dituzten pertsonak, estatuko segurtasun-indarren 
eta -kidegoen esku utzi aurretik, modu egokian tratatzen 
direla bermatzeko.

4. Salerosketen biktimak identifikatzeko eta babesteko 
neurriak hartzea, diziplina anitzeko taldeen laguntzarekin 
eta biktimak babesteko ikuspegia hartuta.

5. Haurrak muga-postuetan eta lurraldeetan behar bezala 
babesten direla bermatzea, inola ere atxilotuak izan ez 
daitezen ahaleginduz, bakarrik dauden haurrak egoki 
identifikatzen direla ziurtatuz, eta adina zehazteko proba 
egokiak eginez. 

6. Onartzea Erdialdeko Amerikako mara taldeen eta antzeko 
talde bortitzen jazarpena nahikoa arrazoi dela nazioarteko 
babesa emateko, Auzitegi Nazionalaren epaiekin bat eginez.

7. Prozeduran kalitate-estandar egokiak erabiltzen direla 
bermatzea, eskaera formalizatzean eta ebaztean gehiegizko 
atzerapenik gerta ez dadin, besteak beste. Alde horretatik, 
premiazkoa da arrazoirik gabe behin eta berriz atzeratzen 
diren 42.025 espediente baino gehiagoren instrukzioa 
amaitzea.. 

8. Abian jartzea asilo-prozedura eskuratzeko legezko bide 
seguruak: Espainiako enbaxada eta kontsuletxeetan asiloa 
eskatzeko aukera ematea; bisa humanitarioak ematea; 
birkokatzeari buruz hartutako konpromisoak betetzea; eta 
birkokatze-programa handinahi eta iraunkor bat onartzea.

9. Gatazkan dauden edo giza eskubideak larriki urratzen 
diren herrialdeetatik datozen pertsonei igarobide-bisarik ez 
eskatzea (Siriatik datozenei, adibidez). 

10. Ceuta eta Melillan asilo-eskatzaileak libreki ibiltzeko 
murrizketak kentzea, eta penintsulara igarotzeko irizpide 
arautu gabe eta diskriminatzaileak ezabatzea, eta Espainiako 
mugetara iristen diren pertsonak legez kanpo itzularazten ez 
direla bermatzea. 

11. Nazioarteko babesaren hedapena jasoko duten 
familiakideak Espainiako enbaxadetara modu seguruan 
iritsiko direla eta misio diplomatikoetan diharduten guztiek 
egoki tratatuko dituztela bermatzea. 

12. Familia-hedapenerako espedientea izapidetzean kontuan 
hartzea babesaren titularraren nazioarteko babeserako 
eskaerari dagokion espedientearen edukia, eta nazioarteko 
babesaren titularrari eta abokatu jarduleari enbaxadetan 
aurkeztutako dokumentazioa jaso dela jakinaraztea eta 
familia-hedapenerako espedientearen zenbakia ematea. 

13. Familia-hedapena baloratzeko, irizpide bateratuak ezar-
tzea ahaidetasun-harremana egiaztatzeko, eta, beharrezkoa 
balitz, mendekotasun-harremana dagoela edo aurrez elka-
rrekin bizi izan direla egiaztatzeko. Irizpide horiek familia-
kideen jatorri- edo bizileku-herrialdeetako errealitate so-
ziokulturaletara eta hango segurtasun-egoeretara egokituta 
egon behar dute. Beharrezkoa da, halaber, a priori ezartzea 
DNA probak egin behar diren kasuetarako irizpideak (NAN 
probak egin behar izaten dira nazionalitatea dela-eta, nor-
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tasun-agiria falta delako, ahaidetasun-dokumentazioa falta 
delako…), espedienteak hasieratik errazago egin ahal iza-
teko.

14. Legeak jasotzen ez dituen familia-hedapenaren mugak 
ezabatzea (muga horien ondorioz, duela urte batzuk aurkeztu 
ziren hainbat hedapen-eskaera izapidetu gabe daude 
oraindik), eta familia-hedapenerako espedienteak bizkorrago 
izapidetzea (gaur egun urtebetetik gora atzeratzen dira hala 
OARen nola enbaxadetan). Muga eta atzerapen horiek ez dira 
bateragarriak familia berrelkartzeko printzipioarekin, familian 
bizitzeko eskubidearekin eta errefuxiatuei helmugako 
herrialdean bizitza berregiten laguntzeko printzipio 
humanitarioarekin. 

15. Europako Asilo Sistema Bateratua erreformatzeko 
negoziazioetan bermeak eskatzea, asilo-eskatzaileen eta 
errefuxiatuen eskubideetan atzera egin ez dadin.

16.  Harrera-sistema malgu eta iraunkor bat osatuko 
dela bermatzea, asilo-eskatzaile guztiei inklusio-prozesu 
eraginkorra ziurtatuko diena, gure herrialdeko behar sozial 
eta laboral aldakorretara egokituko dena, eta premia 
bereziak dituzten pertsonei laguntzeko baliabide aproposak 
izango dituena.   

17. Nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonak 
eta errefuxiatuak babesteko politikak diseinatzea, eta 
horretarako, kontuan hartzea zein den biztanleria horren 
langabezia-tasa nahiz pobrezia- eta bazterkeria-arriskuan 
dauden pertsonen tasa, bai eta erabil daitezkeen baliabideen 
balorazioa egitea ere. Beraz, beharrezkoa izango da babes 
sozialaren sistemarako gaur egun dagoen aurrekontua 

areagotzea, babes egokia eta eraginkorra ematen dela 
bermatzeko. Horrez gain, funtsezkoa da integrazio-planak, 
bizikidetza-planak, berdintasun-planak eta diskriminaziorik 
ezaren planak diseinatu eta abiaraziko direla bermatzea.

18. Ziurgabetasun politikoak asilo-agendari eta errefuxiatuei 
kalterik egin ez diezaien ahalegintzea, eta datozen Europako 
hauteskundeetako, hauteskunde autonomikoetako eta tokiko 
hauteskundeetako diskurtso politikoetan errefuxiatuak 
kriminalizatzea prebenitzea.

LEGE ARLOKO PROPOSAMENAK

19. Asilo Araudia onestea (ia bederatzi urteko atzerapena 
darama), gobernuz kanpoko erakunde espezializatuek 
lehendik egindako ekarpenak aintzat hartuta. Atzerapen 
horrek izugarri zailtzen ditu hainbat alderdi garrantzitsu, hala 
nola familiaren berrelkartzea, misio diplomatikoetan egindako 
eskaerak, mugako eta ABZetako prozedurarako epeak, 
eta arrazoi humanitarioekin lotutako irizpideak. Halaber, 
beharrezkoa da gehiago garatzea Asilo Legearen 46. artikulua, 
egoera bereziki ahulean dauden pertsonei tratu berezia eman 
beharrari buruzkoa, gaur egun ez baita betetzen.

20. Atzerritarrei buruzko Legearen Hamargarren Xedapen 
Gehigarria kentzea, arrisku larrian jartzen duelako asilo-
eskubidea, ez baitu zehazten zein prozedurarekin eta 
bermerekin egingo den “mugako bazterketa” delakoa. 
Arau horren ondorioz, nazioarteko babesa merezi duten 
pertsona asko oraindik ere modu ilegalean kanporatzen 
dituzte Marokora; han, ordea, bizitza arriskuan dute, eta ez 
dute asilo-prozedura eskuratzeko modurik. Horrek larriki 
urratzen du bai Europako araudia bai nazioartekoa.

Siriako Mosul hiria, 2011. urtean hasi zen gerraren ondorioz suntsitua. © CEAR / Tommy Trenchard. Panos Pictures.



Asilo-eskubiderako eta errefuxiatuentzat 
erabakigarria den sasoi batean aurkezten dugu 
gure hamaseigarren txosten hau. Izan ere, 2017ko 
ekainaren 30ean, munduan hirurogeita hamar 
milioi pertsona baino gehiago zeuden beharturik 
lekualdatuta. Gizadiaren historiak inoiz ezagutu 
duen exodorik handiena dugu hau.

Gero eta gatazka larriagoak daude Sirian, Hego 
Sudanen, Afrika Erdiko Errepublikan, Afganistanen 
eta Kongoko Errepublika Demokratikoan, besteak 
beste. Myanmarren ere gero eta zapalduago dago 
rohingya gutxiengoa. Palestinarrek, bestalde, 
luze daramate erbesteratuta, eta haien egoera 
larriagotzen ari da, duela gutxiko indarkeria-
espiralaren ondorioz. Bada, hori guztia dela-
eta, ezinbestekoa da konpromiso handiagoa eta 
irmoagoa hartzea asilo-eskubidearen defentsarako 
eta errefuxiatuen babeserako. (…)

2017an, 31.120 pertsonak eskatu zuten 
nazioarteko babesa Espainian. Hori, alde 
handiarekin, urtebetean izan den kopururik 
handiena da. Lehenengo aldiz, eskaera gehien jaso 

zuten Europar Batasuneko sei herrialdeen artean 
egon ginen, eta, nahiz eta Gobernuak 595 pertsonari 
eman zien errefuxiatu-estatutua (kopururik 
handiena 1984az geroztik, Jugoslavia ohiaren 
gerratik), oso kezkatuta gaude aldeko ebazpenen 
ehunekoak pixka bat behera egin duelako: 2016an, 
espedientea ebatzi zieten pertsonen % 67k 
lortu zuten edo errefuxiatu-estatutua edo babes 
subsidiarioa, eta iaz, berriz, ehuneko hori ia erdira 
gutxitu zen, % 35era. (…)

Gaur egun, oraindik indarrean dago, eta inoiz 
baino arrazoi gehiagorekin, duela ia berrogei urte 
erakunde honen sorrerari zentzua eman zion erronka. 
Mundua aldatu egin da imajina ezin genezakeen 
moduan, baina, gaur, bost kontinenteetako milioika 
pertsona ihesi doaz gerretatik, jazarpenetik, 
indarkeriatik, giza eskubideen urraketetatik, 
klima-aldaketaren ondorioetatik… Ia beti eskualde 
mugakideetan harrapatuta gelditzen dira, ez 
baitaukate legezko bide segururik harrera-herrialde 
batean nazioarteko babesa jasotzeko eta bizimodua 
berregiteko berme handiagoak izateko.

Rohingya errefuxiatuak, Myanmarren eta Bangladeshen arteko muga zeharkatzen, 2017ko urriaren 9an. © ACNUR / Roger Arnold.
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