




Sei metroko Hesia saltatu nahi zuen emakumea 

Marie, oztopo-jauzilaria 

Hesiak Maroko Melillatik bereizten du. Hesiak sei metroko garaiera du 

eta gailurreko arantzazko edo hortzezko alanbre kiribilduak ez ezik, 

baditu, hainbat altueratara jarriak, segurtasunezko kontzertinak ere —

eufemismo hori—. Hesiak, gainera, metalezko kable-mataza batzuk 

dauzka zenbait puntutan, erortzen den pertsona katigatuta gera dadin. 

Hesia, izatez, ez da bat, hiru baizik; hiru hesik eratzen dute muga-

perimetroa deitzen zaiona. Hesiak 12 kilometro hartzen ditu Beni 

Enzarretik Barranco del Quemaderoraino. 

Eta Marie askotan saiatu zen hesi hori saltatzen 2012an. Ez zuen izan 

«indarra». Bakarrik bi emakumek lortu dute gainditzea, Astanek eta 

Mirellek. Edo, behintzat, bi bakarrik agertzen dira prentsan.  

«Senarrak nik salta nezala itxaroten zuen, bera nire atzetik etortzeko, 

baina, ezin, ezin… askotan ahalegindu ginen, baina inoiz ezin izan nuen 

inoiz. Hain arin zihoan dena. Garai hartan eskailerak erabiltzen 

bagenituen ere, nik ezin izan nuen». Erru-sentimendu bat igartzen zaio 

ahots irribarretsuan. 

Christian da senarra. Harekin ekin zion bidaiari Kamerundik 2011n, eta 

bi seme izan dituzte oraindik amaitu ez den periplo honetako zortzi 

urteotan. Oraindik Marokon hondartuta jarraitzen dute, oraindik 

gurutzatzea dute helburu. «Ez nora eta ez hara gaude, erdian gaude, 

itsasoaren erdian bageunde bezala: ez gara hara iristen eta ez gaude 

hemen ere, hondoa jota gaude, itotzen ari gara». 

Marie eta Christian senar-emaztegai egin zirenean Marie «gazteegia» zen. 

19 urte zituen eta ikasi egin nahi zuen. Haren gurasoek ezin zuten beren 

gain hartu gastu hori, ez zuten horretarako baliabiderik. Christianek 

hartu zuen. Dirua lortu zuen unibertsitateko lehenengo urtea egiteko: 

Zuzenbidea.  

Bigarren Hezkuntzan, Mariek Zientzia Fisikoak ikasi zituen. 

Unibertsitatean, Zuzenbidean diploma bat lortzeko asmoa zuen 

lehenengo, bi urte egin nahi zituen hura lortzeko, eta, gero, Medikuntza. 

Mariek ez zuen hasi bigarren ikasturtea. Christianek ezin izan zuen 

ordaindu.  

Ez zirudien Kamerunen horretarako aukerarik zegoenik. Christianek 

irtenbide bat aurkitu zuen: emigratu egingo zuen eta dirua bidaliko zion 

Marieri ikasten jarrai zezan. Mariek ez zuen onartu. Ez zion utziko 

bakarrik joaten. Ez zen geratuko haren zain. 

(…) 



Mariek zortea izan zuen bidaian. Inork ez zuen bortxatu, inork ez zuen 

prostituitzera behartu aurrera jarraitzeko dirua lortzeko. Haren taldeko 

beste emakume batzuk bai. Mariek indarkeria handia ikusi du. Ikusi du 

leku batzuetan trafikatzaileak gelditu egin daitezkeela eta emakumeak 

bortxatu, edo talde bat hel daitekeela eta daukazun guztia kendu. 

(…) 

Kamerundik irten eta sei hilabetera Marokora iritsi ziren, Nadorren 

dagoen Gurugu mendira, hesia saltatzeko prest. Garai hartan, 2012ko 

udan, bata bestearen atzetik gertatzen ziren Melillara iristeko ahaleginak. 

Eta errepresioa handituz zihoan. Polizia marokoarrak basoak miatzen 

zituen migratzaileak harrapatu eta atxilotzeko, autobus handietan sartu 

eta Ujdara bidaltzeko, Aljeriako mugara. Hara iritsitakoan, berriro bideari 

ekitea tokatzen zen, atzera Europarantz abiatzeko puntura. Zauri 

sakonak, ebakiak, hanka eta beso hautsiak indar laguntzaileen 

estrategiaren barruan zeuden —daude, oraindik.  

Gurugu mendian, basoan, plastikozko eta mantazko txabolen 

kanpalekuetan, Marie haurdun geratu zen. Christian eta biak banandu 

egin ziren. Christian Aljeriara joan zen eraikuntzan lan egitera, dirua 

lortu eta berriz ahalegintzeko. Elkarrekin, oraingoan pateran. 

Mariek mendian itxaron zuen, Nadorrera jaitsi ezinik, Saharaz 

hegoaldekoak ez baitziren eta ez baitira ongi hartuak. (…) Christian hiru 

hilabetera itzuli zen. (…) 

2012ko urriaren 26an itsasora jauzi egin zuten. Bildotsaren Festa zen 

Marokon. Mariek 22 urte zituen eta sei hilabete zeramatzan haurdun. 

Zodiakean 46 pertsona zihoazen: zazpi ito ziren, txalekorik ez 

zeramatenak. Eta neskatxo bat, sei hilabeteko haurtxoa. Basoko lagun 

baten alaba zen. Patera hondoratu zenean, ama ikaratu egin zen, eta 

segundo batez besoak zabaldu zituen. «Uretatik atera genuenean, ur asko 

zuen irentsia jada. Hil egin zen», kontatzen du Mariek, azken zazpi 

urteotan hori gehiegitan buruan erabiliak, bizirik atera izanak, kontatu 

ahal izateak ematen duten distantzia babesgarriaz. 

(…) 

Gizonezkoak polizia-etxe batean sartu zituzten. Emakumeak ospitalera 

eraman zituzten, poliziak eskoltaturik. Christian emaztearekin joan zen. 

Behin eta berriz errepikatu zien ezin zuela Marie utzi, lagundu egin behar 

ziola, ezin zela joan bakarrik eta arroparik gabe. 

Egun bat besterik ez zuten egin han. Ihes egin zuten.  

(…) 

Basoan Marie erdiminetan jarri zen. Ospitalean izan zuen haurra. Aita 

Andresek eraman zuen hara eta egin zuen haren alde. Exijitu zuen han 



gera zedila haurraren zilborra orbaindu arte. Basoan infekta zekiokeela 

argudiatu zuen. Marie eta haren semea aste eta erdi egon ziren han. 

Mutikoak Miguel Andres du izena.  

Klinikatik irtetean, Mariek eta Christianek apaizarengana jo zuten 

laguntza eske. Jaioberri batekin, lanik gabe, dirurik gabe eta beste 

ahalegin bat egiteko ezer gabe, basoa ez zen leku ona. Apaizak eman zien 

diruarekin Rabatera joan ziren «berritik» hasteko.  

Bizibide bakarra, eskale ibiltzea (…). Ia urte eta erdi aguantatu zuten, 

harik eta lagun batek esan zien arte Tetuanen hobeto egoten zela (…)  

Marie, Christian eta haien bi urteko haurtxoa ghetto batean bizitzen hasi 

ziren —medinan, argirik eta bainugelarik gabeko gela batean— egunean 

15 dirham ordainduta (euro bat eta erdi). Ghettoak askotariko formak 

hartzen ditu: basoak, txabolak, auzo pobreetako bizileku penagarriak, 

hirietako alderdi zaharretako pentsioak. Segurtasunik gabeko leku 

arriskutsu eta osasungaitzak. 

Tetuango ghettoan Mariek bigarren semea izan zuen, Pedro. Elizara jo 

zuten babes eske. Beste apaiz batek lagundu zien, Luisek. Tangerreko 

Elizbarrutiko Migrazio-Delegazioarekin jarri zituen kontaktuan, etxeren 

bat alokatzeko modurik egiten ote zieten ikusteko. (…) 

Bizilekua ez zitzaien alokatzen Marie eta Christiani bakarrik. Bi alaba 

zituen beste familia batekin partekatu behar zuten pisua. «Gauzak pixka 

bat aldatzen hasi ziren, hain zailak ez izaten. Nire senarra beti hemen 

zegoen elizan laguntzeko, mojekin eta apaizarekin elkarlanean aritzeko», 

adierazten du Mariek topaketa-gelan: Garaipenen Andre Mariaren elizari 

itsatsiriko gela bat, hiriaren erdigunean. 2018an sortutako gune bat da, 

pertsona migratzaileek leku seguru bat izan dezaten internetera 

konektatzeko, pixka batean solasean aritzeko, dutxa bat hartzeko edo 

arropa garbitzeko.  

Proiektu hori martxan jarri aurretik, Tetuango katedrala ere esaten 

zaionean baziren gazte marokoarrentzat joste-, alfabetatze- eta 

espainiera-ikastaroak. Eta haietan eman zuen izena Mariek. Mojekin, 

ebakitzen eta josten eta gaztelania ikasi zituen. Orain telazko zorroen 

diseinua darabil buruan, batzuetan parrokiatik pasatzen den boluntario-

jendeari saldu ahal izateko. Modelatu ere egiten du, portzelana-ore 

hotzarekin: animalia-formako apaingarriak boligrafoetarako.  

«Gaur dagoena da egiten dudana», laburbiltzen du pragmatiko. Mariek 

ezagutzak eta trebetasunak metatzen ditu. Gurutzatzea lortzen badu, 

beharbada erizaintza ikasiko du, beharbada jostorratzarekin eta 

guraizeekin jarraitzen saiatuko da, edo beharbada bitartekari gisa lan 

egitea bilatuko du.  

 (…) 



Proiektua Marokoko iparraldeko hiri eta basoetan Saharaz hegoaldeko 

komunitateenganako errepresioaren handitzearekin kointziditu zuen. 

Eta harrezkero Marie larriturik bizi da. Ia ez da etxetik irteten eta ezin 

dio pentsatzeari utzi. Goizetan, haurrak eskolan diren bitartean, elizara 

joaten da edozertan esku bat botatzera, hitz egitera, gutxiago 

pentsatzeko. 

Mariek baditu paperak. Bere egoera erregularizatzea lortu zuen Rabaten 

2014an, «erregearen emazteak emakume guztiek paperak izan zitzaketela 

esan zuen» hartan. Senarrak duela urte eta erdi lortu zituen. Semeek 

duela bi urte. 

Eta, hala ere, Mariek beldur dio poliziari. Beldur da egunen batean 

Christian atxilotu eta Tiznitera deportatuko dutela, hegoaldera, 900 bat 

kilometrora. Edo bera izango dela sarekada batean eroriko dena.  

(…) 

Mariek Marokon geratu nahi du. Ezin du gehiago. Nekatuta dago, 

dezepzionatuta. Uste zuen erregulazio-prozesuekin —migrazio-politika 

berri baten ustezko lantzaren muturra—, aukera izango zuela lan bat 

izateko, etxe bat izateko, bizimodu bat egiteko. Hilabeteak dira 

errealitateak itxaropenak gezurtatzen dizkiola. 

Semeen etorkizunak kezkatzen du gehien. Orainak ere bai. Parkean 

jolasten ere uzten ez dien orainak, beti etxe barruan baitaude, eskolaren 

ondoren, beldurragatik. Lagunek eta maistrek ere iruzkin arrazistak 

egiten dizkieten orainak. «Andereñoak esan zion haren kolorea ez zela 

besteena bezalakoa. Koloreak erakusten ari zen eta marroira iritsi 

zirenean, nire semeari esan zion hura zela haren kolorea. Zergatik 

erakutsi behar dio desberdintasuna haur bati?» dio Mariek 

desesperatuta. Hori baino mingarriagoa da semearen lagunak hari azi 

(esklabo) deitzea. Eta berak erantzunik ez izatea haurrak galdetzen 

dionean ea zergatik, «zergatik esaten dit hori». 

Marie berriz hasi da pentsatzen Mediterraneoa gurutzatzea, pateran. 

Marokon jada ez du aurkitzen aukerarik eta atzera itzultzea «oraindik 

okerragoa» litzateke. Uneren batean haurrak amari bidaltzea pentsatu 

zuen, bera «errazago» mugitzeko. Gero, baztertu egin zuen. Hobe haurrak 

berarekin, nahiz eta haurrekin zailagoa izan Europara iristea. Diru 

gehiago kostatzen da. Eta, batez ere, beldur handiagoa ematen du. 

(…) 

 

 

 



*Parrafo hauek Marieren istorioaren zatiak dira. Kontakizun osoa 

irakurri nahi baduzu eta bide batez, Amina, Yanelle, Aya eta Joyren 

istorioak irakurri nahi badituzu, eskatu iezaguzu liburuaren ale bat.  

Informazio gehiago behar izanez gero, eta egilea edota proiektuaren 

koordinatzaileekin elkarrizketak lotzeko, jarri zaitez nirekin 

harremanetan:  

Naiara Gutiérrez 

Komunikazioa / Comunicación 

Cristo 9B, 5 

48007 Bilbao 

Tel: 94 424 88 44 (225) / 688 68 95 12                  

www.cear-euskadi.org 
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