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Melillara egindako Giza Eskubideen Behaketa Misioaren 
aldez aurreko ondorioak aurkeztu ditu CEAR-Euskadik 

 

Errefuxiatuen Laguntzarako Euskadiko Batzordeak (CEAR-Euskadi) Giza 
Eskubideen Behaketa Misio bat antolatu du Melillan, eta Eusko 
Legebiltzarraren Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren 
Partaidetzaren Batzordeak, Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak 
(Deustuko Unibertsitatea) eta Ikuspegik (Immigrazioaren Euskal Behatokiak) 
ere parte hartu dute ekimenean, bertaraino joan diren komunikabideekin 
batera.  

Informazioa bildu eta emakume errefuxiatu eta etorkinek Melillan bizi duten 

egoera ikusgarri egite aldera, uztailaren 8tik 11ra bitarte bilerak egin dira 
Gobernu Ordezkaritzarekin, Etorkinak Aldi baterako Hartzeko Zentroko 
zuzendariarekin, Estatuaren Segurtasun Indar eta Kidegoekin, Abokatuen 
Elkargoarekin eta Giza Eskubideen Erakundeekin.    

Ordezkaritzaren gainerako kideak iritsi aurretik, CEAR-Euskadik, giza 
eskubideen erakundeen laguntzarekin, hainbat emakumeren testigantzak bildu 
ditu eta Seluango kanpamenduak bisitatu ditu, Nadorreko probintzian 
(Maroko), bertan egoten baitira emakume horietako asko zain Europara noiz 
igaroko.  

CEAR-Euskadik eskerrak eman nahi dizkie Melillako instituzio eta erakundeei 
egindako harrerarengatik eta emandako informazioarengatik, eta Eusko 
Legebiltzarraren Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren 
Partaidetzaren Batzordeari, Giza Eskubideen Institutuari eta Ikuspegiri Misio 
honetan parte hartzeagatik eta errefuxiatuen giza eskubideen defentsan 
erakutsitako konpromisoarengatik.   

Irailean jendaurrean aurkeztuko den txosten batean bilduko da bisitaren 
emaitza, eta bertan garatuko dira zehatz-mehatz orain aurkezten ditugun aldez 
aurreko ondorioak  

1. Melillan asiloa eskatzen dutenen joan-etorri askerako eskubidearen 
urraketa 

Euskal Ordezkaritzak egiaztatu ahal izan duenez, hiri autonomoan 
egindako asilo-eskaeren kopuru eskas kezkagarrira pertsona horien joan-
etorri askerako eskubidearen urraketaren zuzeneko ondorioa da. Egungo 
Asilo Legea indarrean hastearekin batera 2009an aplikatzen hasi zen 
debeku hori Konstituzioaren 19. artikuluaren urraketa da. Ceutako 
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Epaitegiak1, Andaluziako Justizia Auzitegi Gorena 2, Herriaren 
Defendatzailea3, asilo-eskubidea defendatzeko erakunde espezializatuak, 
hala nola CEAR, eta zenbait nazioarteko erakunde, hala nola UNHCR,4 
eta Arrazismoari, Xenofobiari, Diskriminazioari eta Intolerantziari 
buruzko Errelatore Berezia5 administrazio-neurri horren aurka agertu 
dira.  

Egin diren bilera guztietan, aho batez onartu da Melillara iristea lortzen 
duten pertsona gehienak gatazketatik, indarkeria-egoeretatik eta krisi 
humanitario larrietatik ihes datozela. Hortaz, balizko errefuxiatuen 
aurrean gaude.  

Dena den, joan-etorri askerako eskubidearen murrizketa eskubide hori 
desagertzeko mugan jartzen ari da Melillan. 2013an 41 pertsonak baino 
ez zuten asiloa eskatu hirian. Aurten, Malitik, Siriatik eta gatazkan 
dauden beste herrialde batzuetatik datozen pertsonen kopurua 
gorabehera, 9 pertsonak baino ez dute eskatu.   

Errefuxiatuak nazioarteko babesari uko egiten ari dira, eragozpentzat 
hartzen baitute hiritik ateratzeko. Penintsulara lekualdatzen dituztenean, 
kanporatze- edo itzultze-agindu bat daramate, eta horrek izugarri 
zailtzen die ondoren asilo-prozedura baliatu ahal izatea, are gehiago 
Atzerritarrak Barneratzeko Zentro batean sartutako pertsonen kasuan, 
mugako prozedura aplikatzen baita bertan, eta ez da lurraldean 
aplikatzen dena bezain garantista. 

Egoera horrek, gainera, ez-itzulketaren printzipioaren ez-betetze larria 
dakar6 hegoaldeko mugan; bertan, Migreurop sareak aurtengo maiatzean 
salatu zuenez, tragedia bat ari da gertatzen, eta berehala jardun beharra 

                                                 
1
 207/2013 Epaia, urriaren 16koa, Ceutako 1 zenbakiko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegiarena.  

2
 Andaluziako Justizia Auzitegi Gorenak posizio juridiko hori bermatu du, baliogabetzat jo baititu 

izapidetzeko onartutako asilo-eskatzaileak Ceutan atxikitzeko administrazio-neurriak. Horren adierazgarri 
gisa jar daitezke, besteak beste, Andaluziako Justizia Auzitegi Gorenaren Epaia, 398/2010 Erroilua, 
2010eko urriaren 25ekoa; Andaluziako Justizia Auzitegi Gorenaren Epaia, 437/2010 Erroilua, 2010eko 
urriaren 28koa; Andaluziako Justizia Auzitegi Gorenaren Epaia, 525/2010 Erroilua, 2011ko otsailaren 
10ekoa eta Andaluziako Justizia Auzitegi Gorenaren Epaia, 527/2010 Erroilua, 2011ko urtarrilaren 
13koa. 
3
 Herriaren Defendatzaileak azpimarratu zuenez, ebazpen judizialetan (Andaluziako Justizia Auzitegi 

Gorena) adierazten zen bestelako interpretazio bat Konstituzioaren printzipioen eta oinarrizko eskubideen 
interpretazio murriztaileei buruzko jurisprudentziaren aurkakoa izango litzatekeela, Asilo Legearen 
10.2d) eta 36.1 artikuluen babespean. Era berean, adierazi zuenez, “ezin da interpretazio murriztailerik 
onartu Konstituzio Auzitegiak emandako doktrinaren arabera” eta Konstituzio Auzitegiaren 94/93 epaiak 
lehen ere onetsi zuen “legezkotasun-egoeran” dauden atzerritarren joan-etorri askerako eskubidea.  
4
 2010eko maiatzean, UNHCRk finkatu zuen bere posizioa horren inguruan: “Argi dago, horrenbestez, 

joan-etorri askerako eskubidearen asilo-eskatzaileen mugaketarik eta bazterketarik ez dagoenez (are 
gehiago kontuan izanda errefuxiatu-kondizioaren onespenaren deklarazio-izaera), eskubide hori erabat 
aplikagarria zaiela, eta eskubidearen edozein mugaketa lege-arau baten aplikaziotik eratorri beharko da, 
eskatzaileen kokapen geografikoa edozein izanda ere, gainera”.  
5
 2013ko ekainaren 6ko bere txostenean jasota dagoenez, Mutuma Ruteere-k adierazi zuen Ceutan eta 

Melillan asiloa eskatzen dutenek arreta berezia merezi dutela, eta kexu agertu zen asilo-araudiaren 
aplikazioak Penintsulan eta hiri autonomoetan dituen aldeak direla-eta. Kezkatuta ikusi zuen Espainiaren 
asilo-sistemak erakusten duen hauskortasuna bi hirietan.  
6 Nazioarteko Zuzenbideak debekatu egiten die Estatuei pertsona bat herrialde batera kanporatzea edo 
itzultzea, baldin eta herrialde horretan pertsona horren bizitza edo askatasuna mehatxupean badaude, edo 
torturak, tratu krudelak edo umiliagarriak pairatzeko edo giza eskubideak larri urratzeko arriskua badu. 
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dago tragedia horren aurrean, legeria nazionalari, europarrari eta 
nazioartekoari egokitutako neurriak abiaraziz, giza eskubideak beteko 
direla bermatzeko eta defentsa-gabeziako eta babesgabetasuneko 
egoerekin bukatzeko. 

2. Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren emakumeen 
babesgabetasuna  

Emakume errefuxiatu eta etorkinek, migrazio-ibilbidean, indarkeria 
fisiko eta sexuala jasateko arrisku handia dute, bereziki mugako tokietan. 
Itsasontzitan edo igerian sartzen dira Espainian, bereziki Almeriatik, 
Motriletik, Cadizetik, Ceutatik eta Melillatik.   

Haietako asko, Nigeriako emakumeak adibidez, jatorrizko salerosketa-
sareek harrapatzen dituzte, lan-eskaintza edo lan-aukera faltsuen bidez 
iruzur eginez. Beste batzuk bidean harrapatzen dituzte. Ihes egiten dute 
generoarekin zerikusia duten beste arrazoi batzuengatik jazartzen 
dituztelako, adibidez, familia barneko indarkeriarengatik, ezkontzera 
behartzen dituztelako eta emakumeen sexu-organoen ebaketarengatik. 
Beste batzuek, berriz, gerra eta indarkeria hedatua dagoen 
testuinguruetatik ihes egiten dute, emakumeen gorputzak gerrarako 
eremu gisa erabiltzen dituztelako gune horietan. Kongoko Errepublika 
Demokratikoko, Somaliako, Aljeriako, Ginea Conakryko edo Boli 
Kostako emakumeek jasaten dute egoera hori. Bakarrik edo beste 
emakume batzuekin egiten dute bidaia, eta bidean harrapatzen dituzte 
sarera biltzeko.  

Euskal Ordezkaritzak egiaztatu du, jasotako informazioari esker, 
Melillara iristen diren emakumeetako asko sexu-esplotaziorako 
salerosketa-sareetako biktima direla. Alabaina, ofizialki detekziorik ez 
dago.  

Emakume horiek zenbait oztopori egin behar diete aurre, esaterako, 
Espainiako Gobernuak ez du onartzen sexu-esplotaziorako pertsonen 
salerosketa asilo-eskubidea emateko arrazoia denik. Haren ustez, 
Atzerritarrei buruzko Legearen 59 bis artikuluak ezartzen du pertsona 
horiek babesteko mekanismoa7; horren arabera, biktimei babesa 
eskainiko zaie baldin eta haiek esplotatzen dituzten sareak salatzen 
badituzte eta agintariei sare horiek desegiten laguntzen badiete.   

Bi tresna horietako bat ere ez da ongi erabiltzen ari; praktikan, 
emakumeak babesik gabe aurkitzen dira, eta jatorrizko herrialdeetara 
itzultzeko arriskuan daude.    

3. Marokoko emakume zamaketarien lan-esplotazioa 

Euskal Ordezkaritzak lehen eskutik jakin du, halaber, Marokoko 
emakume zamaketariak nola bizi diren eta lan-esplotazioko zer baldintza 
jasan behar dituzten. 

                                                 
7
 2/2009 Lege Organikoa, abenduaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei, 

eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa aldatzen duena. 
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Emakumezko 6.000-8.000 zamaketari (‘lan’ horren ardura duten 
gehienak emakumeak dira) egunean 3 edo 4 aldiz etortzen dira Melillara; 
bertan, 80 kg-ko fardelak bizkarreratu eta Nadorrera (Maroko) eramaten 
dituzte, bidaia bakoitzeko 3 edo 4 euroren truke. Ofizialki “ezohiko 
merkataritza” esaten zaion hori, beraz, lan-esplotazioko baldintzetan 
egiten da.  

4. Etorkinak Aldi baterako Hartzeko Zentroaren gainokupazioa 

Euskal Ordezkaritzak aukera izan du, halaber, Etorkinak Aldi baterako 
Hartzeko Zentroaren gainokupaziotik eratorritako ondorioak 
egiaztatzeko. 480 pertsona hartzeko edukiera dauka zentroak, baina une 
honetan 1.600 pertsonatik gora hartzen ditu,8 horietatik 400 adingabeak, 
eta pertsona bakoitzak batez beste 280 egun ematen du bertan. Horren 
ondorioz, bizigarritasun-baldintzak oso eskasak dira, eta bizikidetza-
gatazkak sortzen dira.  

Euskal Ordezkaritzak onartzen du Etorkinak Aldi baterako Hartzeko 
Zentroko zuzendaritzak eta langileak ahalegin handiak egiten dituztela 
egoera kudeatzeko eta hobetzeko alternatibak bilatzeko.  

Emakume errefuxiatu eta etorkinen egoera are kezkagarriagoa da; izan 
ere, aldez aurretik adierazi dugunez ofizialki detekziorik ez dagoen 
arren, zenbait zantzu argiren arabera, emakume horien artean 
salerosketaren biktimak badaudela eta sareak indarrean daudela esan 
dezakegu. Gainera, sexu-indarkeriazko egoerak gertatzen ari dira.    

 

Hortaz, gure ustez premiazkoa da asilo-politika bat garatzea Melillako hiri 
autonomotik Espainiara iristen diren pertsonei nazioarteko babesa bermatzeko, 
mugan indarkeriari bukaera jarriz. 

Emakume errefuxiatuen kasuan behar-beharrezkoa da hegoko mugan asilo-
eskubidearen errespetua bermatzea, kontuan hartuta migrazio-ibilbidean 
indarkeria fisikoa eta sexuala jasan dutela, eta, askotan, oraindik ere 
salerosketa-sareen kontrolpean daudela. 

Gainera, neurri horrek aukera emango luke Etorkinak Aldi baterako Hartzeko 
Zentroaren egoera arintzeko, eta, zentroaren barruan, bizigarritasun-baldintza 
duinak bermatzeko.  

 

 

“Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko 

eskubidea”. 

1948ko Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 14. artikulua 

 

                                                 
8 Pertsonen guztizko kopuruak pixka bat behera egin du, bisitaldian zehar pertsona batzuk Penintsulara 
lekualdatu zituztelako.  


