
Egin dezagun Europa babes lurralde 

Europako Batasuna tematuta dago egoerak usteltzera uzten, aurpegian lehertzen zaizkion arte. 

Nahiz eta gizarte mugimendu eta erakunde ugarik etengabe eta aspalditik egindako eskaera 

den, EBk ez ditu aldatu nahi migrazio eta asilo politikak, eta jarrera hori arazo larriak sortzen 

ari zaizkio ehunka milaka pertsonari, asilo eske edo bizimodu hobeago baten bila datozenei. 

Harreraren aldeko gizarte erkaundeen plataformaren izenean erabateko aldaketa eskatzen 

dugu hiru arlotan: 

-EBk onar ditzala bere erantzukizun politiko larriak, Afrikan jendeen exodo masiboak eragiten 

ari diren gatazka askoren sorreran eta bilakaeran. Alda ditzala herrialde emaileen mesederako 

diren harreman ekonomikoak, truke desegokien eta lankidetzarako mekanismoen arloan. 

Mugetako kontrol lanetarako herrialde mugakideekin dituen hitzarmenak berrtan behera utzi 

ditzala. Eta herrialde horiei ez diezaiela armarik gehiago saldu. 

- EBk errespeta dezala nazioarteko hitzarmenetan agindutakoa eta asiloa eman diezaiela 

baldintza guztiak beteta egindako eskaerei; halaber Batasunaren mugetan eta herrialde 

auzoetako enbaxadetan eskaerak jasotzeko leku jakinak jar ditzala, eta eskaera tramitera 

onartu zaien pertsonei EBrainoko garraioa eta bertan libre ibili ahal izatea ziurta diezaiela, hori 

baita modurik eraginkorrena pertsona haien dignitatea bermatzeko eta egoeraz baliatzen 

diren mafiei aurre egiteko. Dublingo Arautegia indargabetu dezala. 

-EBean egoera irregularrean dauden pertsona etorkin guztien egoera erregularizatzea. 

Iraganean ere egin izan da hainbat herrialdetan, eta modurik zuzen eta eraginkorrena da 

prekarietatea, esplotazioa eta pertsonen trafikoa borrokatzeko. “Dei efektua” deritzon teoria 

gezurra dela aski frogatua dago. Ate guztiak itxita ere, jendeak etortzen jarraituko du. 

Horregatik, EBk eta zehazki Espainiar estatuak, bertara iristeko bide arautuak eskaini behar 

ditu, sarrera bisak eskainiz behar diren herrialdeetan. 

Dei egiten diegu herritarrei mugimendu indartsu bat osatzera, erakundeei eskatzeko 

pertsona errefuxiatuak hartzeko. 500 milio biztanle dituen EBean bideragarria da oraintxe 

harrera eskatzen ari den jende guztia hartzea, baldin eta herrialde eta erakunde guztiak 

inplikatzen badira eta maila guztietan. Bat egiten dugu babes hirien sarea sortzen ari diren 

ekimenekin, asilo eskaera egindako pertsonak hartzeko. Eta ekimen hauek ordaintzeko, gaur 

egun mugen kontrolerako eta kanporatzeko politiketan erabiltzen diren baliabide ugariak 

erabil daitezke eta maila guztietako erakundeen aurrekontuetatik (europar, estatu, erkidego, 

foru eta udal). Sare honek boluntariotzaren baliabideak erabili behar ditu, eta milaka lagunen 

inplikazioa ahalbideratu elkartasunezko erronka honetan. Gu prest gaude, gizarte erakundeen 

plataforma gisa, erakundeekin lantzera Gipuzkoan ekimen horiei eman beharreko ibilbidea. 
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