
Baigorri, urregorrirako bidea ote? 
Anjel Gartzia Gazolatz                                                                                                                                  1 
 

     HIRITARTASUN KRITIKOA, AKTIBISMOA, MUGAK       

       

BAIGORRI, URREGORRIRAKO  

BIDEA  OTE?  

  

Hamabi ordutako bidaia egin ondoren, nekaturik eta noraezak jota iritsi omen 

ziren,azaroaren hasieran, lehendabiziko zazpi etorkinak Baigorrira (Behe 

Nafarroa).Herriko auzapeza, Jean-Mixel Koskarate, salda beroaren bidez 

bertako elkartasunaren ikurrik distiratsuena bilakatu zitzaien. Distira 

beharrezkoa gauaren iluntasunean, ordu txikitan, ailegatu baitziren. 

Giza multzo honen osakideen artean hiru sudandar, afganistandar bat, eritrear 

bat, tadjikistandar bat eta aberrigabe bat  omen zeuden. Anonimatua nagusi, 

kopurua eta balizko etorreraren toki-izenak aipamen bakarrak.                                   

Aipatu beharrik ez dagoena beraien ametsa da: Erresuma Batuko ertzetik 

kontinentea ikustea.                                       

Inoiz ahaztuko ez duten egun batean, maite zuten guztia alde batera utzi eta 

hasmenta bidaiari ekitea erabaki zuten, bizimodu berrirantz. Hamaika ezbehar 

bizi ondoren, patuak edota migrazioaren mafiak, auskalo, Calaisera eraman 

zituen, fraternitatearen lurraldean edozein gizaki lotsarazi beharko lukeen 

kanpamendura, hain zuzen ere. 

 

 

Oihana kanpalekua airetik ikusita. 
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Hango bizi baldintzak askotan salatu egin dituzte giza eskubideen aldeko 

taldeek. Milaka migratzaile, makina bat jatorritakoak, egoera tamalgarrian 

pilatuta inongo babes ofizialik gabe, ez ikusi egitearena ez bada. Izan ere, 

arrakasta lortu dutenen artean, beraientzat amestutakoaren ertzera iristea 

lorpen paregabea baita, denetatik aurki daitezke migratzaile ekonomikoak nahiz 

errefuxiatu estatusa eskatzeko eskubidea eduki dezaketenak.  

Hala ere, gobernuen erantzuna berdina izan dela kasu guztietan esan 

dezakegu: mehatxua eta bortizkeria.  

Estatuen erantzun ezak sortu zuen Oihana izeneko kanpamendua. 

Migratzaileen hazkundea ikusirik, bidezidorra hartu eta arazoa leku zehatz 

batean kokatzea burutazio bakarra izan zuten orain dela hilabete batzuk. 

Handik aurrera, anabasaren barruan nolabaiteko antolakuntza antzeman omen 

daiteke. Esaterako, sorlekuaren arabera elkartzen dira eta boluntarioen 

laguntzak otordu txandak, arropen banaketak zein osasun zerbitzuak eratuta 

dituzte. Aitaturiko boluntarioak aktibistatzat har ditzakegu, ongi etorria ematetik 

haratago joan baitira migratzaileen eskubideak aldarrikatzeko garaian. 

Azkeneko asteetan, berriz, Pariseko atentatuak gauzatu zirenetik, gorrotoaren 

diskurtsozaleek ere bisitatu egin dute kanpamendua behin baino gehiagotan, 

zoritxarrez. Izan ere, eraso fisikoak eta nahita sorturiko erreketak izan dira. 

Horren islatzat ere aurreko igandeko hauteskundeen emaitzak har daitezke, 

non Fronte National deituriko alderdi xenofoboa (gorrotoaren diskurtsoa 

zabaltzen duena) irabazle izan baita Calais aldeko lurraldean. 

Egoera tamalgarri honen ildora interesgarria izango da gogora ekartzea 

nazioarteko legediaren arabera (Errefuxiatuen Estatutuari buruzko Genevako 

Konbentzioan -1951-  eta New Yorkeko Protokoloan -1967-) errefuxiatutzat 

hartzen dela … “arrazagatik, erlijioagatik, nazionalitateagatik, gizarte-talde jakin 

batekoa izateagatik edota iritzi politikoagatik jazarria izateko arrazoizko beldurra 

izanik, bere herrialdetik kanpo dagoen pertsona eta herrialde horren babesik 

jaso ezin duena edo, beldur horiek direla eta, haren babesik jaso nahi ez 

duena; edo nazionalitaterik izan ez eta halako gertakarien eraginez ohiko 

bizitokia zuen herrialdetik kanpo egonik, beldur horien eraginez bertara itzul 

ezin daitekeena edo bertara itzuli nahi ez duena”. 

Calaiseko errealitatea gordinari irtenbide bat eman nahian edo, Frantziar 

gobernua beste departamentuetan laguntza eske hasi zen. Horretarako diru 

laguntza zehatzak mahai gainean jarri, gustatu ala ez, diruak askotan 

elkartasuna areagotzen du eta, behin behineko bizileku berriak aurkitzea 

helburu gisa jarri zion bere buruari Hollanderen barne ministroak (Bernard 

Cazeneuvek urriaren hogeita batean sinatu zuen dekretua) , premiaren premiaz 

Oihanean gerta zitekeenaren beldur. Beraz, iheslariak estatuan zehar 

sakabanatzeko deliberoa hartu zuten. 
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Dena dela, ez dugu ahantzi behar lehenengo pausoetan, migratzaileak atxilotu, 

eta atxikitze zentroetara bidaltzen hasi zirenik; gutxienez zazpi izan ziren 

Hendaiakora bidaliak beraien lurraldeetara kanporatzeko asmotan, baina 

kanporaezinak ziren, gerra eremuetatik zetozelako. 1999. urteaz geroztik 

Europar Batasuna baterako asilo-sistema europar bat sortzearen alde azaldu 

zen eta, horretarako, harrerari buruzko arauak eta nazioarteko babesa emateko 

prozedurak onartu zituen. Arau horien artean Dublin Araudia deritzona 

nabarmentzen da.  

Araudi horretan,  asilo-eskaera bat aztertzeko arduraduna Estatua dela 

erabakitzeko irizpideak finkatzen dira. Arauak, oro har, zera dio: eskaera 

aurkeztu den herrialdea izango da Estatu arduraduna. Haatik, pertsona bat 

Europar Batasunaren lurraldean irregularki sartzen bada, edozein izanik ere 

eskaera aurkezten duen lekua, iritsi den herrialdera iristeko zeharkatu duen 

herrialdea izango da azterketa egiteko ardura duen Estatua.Hau guztia kontuan 

hartuta epaileak segituan askarazi zituen eta berriz joan ziren Calaisera. 

Gobernuaren deialdiari erantzun zion herrietariko bat Baigorri izan zen. Pirinio 

Atlantikoetako prefetak Baigorriko Udala deitu zuen, neguan normalki hetsirik 

duten bakantza gunea ea prestatzen ahal zuten. Donibane Garaziko Udala ere 

deitu zuten, han ere gisa bereko lekua baitute. Baina hango herriko etxeak ez 

zien erantzunik eman. Baigorrikoak, aldiz, segituan eman zien baietza.  

Tokiaz gain, berogailua ere bere kontura hartuko zuen udalak. Errefuxiatuen 

harrera egitea Atherbekoek hartu zuten bere gain eta zenbait elkartek ere beren 

laguntza luzatu  zuen, nahiz jatekoa,  nahiz eguneroko bizimoduari lotutako 

beste  edozertarako. Estatuak bere ekarpen ekonomikoa ere egin omen du, 

200.000€, hain justu. 

 

Aterpe hau bera laurogeita hamarreko hamarkadan bosniar errefuxiatuen duintasun 

kaiola bihurtzen asmatu zuten beste behin ere Iparla mendialdeko biztanleek. 
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Parisen aterpetzeko neurri hauek sustatu zirenetik hilabete batera (azaroaren 

hogeirako) iritsi ziren Baigorrira, sarreran adierazi bezala, lehendabiziko zazpi 

migratzaileak. Kopuru txikia baina kontua da behin-behineko soluzio horren 

truke errefuxiatuek uko egin behar ziotela Erresuma Batura pasatzen saiatzeari. 

Eta anitzek ez dute horrelakorik nahi, ametsa horren eskuragarri ikusita. 

Errefuxiatuen artean ez dira beti denak prest Erresuma Batuek irudikatzen 

duten ametsetik urruntzeko. Han asiloa errazago lortzen dela eta lana ere 

eskuragarriago dutela deritzote.                  

Zazpiek beren borondatez onartu zuten Baigorrirako autobusa hartzea 

Calaisen. Azken hilabetean kasik egunero abiatzen dira autobusak Calaisetik, 

Baigorrira bezala beste hamaika lekutara.  

Bidaia hiru gizarte langilek lagunduta egin zuten. Eguna zabaldu orduko 

Gurutze Gorrikoek lehen mediku azterketa egin zieten, ahalik eta azkarren lasai 

egoteari heltzeko gomendioa emanez. 

Prozedura beraren baitan bigarren urratsa eman berri da.Hilabete honetan 

bertan, abenduan, beste 42 iheslari aterpetu dituzte Baigorrin. Oraingo honetan 

Sudan, Eritrea, Afganistan eta Kenyatik aurretik etorritako zazpi errefuxiatuen 

bideari jarraiki. Horrenbestez, 49 iheslari daude dagoeneko, eta ez dirudi, 

momentuz, beste inor aterpetuko dutenik (orotara 50entzako lekua baitute) . 

Hiru hilabeterako atseden zentro bilakatu dute bakantza lekua. Otsailaren 

15ean ateak itxiko ditu zentroak, berriz ere opor toki bilakatzeko. "Xede nagusia 

lasaitasuna ekartzea da. Pausatzeko aukera ematea. Beren jaioterrietan ez 

baitzuten halakorik", azaldu du Denis Boutin Atherbeako koordinatzaileak. 

Horien artean hainbat hitz partekatzea onartu duenetako migratzaile batek 

Baigorriko harrerak hunkitu dituela azaldu du hedabideen aurrean. Aldi berean, 

bere zeharkaldiaren berri ere eman du: Sudaneko Darfur eskualdetik abiatu 

(hango errealitate gogorraren berri emateko, eskuekin arma bat irudikatu du eta 

tiro hotsak egin ditu),Libia, Italia eta Frantzia igaro, eta iritsi da Calaisera. 

Hamabost egun egin ditu han. Dagoeneko, Erresuma Batura joatea alde batera 

utzia omen du. Oraingo helburua bere arreba ekartzea da, Calaisen dago, eta 

aldi berean Bordele eta Tolosako sudandarrekin harremanetan hastea. Beraz, 

edozein migratzailek bezala, jakin badaki, bere etorkizuna gertukoen baitan 

dagoela, alegia, bere sare soziala sortzean, inongo zalantzarik gabe unerik 

okerrenetan lagunduko diona. Ehuntze sozialak izugarrizko garrantzia du 

amaraunaren beste aldean bere sorlekuarekiko harremana birsortzeko aukera 

emanen baitio. Halaber, utzitako familiarekin loturak berregokituko dira 

transnazionalismo eremuan sartuz. Hots, migrazioaren ondorioz geografikoki 

bizileku desberdinak izanagatik  familiarekiko loturak ez dira hausten. Are 

gehiago, migrazioaren arrazoia senideei laguntza ekonomikoa ematea izan 
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bada, afektibotasun maila,  fisikoki urrun egonik ere, inoizko ez bezalakoa izan 

daiteke.  

Familia transnazionalaren definizioa emateko Brycesonek emandakoa erabiliko 

dugu (2002:2) : “familiako kideak modu iraunkorrean edo denboraldi batez 

elkarrengandik urrun bizi izanda ere, beraien arteko loturei eusteko gai izan, eta 

komunitate bateko partaideak direla sentitzen dutenak”. 

Beste aldetik, iritsi berri guztien hitzak eskertzekoak izan direla nabarmenduko 

dugu.Beraien egoeraren hobekuntza oso errez laburbildu dute: “Calaisen biziki 

jateko gutxi genuen. Lurrean lo egiten genuen. Hotz egiten zuen. Hemen dena 

bada”. 

 

Atseden zentroan diren iheslariak, bazkaltzen. 

 

Edozein kasutan ere migratzaile orok bezala, zalantza nagusia, asiloa dute. Eta 

alde horretan, etorri eta ordu gutxira paperetan hasi ahal izan dituzte lehen 

urratsak. Atzo bertan, Integrazio eta Migraziorako Frantziako erakundeko (OFII) 

funtzionarioak banaka entzun zituen Baigorrin bertan. Haren ondoan, 

prefekturako langileak ere banaka hartu zituen. Bakoitzaren errealitatea 

aztertzen hastea zen xedea. Asilorako eskubiderik bazuten ala ez, eta horren 

arabera, eskaera martxan jartzeko.Hala izanda, asiloen eskatzaileendako 

zentrora bidaliak izango dira (CADA) . Akitaniako bozeramaile ofizialak adierazi 

duenez eskaera azterketa azkartua antolatua zaie. Modu berean, etorritakoen 

egonaldia samurtu nahian, Ipar Euskal Herriko hamar bat udalek  

proposatutako bizitegien aukera aztertzen ari omen da prefektura. 

 

Frantziako estatuan gizon eta emakume migratzaileen hiritar-eskubidearen 

aldeko borroka aspaldikoa da. Europako mendebaldeko beste herrialde 

batzuekin batera, etorkinen hartzaile izan da Frantzia 50eko hamarkadatik 

hasita. Hirurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, aldiz, Frantzian lege-

erreforma ugari izan dira. Gehientsuenetan eskubideak murriztuz joan izan dira. 
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Horren aurrean, paperik gabeko (sans papiers) migratzaileen aldeko 

aldarrikapen sozialak  maiz eta ozen gauzatu dira.  

Gaur egun, ostera egoera okertze aldera jotzen hasia da nabarmen. Asilo 

eskubidearen alde agertu baitira Brusela eta EBko estatu kideak gerratik ihesi 

datozenentzat, baina arrazoi ekonomikoengatik jatorrizko herrialdea uzten 

duten migratzaileak hartzearen kontra. Beraz, migratzaile ekonomikoak 

deiturikoek bidea eta muga guztiak aurki itxita topatuko dituzte. Hori ez ezik, 

Atzerritarrak  Barneratzeko Zentroen esperientziarekin ere topo egin dezakete 

(ABZ) . Zentro hauen ibilbidea luzea bezain zorigaiztokoa da. Beraien sorrera 

frantziar  estatuan aurkituko dugu 1914.nean, Argelia Hexagonoaren kolonia 

zelarik. Salbuespenezko eremu hauetan argeliarrek itxialdiak pairatzen zituzten 

(eskubideak administrazioak etenda) edozein huskeria zela eta. Barneratze 

zentroak  Argeliatik Frantziara pasatu ziren eta hortik Europako beste 

herrialdeetara hedatuak izan ziren. Modu honetan atzerritarrak isolatu eta 

zigortzeko sare administratiboa zabaldu egin zen gaur egunera arte. Eremu 

sasilegezkoak, non atzerritarrak, zenbaki  bihurturik, bat ere eskubiderik gabeko 

bizi balditzetan egoten baitira, bai egon ere, herriratze behartuaren esperoan. 

Baldintzak zeharo desegokiak: tratu txarrak, pilatuta, gaizki elikatuta eta 

askatasunik gabe (Martinez Veiga, U . 2012 LA ACOGIDA A LOS INMIGRANTES: LOS 

CAMPOS DE INTERNAMIENTO). Azken bolada honetan, nazioarteko hainbat 

erakunderen eskutik makina bat kanpaina burutzen ari dira egoera lazgarri 

honen aurka. Emaitzak, momentuz, eskasegiak. 

 

  

Gero eta traba gehiago migratzaileentzat. 
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Baigorri aldera itzuliz, migratzaileen inguruan emaniko pausuez azaleko 

irakurketa eginda, arazorik gabeko bidea izan dela pentsa genezake. Etorrera 

lasaia, hauspotu gabekoa, prestaketa azkarra eta ongi hornitua, harrera beroa 

eta balizko erantzun legala azkarra. Parekorik ez!  

Aitzitik, bat-bateko urregorriaren gainean hatzarekin  marraskatzen hasiz gero, 

hemen ere, hainbestetan bezala, urrutiko intxaurrak hamalau gerturatu eta lau 

esaerarekin topo egin genezake oharkabean.  

Gure gizarte mediatiko honetan sare sozialek berebiziko garrantzia dutenik ezin 

uka, eta horietan murgildu gara egoeraren benetako hotz-bero soziala 

ezagutzeko. 

 Alde batetik, mezu batean baino gehiagotan, zenbait herritarren harriduraz 

jabetu gara mamitzen ari zenaren ezjakintasuna zela eta. Pertsona horien ustez 

erabakiak agudo samar hartuak izan dira, bizilagunen iritziak kontutan hartu 

gabe. Migratzaileak heldutako tenoreak ere ezbaian jarriak izan dira. Gogora 

dezagun bi kasuetan ordu txikitan ailegatu zirela, Aldude ibaiaren ertzetan 

iluntasuna nagusitzen zelarik. Kanpokoen harridurarako garai batean Baigorri 

bezalako Kontrabandisten lurraldean ohiko lan orduetan. 

Beste aldetik, administrazioaren erantzuna dugu. Diskrezioaren zorroztasuna 

zela medio, bizilagunen kexak uler daitezkeela aitortu dute, baina gauza guztien 

gainetik migratzaileen segurtasuna bermatu nahi izan dutela adierazi dute. 

Bereziki, azaroaren hamahiruaren ondorengo larrialdi egoeraz mintzatu dira. 

Honen harira, hiru gizarte langileekin batera, beste bi pertsonak gauean 

ostatuko segurtasunez arduratuko direla argitu dute. Bestelako zalantzak argitu 

nahian migratzaileak ezkongabeak direla zehaztu dute, beraz familiak 

ekartzeko arriskurik ez. Gainera ezarritako prozedura administratiboaren 

ondorioz hilabete baten buruan bestelako tokiren batera joateko moduan 

egongo direlako itxaropena ere plazaratu dute. 

Honekin batera, baigorritarren elkartasun maila goraipatu nahi izan dute, parte 

hartzaile ororen (elikagaien bankuko arduradunak, aterpeko langileak, Gurutze 

Gorriko boluntarioak) jokabidea eredugarria izan omen da eta. Honako 

helbidean prestaketa lanen irudiak ikus ditzakegu:  http://france3-

regions.francetvinfo.fr/aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/7-refugies-venus-de-calais-

accueillis-st-etienne-de-baigorry-858599.html 

 

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/7-refugies-venus-de-calais-accueillis-st-etienne-de-baigorry-858599.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/7-refugies-venus-de-calais-accueillis-st-etienne-de-baigorry-858599.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/7-refugies-venus-de-calais-accueillis-st-etienne-de-baigorry-858599.html
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Honaino sare sozialek utzitako errealitatearen isla kontraesankorra edota ilun 

samarra, oraingo honetako elkartasun ekintzan herri osoa ez dagoela batuta 

ematen baitu.  

Orain duela bi hamarkadetako baldintzak, bosniarrak aterpetu zirenekoak, eta 

gaur egungoak parekagarriak ez direla garbi dago. Gure gizarteak gero eta 

gehiago pentsatzen du bere buruaz, kanpotik datorrenari mesfidantzaz 

begiraturik. Mendebaldeko izurritetariko bat xenofobia dela jakitun gaude, 

beraz, ez dugu harritu behar prefetak hartu izan dituen diskrezio neurriez. 

Halaber, migratzaileen ongi izatea bermatzea xede nagusia zen tramite legalak 

ahalik eta lasterren egiten hasiko baziren.Horregatik, egindakoa ontzat eman 

daitekeelakoan nago eta pausu txikia izanik ere, aurrerantz emandakoa dela 

uste dut. 

Baigorri aldeko jendarteak betidanik adierazi izan du bere adiskidetzeko gogoa, 

adibidez, beste aldeko nafarrekin. Honez gero urteak eta urteak eman dituzte 

elkarlanerako jakinduria eta nahia agerian utziz Nafarroaren eguna antolatuz.  

Modu berean, beraien historian zehar  desberdinen topaleku izan dira, 

erromatarrekin hasita urrearen bila joan zirenekoa, beste lurraldeetatik ihes 

egindako agotena, Espainiako gerra zibiletik erbesteratukoak  edota beste 

edozein afera politikotan murgildutakoena. Zubi lana eginez, zinez. 

 

Aldude ibaiak zeharkatzen du Baigorri herria. 

 

Artikulu honetan zehar azaldu dudana azaldu ostean, izenburuko galdera ikurra 

zentzu baikorrean ebatzita gelditu denaren ustea dut. Beharbada garai 

honetako uneak erabat bustitzekoak izan ordez, zipriztintzekoak bilakatu 

zaizkigu, baina Baigorri aldeko biztanleen distira ez dagoela zalantzan jartzerik 

garbi gelditu da, negu gorriaren atarian ilinti urregorri goxo bihurtu baita 

migratzaileentzat beste behin ere..  

 

 

Euskal Herrian, 2015eko abenduaren 15ean. 


