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Internet baliatuz,  Internet baliatuz,    

bilatu honako terminoen definizioabilatu honako terminoen definizioa  

ERREFUXIATUA 
 
 

BARNEKO 
DESPLAZATUA 

 
 

HERRIGABEA 
 
 

Gaur egun 35 milioi pertsona inguru daude munduan, egun batetik bestera, euren ondasunak 
jaso eta jaioterria utzi behar izan dutenak.  Errefuxiatuak eta desplazatuak dira.  Horietatik %
80 emakumeak eta haurrak dira. 
Hauek dira bat-batean etxea utzi behar izatearen arrazoi nagusiak:   
1. Gatazka armatuak. Gerrak eragindako izuaren ondorioz, komunitate osoak, euren 

jaioterria utzi behar izaten dute, gehienetan soinean dutenarekin bakarrik. Gizonezkoak 
borrokan geratzen dira, eta emakumeek seme-alabekin ihes egiten dute, babesa 
aurkituko duten lekuren baten bila.  Batzuetan herrialdean bertan aurkitzen dute babesa; 
beste batzuetan, ordea, mugaz haratago joan behar izaten dute. 
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2.     Ingurumenaren degradazioa. Lurren gehiegizko 
ustiapenak eta klima-aldaketaren efektuek 
desertizazioa eta lehortea eragiten dute.  Lurrak gero 
eta gutxiago ematen du, eta herrietako biztanleek 
alde egin beharra dute, lursail emankorragoen bila. 
Munduko Bankuaren esanetan, urtero 10 milioi 
pertsona inguruk lekuz aldatu behar izaten dute, 
proiektu handien ondorioz: presak, urbanizazioak 
edota meatzetako ustiapenak.   

3.     Arrazoi desberdinengatiko jazarpena: politika, arraza, 
erlijio edo generoa. Zenbait pertsonak euren 
jaioterria utzi behar izaten dute, ideia politiko edota erlijio jakin bat dela-eta jazarpena 
jasaten dutelako (adib: kristauak Txinan, Sudanen...).  Herrialde batzuetan (islamismo 
erradikalaren eraginpeko herrialdeetan gehienbat), emakumeek gizonek baino eskubide 
gutxiago izan ohi dituzte, emakume izate hutsagatik.   

Errefuxiatuen kolektiboan ez ditugu etorkin ekonomikoak sartu behar. Izan ere, horiek, euren 
borondatez uzten dute jaioterria, bizimodu hobe baten bila. Halako batean, jaioterrira itzultzen 
badira, hango gobernuaren babesa izaten jarraituko dute. Errefuxiatuek jazarpen baten 
ondorioz utzi behar izaten dute jaioterria, eta ezinezkoa zaie baldintza seguruetan itzultzea, 
herrialde horretako egoera nabarmen aldatzen ez bada behintzat (adib: bake-akordio 
iraunkorra, gobernu-aldaketa). 

Munduan 100 errefuxiatu baino 

egongo ez balira 

41 Ekialde Hurbilean biziko lirateke41 Ekialde Hurbilean biziko lirateke  

23 Afrikan23 Afrikan  

  16 Asiako Erdialdean eta 16 Asiako Erdialdean eta 

HegoaldeanHegoaldean  

7 Asiako Hego Ekialdean 7 Asiako Hego Ekialdean   

6 Europan (horien erdiak Balkanetan)6 Europan (horien erdiak Balkanetan)  

5 Amerikan (ia gehienak Ipar 5 Amerikan (ia gehienak Ipar 

Amerikan)Amerikan)  

Munduan 100 desplazatu baino 

egongo ez balira 

51 Afrikan biziko lirateke51 Afrikan biziko lirateke  

15 Asian15 Asian  

14 Latinoamerikan (ia denak 14 Latinoamerikan (ia denak 

Kolonbian)Kolonbian)  

12 Europan (ia gehienak Balkanetan)12 Europan (ia gehienak Balkanetan)  

8 Ekialde Hurbilean8 Ekialde Hurbilean   
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HIRIBURUA  

BIZTANLE 

KOPURUA 

 

BERE 

ONDOAN 

DAUDEN 

HERRIALDEAK 

 

HIZKUNTZA 

OFIZIALAK 

 

GIZA 

GARAPEN 

INDIZEA (IDH) 

 

GAURKO 

GOBERNU 

ERA 

 

OSATU DATU HAUEK SUDANI BURUZ 

BESTE DATU 

BATZUK 

 

GEZI BATEN BIDEZ, KOKATU SUDAN 

 
ACNURACNUR  

 

 
CEARCEAR  

 

 ErrefuxiatuentzakoErrefuxiatuentzako  

Jesuiten Jesuiten 

ZerbitzuaZerbitzua    
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Partekatu, mundu guztia bizi dadin,  

hori da, Jesus, gure nahia,  

bide hori erakusten diguzu,  

gizateria berria sortu dadin.  

Biziaren Jauna, lagundu ikusten 

gure ogiak eta arrainak; 

huskeria dira agian 

baina besteekin partekatuz gero, 

senide arteko solidaritatearen hazi izango dira. 

Zabaldu, Jauna, gure eskuak 

gure ondasunak, gure denbora eta dohainak 

partekatu ditzagun, 

anaitasunezko mundua sortu dezagun.  

Erakutsi zure Erreinua eraikitzen.  

Ahalegin txiki BAT  

asko izan daiteke beste pertsonen bizitzan. 

BI irribarre sortu daitezke  

elkarri laguntza desinteresatua emanda. 

HIRU asmo on  

konpromisozko hiru dohaintza baino hobeak dira. 

Zuk daukazunaren ¼  

dena da ezer ez dutenentzat. 

zure eskuko BOST atzamarrek  

 buruan duzun ideia batek baino gehiago ematen dute. 

SEI kolorek bizia ematen diote  

dena zuri-beltzean ikusten duenari. 

Solidaritatea  

asteko ZAZPI egunetarako da. 

Gosearen ZORTZIa (jatorrizkoa: VUIT, buit = hutsa, 

katalanez)   

arrantzarako kanaberaz betetzen da, ez arrainez. 

Guztion esku dago  

mundu BERRIA egitea, aldatzen bagara.  

HAMAR esaldi horiek lagunduko digute  

JAINKOAREN ERREINUA eraikitzen. 
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Kexatu egiten gara  

jatekoa hotz dagoelako edo itxura eskasa duelako, 

baina beste batzuek ez dute jatekorik ere . 

Guk markako arropak janzten ditugu, 

eta beste batzuek, bigarren eskukoak. 

Guk ez daukagu boluntario-lanak egiteko astirik;  

beste batzuek, ordea, aparteko orduak sartu behar dituzte 

etxera ogia eramateko. 

Behar duguna baino gehiago gastatzen dugu, 

beste batzuek, aldiz, ordu asko egin behar dute lan 

 gutxieneko soldata irabazteko. 

Eskolan gauzak falta direlako kexatzen gara, 

hirugarren munduan, ordea, ez dute eskolarik ere. 

Eskoletarako irakasle gehiago eskatzen dugu, arrazoiz, 

baina herrialde batzuetan ez dute irakaslerik. 

Maria, zu zara gure bizitzarako eredu. 

Emaguzu arnasa gure nekaldietan. 

Jaso gaitzazu erortzen garenean.  

Izan zaitez gure lanean gidari. 

Eman adorea arrakasta dugunean. 

Kontsola gaitzazu huts egiten dugunean. 

Lagundu gu garena eta daukaguna partekatzen. 

Lagundu sufritzen dutenak senidetzat hartzen. 

Esperantzaren Ama, gure bizitza   

poz-iturri izan dadila, mundu atsekabetu eta bidegabe honetan. 

Aita gurea, zeruetan zaudena,  

seme-alaben artean ogia banatzen duzuna;  

erakutsi gure artean gauza bera egiten,  

etor bedi gugana zure Erreinua  

eta mundu berria sortu  

gure gosea ase dezan  

gure bizitza pozez bete dezan.  

Munduan bada ogirik  

dagoen gosea kentzeko lain,  

Etorriko ahal da, Aita, Jesusek bezala banatzen dakienik.  

Amén.  
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