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izan ginen. Ebakuazio antolatua izan zen gurea eta 

Gernikako bonbardaketa eta suntsipena izan zuen 

azken eragile. 

1937ko umeen eta populazio zibilaren ebakua-

zioa, Agirre Lehendakariak munduari apirilaren 

27an egindako deiaren bidetik egin zen. Gernika-

ren bonbardaketaren berri emateko egindako irra-

tsaioa hitz hauekin bukatu zuen Lehendakariak:  

Quiero creer que las naciones acudirán en auxilio 

de las más de trescientos mil mujeres y niños que 

vienen a refugiarse a Bilbao. Nada pedimos para los 

la libertad de nuestro pueblo nos hará  afrontar los 

-

ciencia tranquila.1 

Ordura arte “ez interbentzioaren” politikaren 

barruan, guztiz aparte izan ziren Bretainia Han-

diko eta Frantziako gobernuak. George Steer ka-

zetariak funtsezko papera jokatu zuen britainiar 

gobernuaren jarrera-aldaketan. Berak eman zuen 

Gernikako suntsiketaren informazioa, baina hor-

tik harantzago, Eusko Jaurlaritzarekin kolabora-

tu, bitartekari lana egin zuen hauen eta Bretai-

nia Handiko gobernuaren eta politikarien artean 

eta Eusko Jaurlaritzak ez zituela lurralde-urak 

kontrolatzen zioten gezurrak ezeztatuz, Steer-ek 

frankistek zabaldutako gezurkeriak desmuntatu 

zituen. Horren ondoren,  Frantziako eta Bretainia 

Handiko gobernuek laguntza eskaini zuten eta 

ebakuazioa gauzatu ahal izan zen, nazioarteko 

urak kontrolatzen zituen britainiar armadaren la-

guntzarekin. 

Bere txarrean, ebakuazio hartan irten ziren zibil 

eta adingabeko haiek, gaurko ia inongo errefuxia-

tuk ez duen abantaila bat zuten: egoeraren drama-

tikotasunaren barruan, ebakuazio antolatua izan 

zen hura. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu zuen 

ardura hori.  Horren lekuko, Euskadiko Jaurlari-

tzak ebakuatzen ziren umeentzat atera zuen eba-

kuaziorako Nortasun Agiriaren  ifrentzuan, gazte-

laniaz, frantsesez eta ingelesez jarritako mezua:  

Evacuación de ancianos, mujeres y niños 

dispuesta por el Gobierno de Euzkadi, bajo 

el patrocinio de los Gobiernos de Inglaterra 

y Francia. 

Agirre Lehendakariaren Eusko Jaurlaritzak bu-

ruan zuen populazioa zibila salbatzearen beharra. 

Arrisku bizia zen eta hori areagotzen zuten Biz-

kaian oro har eta Bilbo eta bere inguruan –bere-

ziki- pilatzen ziren errefuxiatu multzo handiak 

eta matxinatuek azaldu zuten gerra totala egiteko 

mehatxuak. Testuinguru horretan, Gernikaren 

suntsiketak ebakuazioa azkartu eta behartu zuen. 

Gu migratzaileok
K���������K��

1  José Antonio Agirre Lehendakariak 1937ko apirilaren 27an Bilbon Radio Euzkadiren mikrofonoetan egindako diskurtsoaren zatia. 

Bretaina Handiko euskal umeak, 70. urteurreneko omenaldian, Southampton, 2007ko maiatzaren 7an.
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1937ko martxoan, Bizkaiaren kontrako erasoaldia 

hasi zen garaian,  gaztelaniaz eta euskaraz idatzita 

Azkaneko deia: España’ko nortian dara-

bilgun guda edo guerra au beriala amaitzeko 

asmua artu dot.  Iñor il ez badozue eta dau-

kozuezan armak itxi eta gugana etorten ba-

zarien suen bizija eta ondasunak gordeko do-

guz zuentzako oker barik.  Onela gaur berian 

egiten ez badozue Bizkai guztiak deseguin 

edo apurtuko dot, guda edo guerrera’ko Fa-

briketatik azirik.  Jakin eguizue ziur eguiteko 

oso-oso guertauta nagoela biar diran gauza 

guztiak ezkuetan daukedaz ta.  General Mola2

Eta, benetan, bazuen bitartekorik Emilio Mola 

jeneralak; lurreko ejertzitoaz  gain, Alemania-

ko Legion Kondor, Italiako Aviazione Legionaria 

eta matxinatu frankisten hegazkinak ere bazeuz-

kan. Armada matxinatua eta gerra makinaria hori 

gogotik erabili zuen erasotzeko eta suntsitzeko. 

egun gutxitara Durangoko bonbardaketa gauzatu 

zen eta ondoren Gernikakoa gertatu zen. 

1936ko uztailaren 19an, Nafarroan gerra egoera 

aldarrikatu zuen egun berean, Emilio Mola jenera-

lak bere Instrucción reservada  izeneko bat zabaldu 

zuen.  Bertan, “direktoreak” hau agintzen zien hi-

tzez hitz estatu kolpean parte hartu zutenei: 

Hay que sembrar el terror… hay que dejar 

la sensación de dominio eliminando sin escrú-

pulos ni vacilación a todos los que no piensen 

como nosotros3.  

Bortizkeria hori lehen egunetik aplikatu zuten 

eta populazio osoari zuzendua. Horren aurrean, 

biztanleria zibilak ihes egin behar izan zuen; familia 

2 He decidido terminar rápidamente la guerra en el norte. Se res-

petarán las vidas y haciendas de los que rindan sus armas y no sean culpables de asesinatos. Pero si la rendición no es inmediata, 

arrasaré Vizcaya hasta sus cimientos, comenzando por sus industrias de guerra. Dispongo de medios para hacerlo. General Emilio 

Mola.

3  Emilio Mola, Instrucción reservada,1936, uztailak 19.
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Irun erori aurretik 1936ko irailaren 5ean, iheslari 

askok —17.000 baino gehiagok— muga gurutzatua 

zuten, eta Frantzian geratu ziren errefuxiaturik, edo 

Kataluniara pasatu ziren Frantzia zeharkatuz. Baina, 

errefuxiatu gehienek Bizkaian bilatu zuten babesa, 

Eusko Jaurlaritzak gobernatzen zuen lurraldean.  

Ramón Sierra Bustamante, Gipuzkoako lehen 

gobernadore frankistak bere esku zen lurraldea 

izan zuen hizpide, irratiz eta egunkarien bitartez 

1936ko urriaren 16an zabaldutako hitzaldian: 

¡Vosotros [los nacionalistas vascos] habéis 

engañado miserablemente al pueblo diciendo 

que el Ejército es una pila de asesinos y habéis 

aterrorizado a la tierra guipuzcoana; y por eso 

ahora falta actualmente de Guipúzcoa más del 

50 por 100 de la población y de San Sebastián 

falta más del 60 por 100 de sus habitantes…!4

Matxinatu frankisten aurrerabidea, egun gutxita-

ko paseo militarra behar zuena,  geldiarazi egin zu-

ten 1936ko irailaren amaieran. Urriaren 7an Eusko 

Jaurlaritza eratu zen, eta frontea sendotu egin zen 

Gipuzkoako eta Bizkaiko mugetan eta Intxorta eta 

Gorbeia mendikateetan. Horiek guztiak zirela eta, 

handik hilabete gutxitara, matxinatu frankistek po-

pulazio zibilari zuzendutako neurri are izugarri eta 

erradikalago bat aplikatu zuten: Gipuzkoatik etsaien 

familiak Euzkadiko Jaurlaritzak kontrolatutako lu-

rraldera kanporatzeko agindua,  baldin eta zortzi 

eguneko epean familiek ez bazuten lortzen beste al-

dean borrokan ziren beren senideek itzultzea eta be-

ren buruak -eta armak- indar frankistei entregatzea. 

1937ko otsailaren 9an familia osoen kanpo-

raketak hasi ziren; zahar, emakume eta haurrak, 

besteak beste. Alberto Onaindia kalonjeak mila 

lagunetik gora pairatu zuten kanporaketa haren 

ankerkeria salatu zuen:  

La expulsión ofreció caracteres crueles e 

inhumanos. Salieron de sus casas sin más ba-

gaje que un pobre hato de ropa. Sin un solo 

céntimo. Al llegar a las líneas de fuego, las au-

toridades franquistas obligaban a los padres 

ancianos, mujeres y niños a recorrer a pie tres 

4  Diario Vasco, 1936, urriak 17, 5. or.
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gas, sin que antes se hubiera tomado la menor 

precaución de advertir a éstas la llegada de 

caravanas de expulsados, con peligro evidente 

de ser víctimas de algún fortuito tiroteo.5

Testuinguru horretan gauzatu zituen Eusko 

Jaurlaritzak umeen lehen ebakuazioak.  1937ko 

martxoan, haurren lehen irtenaldia antolatu zuen 

Oleron  frantses uhartera. Neurri handi batean, Ole-

rongoa proba modukoa izan zen. Handik oso gutxi-

ra, populazio zibilaren kontrako bonbardaketa han-

di eta bereizi gabeen (hogeita hamasei udalerrik, 

gehienak erretagoardian kokatuak, bonbardaketak 

jasan zituzten) eta Durangoko bonbardaketaren 

(martxoaren 31n) eta Gernikako suntsiketaren 

(apirilaren 26an) ondorioz, Jaurlaritzak ebakuazio 

politika oso bat prestatu behar izan zuen, borrokan 

ez ziren herritarren bizitzak salbatu ahal izateko. 

Apirila amaieran, Agirre lehendakariaren Jaur-

laritzak abian jarri zuen makineria guztia, Eus-

kadin eta kanpoan. Maiatzaren hasieran, Gizarte 

Laguntzako sailburua, Juan Gracia, eta Osasuneko 

sailburua, Alfredo Espinosa, Frantziara joan ziren 

handik ebakuazioa antolatzera. Jaurlaritzak eba-

kuazio-komitea antolatu zituen Frantzian. Euska-

din Gizarte Laguntza sailak haurren ebakuazioa 

koordinatu zuen eta Telesforo Monzon buru zuen 

Herrizaingo sailak helduen ebakuazioaren ardu-

ra hartu zuen. Azkenik, Jesus Mari Leizaola buru 

zuen Justizia eta Kultura sailak harrera-eremuen,  

irakaskuntza-langileen eta laguntzailez hornitzea-

ren ardura hartu zuen bere gain.  

Ebakuazioaren koordinazio-lanek bizia kendu 

zioten Alfredo Espinosa, Unión Republicanako 

kide zen Eusko Jaurlaritzaren Osasun sailburuari. 

Frankistek atzeman zuten Euskadira bueltatzeko 

hegazkin bidaian Zarautzen, eta Gasteizen fusilatu 

1937ko uztailaren 24an.   

Ebakuazio antolatuaren lehen irtenaldia maia-

tzaren 6tik 7rako gauean abiatu zen Santurtziko 

portutik, Frantziarako bidean. 2.500 ume eta 

1.000 emakume eta gizon gutxi batzuk joan ziren 

Jaurlaritzaren jabegokoa ziren “Habana” tran-

satlantikoan eta “Goizeko Izarra” yatean. Hortik 

aurrera, irteerak etengabeak izan ziren eta ez 

ziren amaitu ipar frontea urrian erori zen arte. 

Izan ere, Euskadi okupatuta zegoelarik ere, Eus-

ko Jaurlaritzak zibilak ebakuatzen jarraitu zuen, 

Santander eta Asturiastik. 

5  Alberto Onaindia, “Hombre de paz en la guerra. Capítulos de mi vida I”, Editorial Vasca Ekin, Buenos Aires, 1973
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kaldi egin zituzten 30 itsasontzietan burutu zen, 

116.746 lagun garraiatuz, horien artean ume ugari. 

Ebakuazio handi hura koordinatu zuen Eusko Jaur-

laritzaren Gizarte-laguntzarako Sailak 37.930an 

zenbatu zuen umeen exodoa. Ume horietatik, 

22.234 Frantziara eraman zituzten; 6.200 ume 

Frantzian lehorreratuta Katalunian izan zuten ater-

pe herri hura oraindik Errepublikaren esku zegoen 

garaian; beste 3.956 ume eta gazte Britainia Han-

dian jaso zituzten; 3.201 Belgikan,  1.889 Sobiet 

Batasunean; 245 Suitzan eta 105 Danimarkan. 

Behin Euskaditik kanpo, errefuxiatu multzo 

handi hura egoera desberdinetan izan zen. Bretai-

nia Handian egonaldia bertako erakundeekin an-

tolatua izan zen -eliza kuakeroa, laguntza taldeak 

eta abar-  berdin gertatu zen Belgikan, Danimar-

kan eta Suitzan. Aldiz, Sobiet Batasunean estatuak 

hartu zuen ebakuatutako umeen ardura osoa. 

Iritsi bezain pronto, Frantziara heldutako erre-

fuxiatuen multzo handi bat  Errepublikaren esku 

zen Kataluniara bideratu zituzten. Eusko Jaurla-

ritza bera 1937ko urrian Bartzelonan kokatu zen 

eta han izan zuen egoitza eta berrantolatu zuen 

errefuxiatu haiei zerbitzu emateko egitura oso bat,  

euskal egunkariak argitaratzen zituzten (Euzkadi 

en Catalunya, Euzkadi egunkaria, Euzkadi Roja eta 

abar) ospitaleak antolatu zituen Jaurlaritzak (Ger-

nika, Euzkadi, Otxandio) eta zerbitzu sozialak  es-

kaini zizkien (horien artean “Concierto Económico 

Alimenticio” gisa funtzionatu zuen errazaionamen-

du autonomoa) Katalunian bizi izan zen ehun mila 

lagunez osatutako euskal herri txiki hari.  

Katalunian bezala, Frantzian ere Eusko Jaurlari-

tzak hartu zuen errefuxiatuen babeserako zuzen-

daritza, Frantziaren kasuan Jaurlaritzak ospitaleak 

(La Roserie), aterpetxeak (Donibane Garaziko Ziu-

dadelakoa, esaterako) eta babeserako erakundeak 

antolatu zituen, horretarako LIAB (Ligue Interna-

tionale des Amis des Basques) erakundea antolatu 

zuen eta horren babesarekin jokatu zuen. 

Salbuespenezko eta aldi baterako neurria zela 

pentsatuz egin zen ebakuazioa. Hala uste zuen 

Eusko Jaurlaritzak. Euskaditik irtendako umeen 

eta populazio zibilaren itzulera mailaz maila egin 

zen, gerrak aurrera egin ahala, momentu eta egoe-

ra oso desberdinetan, eta askok ez zuten inoiz 

bueltatzeko aukerarik izan. 

Ume ebakuatu eta errefuxiatu batzuk, Euskadi 

frankisten esku erori eta hilabeteetara,  1937an 

eta 1938an bueltatu ziren. Kataluniara iritsitako 

batzuek bi erbestaldi bizi izan zituzten, hauetako 

askok 1939ko  neguko exodoan Frantziara joan 

behar izan zuten, beste batzuk han geratu ziren 

frankistek Katalunia hartu zutenean eta hortik au-

rrera bueltatu ziren Euskadira. 
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errefuxiatu batzuk, 1939ko apiriletik aurrera, ge-

rra zibila bukatu ondoren bueltatu zituzten. Urte 

bereko irailean, II. mundu gerra hasi zenean, beste 

errefuxiatu multzo handia Euskadira bueltatu zen 

derrigortua. Itzuli  ezin zuten batzuek Amerikako 

bidea hartua zuten II. mundu gerra hasi aurreko 

hilabeteetan, eta beste batzuk Frantzian geratu zi-

ren, nazien okupazioa sufrituz.  

1939ko irailaren 1ean Bigarren Mundu Gerra piz-

tu zenean, amaitu gabea zegoen urtebete lehenago 

hasitako euskal umeen itzulera, eta nola hauen itzul-

bidea Matxako kanala eta Frantzian barna egiten 

zen, bostehunetik gora Britainia Handian bizitzen 

geratu ziren, eta han berriro jasan zituzten gerra ba-

tean izaten diren bonbardaketak eta erasoak. 

II. mundu gerraren ondorioak zuzen-zuze-

nean harrapatu zieten Sobiet Batasunean zeuden 

umeei. Sobietar Estatuak hartu zuen hasieratik 

umeen zaintza harrera-zentroetan,  nazien inba-

sioak haurrei ere eragin zien  eta beste gerra baten 

gogortasuna jasan behar izan zuten. Gerra amaitu-

ta, nahita ere ez zuten izan bueltatzeko aukerarik, 

Francoren erregimenak ez baitzuen onartzen. So-

biet Batasuneko umeak 1956tik aurrera bueltatu 

ahal izan ziren, bueltatu zirenak.  

Bereziki aipatzea merezi dute umeekin batera 

haiei laguntzera Eusko Jaurlaritzak antolatuta-

ko ebakuazioan joan ziren guztiak: irakasleak, 

erizainak, erlijiosoak, laguntzaileak,  hauetako 

asko eta asko emakumezkoak. Ehunaka lagun, gi-

zon-emakume haiek bere bizitza erbestera zihoa-

zen umeen zerbitzura jarri zuten eta haien patua 

berea egin zuten.  Adibide moduan balio dezake 

1937ko  maiatzaren 22an  Southamptongo por-

tuan lehorreratu ziren “Habana” itsasontzian era-

mandako 3.861 ume eta hauen zerbitzura joan 

ziren 95 irakasle, 120 laguntzaile eta 15 apaiz. 

Ezinezkoa da Euskal Herritik kanpo ebakua-

zioari laguntza eman zieten guztien izenak ai-

patzea, adibide eta eredu gisa gogora ekarri 

daitezke Britainia Handian umeen ebakuazioan 

laguntzeko sortu zen Basque Children’s Com-

mittee eta honetan lan egin zutenak:    Katha-

rine Stewart-Murray, Atholleko dukesa, alderdi 

kontserbadoreko kidea eta euskal umeen aldeko 

batzordeko buru izan zena, Salvation Army era-

kundea, Britainia Handiko eliza katolikoa, eliza 

anglikanoa, eliza kuakeroa, alderdi liberala, al-

derdi kontserbadorea eta alderdi laborista, Tra-

de Unions Congres sindikatuen erakundea eta 

bereziki Leah Manning andrea, alderdi laborista-

ko kidea eta parlamentaria Euskadira etorri zen 

eta umeen ebakuazioa ahalbideratu zuen emaku-

mea. Leah Manning ama izan zen Britainia Han-

dira ebakuatuak izan ziren ehunka haurrentzat. 

Egun Essex konderriko  Harlow herrian, Leah 

Manning Center-ren egoitzan, harrizko erliebe 

batek Manning andrea irudikatzen du salbatzen 

lagundu zien umez inguratuta.  

Hau da gure historia, gogoan izan dezagun eta 

begiratu dezagun ume haien oroitzaren begietatik 

gaur egungo munduan gertatzen ari denari. Zorre-

tan gara, eta zorrak kitatu egin behar dira. 
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