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Lampedusako gutuna
2016ko abuztuan Mikelazulon antolaturiko Harresirik Gabeko Lurraldeak 

ekimeneko 14 lagun joan ginen Lampedusara.
Lampedusa, guretzat, sinbolo bat zen. Europako lotsaizunaren sinboloa. 

Melillako harresia, Calaisko Kontzentrazio Eremua, Mediterraneo 
kanposantua, azken urteetako errefuxiatuen egoera, Europan barrena 
barreiatuak dauden CIES-ak (etorkinen gartzelak)… horren guztiaren 

sinbolotzat hartzen genuen Lampedusa. 

Mikelazulo Kultur Elkartea

2013ko urriaren 3an, Europako eta Italiako armada 
eta gobernuen utzikeriaz Lampedusako kostaldetik 
ehun bat metrora barku-patera bat hondoratu zen 
eta 300 bat etorkin itota hil ziren. Katastrofe horien 
guztien sinboloa zen guretzat Lampedusa. Gertutik 
nahi genuen ikusi, sentitu, informazioa jaso. Gogoeta 
eginez protesta ahotsa altxatu nahi genuen. 

O. Sarrera
Azken mendeetan “mendebaldeko” esperientzia 
eta esperientzia horren pentsamendua arrazakeriaz 
kargatua dago. Herentzia hori gure gaineko zama 
dugu eta aski sakon barneratua, naturalizatua. Arra-
zakeria biologikoa (beltzen eta indioen esklabotza), 
arrazakeria kulturala (mendebaldeko zibilizazioaren 
–erlijioa barne— imposaketa triskantza bihurtua), 
arrazakeria soziala (lan alokatuaren esklabotza eta 
patriarkatuaren gerra). Arrazakeria ez da gorputzik 
gabeko pentsamendu soila, hizkuntzan txertatua, 
eremu eta egitura juridiko-politiko, ekonomiko, kul-
turaletan txertatua baizik.
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Azken hamarkadetan migrazio mugimendu erral-
doiak izan dira mundu osoan. Landa lurretako 
milioika pertsonak, behartuta, hurbildu dira beraien 
lurraldeetako hiriburuetara, miseriazko auzoz altxatu 
diren megapoliak osatuz. Milioika pertsonek utzi dute 
bere lurraldea eta beste lurralde batera emigratu 
dute. Afrika barnean, Txinan, Hegoamerikan bertan 
pertsonen mugimendu behartuak izan dira nagusiak. 
Parte bat, “mendebalde aberatsera” mugitu da. 
Harresiak nonahi: Estatu Batuetan, Palestinan, 
Mediterraneoan, Europa barnean.

Jendetza mugimendu erraldoi honen zuzeneko 
erantzule dira “hirugarren mundua” deituriko horretan 
inposatu diren “doikuntza estruktural” deiturikoak (FMI 
eta BM-ren politikaren ondorioak), gerra-sustatzaileak, 
aldaketa klimatikoaren ondorioak. Energiaren, arma-
mentuaren, elikaduraren, farmaziaren, kulturaren 
multinazionalen kapital-akumulazioaren izenean 
erein da miseria, gerra eta ondorioz probokatu da 
migrazioaren fenomeno itzela. Kapital akumulazioaren 
krisiak eztanda egin du 2008. urtean. Munduko bizitza 
duinaren krisia aspaldikoa da. 

Egindako esperientziatik abiatuta, hiru atal nagusi-
tan antolatu dugu gure gogoeta: 

I.- Ikusezintasunaren politika; II.- Manipulazioaren 
adarrak; III.- Hiru begirada.

I. Ikustezinatasunaren politika

Lampedusara iritsi ginenean, abuztua baitzen, hiri tu-
ristiko bat aurkitu genuen. Tragediaren ageriko arrasto-
rik ez. 6.000 biztanle dituen Lampedusa, udan 40.000 
izatera heltzen da. Barkuak, barkuetan kanta eta festa 
turistikoak, plaia-kala zoragarrietan eguzkitan, Roma 
kale nagusia turismoaren espektakuluaren erdigunea. 
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Ez genuen etorkinik ikusten, ez paterak iristen. Lehe-
nengo egun arratsean, Askavusa taldeko lagunekin gi-
nela, ikusi genuen kalaz kala barkutan egun pasa egin 
ondoren itzultzen ari ziren turisten kanta-dantza Lam-
pedusako kaian sartzen eta, aldi berean, etorkin ilara 
luze bat, poliziez inguratuak, barku handi batean sar-
tzen… Siziliako CIES batera eramanak. 

Esplikazioaren bat behar genuen eta Askavusakoek 
eman ziguten. Katastrofea ikusezina bihurtzeko aha-
legin kontziente bat egiten dute Europako gobernu 
guztiek Europako Batasunaren gidaritzapean. Ezin da 
guztiz ikusezinen egin, baina ahal delarik ahal den iku-
sezinen bihurtu. Nola?

Hiru neurri nagusi. 

•	 Mediterraneoan aurkitzen duten ontzi pateretako 
jende etorkina jaso; gauez, ia inork ez ikusteko mo-
duan Lampedusara ekarri; eta gauez autobusetan 
harrera zentroa deitzen duten kartzelan giltzapetu. 
Harrera zentro delakoan badute eskubidea, juridiko-
ki ez baitira presoak, handik ateratzeko, baina atea 
itxita dute, ez dadila beraien presentzia herrian na-
barmendu. Harrera zentroa uharteko lurralde lehor 
eta populatu gabean, hirigunetik urrun eraikia dago. 
Kontakturik egon ez dadin. Harrera zentroan egun 
batzuk egon beharko lukete, baina asko hilabeteak 
egoten dira. Zer nolako baldintzak? Bisitan joan nahi 
genuen, baina Barne Ministerioko baimena behar 
zen. Bertan lanean ari direnek isiltasun ituna sinatu 
beharra daukate, bertako egoera inolaz ere ez ema-

teko konpromisoa hartuz. Gure egonaldiaren azken 
gauean, ikusi genuen nola iristen zen barku bat, etor-
kinez betea, itsasoan jasoak. Eguerdirako barkuan 
zeuden, baina barkua gaua iritsi arte ez zen portura 
hurbildu. Gauez, jendeak ikusi ez zezan, autobusetan 
sartu eta eraman zituzten harrera zentrora.

•	 Europako fronterak eta Mediterraneo osoa milita-
rizatu. Harresiak Melillan, Europako ekialdean, eta 
mugako puntu batzuetan kontzentrazio eremuak 
(Idomenea, Lesbos, Chios, Calais). Pasaran direnak, 
baldintza tamalgarrietan, baina handik irteteko es-
perantza bakarra, atzean utzi duten infernura buel-
tatzea da. Baina oroz gain, salbamenduaren eta 
humanismoaren izenean eratzen den militarizazio 
guztiarekin, 2016. urtean 5.000-tik gora izan dira 
Mediterraneoko uretan itoak.
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•	 Mediterraneoko estatu mugakideekin (Turkia, Libia, 
Aljeria, Tunizia, Maroko), migrazioa kontrolatzeko 
helburuarekin, Europatik urrun kontzentrazio ere-
muak eraiki dezaten milioika euroko akordioak egin.

Ikusezintasunaren sarea zabala da, eta, hala ere, 
ezinbestez ikusi egiten dena manipulazio-aitzakia 
bihur tzen da. 

II. Manipulazioaren adarrak

•	 Migrazioaren fenomenoa nola azaldu: Nonbait 
sortzen den zerbait da eta Europak ez du inongo 
erantzukizunik. Pobrezian eta gerran bizi diren 

herrialdeetako jendea Europara nahi omen du, eta 
Europak erreakzionatu egiten du, bere bizimoldea 
eta nortasuna eta segurtasuna defendatuz.

Baina pobrezia hori eta gerra horiek eta aldake-
ta klimatikoa… nork eragin du? Nork babestu ditu 
diktadurak, nork Israelgo estatu arrazista terro-
rista? Nork produzitzen ditu eta saltzen ditu gerra 
horietan erabiltzen diren armak? Nork egiten du 
negozioa gerra horiekin eta Europako fronteren 
militarizazioarekin? Nork du ISISen existentziaren 
erantzukizun politiko militar ekonomikoa? Nork 
erosten ditu milioika lur-hektarea miseriara konde-
natuz milioika eta milioika pertsona? Nork inposatu 
ditu azken 30 urteetan “doikuntza estrukturalak” 
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huts egindako estatuak biderkatuz Afrika osoan? 
Ez al dira multinazionalak eta mendebaldeko es-
tatuak? Hau da lehen manipulazio itzela, globala. 
Segurtasun eta gupida hipokrita eta gezurtiaren ar-
gudioak erabil tzea Europako erantzukizun politiko 
militar ekonomikoak ezkutatuz. Komunikabideak 
gerra honetan arma erasokorrak dira, gehienetan. 

•	 Migrazioa negozio bihurtu: 
Ikusmira zentratzen da batez ere ontzi-pateren 
mafiak egiten duen negozioan. Hori da bat. Senti-
menduak zuzen ukitzen duena. Areago doa, ordea, 
arazoa. Sentitzen ez dena bestea da: negoziorik bo-
robilena, legez eta dekretuz elikatzen dena.

Europako segurtasuneko eta ekoizpen militarreko 
enpresa pribatu gutxi batzuen milaka milioi euroren 
negozio borobila da migrazioaren aurkako politika 
europarra. Harresiak, itsasontziak, hegazkinak, sis-
tema elektroniko sofistikatuak, radarrak. Lampedu-
sa zeharo militarizatua dago. 

Azkenik, migranteen fluxu kontrolatua lan-indar 
erreserba bezala erabiltzen dute enpresariek lan-
gileen arteko konpetentzia areagotzeko, soldatak 
jaisteko. Eta gobernuek migranteak erabiltzen di-
tuzte austerizidioaren egitasmoaren lehen frogak 
egiteko. Langabezia eta osasungintzako murrizke-
tak lehenik etorkinekin eta gupidarik gabe frogatu 
ziren.

•	 Migrazioaren gain hipokresiaren espektakulua eraiki:
5.000tik gora hildako Mediterraneoan 2016ean. 
30.000 azken bi hamarkadetan. Katastrofe 
handiak gertatzen direnean agintariek deitoratzen 
dute gertatutakoa. Baina hildakoen kopuruak 
garbi salatzen du Europako instituzioen miseria 
kriminala. Beraien politikak dira erantzule. Eta 
migrazioari aurre egiteko politikak areagotzen 
ditu ondorioak. Emigrazioa oztopatzeko gastatu 
den diruarekin milaka bizitza salbatuak egongo 
lirateke. Salbamendua ziurtatzeko aldarrikapenak 
zurikeria hutsa dira. Ez giza eskubiderik, ez bizitzeko 
eskubiderik. Bizitzak bitara balioztatzen dira.

III.- Hiru begirada 

1. Begirada arrazista. Islamofobiarik ez!
Europa gotorleku bihurtu nahi dutenen jarrera da. 
Etorkinek “kutsatzen” omen dute Europako lurra, 
historia, balio kulturalak, identitatea, hitz batez zibi-
lizazioa. Gainera ezdeus miserableak dira, asozialak, 
biolentoak, terroristak, ez-fidagarriak, susmagarriak, 
uholde arriskutsua dira. Migrazioaren esplikazioa 
munduko beste lurraldeetako atzerapena da. Atzera-
pena, berriz, inzibilizazioaren ondorioa. Gu, mendel-
baldarrak, gara zibilizatuak.

Jarrera honetarako mendeetako konkista-koloniza-
zioak eta II munduko gerra ondorengo estatu berriei 
mendebaldeko “zibilizazioak” inposatu dien politika 
ekonomikoa, lurren pribatizazioak, gerrak, elikatutako 
diktadurak eta estatu porrotak …ez omen dute zer 
ikustekorik migrazioarekin.

Arrisku eta mehatxu gisa definitu ondoren migrazio 
behartua nolabait kontrolatu beharrekoa da. Euro-
pako Lotsaren zuzentaraua eta Gobernuen migrazio-
legeak dira arrazismo instituzionalaren agerpen na-
barmenak. Batera datoz harresien eraikitzea, mugak 
militarizatzea, eta komunikabide nagusien akulturi-
zazio masiboa: mendebaldeko harrokeria, ignoran tzia 
probokatua eta beldurraren inokulazioa, bertako es-
plotatuak eta etorkin esklabizatuak elkarren kontra jar-
tzeko ahalegin kriminala. Tragikoa da ikustea bizi tzaren 
balioa balantza trukatu baten arabera neur tzen dela. 
Europan egindako atentatu bati ematen zaio munduko 
oihartzun. “Denok gara, nonbait, Charlie”. Eta gertatu 
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denari buruz ematen den informazioa, neurri handi 
batean intoxikazioa baizik ez da. Baina 30.000 per-
tsona anonimo Mediterraneoan asasinatuak ez da 
segundo bateko notizia izatera bihurtzen.

Jarrera honen muturreko aurpegia da eskuin-mutu-
rreko islamofobia. Edozein emantzipazio ahaleginen 
aurkako minbizia.

2. Begirada errukior autozuritzailea
Migrazio fenomenoaren ondorio lazgarri batzuen (hain 
zuzen, mendebaldeko mugetan eta lurretan ikusten 
ditugun irudien) eraginpean, deseroso, ukitua senti-
tzen dugu barnea. Egoeraren gehiegikeriak arintzeko 
laguntza indibiduala sustatzen da. Gure bizimodua 
kolokan jartzen ez duen laguntza da. Aitzitik, egitu-
razko erro sendoez eta egitura horren sostenguaz 
axolatzen ez da. Pobreak laguntzeko nolabait prest 
dago, baina pobreen produkzioa ez du ikusten. Are 
gutxiago, ez du loturarik ikusten du gure bizimodua-
ren eta sistemaren antolakuntzaren artean. Horrela, 
bide batez, baieztatzen dugu ez garela kondenatuen 
saldokoak.

Laguntza humanitarioaren izenean antolatu diren 
hainbat ONG (ez denak, noski) sarraskiaren eragi-
leek finantzatuak daude. Sistemaren euskarri kul-
tural nagusiek (komunikabideak, telebistak, kultur 
monopolioak) sistema bera zuritzen dute “laguntza 
humanitarioaren” aitzakian. Sintomak arintzen dira 
eta gaixotasuna sendotu.

Bestalde, jarrera honek ez ditu agerian jartzen gure 
inkoherentzia eta atxikia dugun arrazakeria zan-
tzua. Erraza da diru piska bat ematea eta lagundu 
dut pentsatzea. Baina, agian, gero nire herrian edo 
auzoan eraiki nahi den meskitaren kontra sinadu-
ra eman dezaket. Edo, katastrofe hauek sustatzen 
dituzten politikoei botoa ematen diegu. Edota, sin-
pleago, erabiliko ditugu amorruz “putos negros” edo 
“putos moros” esamoldeak. Edo, pisua alokatze-
rakoan begiratuko diogu lehenik beltza den edo ara-
biar itxura duen.

3. Begirada eraldatzailea
Migrazioarekin dagoen arazoa Europako Batasuna 
eta osatzen duten gobernuak dira. Arazoa sufritzen 
dutenak etorkinak dira. Eta biktimak erasotzailetzat 
hartuak dira ofizialki. 

Etorkinak deiturikoak, pertsonak dira bizitza duin ba-
ten alde ahalegin itzelak egiten ari direnak. Ez dira 
etorkinak, etorkin egoeran daude. Eta etorkinak dira 
estatu-nazioek sailkapen-diferentzia hori sustatu 
dutelako. 

Etorkin dagoenaren egoera erabateko menpekota-
suna da. Emantzipazio orokorretarako ahalmen izu-
garria. 

“Etorkinekin” batera, mundu berri bat. Etorkinen 
kontra, hondamendia.


