
 
 

 

UKRAINAKO KRISIARI BURUZKO MEZUAK 

ELKARTASUNAREN IKUSPEGITIK 

eLankidetza – Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 

 

Ukrainako krisi humanitarioaren aurrean, hezkuntza-, komunikazio- eta 

sentsibilizazio-lana erraztu nahi dugu eLankidetzatik.  

Hauexek dira gure proposamenaren abiapuntua: i) gizarte solidarioa izan behar 

dugu eta pertsonen sufrimenduarekin erantzunkidea; ii) krisi globalek mundu 

osoari eragiten diote, baita gure gizarteari ere, iii) bakearen eta demokraziaren 

aldeko apustua egin behar dugu.  

Dokumentu honetan hiru ideia horiek garatuko dira testuinguruaren elementu 

batzuekin, ikuspegi globaletik eta tokiko ikuspegitik; zenbait ideia hezkuntza- 

eta komunikazio-edukiak garatzeko, eta, azkenik, erreferentzia zehatz batzuk 

egingo zaizkie solaskide izan daitezkeen erakundeei. 

 

1- Euskal gizartearen eta bere erakundeen elkartasuna adieraztea: 

pertsonen sufrimenduaren erantzunkide gara.  

 

 Denboran irauten duten gatazkek eta indarkeria-egoerek gero eta 

eragin handiagoa dute mundu osoan. Badira ahaztutako krisi batzuk 

behar adinako arreta mediatikoa eta finantzarioa jasotzen ez dutenak. 

 

 Ikusten ari gara Iparraldeko herrialdeek badituztela errefuxiatuak 

babesteko gaitasuna eta baliabideak. Hala ere, errefuxiatuak dituzten 

herrialde gehienak baliabide gutxiko herrialde pobretuak dira, barne-

gatazka armatuak dituztenak. 2021ean, 21 milioi lagun zeuden 

ACNURen agindupean; horietatik % 86 herrialde pobretuetan bizi 

ziren, hala nola Turkian, Kolonbian, Kongoko Errepublika 

Demokratikoan eta Pakistanen.  

 

 II. Mundu Gerraz geroztik errefuxiatuen krisi handiena jasaten ari da 

Europa. Ukrainako 10 milioi lagunek ihes egin dute beren etxeetatik; 

horietatik 6,5 milioi barneko desplazatuak dira (% 53 emakumeak 

dira), eta 3,5 milioi Europako herrialdeetan errefuxiatuak, batez ere 

inguruko herrialdeetan, Nazio Batuen Goi Komisarioaren (ACNUR) 

arabera. 

 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/needs-assessment/forgotten-crises_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/needs-assessment/forgotten-crises_en
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505942


 
 

 Krisi humanitarioek modu desberdinean eragiten diete gizonei eta 

emakumeei. Generoei lotutako estereotipo batzuk errepikatzen dira, 

emakumeek rol berriak beren gain hartzeak dakarrenaz gain, gero 

desagertzen diren rolak izanik. Atzerapausoa da emakume guztientzat. 

 

 Europako agintariak eta GGKEak ohartarazten ari dira Ukrainako 

errefuxiatuak, batez ere emakumeak eta adingabeak, eta baita beste 

lurralde batzuetakoak ere, salerosketaren biktima izan daitezkeela 

Europan, baita Euskadin ere.   

 

 Areagotu egin dira Ukrainako gatazkari eta beste lurralde eta kultura 

batzuetatik etorritako biztanleei buruzko gorroto-diskurtsoak eta albiste 

faltsuak, batez ere sare sozialetan.  

 

Edukiak garatzeko ideiak 

 Krisi humanitarioak pairatzen dituzten herrialdeen errealitateak 

ezagutaraztea.  

 

 Errefuxiatuak hartzen dituzten herrialdeetan, Euskadi barne, emakume 

errefuxiatuek jasaten duten indarkeria-egoera ikusarazten saiatzea.  

 

 Azpimarratu behar da elkartasuna mantendu egin behar dela 

denboran zehar, eta hori erakutsi daiteke, modu materialean ez ezik, 

enpatia izanda ere, pertsonen eskubideak aintzat hartuta eta ikuspegi 

kritikoa izanda, ez testuinguruaren unean bakarrik, baizik eta epe 

ertainean ere.  

 

 Albiste faltsuei aurre egiten laguntzea, herritarrei informazioarekin 

kritiko izaten ikasteko tresnak eskainiz.   

 

 Diskurtso paternalistak, arrazistak eta kolonialistak baztertzea.  

 

 Euskadin bizi diren errefuxiatuak eta migratuak ezagutzaren eta 

kultura-aberastasunaren jabe direla erakustea. Gizarte bidezkoagoa, 

berdintasunezkoagoa eta solidarioagoa sortzeko zer ematen diguten 

azaltzea.    

 

 Herrialdean eta herrialde mugakideetan bizi diren herritarrak 

erakustea, eta azaltzea bizirauteko gai direla, zoritxarrak gorabehera.  

 

Erreferentzia zehatzak: 



 
 

- Ahotsa ematea errefuxiatuak eta desplazatuak artatzen dituztenei.  

Solaskide izan daitezkeenak: Zehar   

 

- Ahotsa ematea sexu-esplotazioarekin, migrazioekin eta pertsonen 

salerosketarekin lotutako gaiak lantzen dituzten erakundeei. 

Solaskide izan daitezkeenak: Emakunde, Askabide, Zehar 

 

- Ahotsa ematea Euskadiko migratutako pertsonen erakundeei. 

Solaskide izan daitezkeenak: Harresiak apurtuz 

 

- Ahotsa ematea arrazismoaren aurkako erakundeei eta zer egiten duten 

erakustea.  

Solaskide izan daitezkeenak: ZAZ-antirumores sarea osatzen duten 

erakundeak eta organizazioak, SOS arrazakeria 

 

- EITBren Albiste faltsuak web orria hedatzea. 

 

- Norbere borondatez zein erakunderekin lan egin daitekeen edo 

ekarpenak zein erakunderi egiteko aukera dagoen jakinaraztea. 

eLankidetzaren webgunea    

 

2- Gerraren eragina erakustea: krisi globalek tokian-tokian eragiten 

digute  

 

 Ukrainaren aurkako inbasioak agerian utzi du lehendik zegoen krisi 

energetikoa. Euskadin ikusten ari gara erregaiaren prezioa, argiaren 

faktura edo gasarena igotzen ari direla; eta horrek bere ondorioak ditu 

aldi berean, baliabide naturalen ondoriozko gatazkak areagotzen ari 

baitira, pobrezia energetikoa handitzen eta enpresa batzuk ixten.  

 

 Ekaitza sortu da aleen eta nekazaritzako intsumoen merkatu globalean, 

eta elikagaien prezioa igo egin da maila globalean. Gure kasuan, 

garestitu egin dira olioa eta esnea adibidez, baina herrialde pobretuetan 

ondorio suntsitzaileak izaten ari dira, hala nola goseteak. Elikagaien 

Munduko Programaren (EMP) txosten baten arabera, Yemen, Etiopia, 

Afganistan eta Siria, dagoeneko inanizio-maila okerrenak zituztenak, 

ondorio larriak jasaten ari dira elikadura-laguntzan.  

 

 Gasari eta petrolioari alternatibak bilatzeko, energia berriztagarrien alde 

egiten ari dira herrialde batzuk. Hala ere, zenbait gobernuk handitu egin 

dituzte erregai fosilak erauzteko laguntzak. Horrek guztiak arriskuan 

jartzen ditu krisi klimatikoari aurre egiteko emandako pausoak, 

bereziki herri kalteberenei eragiten baitie.    

https://www.eitb.eus/es/tag/noticias-falsas/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/crisis-humanitaria-en-ucrania/x63-content7/es/
https://www.wfp.org/publications/food-security-implications-ukraine-conflict?_ga=2.85899482.271853047.1648542180-449237693.1648542180
https://www.wfp.org/publications/food-security-implications-ukraine-conflict?_ga=2.85899482.271853047.1648542180-449237693.1648542180


 
 

 

Edukiak garatzeko ideiak: 

 Energia- eta elikadura-krisiak herrialde pobretuetan eta Euskadin 

dituen ondorioak ezagutaraztea.  

 

 Gure gizartearen neurrigabeko kontsumoak planetaren eta pertsonen 

jasangarritasunean dituen ondorioak nabarmentzea, bai gure 

inguruan, bai herrialde pobretuetan.  

 

 Giza garapen jasangarria lortzeko jardunbide egokien eta 

alternatiben adibideak ematea.  

 

 Gatazken zergatiak ezagutaraztea, aniztasuna eta jokoan dauden 

interesak erakustea.  

 

 Gatazkek emakumeengan eta neskengan dituzten eragin bereiziak 

erakustea, eta Euskaditik emakume eta neska horiei nola begiratzen 

diegun azaltzea.  

 

Erreferentzia zehatzak: 

- Ukrainako krisia herrialde pobretuetan izaten ari den ondorioak 

ezagutaraztea.  

Solaskide izan daitezkeenak: Alboan, ACNUR, UNRWA… 

   

- Gatazketan emakumeek jasaten duten sexu-indarkeria ezagutaraztea. 

Solaskide izan daitezkeenak: MedicusMundi Gipuzkoa, Synergie de 

femmes, Farmamundi… 

 

- Alternatibak ematea gure gizarteak energia berriztagarrien alde egin 

dezan eta jasangarriagoak izan gaitezen.  

Solaskide izan daitekeenak: Goiener, Eusko Jaurlaritzako Trantsizio 

Sozialerako eta 2030 Agendarako Idazkaritza…  

 

- Gure inguruko biztanleak arduraz kontsumitzera bultzatzeko alternatibak 

ematea.  

Solaskide izan daitezkeenak: REAS, Emaus, Setem, Alboan, Justicia 

Alimentaria, EHNE… 

 

- Klima-aldaketara egokitzeko alternatibak ematea. 

Solaskide izan daitezkeenak: BC3, INADES… 

 



 
 

- 2030 Agenda eta hark dakarrena ezagutzera ematea.  

Solaskide izan daitezkeenak: Unesco Etxea, Eusko Jaurlaritzako 

Trantsizio Sozialerako eta 2030 Agendarako Idazkaritza… 

 

 

 

3- Bakearen eta demokraziaren alde egin behar dugu  

 

 Gerrak arma nuklearrak erabiltzeko mehatxua dakar berekin, eta, 

horren ondorioz, militarizazioa handitzen eta armamentu gehiago 

erosten ari dira estatuak, Europako Batasuna barne.   

 

 Mundua bidegurutze batean dago sistema demokratikoen eta 

autoritarioen artean. Munduko leku askotan, ezaugarri autoritarioak 

dituzten gobernuen gorakada izaten ari da; Erdialdeko Amerikan, 

adibidez.  

 

 Gero eta gehiago jazartzen eta mehatxatzen dituzte giza eskubideen 

defendatzaileak eta mundu osoan hiltzen dituzte. Bai Europan -

Errusian edo Bielorrusian, adibidez- bai Erdialdeko Amerikan, Afrikan 

edo Asian. Front Line Defenders erakundearen azterketa baten 

arabera, 2021ean 358 defendatzaile hil zituzten, 138 Kolonbian 

bakarrik. Nazio Batuen Erakundea, bestalde, kezkatuta agertu da 

Ukrainan kazetariak eta aktibistak indarrez desagertzeagatik eta 

arbitrarioki atxilotzeagatik.  

 

 Gizonek gerran duten protagonismoa, berriz ere, patriarkatuak gure 

gizarteetan dituen ondorio negatiboak erakusten ari da. Emakumeek 

bakearen eraikuntzan duten zeregina oso garrantzitsua izan da eta 

da munduko gatazka askotan.   

 

 

Edukiak garatzeko ideiak 

 Bakea eraikitzen eta egiaren, oroimenaren eta erreparazioaren 

prozesu osoan lagunduko duten alderdien alde egitea. Arlo horretako 

esperientziak baditugu Kolonbian, Guatemalan, Aintzira Handietan eta 

Sudanen. 

 

 Bakearen, armagabetzearen eta desmilitarizazioaren aldeko 

diskurtsoak sortzea. 

 

 Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioa betetzearen alde egitea.  

 

https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506242
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506242


 
 

 Diskurtso polarizatzaileak baztertzea; kontua ez da bando bat edo 

bestea sortzea, edo gatazkaren eragile nagusietako baten ankerkeriei 

buruz bakarrik informatzea. Gerrako propagandaren gainetik egon 

behar dute giza eskubideek.  

 

 Ahotsa ematea bakearen alde lan egiten duten aktibistei eta 

bakearen eta giza eskubideen alde lan egiteagatik mehatxupean 

daudenei. 

 

 Emakumeak subjektu protagonista izatea bakea eraikitzeko eta 

demokraziak sendotzeko bidean.  

 

Erreferentzia zehatzak: 

- Ahotsa ematea bakearen alde lan egiten duten gizarte-mugimenduei edo 

antimilitaristei. Solaskide izan daitezkeenak: PBI, Gernika Gogoratuz, 

Foro Sozial Iraunkorra, Deustuko Unibertsitatearen IDHPA, IECAH, 

Hegoa… 

 

- Ahotsa ematea bakean eta giza eskubideetan adituak diren emakumeei.  

Solaskide izan daitezkeenak: Eskura, eskubidez.org, Mugarik Gabe, 

Emagune, Mujeres x África, Gernika Gogoratuz, Foro Sozial Iraunkorra, 

Deustuko Unibertsitatearen IDHPA, IECAH, Hegoa… 

 

- Ahotsa ematea giza eskubideen defendatzaileei.  

Solaskide izan daitezkeenak: Giza Eskubideen, Biktimen eta 

Aniztasunaren Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia 

eta Gizarte Politiketako Saila), giza eskubideen defendatzaileak aldi 

baterako hartzeko programen sarea… 

 

- Ahal den neurrian, sinesgarritasuna duten eta inplikatutako alderdi 

guztien zifrak ematen dituzten nazioarteko eragileen datuak ematea.  

Solaskide izan daitezkeenak: Nazio Batuen Agentziak  

 

 

 

Nola lagundu laguntza bideratzen? 

 Euskal gizartearen enpatia eta elkartasuna bideratzeko modurik 

egokiena da ekintza humanitarioan eta harrera-ekintzan 

espezializatutako euskal eta nazioarteko erakundeen bitartez, erakunde 

horiek baitakite hori egiteko modurik eraginkorrenak zein diren, eta 

lehen eskutik ezagutzen baitituzte herriak.  

 



 
 

 Eraginkorragoa da inguruan presentzia duten eta jarduteko prest 
dauden erakundeei dohaintzak dirutan egitea. Ez da sustatu behar 
arropa erabilia, era guztietako sendagaiak edo erreskateko langileak, 
medikuak edo osasun-langileak besterik gabe bidaltzea. 
 

 Krisi humanitario hau aukera egokia izan daiteke boluntariotza- eta 

mobilizazio-ekintzei heltzeko, bakearen, lankidetzaren eta giza 

eskubideen aldeko erakundeekin elkarlanean aritzeko eta beste 

kolektibo kaltebera batzuekiko elkartasuna adierazteko.  

 

 

eLankidetzaren krisi humanitarioen kudeaketari buruzko baliabideak: 

 Krisi humanitarioei eta haietan jarduteko moduari buruzko bideoa: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VwahNCv4ig&t=125s 

 Herritarrentzako gakoak 

 Instituzio eta erakundeentzako gakoak 

 Komunikabideentzako gakoak 

 Ukrainako giza larrialdian lanean ari diren euskal erakunde eta 

instituzioen zerrenda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0VwahNCv4ig&t=125s
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/crisis_humanitarias/es_def/adjuntos/Claves%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/crisis_humanitarias/es_def/adjuntos/Claves%20para%20las%20instituciones%20y%20organizaciones.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/crisis_humanitarias/es_def/adjuntos/Claves%20para%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/doc/x63-larrialdiak_fitxa-ficha_emergencias-ucrania.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/doc/x63-larrialdiak_fitxa-ficha_emergencias-ucrania.pdf

