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Migratzaileen eta errefuxiatuen aldeko ekintza globalerako eguna
Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetarako proposamena2

Mundu osoan migratzaile asko jasaten ari diren krisi humanitario 
larria ikusirik, Amnesty Internationalek eta Oxfam Intermonek Espainia 

osoko ikastetxeetan haur eta gazteekin lantzeko proposamen bat dakarkizuegu, 
heziketarako eta salaketarako jarduera bat, hain zuzen. 

Proposamen honek bat egiten du bi erakundeok gure 
kanpainen bidez egin ohi ditugun gainerakoekin: 

#YoAcojo #BuscandoRefugio

Honako hau proposatu nahi dizuegu, zehazki: 2017ko maiatzaren 11n zuen 
ikastetxean salaketa-ekintza sinboliko bat egitea, eskubide-urraketak jasaten 

dituzten migratzaileei babesa adierazteko. 

Interesgarria iruditzen zaigu salaketa-ekintza egin aurretik ikasgelan gaia lantzea; 
Amnesty Internationalek zein Oxfam Intermonek horretarako prestatutako 

materialak edo beste baliabide batzuk erabil ditzakezue. Nolanahi ere, aurretiko 
lan hori ez da ezinbestean egin behar maiatzaren 11ko ekintza sinbolikoan parte 

hartzeko.

AURRETIKO INFORMAZIOA 

Estereotipoak desegiten: migratzaileak eta errefuxiatuak gida 
didaktikoa Amnesty Internationalek eta Oxfam Intermonek 
Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat sortutako proposamen 

bat da, eta hiru lan-saioren bidez munduko migrazio-
fenomenoen ezagutza eta azterketa kritikoa 

lantzeko aukera ematen du. 

Horrez gainera, baditugu beste proposamen batzuk ere, 
gaia hezkuntzako beste etapa batzuetan lantzeko. Aukeratu 

zuen behar eta interesetara hobekien egokitzen diren materialak:

IKASGELAN MIGRAZIO-FENOMENOAK LANTZEKO MATERIAL ETA 
BALIABIDE LAGUNGARRIAK 
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Bigarren Hezkuntzarako 
gida didaktikoa

ESTEREOTIPOAK DESEGITEN:

MIGRATZAILEAK
ETA

ERREFUXIATUAK
#DerechosEnMovimiento

oxfamintermon.org/es/educacion/
derechosenmovimiento

redescuelas.es.amnesty.org/ 
derechos-en-movimiento/

http://www.oxfamintermon.org/es/educacion/derechosenmovimiento
http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/accion-humanitaria/buscando-refugio
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
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Amnesty Internationalek eta Oxfam Intermonek dei egin nahi dizuegu Lehen 
Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztiei, salaketa-ekintza 
batean parte har dezazuen, agerian uzteko zer-nolako eskubide-urraketak 
jasaten dituzten euren etxeak utzi eta bizimodu duin eta baketsuaren bila 
migratu behar izan duten munduko milioka pertsonak. Ekintza aldarrikatzaile bat 
izango da, eta haren bidez gobernuei eskatuko diegu berrazter ditzatela ezarri 
dituzten harresi fisikoak, legezkoak eta administratiboak, eta zaindu ditzatela 
pertsonak, baita babes-eskubidea ere, guzti-guztioi dagokiguna munduko 
edozein txokotan, edonondik gatozela eta edonon gaudela ere. 

Ikastetxe bakoitzean, tetrabrikez harresi bat eraikiko duzue, eskubide-urraketa 
eta bidegabekeria horiek irudikatzeko, eta maiatzaren 11n suntsituko duzue, eta 
sare sozialen bidez zabalduko duzue ekintza. 

Ondoren, ikasgelako jardueretan atera dituzuen ondorioak, prestatu dituzuen 
manifestuak eta ekintza sinbolikoaren irudiak bilduko ditugu, eta miagrazioen 
arloan eskumenak dituzten nazioarteko zein estatuko erakundeen ordezkariei 
aurkeztuko dizkiegu, ofizialki; hartara, milioika pertsonaren egoeraren gainean 
dugun kezka adieraziko diegu, eta presioa egingo dugu, nazioarteak euren etxea 
utzi behar izan dutenen eskubideak babes ditzan eta mundu baketsua eraikitzeko 
eta mantentzeko konpromisoa har dezan.

2017KO MAIATZAREN 11

MIGRATZAILEEN ALDEKO 
EKINTZA GLOBALERAKO EGUNA

ZERTAN DATZA?

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón
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KONTUAN HARTU 
BEHARREKO 
ALDERDIAK

1. urratsa

Harresia lankidetzan eraikitzea

Behin lortuta ikastetxeak Ekintza Globalerako Egunean parte hartzea, ikasmaila 
guztien artean eraikiko duzue harresia, eta bertan agertuko diren mezuak 
prestatuko dituzue. 

Harresia eraikitzeko, tetrabrik huts eta garbiak erabili adreilutzat; ekintzaren 
aurreko asteetan bildu beharko dituzue. Erabili sormena tetrabrikak ahalik eta 
modu irudimentsuenean eta koloretsuenean apaintzeko, eta idatzi mezuak 
gizakien arteko borroka sustatzen duten alderdiei buruz, mugak sortu edo 
bizimodu baketsu eta duina izatea eragozten duten alderdiei buruz. 

Harresian grafitiak idatz daitezke, adibidez, edo migratzaileen egoerari buruzko 
datuak dituzten horma-irudiak eta pankartak zintzilikatu; gobernuek eskubide-
urraketa sistematiko eta gero eta larriago horri erantzuteko konpromisoa har 
dezatela ere eska dezakezue pankarta horietan. 

Eraiki ahalik eta harresi handiena, ikastetxean edo udalerrian oso agerikoa den 
toki batean! 

2. urratsa

Manifestua prestatzea 

Aurretik ez baduzue manifestua landu ikasgelako beste jarduera batean, paper 
jarraitua ipin dezakezue harresitik hurbil dagoen tokiren batean. Ahal izanez gero, 
izan dadila nahiko handia, betetzean espaziorik falta ez dadin. Bi zati izango 
ditu. Alde batean, idatzi honako hau: NIRE KOMUNITATEARENTZAKO MANIFESTUA. 
ZER EGIN DEZAKEGU GURE INGURUNETIK? Eta bestean, honako hau: NIRE 
HERRIALDEKO ETA MUNDUKO POLITIKARIEI EGITEKO ESKAERAK. Migratzaileen 
egoera salatzeko mezuak eta ideiak idatzi edo marraztu beharko dituzue alde 
bietan, baita proposamenak ere.
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3. urratsa

Apur ditzagun harresiak!

1 Behin harresia eraikita, maiatzaren 11n, zuek erabakitako orduan, ikastetxe 
osoa harresiaren inguruan bilduko da. Ikasleak, irakasleak, gurasoak, 
hezkuntza-komunitatea, udal-agintariak, tokiko prentsa eta abar gonbidatuko 
dituzue ekintza sinboliko eta aldarrikatzailean parte hartzera. Denen aurrean 
manifestua irakurri ostean, harresia eraitsiko duzue! 

2 Atera argazkiak, ikus-entzunezko labur bat egin, zabaldu zuen blogaren bidez 
manifestuak eta eskaerak, helarazi familiei... 

4. urratsa

Atera dezagun zarata sareetan!

Oso garrantzitsua da zuen ekintza sinbolikoa sare sozialen bidez zabaltzea, 
ikastetxeetan egingo diren ekintza guztiak ezagutzera emateko; hartara, 
agerian geratuko da Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako milaka ikasle 
konprometituta daudela kalteberatasun-egoeran dauden pertsonekin. 

Zabaldu zuen argazkiak, bideoak, manifestuak eta mezuak sare sozial 
ezagunenen bidez (Facebook, Twitter, Instagram…), eta erabili hashtag hau: 
#DerechosEnMovimiento.

Amnesty Internationalek eta Oxfam Intermonek bildu egingo ditugu sare sozial 
nagusietan #DerechosEnMovimiento hashtagari lotuta ageri diren ekintza 
globaleko manifestuak eta irudiak, eta munduko migratzaileen egoeran 
erantzukizuna duten nazioarteko zein estatuko erakundeetako ordezkariei 
helaraziko dizkiegu. Hartara, bat egingo dugu bi erakundeok gauzatzen ari garen 
kanpaina globaletan parte hartzen duten milioika pertsonarekin, eta guztion 
indarrak batuko ditugu.
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Ekintza Globalerako Egunean parte hartzeko, eman izena esteka honetan, eta 
ekintzari buruzko informazio eguneratua jasoko duzue.

Bi erakundeen webguneetan ere eskainiko dugu informazio eguneratua. 
Aurrerago, aukera izango duzue zenbait mezu, datu eta zifra biltzen dituzten 
kartelak deskargatzeko, harresiaren ondoan ipini, eta zuen sare sozialetan erabili 
ahal izateko. 

Informazio gehiago behar baduzue edo Ekintza Globalerako Egunari buruzko 
irudiak eta bideoak helarazi nahi badizkiguzue, erabili gure helbide elektronikoak: 
educacion@oxfamintermon.org eta redescuelas@es.amnesty.org. 

>>>

IZEN-EMATEAK 
ETA JARRAIPENA

www.oxfamintermon.org/es/
educacion/derechosenmovimiento

redescuelas.es.amnesty.org/derechos-
en-movimiento/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4_PW0LXZ9KNcZzLff__shWQ_CLSJiae15avldUASS-a0nWA/viewform
http://www.oxfamintermon.org/es/educacion/derechosenmovimiento

