
Migratzaileen arreta pandemiaren testuinguruan


 Gurutze Gorriak bere arreta-protokoloak egokitzen
 ditu, migratzaileen segurtasun- eta babes-neurriak

bermatzeko


 Euskadiko Gurutze Gorriak 1.650 migratzaile artatu ditu aurten, hainbat programa eta
proiekturen bidez..

 Arretak ezarritako osasun-protokoloei jarraituz egiten dira beti: distantzia soziala,
eskuen higienea eta garbiketa, maskaren erabilera, eta abar, esku-hartzeetan
trazabilitatea bermatuz..
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Migratzaileei arreta humanitarioa emateko programaren kudeaketan parte hartzen duten
erakundeetako bat da Euskadiko Gurutze Gorria. Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio
Ministerioak finantzatzen du programa, eta 2018ko ekainetik ari da gure lurraldera iristen diren
migratzaileei arreta ematen.
Kostaldetik datozen migratzaile batzuek Euskadi aukeratzen dute denbora-tarte labur batean,
egun batzuetan, egoteko leku gisa, eta, horrela, "Berrezartze" pertsonalerako aldi bat ezartzen
dute zentzu zabalean, berrezartze fisikoa, psikologikoa eta, modu garrantzitsuan, beren laguntzasarearekin komunikatzeko berrezarpena izanik.
Gurutze Gorriak kudeatzen dituen arreta-dispositiboen helburua da Euskadira Espainiako
kostaldera pateretan iritsi ondoren iristen diren migratzaileen leheneratzea eta lehen mailako
laguntza bermatzea. Esku-hartzearen helburu nagusia euskarri humanitarioa ematea da,
oinarrizko beharrak betez, bai eta informazioa eta orientazioa ematea ere.
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Gurutze Gorriak gogorarazi du zuhurtziaz jarraitu behar dela aurrera egiten, herritarren
erantzunkidetasuna kontuan hartuta Covid 19 berriz ez kutsatzeko, osasun-agintariek
ezarritako prebentzio-neurriak errespetatuz.
Ezarritako harrera-protokoloen barruan, osasun-arloko erakunde eskudunekin komunikatzeko
prozesu espezifiko bat dago, beren taldeek detektatutako Covid-19 kasu susmagarriak
jakinarazteko.
Arreta-eredua Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren eta Eusko
Jaurlaritzaren finantzaketari esker sortu da, udalen, aldundien eta gainerako gizarte-erakundeen
laguntzarekin, eta aipatutako krisi humanitarioarekin lotuta gertatzen diren gertakarien arabera
neurri egokiak hartzeko helburuarekin ezartzen diren Erakundeen Koordinaziorako Mahaien
bidez koordinatuta.
Gurutze Gorriak, Eusko Jaurlaritzarekin, aldundiekin eta Euskadiko udalekin batera,
kontingentzia-plan bat diseinatu du migratzaileei erantzun egokia emateko, eta dagoeneko
identifikatuta dauden beste baliabide batzuk ditu, behar izanez gero gaitasunak handitzeko.
Gainera, Euskadiko Gurutze Gorria Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Eraberean sarearen parte
da. Sare hori arraza-, etnia- edo nazio-jatorriagatik eta sexu-orientazio edo -identitateagatik eta
genero-identitateagatik sortutako diskriminazioaren aurka borrokatzeko da, baita Aholku
Sarearen, Atzerritarren Arloko Euskal Zerbitzu Juridikoaren eta Harrera euskal programa
humanitarioaren parte ere, bazterkeria-egoera larrian dauden migratzaileentzat.
Gurutze Gorriak, lurralde osoan migratzaileei laguntza eta gizarte-arreta emateaz gain,
www.migrar.org ataria ere badu, migrazio-gaiei buruzko doako lege-aholkularitzako online
zerbitzua eskaintzen duena. Gainera, etengabe garatzen ditu etorkinei zuzendutako proiektuak:
harrera, gizarteratzea, sentsibilizazioa, borondatezko itzulera, familia berrelkartzea, bakarrik
dauden adingabe etorkinak, errefuxiatuak…
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Egiten diren deribazio guztiek Migrazioen Estatu Idazkaritzaren Covid-19tik inportatutako balizko
kasuen aurrean jarduteko protokoloa jarraitzen dute, eta harrera-gailu bakoitzak bere
Kontingentzia Plana du: distantzia soziala, maskarak eta gel hidroalkoholikoak erabiltzea,
gailuetara sartzen diren pertsona guztiei tenperatura hartzea, balizko isolamendu eta
berrogeialdietarako guneak, etab.
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