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duela hamarkada bat, 
kongoko errepublikako 
gerratik ihesi, Madrilen 
amaitu zuen nicole 
ndongalak. gaur egun, 
migratzaileei harrera 
egitea helburu duen 
karibu elkarteko zuzendari 
orokorra eta afrikako etxea 
aholkularitza batzordeko 
kide da, besteak beste. 
cear-euskadik Bilbon 
antolaturiko Mugak 
gurutzatzen dituzten 
bizitzak. Hegoaldeko Mugari 
buruzko analisi feminista 
bat kongresuan parte 
hartu duela aprobetxatuz, 
berarekin mintzatu gara.

Nicole
NdoNgala 
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Zergatik eta nola egin zenuen 
ihes Kongotik?
Gerra zibilak eztanda egin zuen eta 
1997-98an jende askok alde egiteko 
erabakia hartu genuen. Ordura arte 
neska zoriontsua nintzen, bizimodu 
normala neraman, baina ziurtasunik 
gabeko etorkizuna nuen aurrean, eta 
familiaren laguntzaz herrialdea uzteko 
hautua egin nuen; 20 urte ingu-
ru nituen. Afrikatik kanpo-
ra bidaiatzeko bisa lor-
tzea ezinezkoa da eta 
nik pasaporte faltsua 
erabiliz egin nuen he-
gan, Kongotik Belgi-
kara eta Belgikatik 
Espainiara. Lehenen-
go egunak atzerrian 
ziurgabetasun egu-
nak izan ziren, babes-
gabe sentitzen zara, no-
raezean, gazte eta bakarrik 
atera nintzelako nire herrial-
detik eta helmugako gizarteak beste 
aldera begiratzen duelako; ikusezinak 
gara jendartearentzat. Egun gutxira, 
zorionez, Karibu elkartea ezagutu nuen 
Madrilen eta esperantzaren atea ireki 
zitzaidan. Hazten eta aurrera egiten 
lagundu zidan elkarteak, biktimismoan 
erori gabe. Hori bai, bakardadea, inko-
munikazioa, herrimina… ez dituzu gai-
netik hain erraz kentzen.

orain iristen diren migratzaileei 
harrera egiteko, zertan izan zaizu 
baliagarri zuk bizi izan zenuen 
esperientzia?
Migratzaile ilegal gisa (hala esaten digu-
te, ilegal) bizitakoak laguntzen dit egoe-
ra berean datorrena hobeto ulertzen, 
begirada hori izaten. Migratzaile izatea 
zer den jakiteko, bizipen horiek izan 

behar dituzu, errazagoa da an-
tzematen zein behar dituen 

iritsi berriak. Kariburen 
barruan esaterako, nik 

emakumeen forma-
zio eta promoziorako 
zentroa sortu nuen, 
hona etortzen garen 
emakume afrikarrak 
beti iristen garelako 

ikasteko espiritu ho-
rrekin, baina gizarteak 

ez dizkigu horretarako 
ateak zabaltzen. Paperik ez 

baduzu, itzalean geratzen zara, 
formazioa ezin eskuratu, eta traba ho-
riek gainera handitzen joan dira, oke-
rrera egin dugu.

Pertzezpzioa da Afrikatik batez ere 
gizonek migratzen dutela.
Emakume migratzaile afrikarrez hitz 
egiten da soilik haurdun bagaude edo 
ume batekin iritsi bagara. Pertsonen 
salerosketa sareen bidez iristen direnak 

ere ikusezinak dira, bidaia anonimoak 
dira eta ez dira hedabideetan ateratzen. 
Migrazio prozesuak anitzak dira eta 
noski emakumeek ere migratzen dutela, 
baina bidaia nola egiten duzun, ezku-
tuan egiten duzu maiz.

Sarri salerosketaren biktima gisa 
baino ez al ditugu ikusten emakume 
afrikarrak?
Oro har, emakume afrikarrez hitz egi-
ten denean gutxiesteko da. Inoiz ez dira 
aipatzen adibidez eskubide berdintasu-
na borrokatzen lehen lerroan aritu di-
ren emakumeak, bizikidetzaren alde lan 
handia egin dutenak… Kultura gutxikoak 
bagina bezala irudikatzen gaituzte, nahi-
koa prestaturik ez bageunde bezala, dio-
te ahulak garela… Topiko andana. Pros-
tituzioan dagoena sarri engainatu egin 
dute, bai, baina emakume indartsuak 
izaten jarraitzen dute. Errepikatzen dut: 
migrazio bakoitza prozesu ezberdin bat 
da, ezin ditugu emakume afrikar guztiak 
biktima gisa etiketatu. Emakume por-
tzentaje altu bat komunitatearen zutabe 
dira Afrikan, komunitateek funtziona-
tzen dute emakumeen lanaren inguruan.

Kuriosoa da emakume migratzaileak 
ahultzat hartzea, hain bidaia 
arriskutsu eta gogorra egiteko gai 
izan direnean.
Egia da emakume izateagatik are bidaia 

  mikel garCia iDiakez       DaNi blaNCo

Sistema diseinatuta dago 
emakume migratzailea biktima 
sexual edo lan esplotazioaren 

biktima izateko

Emakume izateagatik, 
gizonek baino are migrazio 

prozesu gogorragoa bizi 
dugu; emakumeak dira 

bidaian xantaia eta 
indarkeria gehien 
jasaten dutenak”
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eta migrazio prozesu gogorragoa bizi 
behar izaten dugula, salto egin beharreko 
horma gehiago dugulako, gizon migra-
tzaileek baino. Emakumeak dira adibidez 
bidaian xantaia eta indarkeria gehien ja-
saten dutenak, biolentzia sexuala milita-
rren partetik, migratzaileen euren par-
tetik bidaian eta kanpalekuetan… Hori 
errealitate ukaezina da, hona iristen di-
ren emakumeek kontatzen digute. Ho-
rregatik, sarri gizonen babesa behar dute 
pasabide klandestinoetan, edo gizonen 
borondatearen menpe daude, baina ez 
emakume ahulak direlako, beste aukera-
rik ez dutelako baizik. Egin kontu, hile-

koa duen emakumeari ziurrenik ez diote 
itsasoratzen utziko, debekatua du, 
esaten dutelako odolaren usai-
nak marrazoak erakartzen 
dituela. Pateran sartu nahi 
badute, hilekoa ez iza-
teko emakumeek pasa 
behar dituzten egoerak 
beldurgarriak dira. Ho-
rrelako estigmatizazioa 
gizonek ez dute bizi.

Beste adibide bat: bi-
daian behin baino gehiago-
tan bortxatu dute emakumea, 
haurdun geratu da eta hegoaldeko 

mugara iristean [Maroko, Aljeria…] erdi-
tu da, bada konboiek esango dio-

te ez dutela jaioberririk onar-
tzen, zarata asko ateratzen 

dutelako. Haurra koskortu 
arte han geratzera kon-
denatuta dago emaku-
me hori.

Emakumeek jasaten 
dituzten gehiegikeriak 
handiak dira, tradizio 

patriarkal eta familiarren 
menpe: ezkontza behar-

tuak, mutilazio genitala… 
Azpiratze horrek pertsona gisa 

gutxiagotzen gaitu, baina egoera horie-
tan ere, harrigarria da emakumeak zer 
nolako indarra eta irmotasuna berega-
natzen duen, beti aurrera ekiteko, bere 
bizitzaren jabe egiteko. Hartzen dituzten 
erabakiak errazegi juzgatzen ditu gizar-
teak batzuetan, baina ezin da egoera bati 
buruz hitz egin, egoera hori eragin duen 
zergatia ezagutu gabe. Oro har, emakume 
afrikarrek partekatzen duten ezaugarri 
bat nabarmenduko nuke: abilak dira ir-
tenbideak aurkitzen, eta aurrera segitze-
ko baliabideak lortuko dituzte.

migratu ostean, helmugan ere 
aurreiritzi askori egin behar diote 
aurre.
Sarri shock egoeran iristen dira, zaurga-
rri, hiru horma handi igaro behar izan 
dituztelako: jatorrizko herrialdean bizi 
duten diskriminazioa, bidaian sexualiza-
tua eta merkantilizatua izatea, eta helmu-
gan trabak baino ez aurkitzea. Bizitakoak 
bizita, egokitzea gehiago kostatu ohi zaie. 
Hemen denbora bat daramagunok iri-
tsi berriak laguntzen ditugu, ez bakarrik 
oinarrizko arreta eskaintzen (leku bat, 
janaria, osasun arreta…), baita forma-
zioa eta aholkularitza juridikoa ematen 
ere. Gakoa da beraiek adierazten dituzten 
beharretatik abiatzea, horiei erantzuna 
ematen laguntzea, bakoitzaren bidaia eta 
bizitza-helburuak ezberdinak eta pertso-
nalak direlako. Aktiboki entzutea da gure 
oinarria, gizarte honetan maiz ez baitugu 
entzuten, eta funtsezkoa da norbere au-
tonomia errespetatzeko. Migratzaileek 
ahotsa dute, baina harrera-gizarteak ba-
tzuetan ahaztu egiten du hori, migratzai-
leak tratatzen ditu subjektu pasiboak 
bailiran, zer komeni zaien eta zer lortu 
nahi duten jakingo ez balute bezala.

Salaketa ildo bat ere badugu Karibun, 
migratzaileen eskubideak nola urratzen 
diren ikusaraztea helburu. Adibidez, mi-
gratzaileen CIE zentroetan egiten diren 

Geu gara migrazio 
ordenatua eskatzen 

lehenak, baina migrazio 
ordenatua ez da mugak 
ixtea, seguru bidaiatu 

ahal izatea baizik”
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basakeriez hitz egiten dugu, kartzelak 
baino okerragoak direlako. Edo Europa-
ko legeek nola darabilten migratzaileen 
eta bereziki migratzaile emakumeen aur-
kako indarkeria instituzionala, gure es-
kubideen kontra doazen egoerak 
sortzen dituztelako. Gure es-
kubideak babesteko ardura 
publikoa duten erakun-
deek kontrakoa egiten 
dute: ez dituzte bizitzak 
errespetatzen, zaurga-
rri egiten dituzte. Inor 
ez da ilegala, inork ez 
luke ilegala izan behar, 
eta manifestazioetan ozen 
aldarrikatzen dugu gure 
dokumentazioa arautzea eta 
lan egiteko aukera izatea, baina 
traba legal eta burokratikoak ikaraga-
rriak dira. Urteak eta urteak pasatzen 
ditugu, gure egoera legeztatu arte.

Babesteko behar lukeen 
legeak, beraz, klandestinitatera 
kondenatzen zaituzte.
Guztiz, paperik ez lortzeak babesgabe 
uzten gaituelako, eskubiderik, lan au-
kerarik eta aukera sozialik gabe. Euro-
pan, sistema diseinatuta dago emakume 
migratzailea biktima izateko, biktima 
sexual, edo lan esplotazioaren biktima. 
Are gehiago, lege horiek dira ume, ema-
kume eta gizon askoren bizitzak arris-
kuan jartzen dituztenak eta hainbate-
tan heriotzara kondenatzen dituztenak. 
Pertsonak legeztatzea da alternatiba 
erreal bakarra, elkarbizitza duina ber-
matzeko. Eta gu geu gara, migratzaileak, 
migrazio ordenatua eskatzen lehenak, 
itsasoan norbait hiltzen den bakoitzean 
sufritu egiten dugulako. Migrazio orde-
natuak, ordea, ez du esan nahi beti mu-
gak ixteaz hitz egiten jardutea, egiten 
duten moduan; esan nahi du jatorrizko 
herrialdeekin komunikazioa bilatu eta 
legearen barruan bidaiatu ahal izateko 
moduak ezartzea. Kontua zein da? Mi-
grazio ordenatu edo arautuaren atzean, 
gobernu bakoitzak nahi duena ulertzen 
duela. Pertsona batek bere herrialdea 
uzteko urteak eta urteak behar izatea 
nola izango da migrazio ordenatua? 
Gauzak ongi egitea da migrazio ordena-
tua, seguru bidaiatu ahal izatea.

Hainbat agintariren ahotan indarra 
hartzen ari den diskurtso xenofoboak 
beldurra ematen al dizu?
Migratzaileoi diskurtso xenofoboak ez 
digu beldurrik ematen, beti hor izan de-

lako eta gure bizitzetan beti oso pre-
sente egon delako. Beharbada harre-
ra-gizartea da gehiago harritzen dena, 
esplizituki hitz egiten delako horretaz, 
modu askean eta agerikoan ari baitira, 

baita instituzioetatik ere. Eta hori 
kezkatzekoa da, bai, esplizitu-

ki hitz egiteak indarra eta 
hauspoa ematen diolako 

muturreko diskurtso 
baztertzaileari. Baina 
garbi izan dezatela: dis-
kurtso horrek ez digu 
beldurrik ematen, ba-
dakigulako migratzea 

eskubidea dela, ez gara 
mesedeak eskatzen ari, eta 

estremista batzuk hau edo 
hura esaten ateratzen direlako ez 

gaituzte geldiaraziko, orain arte bezala 
borrokan jarraituko dugu. 

Hainbat agintarik bereizten dute 
etor daitezkeen eta etor ezin 
daitezkeen migratzaileen artean. 
lehenengo eta bigarren mailako 
migratzaileak daudela uste duzu?
Gure azalean bizi dugu hori: migratzai-
le afrikarrak zuzenean migratzaile eko-
nomiko gisa sailkatu dituzte, nahiz eta 
askok herrialdetik ihes egin gerragatik, 
indarkeriagatik, jazarpenagatik… Bel-
tza ikusten bazaituzte, joera da pentsa-
tzea diru arazoengatik bidaiatu duzula, 
ez zaituzte errefuxiatu politiko gisa ai-
tortzen. Gainera, hain da zaila epaitzea 
pertsona batek zergatik utzi duen atzean 
bere etxea, bere herrialdea; bidaia ba-
koitzaren atzean faktore ugariz betetako 
historia bat dago. Itsasoan edo basa-
mortuan bere bizia arriskuan 
jartzen duenak bake bila 
egiten du, ez gogo hutsa-
gatik. Eta migrazioaren 
arrazoia edozein dela 
ere, gogoratu nahi dut 
Giza Eskubideen Dekla-
razio Unibertsalak bere 
lehenengo artikuluan 
ezartzen duela pertso-
na guztiak jaiotzen direla 
libre eta berdin duintasun 
eta eskubidetan. Badakit nahiko 
utopikoa dela, baina hori ez da inolaz 
ere errespetatzen: migratzaileak objektu 
bihurtu eta sailkatu egiten ditu botereak.

2017an moha Gerehou 
elkarrizketatu genuen (2543. 
zenbakian), orduan madrilgo 
SoS Arrazakeriako presidente. 

Kontatu zigun migrazioari buruzko 
jardunaldietan aditu zuriek hartu 
ohi dutela hitza eta migratzaileak 
soilik gonbidatzen dituztela euren 
esperientzia azaltzeko, biktima 
gisa. oraindik ere hala al da?
Guk bizi izandako migrazio esperien-
tziak berak balio handia du, baina egia 
da migrazioa eragiten duten arrazoiez 
eta aurrera egiteko irtenbide eta ga-
koez ere hitz egin dezakegula, eta egia 
da harrera-gizarteak hor ez gaituela 
behar adina aintzat hartzen. Kongre-
suetan, foroetan eta sare sozialetan 
gero eta gehiago ikusten ditugu migra-
tzaileak ahotsa jartzen, baina orain-
dik asko dago egiteko. Eta hori esanda, 
azpimarratu nahi dut ez dugula erori 
behar “jarri beltz bat zure mahaian” di-
namikan, kultur aniztasuna landu du-
zun irudia emateko. Landu behar dena 
da migratzaileok nahikoa ahots izatea 
eta nahikoa gaitasun, atzean dugun ko-
lektibo oso batek entzun nahi duena 
transmititzeko. 

Emakume migratzaileen kasuan, are 
handiagoa da ikusezintasuna, baina bo-
rrokan ari dira baita ere.

orokorra da galdera, baina nola 
ikusten duzu Afrika?
Nik ere orokor erantzungo dizut. Espe-
rantzaren kontinentea da Afrika, nahiz 
eta Mendebaldeko eta Afrikako politi-
kari ustelek agintzen duten herrialde 
askotan eta bertako ondare eta abe-
rastasuna espoliatzen ari diren. Gerrek 
eraginda afrikar askok jasandako su-
frimendua eta pobrezia oraindik age-

rikoak dira, baina Afrikako emaku-
me eta gizonengan konfiantza 

daukat. Afrikak bakea de-
sio du. Gogoratu, Afri-

ka da humanitatearen 
erreserbaren bihotza.

Zein harreman duzu 
jaioterriarekin?
S e n i d e  a s k o  d i t u t 

Kongon eta harrema-
na mantentzen dut, nire 

identitatea ez dudalako 
inoiz galduko. Hogei urte bai-

no gehiago daramatzat Espainian bizi-
tzen, nire bigarren herrialdea da, baina 
begirada Kongon dut jarria, bertako 
jendeak behar gaituelako. Nahiko nuke 
nire sustraiekin elkartu eta zahar-
tzaroa nire herrialdean igaro, baina 
epe motzean zaila da nire etorkizuna 
zehaztea. 

Ez dugu erori behar 
'jarri beltz bat zure 

mahaian' dinamikan. 
Landu behar dena da 

migratzaileok nahikoa 
ahots izatea”

Diskurtso xenofoboak 
ez digu beldurrik 

ematen, badakigulako 
migratzea eskubidea 

dela; ez gaituzte 
geldiaraziko”


