
1994. urteaz geroztik Getxoko Udala Bir Ganduz dairarekin senidetuta dago, 1994ko 
ekainaren	24ko	osoko	bilkuran	aho	batez	hartu	zen	erabakiaren	ondorioz.

Getxo	eta	Sahararen	arteko	senidetasuna	batez	ere	hiru	programatan	gauzatzen	da:

•	 “Oporrak	bakean”.	Adingabeko	sahararrak	hartzea	udan.

•	 “Elkartasun	karabana	Sahararekin”.	Oinarrizko	elikagaien	bidalketa	Aljeriako	
Tindufeko	kanpalekuetan	errefuxiatuta	bizi	diren	pertsonei.

•	 Ezindutako	pertsonen	zentroa:	Tindufeko	Errefuxiatuen	Kanpalekuetan	dibertsitate	funtzionala	daukaten	
pertsonekin lan egiten duten zentroak.

GETXO ETA SAHARA

#GetxoBiziEzazu

Doako alea

ALE bEREZIA 
www.getxo.eus 
www.getxoberri@getxo.eus
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OPORRAK BAKEAN
UDA HONETAN HAR EZAZU SAHARAR UME BAT



ELKARRIZKETA

Oskar, Nerea eta Mariñe Elejaga alaba (11 urte) luza-
roan ibili ziren udan haur bat hartzeko ideiarekin, eta, 
azkenean, igande arratsalde batean "ATFAL elkartearen 
iragarki bat ikusi genuen. Familien bila zebiltzan, eta orduan 
erabaki genuen deitzea eta parte hartzea",  azaldu digu Ne-
reak.  
Beharrezkoak ziren izapideak egin ostean, hamar ur-
teko Monina Mohamed neskatoa etxera iritsi zitzaien. 
Lau anai-arreben artean bigarrena da, eta Tindufen 
(Aljeria) dagoen Saharako errefuxiatuentzako kanpa-
mentuetan bizi da. Gogoan dute hasiera pixka bat zaila 
izan zela; izan ere, neskatoa oso txikia zen, eta familia-
ren falta sumatzen zuen. Gainera, ez zuen gaztelaniaz 
hitz egiten. «Hasieran, pixka bat gogorra egin zitzaigun, 
triste etorri zen, beldur zen, dena zen berria berarentzat, 
familiaren falta sumatzen zuen. Lagun zein senideen la-
guntzarekin, konfiantzarekin eta babesarekin, gero eta zo-
riontsuago ikusten genuen, eta familiako beste kide bat da 
orain», gogoratu du Oscarrek. Alabak hauxe gehitu du: 
«Hasieran Monina oso triste zegoen, etengabe egiten zuen 
negar, baina denborak aurrera egin ahala, hobetzen joan zen, 
gero eta lagun gehiago egiten eta asko disfrutatzen».

Nesken arteko harremanak ere hobera egin zuen, elkar 
ezagutzeko lehenengo egunak pasa ondoren. Monina 
gaztelania ikasten joan zen, eta hobeto ulertzen zioten 
elkarri. Gainera, bi neskek Saharako haurrekin anto-
latutako jardueretan eta Mariñeren lagunekin eginda-
koetan parte hartu zuten. Mariñek hauxe du gogoan: 
«Txarrena triste zegoenean eta negar egiten zuenean 
izan zen, eta, amaieran, joan behar izan zenean, lagun 
minak ginelako, eta pena handia eman zidalako. «One-
na oso ondo moldatu ginela izan zen, eta niretzat ahizpa bat 
da». 

ATFALen laguntza
Oscar eta Nerea bat datoz, biek diotelako ATFAL el-
karteak asko lagundu ziela prozesu osoan. Informazio 
eskaintzen zien eta topaketak antolatzen zituzten gai-
nerako harrera-familiekin. Bestalde, interprete bat izan 
zuten medikuarenera joateko. «ATFALek dena errazten 
dizu, harremana oso jariakorra da, egunero daude laguntza 
eskaintzeko prest egoeraren bat konpontzen ez badakizu. Ika-
ragarri ona da hori, eta asko eskertzen diegu babesa». 

Oso esperientzia positiboa
Hiru getxotarrek uste dute oso esperientzia positiboa 
izan dela hasierako zailtasunei aurre egin eta gero. 
Orain, errepikatzeko asmoa dute, eta datorren udan 
ere Monina Mohamed hartuko dute etxean. Horrela, 
bi hilabeteetan goi-tenperaturetatik urruntzeko auke-
ra emango diote, bai eta medikuarenera joateko ere. 
«Lagundu ahal diezula ikusteak ondo sentiarazten zaitu, eta, 
gainera, lotura sendo bat sortu dugu, beti egongo gara lotu-
ta, familiako beste kide bat da. Orain harreman estua dugu, 
astero hitz egiten dugu WhatsApp-etik», nabarmendu du 
Nereak. Bestalde, Monina Aste Santuan bisitatzera joa-
teko asmoa du familiak, kanpamentuetara, neskaren 
familia ezagutzeko; izan ere, Mariñek amaitzeko esan 
duenez «errepikatu egin nahi dut, eta haren familia ezagu-
tu, horregatik joan nahi dut bisitan».

IX. mendetik sahararrak bizi 
izan dira bertan. Espainiak 1886. 
urtean hasi zuen kolonizazio-
prozesua, eta 1934. urtean lortu 
zuen 1976. urtera arte. Espainiak 
1976. urtean abandonatu zuen 
Mendebaldeko Sahara, eta Ma-
roko eta Mauritaniaren esku utzi 
zuen (ibilaldi berdearen eta hiru 
alderdiko hitzarmenen ostean, 
Nazioarteko Zuzenbidean balio-
rik ez dutenak). 

Lurraldea, batik bat, Marokok 
okupatzen du gaur egun, eta He-
goaldeko Probintziak izena jarri 
dio. Dena den, Nazio Batuek ez 
dute Marokoko subiranotasuna 
aitortzen, eta Fronte Polisarioak 
ere ez du onartzen. Gainera, 
1976. urtean independentzia al-
darrikatu zuten, eta Saharar Ara-
biar Errepublika Demokratikoa 
(RASD) sortu. Saharar Arabiar 
Errepublika Demokratikoa ardu-
ratzen da Marokok kontrolatzen 
ez duen ekialdeko eskualdearen 
administrazioaz, eta Lurralde Li-
beratuak izena jarri die. 

1976. urtetik, biztanle saharar 
gehienak Tindufeko errefuxia-
tuen kanpamentuetan (Aljeria) 
bizi dira, autodeterminaziorako 
erreferendumaren zain.

• Getxo Pro Sahara Atfal. 658. 
751.359 / atfalgetxo@gmail.com

• Getxoko Udala. Lankidetza. 
94.466.00.17 / lankidetza@ge-
txo.eus

Oskar Elejaga, Nerea Lasa eta Mariñe Elejagak osatutako familiak etxeko ateak ireki zizkion Monina 
Mohamed-i iazko udan, Getxo Pro Sahara–ATFAL elkarteak udalarekin lankidetzan antolatzen duen Opo-
rrak Bakean programan parte hartzea erabaki eta gero. Hasierako zailtasunak gainditu ondoren, oso espe-
rientzia positiboa izan zen; hortaz, berriz parte hartzea erabaki dute.

«Orain bat gehiago gara familian» 
Oporrak Bakean programako Saharako neska bat hartu ostean
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Berriro Saharako umeak Getxora 
etorriko dira uda pasatzera. Gure 
helburua da, saharar herriareki-
ko elkartasuna sustatzeaz gain, 
10-12 urteko adingabeei beste 
kultura bat eta beste bizimodu 
batzuk ezagutzeko aukera ema-
tea. Horretarako Saharako ume 
hauek etxean hartzen dituzten 
familia getxotarrak behar ditugu.

Getxo Pro Sahara ATFAL
Atfal 1997an sortu zen, saharar 
herriari laguntzeko Getxoko el-
karte gisa. 
Udalak eta elkarteak, hitzarmen 
baten bitartez, udan saharar 
adingabekoak hartzeko hitzar-
mena daukate.
Programaren helburuak
• Saharar adingabekoen oina-

rrizko beharrizanak asetzea 
hilabete hauetan.

• Azterketa mediko orokorra, 
begietakoa eta hortzetakoa 
ahalbidetzea.

• Beren bizilekuko klima gogo-
rra pairatzea ekiditea, tenpe-
raturak 55ºCra iritsi ahal dire-
lako.

• Trukaketa kulturala.
• Getxotarren artean Sahara-

ko herriak bizi duen egoeraz 
sentsibilitatea sortzea.


