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Aurkezpena
2022ko otsailaren 24an, Errusiako armadak Ukrainaren gaineko inbasio militarra hasi 
zuen, gerra-bitartekoekin eta inolako justifikaziorik eta probokaziorik gabe. Hamar egun 
lehenago, otsailaren 14an, Euskadik amaiera eman zion COVID-19ak eragindako osasun-
-larrialdiko egoerari. Inbasioa gertatu zen mundu osoak pandemiaren bigarren urtea be-
teko zuenean, okerrena atzean uzteko itxaropenarekin. Pandemia global bat kudeatzen 
amaitu gabe, beste krisi global bati aurre egin behar izan genion, hura ere ustekabekoa 
eta irismen, iraupen eta ustekabeko ondorioekin.

Ukrainaren inbasioa legezkotasuna eta nazioarteko zuzenbidea urratzen duen eta or-
dena geopolitikoa eta nazioarteko adostasun nagusiak zalantzan jartzen dituen giza es-
kubideen aurkako aldebakarreko erasoa izan zen eta da. Mehatxu globala eragin zuen, 
oraindik indarrean dagoena, eta ondorio humanitario, sozial, ekonomiko eta inflazionario 
larriak izan zituen. Munduko garraioan edo zerealen eta elikagaien, energiaren eta erre-
gaien edo industriarako osagai elektroniko eta ordezkoen horniduran eta prezioetan era-
gina izan duten krisiak eragin ditu. Eragin horiek guztiek eragin handiagoa dute herrialde, 
enpresa, familia eta pertsona kalteberetan.

Ondorio horiekin batera, nabarmendu behar da inpaktu humanitario zuzenak duen 
lehentasuna, daukan larritasunagatik. Inbasio horren ondorio nagusia pertsonen herio-
tza da. Hainbat iturriren arabera, inbasioak eragindako hildakoen kopurua 200.000 eta 
300.000 pertsona artekoa izan daiteke. UNICEFen arabera, gerra 7,5 milioi haurren bizitza-
rako eta ongizaterako mehatxu zuzena da. Inbasioaren ondoriorik bidegabeena biktima 
horien familien eta hurbilekoen sufrimendua da. Zaurituen sufrimendua. Inolako arrazoi-
rik gabe, beren herrialdea, herria, auzoa, etxea, tresnak eta oroitzapenak beren proiektu 
profesionalen edo bizitza- eta familia-proiektuen ibilbide naturala haustera zetozen gerra-
-tramankuluen inpaktuak hondatzen zituela ikusi duten pertsonen sufrimendua.

Izugarrikeriatik ihes egin behar izan zuten milioika pertsona lekuz aldatzea sufrimendua-
ren eta bidegabeko urratzearen beste adierazpen bat da. Nazio Batuen datuen arabera, 
lehen hilabetean soilik hiru milioi eta erdi pertsona baino gehiago atera ziren Ukrainatik. 
Gehienak Poloniara, Hungariara, Moldaviara, Errumaniara eta Eslovakiara joaten ziren, bai-
na, asteek aurrera egin ahala, joan-etorriak Europar Batasun osora eta munduko beste he-
rrialde batzuetara zabaltzen joan ziren. ACNURek uste du inbasioaren hasieratik 18 milioi 
pertsona baino gehiagok zeharkatu dituztela Ukrainako mugak, nahiz eta 10 milioitik gora 
itzuli ahal izan ziren. Ondorioz, oraindik 8 milioi pertsona daude beren herrialdetik kanpo.

Gerraren ondorioek eta ikuspegi geopolitikotik antolatu beharko liratekeen erantzunek 
euskal erakundeen gaitasunen, baliabideen eta eskumenen eremua gainditzen dute. Ez 
bakarrik euskal erakundeenak, baita Espainiako Estatuarenak eta EB osatzen duten es-
tatu bakoitzarenak ere. Hala ere, Euskadik eta euskal erakundeek ez zuten konpromisoa 
saihestu. Iritzia eman eta jarrera hartu zuten. Argi eta garbi adierazi zuten inbasioa gai-
tzesten zutela, eta Europako eta nazioarteko batasunaren irizpidea babesten zutela horri 
erantzuteko eta Ukrainako herriari eta Gobernuari laguntzeko.

Eremu geopolitikoan, eskumenak Euskadiren gaitasunak gainditzen baditu, elkartasuna-
ren arloan eskumen osoa du. Eskumen propioekin du zerikusia, baina, horietatik harago, 
konpromiso etikoa aukeratzeko borondatearekin eta gaitasunarekin du zerikusia. Elkar-
tasunaren arloan, EAEko erakundeak dira eskudunak, hirugarren sektore sozialeko era-
kundeak dira eskudunak, familiak dira eskudunak eta gure komunitatea osatzen duten 
pertsonak dira eskudunak. 2022ko otsailaren 24tik 2023ko otsailaren 24ra arte, elkarta-
sun-ibilbide bat egin dugu Ukrainaren eta Euskadiren artean, Euskadiren eta Ukrainaren 
artean. Memoria honek prozesu horren ibilbidea eta mugarri nagusiak dokumentatu eta 
laburbiltzen ditu.
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Urtebeteko
elkartasun-kronika

I. Lehen urratsak

Inbasioaren hasierari buruzko lehen albisteak gertatu zirenetik, EAEko erakundeek eta hi-
rugarren sektore sozialak gero eta lankidetza-prozesu handiagoa hasi genuen, gerra hark 
zekarren drama humanitarioaren aurrean elkartasun eraginkorra artikulatzeko, eta, bere-
ziki, lehenik eta behin, pertsona eta familia errefuxiatuen eta, aurrerago, harrerako euskal 
familien premiei erantzuteko. Otsailaren 24a baino astebete geroago, hiru mailatako el-
karrizketa zegoen martxan: sailen artekoa, Eusko Jaurlaritzaren barruan; Eusko Jaurlari-
tzaren artekoa, foru-aldundiekin, EUDELekin, udalekin eta Espainiako Gobernuarekin; eta 
erakunde horien eta hirugarren sektore sozialaren artekoa.

2022ko martxoaren 3an, Europako Batzordeak argi berdea eman zion Kontseiluaren 
2001eko uztailaren 20ko 2001/55/EE Zuzentarauaren aplikazioari. Zuzentarau horrek na-
zioarteko aldi baterako eta berehalako babesa ematen die Ukrainatik lekualdatutako per-
tsonei, urtebetez, eta bi urtez luza daiteke. Babes horrek honako hauek dakartza berekin: 
bizileku- eta lan-baimena ematea, prestakuntza jasotzea, hezkuntzarako eskubidea; osta-
tu egokia edo hori lortzeko bitartekoak; gizarte-laguntzaren eta elikaduraren arloko beha-
rrezko laguntza; eta arreta medikoa.

Euskadik, Eusko Jaurlaritzak, erakundeek, hirugarren sektore sozialeko entitateek eta eus-
kal gizarteak hasiera-hasieratik adierazi zuten Ukrainatik datozen errefuxiatuak hartzen 
laguntzeko borondate esplizitua. Erabaki hori printzipio etikoetan eta elkartasun-printzi-
pioetan oinarritzen da, bai eta gizarte zibilaren eta administrazio publikoen erantzukizun 
eta erantzunkidetasuneko printzipio arauemaileetan ere.

Ikuspegi etikotik, Migraziorako Euskal Itun Sozialak, 2019ko azaroaren 30ean sinatu ze-
nak, oso maila handiko adostasun sozialarekin, politikoarekin eta parlamentarioarekin, 
erreferentzia-esparru bat eskaintzen du. Dokumentu horrek dioenez, migrazioaren edo 
asiloaren arloan, printzipio etiko nagusia jaso beharko genukeena eskaintzea da, antze-
ko egoera batean egonez gero. Munduko edozein pertsonak bere lurra utzi behar izan 
dezake, indarra edo gerra dela medio. Gure aurrekoetako askori gertatu zitzaien. Ikuspegi 
humanitario hori duintasunaren, elkartasunaren eta unibertsaltasunaren ikuspegian oi-
narritzen da.

Erantzukizunaren eta erantzunkidetasunaren ikuspegitik, euskal erakundeok 2001/55/EE 
Zuzentaraua betetzeko konpromisoa hartzen dugu, baita giza eskubideen nazioarteko 
zuzenbidearen, nazioarteko zuzenbide humanitarioaren eta errefuxiatuen nazioarteko 
zuzenbidearen betebeharrak ere. Estatuaren erantzuna osatzeaz gain, euskal administra-
zioen eskumena eta konpromisoa da errefuxiatuak integratzea eta hezkuntza-, osasun- 
eta gizarte-zerbitzuetara eta, oro har, gizarte-politika eta -laguntzetara iristea.

II. Jarraipen-mahaia eta Lehen Kontingentzia-plana

2022ko martxoaren 10ean, Iñigo Urkullu Lehendakariak Ukrainako errefuxiatuen harre-
rarako Jarraipen-mahaia deitu zuen Lehendakaritzan. Bileran parte hartu zutenak hona-
ko hauek dira: Lehenengo Lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburu Josu Erkoreka, 
Bigarren Lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburu Idoia Mendia, Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako sailburu Beatriz Artolazabal, Hezkuntzako sailburu Jokin 
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Bildarratz, Osasuneko sailburu Gotzone Sagardui, bozeramaile eta Kultura eta Hizkuntza 
Politikako sailburu Bingen Zupiria, Etxebizitzako sailburuorde Pedro Jauregui, Arabako 
Diputatu nagusi Ramiro González, Bizkaiko Diputatu nagusi Unai Rementeria, Gipuzkoa-
ko Diputatu nagusi Markel Olano eta EUDELeko Presidente Gorka Urtaran, Denis Itxaso 
Gobernuaren ordezkaria; eta baita gizarte-erakunde hauetako ordezkariak: CEAR, Zehar 
Errefuxiatuekin, Gurutze Gorria, ACCEM, MPDL, Caritas eta Ellacuria Fundazioa.

Bilera hartan, Eusko Jaurlaritzak Lehen Kontingentzia-plana aurkeztu zuen, Ukrainako in-
basioaren ondorioz lekualdatutako pertsonei harrera egiteko. Plan hori koordinatuta egin 
zen foru-aldundiekin, EUDELekin eta gizarte-erakundeekin, betiere Estatuko Aldi Bate-
rako Nazioarteko Harrera eta Babes Sistemarekiko (SAPIT) osagarritasun-irizpidearekin. 
Plan horren helburua zen Irun, Oñati, Tolosa eta Berrizko zentroetan dauden plazak ur-
gentziazko lehen harrera baterako erabiltzea. Gainera, hoteletan ostatu hartzea aurreikusi 
zen, eta, bizitoki-irtenbide egonkorra emate aldera, aurreikuspen-lan bat hasi zen Aloka-
biderekin eta udalekin.

Aldi berean, herritarren elkartasuna bideratzeko posta elektronikoko helbide bat, infor-
mazio-telefono bat eta aurrez aurreko zerbitzu bat aktibatu ziren EAEko hiru hiriburue-
tan, Euskadira iristen ziren unetik ukrainiarrak hartzeko, informatzeko eta orientatzeko. 
Aurreikusten zen, halaber, itzultzaile boluntarioen sare bat eta hasierako informazio- eta 
harrera-zerbitzu bat antolatzea aireportuetan, tren- eta autobus-geltokietan.

Planak zehazten zuen, beren eskumenen arabera, foru-aldundiek beharrezko arreta es-
kainiko zietela familia-erreferenterik gabeko adingabeei eta kalteberatasun-egoeran dau-
den pertsonei, eta udaleko gizarte-zerbitzuek, bestalde, ohiko erreferente gisa jardungo 
zutela haiek gizarteratzeko.

III. Bigarren Kontingentzia-plana

Lehenengo Kontingentzia-plana premiazko erantzuna izan zen, oraindik oso mugatuak 
ziren informazio- eta aurreikuspen-testuinguru batean. Hiru asteko epean, datu gehia-
gorekin eta lehen harrera-esperientziak kontuan hartuta, lehen tresna hura egokitu eta 
bigarren plana prestatu zen.

Horrela, martxoaren 31n, Jarraipen-mahaiak Bigarren Kontingentzia-plana onartu zuen, Ukrai-
nako inbasioaren ondorioz lekualdatutako pertsonak hartzeko. Lehen planean aurreikusitakoaz 
gain, bigarren plan horrek erroldatzeko eta udal-zerbitzuetan arreta emateko beharrezkoak 
ziren baliabideak ezartzen zituen, baita errefuxiatuek hezkuntzarako, osasun-zerbitzuetarako 
eta enplegu-zerbitzuetarako eskubidea erabat baliatzeko aukera bermatzeko ere.

Etxebizitzaren arloan, bi bizitoki-irtenbide mota handi aurreikusten ziren: erakundeek 
eskainitako etxebizitzak edo eskaintza sozialekoak, eta harrera-familien etxebizitzak. Es-
kaintza instituzionalaren eta sozialaren kasuetan, jarraituko zen prozesua definitzen zuen 
planak. Horrez gain, laguntza psikosozialeko programa bat abian jartzea aurreikusten 
zen, bai lekualdatutako pertsonentzat, bai Txernobileko bazterketa-eremutik hurbil dau-
den haurrak hartzen dituzten pertsona eta familientzat, bai elkarrekin bizi ziren harrerako 
familiak eta harreran jasotakoak. Beste baliabide osagarri batzuk ere definitu ziren, hala 
nola emakumeen eta adingabeen salerosketaren prebentzioa indartzea eta laguntzeko 
gaitasuna duten beste erakunde edo instituzio batzuekin koordinatzea.

Bizi-sostegurako laguntza ekonomikoari dagokionez, eta laguntza ekonomiko hori ber-
matzeko Estatuaren mekanismoa zehaztuta ez zegoen bitartean, Eusko Jaurlaritzak akor-
dio bat egin zuen erakunde sozialen sare batekin eta Caritasekin, laguntza horiek behar 
zituzten pertsona eta familia errefuxiatuei bideratzeko eta helarazteko. Horretarako, Az-
ken Sarea Indartzen programa hartu zen erreferentzia gisa. Programa hori ere Caritasekin 
eta pandemian zehar erakunde sozialen sare batekin lankidetzan garatu zen.
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Gizartearen artikulazioari eta antolaketari dagokionez, planak boluntarioen tokiko taldeak 
sortzera bideratzen zuen, eta talde horiek udalerri bakoitzean instalatutako familientzako 
erreferentzia-puntu gisa eskaintzen ziren. Proposamen horrek hiru helburu zituen: (1) le-
kualdatutako pertsonei laguntza, konpainia eta giza beroa ematea, (2) hizkuntza ikasten 
laguntzea eta (3) beren bizitzako ingurune berria ezagutzen laguntzea, bai zerbitzuen, 
saltokien edo garraioen erabileran, bai aisialdirako, autonomiarako edo gizarte- eta lan-e-
gokitzapenerako aukeren ezagutzan. Horrez gain, laguntza hori harrera-familietara zabal-
du da, eta harrera- familiei ematen zaien laguntza partekatu da haien gizarteratzean.

Ekimen horrek erreferentzia gisa hartzen zuen errefuxiatuak hartzeko eta integratzeko 
Babesletza Komunitarioaren ereduaren esperientzia, azken urteotan sustatu dutena Eus-
ko Jaurlaritzak, Ellacuria Fundazioak eta Caritas elkarteak, Espainiako Gobernuarekin si-
natutako hitzarmenaren bidez.

Bi Kontingentzia-planek bi lehentasun izan zituzten: lehenik, hasierako edo larrialdiko 
harrera bermatzea; eta, bigarrenik, gizarte- eta komunitate-integrazioko prozesuak la-
guntzea eta indartzea. Harrezkero, eta urte honetan zehar, Ukrainako errefuxiatuen ha-
rrerarako Jarraipen-mahaia 20 aldiz bildu da. Gertakizunen bilakaerari egokitutako Kon-
tingentzia-planetan ezarritako jarraibideek beren jarduera garatzeko esparru gisa balio 
izan dute.

IV. Isuri Funtsa eta bere bost programak

Apirilaren 8an, Eusko Legebiltzarrak Osoko Bilkura monografiko bat egin zuen Ukrainako 
egoerari buruz. Lehendakariak, besteak beste, Isuri Gizarte-larrialdietarako Funtsa iraga-
rri zuen, bi ildotan egituratuta: batetik, egoera horrek Euskadin sektore ahulenetan duen 
eraginari aurre egiteko, eta, bestetik, pertsona eta familia errefuxiatuei eta harrera-familiei 
laguntzeko.

Bigarren ildo horretako neurriak aldi baterako babes-estatutua zuten errefuxiatu ukrai-
niarrei harrera egitera bideratu ziren. Isuri Funtsaren jarduera-ardatz hori bost programa 
osagarri hauen bidez hedatu zen:

- Lehen Harrerako Programa. Programa horren esparruan, Eusko Jaurlaritzak Es-
tatuko Administrazio Nagusiaren esku jarri zituen Oñati, Tolosa, Irun eta Berriz-
ko aldi baterako harrera-zentroak. Lurralde historiko bakoitzean telefono bat eta 
harrera-zentro bat gaitu ziren, Gurutze Gorriak kudeatuta, bai eta Zehar Errrefu-
xiatuekin elkarteak kudeatutako helbide elektroniko bat ere, elkartasun-eskain-
tzak bideratzeko. Material sinpleak argitaratu ziren ukraineraz, ohiko galderen eta 
erantzunen dokumentuekin, bideoekin, kartelekin, gida batekin eta 19 aldiz argi-
taratu den aldizkako informazio-buletin batekin. Aldi baterako babes-estatutua 
aitor zedila eskatzeko gaitutako Polizia Nazionaleko komisaria bakoitzean, itzul-
tzaile bat jarri zen.

-Azken Sarea Indartzen-Ukraina Programa. Laguntza ekonomikoa emateko progra-
ma bat, 3.000.000 eurokoa, per tsona eta familia errefuxiatuei oinarrizko premiak 
estaldura emateko laguntzak aurreikusten zituena. Programak laguntza hori es-
kaini die Euskadira iritsi diren eta euskal familien etxeetan dauden 1.633 bizikide-
tza-unitateri, horietako batzuk ukrainar jatorrikoak.

- Loturak Programa. Programa horretan funtsezkoa da Euskadiko Hirugarren Sekto-
re Sozialeko erakundeen zeregina. Errefuxiatuak harremanetan jartzen ditu progra-
mak indartu edo sortzen dituen harrera komunitarioko tokiko sareekin. Tokiko ha-
rrera-sareak aktibatzen ditu babesletza komunitarioko eredu batetik. Aurrekontua 
500.000 eurokoa da. Programa horri esker, 184 familia harreragilek eta 218 familia 
ukrainiarrek laguntza pertsonalizatua jaso dute.
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- Berritze Programa. Arreta psikosozialeko programa, 500.000 eurokoa. EAEko etxeetan 
hartutako pertsona eta familia ukrainarrak zein harrera-familiak artatzen ditu. Azken 
horien artean sartzen dira Txernobileko haurrak hartzeko elkarteei lotutakoak; izan ere, 
kezka bereziz bizi izan dute Ukraina Errusiak inbaditu izanak eragindako larritasun- eta 
inkomunikazio-egoera, Txernobileko bazterkeria-eremuaren ondoan. Berritze Programak 
balorazio psikologikoa egiten du eta abordatze terapeutiko egokiena planteatzen du, 
gerra-inpaktuak eragindako trauma osteko antsietate- eta estres-koadroei aurre egiteko, 
eta, gainera, kaltetutako pertsonei dolua egiteko prozesuan laguntzeko. Programa horri 
esker, 570 pertsonari lagun tza eta arreta psikosoziala eskaini zaie.

- Aukerak Suspertzen Programa. Eskolaz kanpoko hezkuntza-errefortzuko programa 
bat. Bere helburua da eten digitala ezabatzea eta gizartean desabantaila-egoeran 
dauden haurren, nerabeen eta familien gaitasunak indartzea ikaskuntza-
jardueretarako, ikastetxetik kanpo. Ukrainatik datozen haurrek eta nerabeen 
integrazio akademikoa errazteko, Aukerak Suspertzen Programak 300.000 eurotan 
handitu du bere aurrekontua. Urte honetan zehar, 69 haur eta nerabe errefuxiatuek 
eta 29 familiek parte hartu dute eskolaz kanpoko hezkuntza-errefortzu horretan.

Isuri Funtsaren bost programa horien diseinuan eta ezarpenean, Hirugarren Sektore So-
zialeko erakundeek zeregin erabakigarria izan dute. Ekarpen hori Berdintasun, Justizia 
eta Gizarte Politiketako Sailarekin eta Ukrainako errefuxiatuen harrerarako Jarraipen-
-mahaiarekin lankidetzan eta koordinatuta egin da.

Jarraipen-mahai horretako kide iraunkorrak izan dira Gizarte Politiketako Sailburuorde-
tza, Migrazio eta Asilo Zuzendaritza, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkari tza 
Nagusia, Segurtasun Sailburuordetza, Hezkuntza Sailburuordetza, Etxebizitza Sailburuor-
detza, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, Gobernuaren Ordezkaritza, CEAR, 
Zehar Errefuxiatuekin, Gurutze Gorria, ACCEM, Caritas eta Ellacuria Fundazioa.

V. Lankidetza-sare bat

Urte honetan zehar, Euskadin lankidetza publiko-sozialeko sare zabal batek funtzionatu 
du, elkarrekin koordinatutako eragile instituzional eta sozial ugarirekin:

· Espainiako Gobernua arduratu da Aldi Baterako Nazioarteko Harrera eta Babes Sis-
temaren (SAPIT) erantzuna antolatzeaz, CEAR –Euskadin dituen plazetarako sarbi-
dea koordinatzen duena–, Gurutze Gorria edo ACCEM bezalako erakundeen bidez. 
Era berean, Euskadin aldi baterako nazioarteko 4.180 babes-eskaera kudeatu ditu, 
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin itzulpen-zerbitzuetan.

· SAPITek, Eusko Jaurlaritzak Irunen, Oñatin, Tolosan eta Berrizen dituen lau zentroen 
laguntzarekin, 627 plaza eskaini ditu lehen harrerako zerbitzuan aldi baterako ba-
bes-estatutua duten pertsonentzat (apirilaren 20ko datua, serieko maximoa izan 
zena, eta pixkanaka 244 plazaraino jaitsi da 2023ko otsailean).

· Lehendakaritzak Kontingentzia-planak egitea koordinatu zuen, bai eta Jarraipen-
-mahaia sortzea eta dinamizatzea ere. Sailen, erakundeen eta gizartearen erantzu-
na koordinatzen lagundu du, baita datu-buletinak kudeatzen ere.

· Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak Isuri Funtseko bost programen 
diseinua eta kudeaketa koordinatu du, Euskadiko hirugarren sektore sozialeko sa-
reko hainbat erakunderekin lankidetzan, eta, gainera, erantzuna lehen egunetik 
koordinatu du, bai eta Jarraipen-mahaiaren koordinazioa eta dinamizazioa ere, 
Lehendakaritzarekin batera. Bestalde, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Sailaren mende dauden Irun, Tolosa, Oñati eta Berrizko zentroetan sortutako 325 
plazetan 71 ukrainarri lagunentzako arreta eskaini du Eusko Jaurlaritzak SAPITen.
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· CEARek, antzemandako beharrak Jarraipen-mahaira eramateaz gain, Euskadiko 
SAPITeko plazetarako sarbidea koordinatu du, eta horien zati bat zuzenean kudeatu 
ere. Ukrainatik etorritako 1.387 errefuxiatu artatu ditu guztira, CEARek berak kudea-
tutako zentroetan.

· Gurutze Gorria SAPITeko plazen zati bat zuzenean kudeatu duen beste erakundee-
tako bat da. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren hasierako harrera-zerbitzua ere artatu du, 
945 222 222 telefonoaren eta hiru euskal hiriburuetako hiru harrera-zentroen bidez, 
eta 925 pertsonari eman die zerbitzua.

· ACCEM da SAPITeko plazen zati bat zuzenean kudeatu duen beste erakunde bat. 99 
errefuxiaturi zerbitzua eman die, eta hautemandako premien berri eman dio Jarrai-
pen-mahaiari.

· Zehar Errefuxiatuekin erakundeak euskal herritarrengandik sortu diren boluntario-
tza-ekimenak koordinatzeko eta antolatzeko ezarritako errefuxiatuak@euskadi.eus 
helbide elektronikoaren bidez jasotako mezuak kudeatu ditu. Oñatiko eta Tolosako 
zentroen kudeaketa bere ardurapean du.

· Caritasek Azken Sarea Indartzen programaren bizi-sostenguari laguntza ekonomi-
koa emateko aktibatutako hirugarren sektore sozialeko erakundeen sarea eta pro-
grama koordinatu ditu, eta 2.929.509 euro banatu dizkie 1.633 bizikidetza-unitateri 
2023ko otsailaren 24ra arte.

· Ellacuría Fundazioak, Caritasekin batera, pertsona eta familia errefuxiatuei eta ha-
rrera-familiei laguntzeko Loturak Programa koordinatzen du, eta herritarren bolun-
tariotza-eskaintzak aktibatu ditu, tokiko gizarte-laguntzako taldeak indartzeko edo 
abian jartzeko.

· Agintzari kooperatibak laguntza psikosozialeko Berritze Programa koordinatzen du, 
babes-estatutua duten 258 pertsonari eta 312 harreragileri lagunduz.

· Osakidetzak 1.214 DAST txartel (Aldi baterako Osasun Laguntzako Dokumentua) eta 
1.887 OTI (Osasun-txartel indibiduala) banatu ditu, eta behar izan duenari osasun-a-
rreta eskaini dio.

· Hezkuntza Sailak 1.027 matrikulazio egin ditu Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hez-
kuntzan, Lanbide Heziketan eta Batxilergoan (558 neska eta 469 mutil). Hizkuntza 
Eskola Ofizialetan eta Helduen Hezkuntza Zentroetan (HHI) 532 pertsona matriku-
latu dira.

· Segurtasun Sailak bereziki lehen uneetan eskatu den guztian lagundu du, iritsiere-
tan jarduteko protokolo bat prestatuz eta Ertzaintzari, Babes Zibilari eta Udal tzain-
goei informazioa emanez. Itzulpen-zerbitzuak jarri ditu, baita ukrainarra ere, 112 te-
lefonoan eta ertzain-etxeetan.

· Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak laguntza eman du harrera kudea-
tu duten gizarte-erakundeei etxebizitzak eskainiz.

· Foru-aldundiek beren gain hartu dute familia-erreferenterik gabeko adingabeei 
eta egoera ahulean dauden pertsonei arreta ematearekin lotutako guztia, eta, 
horretarako, koordinazio-mahai bat sortu dute Familia eta Haurren Zuzendari-
tzarekin batera.

· Udalek erroldatze-erantzukizuna hartu dute beren gain, eta oinarrizko gizarte-zer-
bitzuak eskaini dizkiete behar izan dituztenei.

· Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak Ukrainako krisi humanitarioari bu-
ruzko gune bat gaitu du bere webgunean, eta bilerak egin ditu GKEekin eta lagun-
tza humanitarioko erakundeekin.
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· Azkenik, Ukrainarekin lotutako hainbat elkarterekin izandako harreman estua na-
barmendu behar da, elkarte horiek elkartasun-ekimen ugari bultzatu eta bideratu 
baitituzte, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan. Hauek dira, zehazki, elkarte horiek:

- Ukrainia-Euskadi Elkarteak sentsibilizazio-ekintzak egin ditu eta laguntza ma-
teriala bidali du Ukrainara, eta, erakundeekin duen harremanean, Ukrainako 
eta Euskadiko egoerarekin lotutako informazioa eta beharrak helarazi ditu, 
itzultzaileei sarbidea errazteaz gain.

- SOS Ukraina Elkarteak errefuxiatuak lekualdatzea, familietan hartzea eta la-
guntzak, baliabideak eta enpleguak eskuratzea sustatu du. Erakundeekiko 
harremanetan, beharrak jakinarazi ditu eta harrera-familiekiko harremana eta 
Jaurlaritzak bultzatutako programekiko lotura erraztu ditu.

- Chernobil Elkartea, Chernobileko Umeak, Ukrania-Gaztea eta Chernobilen 
Lagunak. Txernobilgo haurrak hartzeko lau euskal elkarte horiek elkarteekin 
aldez aurretik loturak zituzten errefuxiatuak lekualdatzea eta familietan ha-
rrera egitea sustatu dute. Erakundeekiko harremanetan, premien berri eman 
dute, eta harrera-familiekiko harremana eta Jaurlaritzak bultzatutako progra-
mekiko lotura erraztu dute. Gainera, sentsibilizazio-ekintzetan eta Txernobil-
go zentral nuklearraren bazterketa-eremuaren ondoan korridore humanitario 
bat eskatzeko lanetan lagundu dute.

- GBGE Elkartea (Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea). Katowice-n (Po-
lonia) iragaitzazko harrera-proiektu bat garatu du, frantziskotarrekin lankide-
tzan, Txernobilgo bazterketa-eremuaren aldameneko familiei zuzendua ba-
tez ere. Proiektu horrekin lankidetzan aritu dira aurreko lau erakundeak, eta 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren laguntza izan du.

· Gainera, EAEko 1.500 familia inguruk, horietako asko ukrainarrak, hartu dituzte une-
ren batean etxean ukrainarrak diren pertsonak eta familiak. Horiekin batera, milaka 
pertsona edo familia anonimok lagundu diete Ukrainatik etorritako pertsona eta 
familia errefuxiatuei gizarteratze-prozesuan. 
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Azken gogoeta batzuk
· Zailtasun eta ziurgabetasun guztiak gorabehera, batez ere lehenengo asteetan, 
aurtengo elkartasun-esperientziak balorazio positiboa merezi du, erantzun 
humanitarioa eta komunitarioa emateko gaitasunagatik, premia izan duten pertsonei 
eta familiei eskainitako estaldurengatik eta memoria honek gaur aurkezten duen 
balantzeagatik.

· Edonola ere, balorazio on horrek soila eta diskretua izan behar du nahitaez, eta ez 
du inolako hiperbolik edo autokonplazentziarik izan behar: “Besterik gabe, egin behar 
zena egin da”. Bestalde, ez da ahaztu behar erantzun bat izan dela beren bizi-prozesuak 
hautsi zaizkien errefuxiatuen sufrimendu bidegabeari. Sufrimendu sakon horrek bere 
horretan dirau, elkartasuna gorabehera. Edozein baloraziok kontuan izan behar du 
errealitate hori.

· Autokritika eta etengabeko hobekuntza izan dira Jarraipen-mahaiaren ohiko 
funtzionamendu-irizpidea. Bilera bakoitzean, antolatzen ari ginen erantzunean aurkitzen 
genituen gabeziak eta hobetu beharreko alderdiak aztertu dira. Ezin zen bestela 
izan, gertakari ezezagun baten aurrean geundelako, bai intentsitate eta dimentsio 
kuantitatiboari dagokionez, bai aurreikuspenari eta denboran duen hedadurari 
dagokienez.

· Memoria honek islatzen duen balantze ona funtsezko arrazoi baten ondorio da: 
elkartasunak lankidetza-sare gisa jardun du, errefuxiatuen harrerarako Jarraipen-
mahaian ondo koordinatuta. Lankidetza-sare horrek lan-metodologia sistematizatuarekin 
funtzionatu du. Metodo horrek esparru bat definitu zuen, bi Kontingentzia-planen 
bidez, eta bileren bidez lan-helburuen jarraipena egiteko eredu bat ezarri zuen, egoera 
ebaluatzeko datuen aldizkako buletin batekin osatzen dena.

· Lankidetza publiko-publikoa eta publiko-soziala oso positiboa izan da. Modu 
deszentralizatuan eta lankidetzan, hobeto erantzun ahal izan diegu EBn zehar joan-
etorri askeak egin ditzaketen pertsonen eta familien beharrei; izan ere, askotan, beren 
senideekin edo aldez aurreko loturak dituzten pertsonekin elkartzea bilatzen dute.

· Jarraipen-mahaiaren inguruan sortutako lankidetza-espazioa oso emankorra izan da 
instituzioen eta gizarte-erakundeen artean, bai SAPITi lotutakoekin –Gurutze Gorria, 
CEAR edo ACCEM–, bai Zehar Errefuxiatuekin, Caritasekin eta Ellacuría Fundazioarekin, 
zeinak Agintzari sarearekin batera bultzatu baitituzte Isuri Funtsaren programak.

· Lankidetza-sare horri esker, horrelako egoerei emandako erantzunak egokitu eta 
hobetu ahal izan ditugu, Eusko Jaurlaritzak SAPITen estatu-sistemak dituen baliabideak 
eta programak osatuz. 

· Ibilbide horretan oso harreman hurbila eta positiboa izan da ukrainarren elkarteekin 
edo Ukrainarekin loturak dituzten pertsonek osatutako elkarteekin, bai eta Txernobilgo 
haurrak hartzeko lau elkarteekin ere, premiak hautemateko, haiekin batera erantzunak 
eraikitzeko eta bizi duten egoera benetan zailean laguntzeko.

· Euskadik, euskal instituzioek eta Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeek giza 
duintasunaren neurriari harrera egiteko ahalegina egin dugu. Lankidetzan aritzeko 
borondatea eta konpromiso etikoa lehenesteko erabakia faktore erabakigarriak izan dira 
aurtengo ibilbidea azaltzeko. Agindu etikoak arau-indarra izan du. Humanitatearen eta 
gizatasunaren ikuspegiak izan du lehentasuna.
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2022ko otsailaren 24an inbasioa hasi 
ondorengo mugarri nagusiak

Martxoaren 1a. Asilo- eta babes-mahai interinstituzionalerako deialdia egiten da. Beatriz Arto-
lazabal sailburua da mahaiburua, eta Marian Elorza Kanpo Harremanetarako zuzendaria ere 
bertan da. EAEko administrazioek eta hirugarren sektore sozialek egoera partekatzen dute.

Martxoaren 1a. errefuxiatuak@euskadi.eus iragarri da, tokiko administrazioen eta per tso-
nen eskaintza solidarioak bideratzeko. 945 222 222 telefonoa gaitu da, Euskal Autonomia 
Erkidegora iristen hasi diren edo bertan bizi diren pertsona eta familia ukrainiarrei arreta 
emateko.

Martxoaren 5a. Hiriburu bakoitzean harrera- eta arreta-zentro bat gaitu da, iristean infor-
mazioa eta orientazioa emateko.

Martxoaren 10a. Lan-mahai bat egin da, Lehendakaria buru dela. Bertan, Euskadiko 
I. Kontingentzia-plana aurkeztu da, Ukrainako inbasioaren ondorioz lekualdatutako 
pertsonak hartzeko.

Martxoaren 16a. Prentsaurreko bat egin da Txernobilgo haurrak hartzeko lau euskal el-
karteekin, Ukrainako egoerari eta elkartasun antolatuaren beharrari buruz. Aldi berean, 
diskrezioz lan egiten da korridore humanitario bat irekitzeko eskatzeko.

Martxoaren 17a. Jarraipen-mahaiaren bilera, Ukrainako inbasioaren ondorioz lekualdatu-
tako pertsonak hartzeko. Urte honetan zehar, 20 bilera egin dira, eta lehenengo hilabetee-
tan asterokoak izan ziren.

Martxoaren 21a. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak kontratatutako 
itzultzaile bat jartzen da hiriburuetako Polizia Nazionalaren hiru bulegoetako bakoi-
tzean, nazioarteko babes-eskaerak izapidetzen laguntzeko.

Martxoaren 23a. Ukraineraz kartelak banatzen dira aireportuetan, geltokietan eta beste 
gune estrategiko batzuetan, 945 222 222 telefonoarekin eta hiru hiriburuetako zentroen 
helbidearekin.

Martxoaren 31. Jarraipen-mahaiaren hirugarren bileran, II. Kontingentzia-plana aurkeztu da.

Apirilaren 7a. Ukrainako errefuxiatuen harrerarako jarraipen-mahaiaren bilera. Gober-
nuaren Ordezkaritzak azaldu du, alde batetik, zailtasunak daudela hiru ertzain-etxeetan 
Aldi Baterako Babesa eskatzeko hitzorduak kudeatzeko, eta, bestetik, zer baliabide dau-
den maiatzaren erdialdean ilarak desagertzeko.

Apirilaren 8a. Ukrainaren egoerari buruzko osoko bilkura monografiko bat egin da Eusko 
Legebiltzarrean. Lehendakariak gizarte-erreskaterako funts bat iragarri du, 15,1 milioi eu-
rokoa. Funtsak ildo bat du Ukrainako inbasioak Euskadin duen eragin ekonomikoari eta 
sozialari aurre egiteko, eta beste bat aldi baterako babes-estatutua duten pertsona eta 
familiei laguntzeko, 5,8 milioi euro, bost programatan: Lehen Harrerako Programa, Azken 
Sarea Indartzen, Aukerak Suspertzen, Loturak eta Berritze.

Apirilaren 14a. Eusko Jaurlaritzako Migrazio eta Asilo Zuzendaritzak argitaratutako “Ukrai-
natik lekualdatutako pertsonentzako harrera-gida” dokumentua eguneratzea.

Maiatzaren 2a. Familietan hartutako pertsonentzako dirulaguntzen Azken Sarea Indar-
tzen programa aktibatu da, 3 milioi euroko aurrekontuarekin. 300.000 euroko aurrekon-
tuarekin, eskolaz kanpoko hezkuntza-errefortzuko Aukerak Suspertzen Programa egokitu 
da, haur eta nerabe ukrainiarrak barne hartuta.
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Maiatzaren 26a. Eusko Jaurlaritzak akordio-proposamen bat bidali dio Inklusio, Gizarte 
Segurantza eta Migrazio Ministerioari, Jarraipen-mahaiak babestuta, erantzuna hobetze-
ko Ukrainatik aldi baterako babes-estatutua duten pertsonen ostatu-eskubideari dago-
kionez, 2001/55/EE Zuzentarauaren 13. artikuluak aitortzen duen bezala.

Ekainaren 1a. Loturak Programa jarri da abian, tokiko komunitateetan harrera egiteko eta 
integratzeko, bai eta Berritze Programa ere, ukrainiar pertsonei eta familiei laguntza psi-
kosoziala emateko eta harrera egiteko. Bakoitzak 500.000 euroko zuzkidura du.

Uztailaren 26a. Eusko Jaurlaritzak GLLak eta gizarte-erakundeentzako dirulaguntzak 
gehitzea onartu du, Ukrainako gerrak eragindako krisiaren ondorioak arintzeko.

Abuztuaren 24a. Inbasioaren sei hilabeteak direla-eta, Lehendakaria buru duen Ja-
rraipen-mahaiaren bilera bat egin da, eta Ukrainari lotutako erakundeekin ekitaldi 
bat ere bai.

Irailaren 29a. Ukrainako errefuxiatuen harrerarako Jarraipen-mahaiaren bilera. CEARek 
egiaztatu du iritsiera-kopuruak behera egin duela, nahiz eta iristen direnek kalteberata-
sun handiagoekin egiten duten. ACCEMek jakinarazi du larrialdietako plazak aldi batera-
ko harrera-plaza bihurtu dituztela, eta, beraz, ohiko prozedurara igaro direla.

Urriaren 27a. Ukrainako errefuxiatuen harrerarako Jarraipen-mahaiaren bilera. Gurutze 
Gorriak nabarmendu du moteldu egin direla Ukrainarako itzulkinak; izan ere, itzuli nahi 
dutenek atzeratu egiten dute beren erabakia hornidurarik ezari buruzko informazioen 
aurrean, elikagaien hornidura eta neguari begira berokuntza-zailtasunak barne.

Abenduaren 15a. Ukrainako errefuxiatuen harrerarako Jarraipen-mahaiaren bilera. CEAR, 
ACCEM eta Zehar Errefuxiatuekin erakundeek baieztatu dute egonkortasunari eusten 
zaiola, eta iritsiera-datuetan beheranzko joera dagoela. Egoera horrek aukera ematen du 
errutina normalizatuagoekin lan egiteko, gutxienez duela hilabete batzuetako salbues-
penetik urrun.

2023ko urtarrilaren 1a. Harrera-sistematik kanpo dauden ukrainar jatorriko biztanleei zu-
zendutako banakako laguntzak abian jartzeko prozedura artikulatzen da, Ministerioak ar-
gitaratutako Errege Dekretuak ezartzen duena eta Ministerioak finantzatzen duena.

2023ko otsailaren 24a. Jarraipen-mahaiaren 20. bilera egin da, Lehendakaria buru dela. 
Eusko Jaurlaritzak, bilkura honetan, “Ukraina-Euskadi: urtebeteko elkartasunaren memo-
ria” dokumentua aurkeztu du. Mahaiaren bileraren ondoren, Lehendakaritzan Euskadiren 
eta Ukrainaren arteko elkartasuna aitortzeko ekitaldia egin da.
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Datuen laburpena
NAZIOARTEKO BABESA
Euskadin 2001/55/EE Zuzentarauaren 13. artikuluak aitortzen duen aldi ba-
terako babes-estatutua eskatu duten pertsonak 4.180

Azken 12 hilabeteetan SAPIT Nazioarteko eta Aldi Baterako Babeserako Es-
tatuko Harrera Sisteman plaza bete duten pertsonak 1.488

2023ko otsailaren 24an lehen harrerako zerbitzuan (SAPIT) plaza betetzen 
duten pertsonak 244

OSASUN- ETA HEZKUNTZA-ZERBITZUAK
Osakidetzan DAST osasun-txartela eskatu duten pertsonak 1.214

Osakidetzan OTI osasun-txartela eskatu duten pertsonak 1.887

Euskadiko ikastetxeetan matrikulatzeko eskatu duten adingabeak 1.027

Euskadin beste irakaskuntza batzuetan matrikulatzea eskatu duten pertso-
nak (Hizkuntza Eskola Ofizialak eta Helduen Hezkuntzako Zentroak-HHI). 532

ESKAERA FUNTSAREN PROGRAMAK
Lehen harrerako programa: hasierako informazioa eta orientazioa
Eusko Jaurlaritzako Irun, Tolosa, Oñati eta Berrizko zentroetan plaza bete du-
ten pertsonak, SAPITek eskaintzen dituen plazen lehen harreraren osagarri 71

Gurutze Gorriak lagundutako Eusko Jaurlaritzaren hasierako harrera- eta 
orientazio-zerbitzuan artatu diren pertsonak 925

Zehar Errefuxiatuekin erakundeak artatutako elkartasun-eskaintzako mezu 
elektronikoen kopurua 3.652

Azken Sarea Indartzen programa: jasotako eta izapidetutako dirulaguntzak
Jasotako eta izapidetutako eskariak 1.690

Laguntza jaso duten bizikidetza-unitateak 1.633

Emandako zenbateko globala 2.929.509 euros

Loturak programa: tokiko harrera-taldeak (babesletza komunitarioa)
Lagundutako 184 familia-harrera 423 personas

16 tokiko harrera-talde 127 personas

218 lagundutako familia ukrainiar 453 personas

29 prestakuntza eta topaketa familia harreragileekin 321 personas

24 prestakuntza eta topaketa hartutako familiekin 317 personas

Bilerak elkarteekin (52) eta tokiko eragileekin 212 reuniones

Berritze programa: laguntza psikosoziala
Laguntza eta arreta psikosoziala jaso duten pertsonak 570

Aukerak Suspertzen programa: eskolaz kanpoko hezkuntza-errefortzua
Parte hartu duten haur eta nerabe errefuxiatuak 69

Parte hartu duten famiiak 29

FAMILIETAN HARRERA
Etxean uneren batean pertsona eta familia ukrainiarrak hartu dituzten EAE-
ko familien –horietako asko ukrainarrak– zenbatespena 1.500

Uneren batean EAEko familietan –horietako asko ukrainarrak– hartutako 
Ukrainako errefuxiatuen zenbatespena 3.500
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Eranskina
Urtebeteko harreraren balantzea zifretan

• I. Eusko Jaurlaritzaren hasierako harrera- eta orientazio-zerbitzuan Gurutze Gorriak 
artatutako pertsonak.

Apirilak 20 678
Apirilak 26 749
Maiatzak 5 769
Maiatzak 12 791
Maiatzak 19 819
Maiatzak 26 829

Ekainak 2 837
Ekainak 9 855
Ekainak 16 855
Ekainak 23 866
Ekainak 30 867
Uztailak 7 869
Uztailak 14 870
Uztailak 21 876
Uztailak 28 878
Irailak 29 901
Urriak 27 906

Abenduak 15 916
Otsailak 24 925

• II. Lehen harrerako zerbitzuan plaza duten pertsonak (Aldi Baterako Nazioarteko 
Harrera eta Babes Sistemaren barruan).

Apirilak 20 627
Apirilak 26 601
Maiatzak 5 625
Maiatzak 12 618
Maiatzak 19 581
Maiatzak 26 447

Ekainak 2 434
Ekainak 9 439
Ekainak 16 432
Ekainak 23 414
Ekainak 30 390
Uztailak 7 386
Uztailak 14 395
Uztailak 21 398
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Uztailak 28 381
Irailak 29 298
Urriak 27 279

Abenduak 15 239
Otsailak 24 244

• III. Euskadin aldi baterako nazioarteko babesa eskatu duten pertsonak.

Apirilak 20 1.800
Apirilak 26 2.039
Maiatzak 5 2.434
Maiatzak 12 2.646
Maiatzak 19 2.832
Maiatzak 26 3.060

Ekainak 2 3.219
Ekainak 9 3.309
Ekainak 16 3.382
Ekainak 23 3.421
Ekainak 30 3.435
Uztailak 7 3.475
Uztailak 14 3.504
Uztailak 21 3.545
Uztailak 28 3.587
Irailak 29 3.866
Urriak 27 3.914

Abenduak 15 4.046 
Otsailak 24 4.180

• IV. Osakidetzan Aldi Baterako Osasun Laguntzarako Dokumentua eskatu duten 
pertsonak.

Apirilak 20 1.130
Apirilak 26 1.243
Maiatzak 5 1.367
Maiatzak 12 1.442
Maiatzak 19 1.513
Maiatzak 26 1.548

Ekainak 2 1.557
Ekainak 9 1.564
Ekainak 16 1.557
Ekainak 23 1.545
Ekainak 30 1.529
Uztailak 7 1.526
Uztailak 14 1.521
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Uztailak 21 1.516
Uztailak 28 1.518
Irailak 29 1.445
Urriak 27 1.364

Abenduak 15 1.283
Otsailak 24 1.214

• V. Osakidetzan Osasun-txartel indibiduala (OTI) eskatu duten pertsonak.

Apirilak 20 321
Apirilak 26 404
Maiatzak 5 555
Maiatzak 12 665
Maiatzak 19 763
Maiatzak 26 840

Ekainak 2 910
Ekainak 9 972
Ekainak 16 1.053
Ekainak 23 1.106
Ekainak 30 1.138
Uztailak 7 1.152
Uztailak 14 1.194
Uztailak 21 1.223
Uztailak 28 1.245
Irailak 29 1.488
Urriak 27 1.584

Abenduak 15 1.738
Otsailak 24 1.887

• VI. Euskadiko ikastetxeetan matrikulatzea eskatu duten adingabeak.

Apirilak 20 422
Maiatzak 5 578
Maiatzak 12 689
Maiatzak 19 724
Maiatzak 26 748

Ekainak 2 768
Ekainak 9 769
Ekainak 16 769
Irailak 29 946
Urriak 27 962

Abenduak 15 982
Otsailak 24 1.027
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• VII. Euskadiko beste irakaskuntza batzuetan matrikulatzea eskatu duten pertsonak 
(Hizkuntza Eskola Ofizialak eta Helduen Hezkuntzako Ikastetxeak (HHE)).

Maiatzak 19 400
Maiatzak 26 416

Ekainak 2 411
Ekainak 9 411
Ekainak 16 411
Irailak 29 427
Urriak 27 411

Abenduak 15 449
Otsailak 24 532

• VIII. Jasotako eta izapidetutako laguntza ekonomikoak. 
Azken Sarea Indartzen-Ukraina Programa.

Jasotako eta 
izapidetutako 

eskariak

Laguntza jaso duten 
bizikidetza-unitateak

Entregatutako 
zenbateko osoa 

(eurotan)
Ekainak 2 660 409 246.463,00
Ekainak 9 667 582 428.958,12
Ekainak 16 771 703 532.710,45
Ekainak 23 900 778 684.646,27
Ekainak 30 904 828 853.138,67
Uztailak 7 914 842 940.538,93
Uztailak 14 915 868 1.069.318,93
Uztailak 21 915 877 1.196.826,81
Uztailak 28 942 903 1.232.113,81
Irailak 29 1.001 952 1.722.205,54
Urriak 27 1.098 1.049 2.072.933,24

Abenduak 15  1.179 1.123 2.479.773,87
Otsailak 24 1.690 1.633 2.929.509,00



Ukraina-Euskadi: urtebeteko elkartasunaren memoria

20

• IX. Bideratutako laguntzak/jarduerak.
Loturak Programa.

Artatutako 
kasu-kopurua

Artatutako 
pertsona-
kopurua

Ekainak 23

Harrera-familiak 98 229
Tokiko taldeak 10 43

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 121 277

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 7 62

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 2 16

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 18 elkarte 56 bilera

Ekainak 30

Harrera-familiak 98 229
Tokiko taldeak 11 43

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 121 277

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 8 128

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 2 16

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 18 elkarte 67 bilera

Uztailak 7

Harrera-familiak 106 246
Tokiko taldeak 19 43

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 130 288

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 8 128

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 2 16

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 19 elkarte 75 bilera

Uztailak 14

Harrera-familiak 110 257
Tokiko taldeak 19 43

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 136 299

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 8 141

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 2 16

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 21 elkarte 87 bilera
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Artatutako 
kasu-kopurua

Artatutako 
pertsona-
kopurua

Uztailak 21

Harrera-familiak 122 276
Tokiko taldeak 20 47

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 149 318

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 12 151

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 4 37

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 24 elkarte 97 bilera

Uztailak 28

Harrera-familiak 128 291
Tokiko taldeak 23 62

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 156 333

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 15 204

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 4 37

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 26 elkarte 104 bilera

Irailak 29

Harrera-familiak 159 361
Tokiko taldeak 16 102

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 183 382

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 19 238

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 34 183

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 30 elkarte 150 bilera

Urriak 27

Harrera-familiak 172 401
Tokiko taldeak 17 110

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 201 422

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 23 268

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 35 192

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 37 elkarte 163 bilera
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Artatutako 
kasu-kopurua

Artatutako 
pertsona-
kopurua

Abenduak 15

Harrera-familiak 178 411
Tokiko taldeak 17 117

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 212 432

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 28 310

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 20 278

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 41 elkarte 195 bilera

Otsailak 24

Harrera-familiak 184 423
Tokiko taldeak 16 127

Lagundutako familia 
ukrainarrak guztira 218 453

Prestakuntzak eta topaketak 
harrera-familiekin 29 321

Prestakuntzak eta topaketak 
harreran dauden familiekin 24 317

Bilerak beste elkarte eta tokiko 
eragileekin 52 elkarte 212 bilera

• X. Laguntza eta arreta psikosoziala jaso duten pertsonak.
Berritze Programa.

Ekainak 9 165
Ekainak 16 199
Ekainak 23 238
Ekainak 30 302
Uztailak 7 374
Uztailak 14 416
Uztailak 21 427
Uztailak 28 450
Irailak 29 527
Urriak 27 546

Abenduak 15 570
Otsailak 24 570


