
 

Ei Ei dut Izena  , laster 10 

urte ukanen ditut 

Birmania da nere 

herria 

Nere burasoek lanik ez 

dute 

gutti dugu jateko 

Thailandiara joaiten gira 

herri hori aberatsagoa 

da, baina zaila da han 

bizitzea 

Aitak obralekuan  

lan egiten du 

lana lanjerosa da  

eta gutti pagatua 

Elkarte batek laguntzen 

gaitu 

Eskolara joaiten 

ahal naiz 

nere deretxoak ikasten 

ditut 

harro naiz 

 nere eskubideen zaintzeaz 

haurrak bere deretxoak 

ezagutzea zergatik hain 

premiatsua da 

Salif dut Izena ,   

10 urte ditut 

Afrikako Tchad herrian 

sortua naiz 

 

nere herrian gerla dago 

talde armatuek herrixkak 

atakatzen dituzte 

Cameroun herrirat ihes 

egin behar izan dugu 

iheslari kanpamendu 

batean bizi gira 

zaila da han bizitzea 

terroristak badira 

Cameroun uzten dugu  

berriz Tchadera joaiteko 

Orain Tchaden bakea da 

kanpamendu batzuetan 

bizi gira 

Scout batzuek  

laguntzen gaituzte 

ihes egin den herrirat 

itzultzea  

beti posible ote da ? 

ni sortu aintzin, amak 

Senegal herria utzi du 

ez zuen lanik 

atzemaiten 

 

Sekou dut izena 

Mauritanian sortua naiz, 

ama Europara zoalarik 

basamortua 

trebeskatzen dugu 

gizon armatuek  

lasterkatzen gaituzte 

Marokon geldi arazi 

gaituzte 

zaila da arabe hizkuntza 

ikastea 

desberdina  baitnaiz, 

denek begiratzen naute 

zaila da nere bizia 

elkarte batek laguntzen 

gaitu 

Eskolara joaiten ahal naiz 

nola herritarrekin bizi  

ez badakigu herriaren 

hizkuntza 



 

Lalita dut Izena,  

10 urte ditut 

Bangladesh da nere herria 

Ama Qatar herrira 

joaiten da lanerat 

agian sosa igorriko dauku 
Gure auzoan, “handiek” 

dute legea egiten 

haur klub batetara 

gomitatua naiz 

bizitzeko eta lan egiteko, 

eskola uzten dut,  

bakarrik baitnaiz 

han ongi zaindua  

eta lasai bizi naiz 

ama etxera itzultzen da 

ez du sosik irabazi 

talde batek ama 

laguntzen du  

bere enplegua sortzen 

azkenean elgarrekin gira 
laguntza bat onartzea 

aise ote da ? 

Pedro dut Izena,  

 9 urte ditut 

Espainako Sevilla hirian 

bizi naiz 

larrialdia da 

Aitak lana galdu du 

Aita Frantziara doa,  

kusi baten etxera 

lan ttipiak baizik ez ditu 

atzemaiten 

haren hutsa sentitzen 

dut 

triste naiz 

aitak formakuntza bat  

egin du 

lan bat ongi pagatua 

atzeman du 

haren gana goaz, urus 

naiz 

lekua ez dut ezagutzen 

horrek kezkatzen nau 

inportantea ote da 

familian elkarretaratzea 

? 

Kanaan herriko Josepe 

naiz 

nere aitatxi harat jin zen 

bizitzerat 

nere anaiak jelos ziren 

egipton esklabo gisa saldu 

naute 

Faraonek konfiantza 

egin dit 

baina faltsuki akusatua 

presondegira bota naute 

Faraoni amets bat argitu 

diot 

Egipto herria gosetetik 

zaindu dut 

faraonen aholkulari 

bihurturik 

nere familia aterbetzen 

dut eta anaiei barkatzen 

nere haurrideak gaizki 

tratatuak  izanen dira 

eta Jainkoak libratuko ditu 

zer ekartzen ahal diete 

immigranteek aterbetzen 

dituzten herrieri ? 


