
DUELU MIGRATORIOADUELU MIGRATORIOA



ZER DA?ZER DA?



�� Duelo Duelo migratorioamigratorioa, , pertsonakpertsonak aldaketarenaldaketaren bat bat eginegin etaeta
berebere nortasunarennortasunaren parte den parte den zerbaitzerbait galtzengaltzen dueneanduenean
gertatzengertatzen den den berrorganizatzeberrorganizatze prozesuaprozesua da. da. 

�� MigrazioarenMigrazioaren ataleanatalean adibidezadibidez horihori zehazkizehazki ikusikus
dezakegudezakegu.  .  

Izan ere, Izan ere, banakakoakbanakakoak migratzenmigratzen duenduen momentuanmomentuan, , 
beretzatberetzat arrotzaarrotza den den mundumundu batean batean integratuintegratu beharrabeharra
dudu. . GaineraGainera, , ezez dugudugu ahaztuahaztu beharbehar hainbathainbat urtetanurtetan
berebere parte izan parte izan direndiren; familia, kultura, ; familia, kultura, hizkuntzahizkuntza, , 
erlijioaerlijioa…… atzeanatzean utziutzi beharbehar dituela dituela etaeta horrekhorrek pertsonapertsona
horrenganhorrengan izugarrizkoizugarrizko eraginaeragina izatenizaten dudu. . 

KontuanKontuan izan izan beharbehar dugudugu, , herrialdezherrialdez aldatzeanaldatzean, , guregure
bizimodubizimodu guztiaguztia ere ere radikalkiradikalki aldatzenaldatzen deladela etaeta
psikologikokipsikologikoki guregure barneanbarnean horrekhorrek ondorioondorio
desberdinakdesberdinak izatenizaten dituditu..



DUELU MOTA DUELU MOTA 

DESBERDINAKDESBERDINAK



Familia Familia etaeta lagunengandiklagunengandik banatzeabanatzea:: Familia Familia etaeta
lagunengandiklagunengandik banatzeakbanatzeak ezez dudu gauzagauza onikonik
ekartzenekartzen pertsonarenganpertsonarengan. Izan ere, . Izan ere, edozeinedozein
momentutanmomentutan banakoakbanakoak norbaitennorbaiten beharrabeharra izan izan 
etaeta iiññoror alboanalboan ezez izateanizatean bakarrikbakarrik sentitzensentitzen
diradira. . HorrekHorrek; ; depresioakdepresioak, , antsietateaantsietatea……etaeta
horrelakohorrelako gaitzakgaitzak sufritzerasufritzera eramateneramaten dituditu. . 

Ama Ama hizkuntzarekikohizkuntzarekiko dueluaduelua: : PsikoanalisiarenPsikoanalisiaren
teoriateoria indartzenindartzen duenezduenez, , hizkuntzakhizkuntzak, , 
kulturakkulturak……garrantziagarrantzia handiahandia dudu goregore
nortasuneannortasunean. . EtaEta horrekinhorrekin batera, batera, baitabaita txikitxiki--
txikitatiktxikitatik bakoitzakbakoitzak ikasiikasi etaeta erabilierabili duenduen ama ama 
hizkuntzanhizkuntzan. . BerazBeraz, , horihori galtzeakgaltzeak ere ere eragineragin
handiahandia izatenizaten dudu.  .  



MailaMaila sozialensozialen aldaketaaldaketa: : SozietateSozietate desberdindesberdin batera batera 
mugitzenmugitzen zaraeneanzaraenean mailazmailaz ere ere aldatualdatu egitenegiten duzuduzu
etaeta horrekhorrek ekonomikokiekonomikoki gehienbatgehienbat eraginaeragina izatenizaten dudu. . 
AdibidezAdibidez, , lehengolehengo lurraldeanlurraldean balitekebaliteke erdierdi mailarenmailaren
parte izan parte izan etaeta migratzeanmigratzean mailamaila baxueneanbaxuenean
aurkitzeaaurkitzea..

NazionalitateNazionalitate galtzeagaltzea:Txikitatik:Txikitatik ikasiikasi duzunduzun etaeta parte parte 
zarenzaren nazioarennazioaren ezaugarriakezaugarriak galtzeakgaltzeak ere ere aldaketakaldaketak
ekartzenekartzen dituditu..

SeguritateSeguritate fisikoafisikoa galtzeagaltzea:: HerrialdezHerrialdez aldatzeakaldatzeak, , fisikokifisikoki
integratzeaintegratzea ere ere exisjitzenexisjitzen dudu etaeta horihori batzuetanbatzuetan oso oso 
konplikatuakonplikatua izatenizaten da. da. GaineraGainera, , osasunosasun arloariarloari
erreparatuzerreparatuz ere, ere, arazoakarazoak sortusortu daitezkedaitezke hainbathainbat
faktorefaktore aldatzenaldatzen baitirabaitira zurezure bizitzanbizitzan. . AdibidezAdibidez: : 
KlimaKlima, , higieneahigienea, , gaixotasungaixotasun aldaketaaldaketa……



KulturarekikoKulturarekiko dueluaduelua:: AldatzenAldatzen direndiren
aspektuetarikoaspektuetariko askoasko, kultura , kultura arlokoakarlokoak diradira. . 
AdibidezAdibidez; ; janzkerajanzkera, , elikaduraelikadura, , ohiturakohiturak……EtaEta
honekhonek aldatzeanaldatzean, , bizitzabizitza ere ere bortizkibortizki aldatzenaldatzen da. da. 

LurraldeLurralde galtzeagaltzea etaeta paisaiapaisaia aldaketaaldaketa:: BanakakoaBanakakoa
hazitakohazitako lurraklurrak etaeta inguruakinguruak izugarrizkoizugarrizko
garrantziagarrantzia dudu. Izan ere, . Izan ere, pertsonakpertsonak lurralurra berebere
aitzindarienaitzindarien sinbolosinbolo gisagisa hartzenhartzen dudu etaeta horihori
aldatzeanaldatzean berarentzatberarentzat paisaiapaisaia desberdinadesberdina
ikusteakikusteak zerzer pentsapentsa ematenematen dio.   dio.   



TEORIA PRAKTIKANTEORIA PRAKTIKAN



��SONAM TSOMONSONAM TSOMON--I INKESTAI INKESTA



SonamSonam TsomonTsomon, , KatmandukoaKatmandukoa da da etaeta
txikitxoatxikitxoa zeneanzenean IndiaraIndiara emigratuemigratu zuenzuen
txinatarrentxinatarren inbasioagaitikinbasioagaitik. . NafarroaraNafarroara
emigratuemigratu zuenzuen berebere alaba alaba etaeta gizonarekingizonarekin..

GaurGaur egunegun TafallanTafallan bizibizi da da etaeta elkarrizketanelkarrizketan
ondorengoaondorengoa azalduazaldu zidanzidan::

�� InguruneaIngurunea faltan faltan botatzenbotatzen zuelazuela, izan ere, , izan ere, 
berebere jaioterriajaioterria mendizmendiz josita josita dagodago etaeta gaurgaur
egunegun bizibizi den den lekualekua denadena laualaua da. da. 
((LurraldeLurralde galtzeagaltzea etaeta paisaiapaisaia aldaketarialdaketari
dagokionadagokiona).).

�� BereBere gurasoengurasoen falta falta itzelaitzela somatzensomatzen duela duela 
ere ere adieraziadierazi zidanzidan. (Familia . (Familia etaeta
lagunengandiklagunengandik banatzearibanatzeari dagokionadagokiona).).



�� ElikaduraElikadura aldetikaldetik ere, ere, desberdintasunakdesberdintasunak
nabariaknabariak direladirela esanesan zidanzidan, , bainabaina, , beraienberaien
etxeanetxean jatorrizkojatorrizko janariekinjanariekin elikatzenelikatzen direladirela
azpimarratuazpimarratu zuenzuen. (. (KulturarekikoKulturarekiko dueluaridueluari
dagokionadagokiona). ). 

�� ErlijioErlijio budistakoabudistakoa da da etaeta horrekhorrek ere ere eraginaeragina
izan izan zuenzuen. . ZailaZaila eginegin baizitzaionbaizitzaion bertonberton bizibizi
etaeta berebere benetakobenetako erlijioaerlijioa praktikatzenpraktikatzen
segitzeasegitzea. (. (KulturarekikoKulturarekiko dueluaridueluari dagokionadagokiona).).

�� BertokoBertoko jendeakjendeak, , fisikokifisikoki desberdinadesberdina zelazela etaeta
begiradabegirada zorrotzakzorrotzak botatzenbotatzen zizkiotelazizkiotela ere ere 
esanesan zuenzuen etaeta horihori, , lehenengotanlehenengotan gogorragogorra
izan izan zelazela berarentzatberarentzat. (. (SeguritateSeguritate fisikoafisikoa
galtzearigaltzeari dagokionadagokiona). ). 



THE ENDTHE END

ZUEN GUSTOKOA IZAN DELAKOAREN ZUEN GUSTOKOA IZAN DELAKOAREN 
ESPERANTZAZ AGURTZEN ESPERANTZAZ AGURTZEN 
ZAITUZTEGU!!! ZAITUZTEGU!!! 
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