
Azken urteotan, diskurtso populistek eta 
xenofoboek indarra hartu dute, eta, ondorioz, 
gutxiengoekiko, migratzaileekiko, errefuxia-
tuekiko edo aniztasun kulturalarekiko 
aurreiritziak areagotu egin dira. Zurrumurru 
eta albiste faltsuak gero eta ugariagoak dira, 
eta herritarren kontsumorako prest daude.
 
Zurrumurruen aurkako jarrera hartuta, 
herritarrek ariketa kritiko bat egiten dute, 
zurrumurrua bilatu, alderatu eta salatzeko. 

Hona hemen 2019rako gure plana. 
Zurea ere izatea gustatuko litzaiguke.

NEWS

Gizartea sentsibilizatzeko estrategia bat da. 
Diskriminazioa prebenitzea, bizikidetza hobetzea eta 
aniztasun kulturalaren onurak aprobetxatzea du xede, 
modu horretan, herritar guztien pertzepzioak, jarrerak 
eta jokabideak aldatzea sustatzeko.

Estrategia horren helburua hau da: immigrazioaren, 
babeslekuen eta kultura-aniztasunaren aurka sortzen 
diren zurrumurru, estereotipo negatibo, aurreiritzi eta 
albiste faltsuen ondorioei aurre egitea. Zergatik? 
Traba handia direlako kultura aniztasunean oinarritu-
tako gizarte batean elkarren arteko harremana eta 
bizikidetza eskuratu ahal izateko. Jarrera xenofoboaren 
eta diskriminatzailearen haztegi dira.

Getxo, hain zuzen ere, kulturarteko udal-politikan koka-
tuta dago; politika hori udalak sustatzen du hainbat 
pertsonak eta erakundek osatutako sare baten 
laguntzarekin. 

Estrategia hori ZAS! Zurrumurruen Aurkako Euskal 
Sarearen baitan dago, eta ekimenera geroz eta gehiago 
atxikitzen ari diren estatuko eta Europako hiriekin 
lotura du, ANTIRUMOURS GLOBAL proiektuaren bidez.

Herritarrak, banaka nahiz erakundeetako ordezkari gisa 
(erakunde sozialak, kulturalak, kiroletakoak, politikoak, 
erlijiosoak...), inplikatu eta trebatzea, zurrumurruen 
aurkako agenteen sare bat sortzeko.

Pentsamolde kritikoa sustatzea eta estereotipo, aurrei-
ritzi eta zurrumurru faltsuen ondorio negatiboei buruz 
sentsibilizatzea; horretarako, aniztasunaren inguruko 
kontakizun negatiboak zalantzan jarriko dira eta ekintza 
berritzaileak eta parte-hartzaileak inplementatuko dira. 

Agenda politikoan eta sozialean eragitea, hartara, 
aurreiritziak murriztea eta diskriminazioa prebenitzea 
gizartearentzat oso helburu kolektibo garrantzitsua dela 
onartzeko.
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ABIAN DA 2019KO 
zurrumurrurik EZ 
ESTRATEGIA

Zer da Zurrumurrurik 
EZ estrategia?

Zeintzuk dira 
helburuak?

Loroa 
     erbia 
delakoan?



Zurrumurruen aurkako egunerokoan baliatzeko 
prestakuntza, informazioa eta gaitasunak.
Egunak: martxoaren 26tik apirilaren 11ra arte. 
(astearteak eta ostegunak)
Ordutegia: 19:00-21:00 
Tokia: Romo Kultur Etxea - RKE (Santa Eugenia 
plaza, Areetako metro-geltokia)
Izen-ematea: 
www.getxo.eus/antirumores
Herritarren Arretarako Bulegoak
Lehentasuna: 
Getxon bizi edo lan egiten duten pertsonak.
Haurtzaindegi-zerbitzua (gutxienez, bi egun 
lehenago eskatu behar da)

Zurrumurruen aurkako gazteen ekintza-talde bat 
sortzeko lanean ari gara. Eta dagoeneko talde 
eragile aparta daukagu.  

Zeregin horri ekiteko Getxoko AISIBIZIA elkartearen 
laguntza jaso dugu. Irailean zurrumurruen aurkako 
laugarren gazte topaketa egingo dugu 

Zurrumurruen aurkako agenteek identifikatutako 
gaiak aztertuko dira, patxadaz eta sakonean.
Irailak 21 / urriak 19 / azaroak 16 / abenduak 14 
(larunbatetan). Ordutegia: 11:00-14:00
Izen-ematea: 
www.getxo.eus/antirumores
Herritarren Arretarako Bulegoak
Tokia: 
Romo Kultur Etxea - RKE
(Santa Eugenia plaza, Areetako metro-geltokia)
Haurtzaindegi-zerbitzua (gutxienez, bi egun 
lehenago eskatu behar da)

Zurrumurruen aurkako agente izateko modu asko 
daude, baina, zalantzarik gabe, agerikoena Getxoko 
tokiko taldearen parte hartzea da. 

Hausnarketa eta ekintzarako espazio bat da, estra-
tegiaren alde aktiboa izateko eta estrategiak gero 
eta eragin handiagoa izan dezan laguntzeko. 
Euskadiko, Estatuko eta Europako beste udalerri 
askotako herritarrekin batera egingo dugu bidaia 
hori. Badaukazu gogorik?

Jakin-mina eta interesa duten Getxoko herritarren-
tzat, hemen edo han jaio direnak, udalerrian dagoen 
aniztasuna goraipatzen dutenak, hau da, elkar 
ezagutu, uneak partekatu eta pertsonen arteko 
zubiak (euskal kulturaren eta Getxo beren etxe 
bilakatu zuten pertsonek ekarritako kultura-aniztasun 
handiaren arteko zubiak) eraiki nahi dituztenentzat.

Kontsulta ezazu agenda, hemen: 
www.getxo.eus/bizilagunak
 

Datak: 2019ko urria 
Informazio gehiago, hemen: antirumores@getxo.eus 

Zurrumurrurik EZ
agenteen oinarrizko
prestakuntza

Zurrumurruen aurkako
2019ko gazte topaketa

Sakontzeko
tailerrak

Zurrumurrurik EZ
tokiko taldea

BIZILAGUNAK
jarduerak

Gure lantaldea

Administrazio publikoko
eta erakunde 
laguntzaileetako 
pertsonei zuzendutako
prestakuntza

Nola har dezaket parte?

Abentura honetan AMEKADI elkarteko Aida, Ane, Josebe eta Leticia izango 
ditugu lagun. Gainera, AISI BIZIAko begiralea den Jonek ere parte hartuko 
du, abentura honetan murgiltzen diren gazteekin bitarteko-lanak egingo 
dituena.

Harremanetarako telefonoa: 662 425 662
Helbide elektronikoa: antirumores@getxo.eus 

Nortzuk dira Getxon habia egin duten 
loro berritsu horiek? 

Oharkabean, habia egin dute gurean. Hain dira
deigarriak ezen erraztasun handiz identifikatuko
ditugun, baina, ez da dirudiena bezain sinplea izango.

Otsailean Billamonteko Kultur Etxeko sarreran  
(Algorta) hasiko gara ipintzen, eta aurrerantzean bes-
te leku batzuetan jarriko dugu gure soinu-instalazioa, 
gero eta jende gehiagok gure estrategiarekin bat egin 
dezan.

Facebook  @antirumores @ZasAntirumor @antiRumoursGlobal 

Getxoko udalerriko zurrumurruen
aurkako ekintzei eta kulturarteko jarduerei
buruzko informazioa jasonahi baduzu,

eman izena gure datu-basean. 
Horretarako bi modu daude:

1. ON LINE.
www.getxo.eus/kulturartekotasuna/
informazioa 

2. HERRITARREN ARRETARAKO 
BULEGOETAN INPRIMAKI BAT BETEZ.

14 urtez azpikoak: guraso-ahala edo 
tutoretzaren titularrak egin behar du 
izena-ematea, baliagarria izan dadin.

Izena ematen duten lehenengo 300 lagunek zurrumurruen aurkako 
erosketa-poltsa bat jasoko dute opari gisa; izan ere, zurrumurru xenofo-
boen eta albiste faltsuen merkatuan beherapenak hasi direla ematen du.

Ez ahaztu sare sozialetan ere
bagaudela. Jarrai gaitzazu!

Argazkia: III. Zurrumurruen aurkako 
Gazte Topaketa

Argazkia: Zurrumurruen aurkako agenteak


