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No sigas la corriente, 
ante los rumores:

Infórmate. Piensa. Actúa.

Zurrumurruen aurrean:
joan haize kontra!

Informatu. Pentsatu. Ekin.

AL LORO CON LOS RUMORES

EZ ESAN LOROKERIARIK!
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Ekintza eta 
Sentsibilizazio 
estrategia bat da

kultura-aniztasunaren, etorkinen eta errefuxiatuen aurkako estereotipo negatiboei nahiz aurreiritziei aurre egiteko.
Horretarako, hauxe burutzen da: 

  Prestakuntza eta informazioa.  
 Norbanakoen, organizazioen eta erakundeen parte-hartze aktiboa.  
 Kontzientzia kritikoaren garrantzia bistaratzen duten ekintzak. 

Getxo udalerriak hartu duen kultura arteko hiriaren estrategiaren baitan kokatzen da. 2013. urtean hasi zuen 
ibilbidea, Barcelona Antirumors estrategia oinarri hartuta.  

Getxoko Udalak eta 200 pertsonak baino gehiagok (bai beren kabuz, bai erakunde nahiz elkarteen ordezkaritzan) 
gizartea eraldatzeko aurrerapauso bat ematea erabaki dute. 

EAEko, Espainiako eta Europako beste hiri batzuetan estrategiak burutzen dituzte eta gero eta lotura gehiago izan 
behar dugu horiekiko.

Zergatik INPORTA zaizkigu ZURRUMURRUAK?
Bizikidetzarako kalte-iturria izan ohi direlako. 
Zurrumurru bat ohar bat da, txiste bat, watsapp bidez jaso dugun mezua, metroan entzun dugun elkarrizketa 
osatugabea, egiaztatu gabeko albistea, etab.  

Taldearen irudi negatiboa sorraraz dezaketelako, gure gizartean irudizko hormak eraikiz. 
Izan ere, zurrumurruek bolborak bezala hartzen dute su...  

  Askoz errazago baita entzuten duguna sinestea, heltzen zaigun informazioa egiaztatzea baino.  
  Etengabe heltzen zaizkigulako aurreiritziak indartzen dituzten informazio osatugabeak, manipulatuak eta 
  objektibotasun gutxikoak. 
  Orokortu ohi dugulako.

Ahuldu egin nahi ditugu, horiek zabaltzeko 
katea  apurtu, kontzientzia sustatu eta jarrera 
kritikoa bultzatu.
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Zurrumurruen aurkako
proiektua...



GUZTIOK DAUKAGU GURE TOKIA ZURRUMURRUEN AURKAKO ESTRATEGIAN  
ZURRUMURRURIK GABEKO GIZARTEA GIZARTE HOBEA DA

BAT EGIN EZAZU ETA ALDAKETAREN PARTE IZAN!
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Zurrumurruen 
aurkako 

Estrategia? 
Tolerantea, inklusiboa eta kultura-artekoa den gizartearen aldeko apustua egin nahi duten norbanako, erakunde eta 
entitateek bultzatutako mugimendua da. 

Haien helburua gure gizarteak kontzientzia hartzea da, hau da, kultura-aniztasunaren, etorkinen eta errefuxiatuen aurkako 
estereotipo negatiboek nahiz aurreiritziek sor dezaketen haustura sozialak dakartzan arriskuez jabetzea. 

Norbanakoek eraldatzeko duten ahalmena aitortzen du estrategiak, eta herritarrak kritikoak izan daitezen egiten du lan. 
Tresnak:

1. ZURRUMURRUEN AURKAKO AGENTEEN PRESTAKUNTZA:  

 Zurrumurruen aurkako jarrera izateko beharrezkoa den testuingurua eta informazioa helarazten diguten adituak.   
  Enpatia lantzea, gure itxaropenak egokitzea... Erroma ez zen egun batean eraiki. 
  Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa jarrera positiboarekin batera... 
  Zurrumurruen aurkako jarreran ahalduntzea.

2. PARTE HARTZEKO ETA ERAGITEKO ESPAZIOAK:  

   Egunez egun, zurrumurruen aurkako egitasmoa gure gertuko inguruetara hurbiltzea: familia, gure kirol-kluba, 
  elkartea, hezkuntza-zentroa, lana, etab.  
   Tokiko lantaldeak.  
   Sarea eta sare gehiago. 
  Udalerrian nahiz udalerritik kanpo antolatutako ekitaldietan parte hartzea.

Webgune honetan sartu: www.getxo.eus/antirumores 
Edo harremanetan jar zaitez bide hauen bitartez: 

antirumores@getxo.eus        Tlf: 944 660 151
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