
Zenbaki berezia
Número especial

Abendua
Diciembre 2016

Imanol Landa
Getxoko Alkatea

#zurrumurrurikez 

 So
kra

tes
en

 hi
ru

 ir
ag

azk
iak

Sokratesen hiru iragazkiak

Behin, ikasle bat Sokratesi hurbildu zitzaion eta esan zion: 
Badakizu zer entzun nuen zure lagunaren gainean? 

Itxaron minutu bat, erantzun zion Sokratesek. Nire lagunari buruz 
mintzatu aurretik, ideia ona izan daiteke une bat hartzea eta 

esango duzuna iragaztea.

Reynaldo García Guzmán

#3IRAGAZKIAK 

21 EGIA dela?  
              Ez, ihardetsi zion gizonak, 
              benetan entzun baino ez 
              nuen egin hari buruz... 
Oso ondo,  esan zion Sokratesek.  
      Orduan, benetan ez dakizu      
              egia den ala ez.

Ziur zaude 
esango didazuna

 

nire lagunaren gainean esango
 didazuna? Ez, alderantziz...

Orduan, jarraitu zuen Sokratesek, 
zer edo zer txarra esan nahi didazu 

hari buruz, baina ez zaude 
ziur egia ote den.

ONA da

3
izango da niretzat lagunaren 
gainean esango didazuna? 

Ez, egia esan, ez. 
Ondo, esan zuen Sokratesek. 

Esan nahi didazuna 
ez baldin bada egia, 

ez ona, ez eta 
erabilgarria ere, 
zertarako esan?

BALIAGARRIA 
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Informazio gehiago, sare gehiago, 
ondorio gehiago
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 Ohi bezala, 2016. ur tea prestakuntzare-
k in,  biz ik idetzarekin eta sareak indar tzeko 
lanekin hasi  genuen. Topaketaren bigarren 
ediz io honetan, berrogeita hamar lagunek 
baino gehiagok izan zuten aukera lau tai-
ler retan eta bi  eztabaida-mahaitan par-
te har tzeko, ur tarr i laren 30 eta 31ko aste-
buruan. 
 Par taideek babesar i  buruz ikasteko eta 
hausnar tzeko aukera izan zuten, bai eta 
emakume migratuei ,  gazteei begirako es-
ku-har tzear i ,  gatazken konponketar i ,  gi-
zar teratzeko hezkuntzar i  edota emozioen 
kudeaketar i  buruz ere. Horrez gain, espa-
z io ugar i  ere par tekatu z i tuzten eta hala, 
aukera izan zuten esper ientz iak eta ekimen 
interesgarr iak t rukatzeko eta par tekatzeko 
ere eta horr i  guzt iar i  esker,  bi r ib i la izan zen 
asteburua.
 Dagoeneko ar i  gara 2017ko ediz ioa pres-
tatzen; Fadurako k i roldegian izango da, 
otsai laren 4an eta 5ean.

ANTIRUMOURS IN MOTION ii
TOPAKETA

ZURRUMURRUEN KONTRAKO 
PRESTAKUNTZA 2016..

 2016an  Zurrumurruen  aurkako  Eragi leen-
tzako Prestakuntzaren laugarren ediz ioa 
izan dugu. Ur teroko espazio hau 8 saiok 
osatzen dute, bakoi tza dagokion alorreko 
profes ionalek zuzendua, eta espazio hau da 
Zurrumurruen kontrako ekintzaren oinarr ia. 
Funtsezko elementua da immigrazioaren, 
babesaren eta kul tura-aniztasunaren ingu-
ruan dauden estereot ipo negat ibo eta au-
r rei r i tz ien aurrean jarrera kr i t ikoa garatzeko 
beharrezkoak di ren gaitasunak, ezagutzak 
eta t rebeziak eskuratzeko.
 Apir i lean, 25 lagunek har tu zuten par te 
prestakuntza-prozesu horretan eta, hala, 
Zurrumurruen kontrako Eragi leen Taldeko 
k ide bihur tu di ra. Ur tet ik ur tera handitzen 
ar i  da talde hor i  gure udalerr ian.
. 

ADMINISTRAZIO PRESTAKUNTZA Garrantz i tsua da Zurrumurruen Kontrako Est rategiaren bal ioak eta oinarr iak 
herr i  osoak bere egitea, bai ta, nola ez,  tokiko adminis t raz ioko langi leek ere.
Hor i  dela eta, azaroan, Getxoko adminis t raz ioetako hogeita hamar bat lan-
gi lek Zurrumurruen Kontrako prestakuntza jaso zuten eta, hala, Est rategiak 
sustatu nahi duen herr i tar  i reki  eta interkul tural  hor i  eraik i tzeko biderkatze-
elementu bihur tu di ra.
 Ediz io honetan, hainbat esparrutako per tsonek osatur iko talde zabala iza-
teko zor tea izan dugu: Osakidetzakoak, Er tzaintzakoak, Just iz iakoak, Gizar te
Segurantzakoak, Hezkuntzakoak, B izkaiko Foru Aldundikoak eta Getxoko Uda-
lekoak ber takoak (Gizar te Zerbi tzuak, Berdintasuna, Egoi tza, Kul tura, I rakas-
kuntza, Hi r ig intza, Udaltzaingoa eta Alderdi  Pol i t ikoak).  Zalantzar ik gabe, 
errepikatuko dugu esper ientz ia 2017an, par taideek oso balorazio ona egin 
baitute aur tengoaz.

MINTEGIAK 2016 Gure eragi leek lanean funtsezkoak di tuzten gaiak sakontzen jarrai tzeko 
helburua betetzearren, eta egin dizk iguten proposameni erantzuteko, ur-
tearen bigarren zat ian 5 mintegi antolatu geni tuen. Batez beste 45 lagun 
ber taratu z i ren Algor tako Gazteguneko eta Vi l lamonte Kul tur  Etxeko geletan 
egin geni tuen prestakuntza- jardunaldi  haietara.
 Uztai lean, Rafa Crespok (Kul turar teko E lkarr izketarako Kataluniako Zen-
t roa) elkarr izketak zurrumurruen kontrako jarrerarekin lantzeko prestakuntza 
prakt ikoa eskaini  zuen; i rai lean, berr iz ,  I tz iar  Ruiz-Giménezen (Madri lgo Uni-
ber ts i tate Autonomoa) txanda izan zen, eta hark babesaren kr is iar i  eta Eu-
ropako Batasunaren erantzunar i  buruzko hi tzaldi  interesgarr ia eman zuen.
Urr ian, Gorka Morenok ( Ikuspegi,  Immigrazioaren Euskal Behatokia) eta Mi-
r iam Sarrapiok (Argi lan) gizar te- laguntzen gaineko zurrumurruak argi tu z i -
tuzten, berezik i  di ru-sarrerak bermatzeko errentaren ingurukoak. Azaroan, 
Natal ia Andújar prestatzai le eta feminis ta is lamiarrak gauza bera egin 
zuen emakumeek Is lamaren baitan biz i  duten egoeraren inguruan. Ur te 
amaieran, abenduaren hasieran, Proxi  Behatokikoak mintzatu z i tzaizk igun. 
Interneten zabaldutako  gorrotoaren  diskur tsoaren  inguruan  erreferentz i -
azko ekimen kataluniar bat da behatoki  hor i .

2017ko prestakuntza-saioa mar txoaren 
20an, 22an, 27an eta 29an eta apir i la-
ren 3an eta 5ean izango da, 19:00etat ik 
21:00etara.
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SAREKO JARDUERAK
 Hainbat urte lanean eman ondoren, azkenean errealitate 
bihurtu zen. Sabadellen, Zurrumurruen kontrako gazteen le-
hen goi-bilera egin zen. 40 gazte inguruk hartu zuten parte, 
Bartzelona, Bilbo, Cartagena, Donostia, Sabadell eta Teneri-
fekoak eurak, eta zortzi getxotar gazte ere han izan ziren Paúl 
Pérez (Eskubeltzeko begiralea) zurrumurruen kontrako eragi-
learekin batera. Gazteek esperientziak eta ideiak partekatze-
ko aukera izan zuten, eta gogoeta egin zuten gure herrietan 
bizikidetza interkulturalari eta antiarrazismoari lotutako gaie-
tan gazteek duten zereginaren gainean.
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 2016an espazio bikain bat izan dugu Getxoko gazteengana ger-
turatzeko. Gazteria Arloari esker, Zurrumurruen Kontrako Estrategia 
Wanted programan txertatu dugu. Programa horren bidez, udalerriko 
gazte askok, urtero, udalerriarentzako balio handia duten proiektu 
eta ekintzak jartzen dituzte abian. 
 Aurten, ideia-lehiaketan berrikuntza bat izan dugu: sari berezi bat 
eman zaie Zurrumurruen aurkako ikuspegia txertatuta zuten proiektu 
hautatuei. Hala, Zurrumurruen Kontrako Estrategiak aparteko ekarpen 
bat eskaini die proiektu horiei; baita ideia horiek errealitate bihurtze-
ko babesa, hedapena eta laguntza ere.
 Laster jakingo dugu zein izan diren hautatutako proiektuak.

  Getxoko  Komiki  Aretoa  izan  dugun  honetan,  Quan Zhou Wu  ilustratzaileak, 
“Gazpacho Agridulce” komikiaren egileak eta En Wai Zhou Lin psikologoak Emo-
zio Ilustratuak tailerra eskaini zuten azaroaren 19an, Romoko Kultur Aretoan. Jar-
dueraren xedea zen komikiaren eta umorearen bitartez migratzea erabaki zu-
ten aiten eta amen seme-alaba gazteen (gure lurraldean jaiotakoak) bizipenak 
ezagutzea. Ilustrazioak eta ariketak lanabes, partaideek zenbait gai landu zituz-
ten: estereotipoak, aurreiritziak, identitate-krisiak eta jokoan dauden identitate        
anizkoitzen ahalmena.

 Getxoko Zurrumurruen Kontrako Estrategiak ahalegin handia egin du, urte osoan, gero eta 
getxotar gehiagorengana iristeko. Merezi izan du; izan ere, urte osoan, berrogei lagunek 
baino gehiagok atxiki nahi izan dute Estrategiara. Kopuru eta gertakari garrantzitsua da, 
Zurrumurruen Kontrako Estrategia bizikidetza hobetzeko auzo-mugimendua baita. Zenbat eta 
pertsona gehiagok bat egin, orduan eta gehiago haziko da gizarteratzearen eta kultura-
aniztasunaren aldeko mugimendua. Webgune berria daukagu; ekimenari atxikitzeko botoi 
bat dago bertan: 
www.getxo.eus/antirumores.

 Zurrumurruen Kontrako Getxoko Estrategia ZAS! zurrumurruen kontrako euskal sarea aurkez-
teko ekitaldian izan zen, nola ez. Pauso garrantzitsu eta funtsezkoa euskal lurraldean este-
reotipo eta aurreiritzien kontra borrokatzeko, hainbat euskal herritan dauden zurrumurruen 
kontrako sareak bat egiten baititu. Horrez gain, ekimenak aukera ematen du elkarrekin lan 
egiteko eta erabakitzeko. 
 Getxoko alkate Imanol Landak zurrumurruen kontrako Getxoko eragile talde handi bat izan 
zuen lagun.
 Sarera atxikitako euskal entitate sozial eta erakundeek Donostia 2016ren harira aurkeztu 
zuten ekimen garrantzitsu hau. Hemen duzu ezagutzeko aukera: www.zurrumurrurikez.eus
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Aurten, migratzaileak erakarri nahi izan ditugu Zurrumurruen Kon-
trako Getxoko Estrategiara. Horretarako, eta gure eragileekin elkar-
lanean, Zurrumurruen Kontrako bi Askari antolatu genituen. Hitzordu 
bietara 50 bat pertsona etorri ziren, gehienak migratzaileak. Hala, 
bertatik bertara ezagutu zituzten bai estrategia, bai egiten duen 
lana, eta, era berean, haien bizipenak eta gizarteratzeko orduan 
izandako zailtasunak kontatu zizkiguten, hala nola azkenean gu-
rean integratzea lortu dutela eta gure herriko partaide direla. Eki-
men interesgarri eta aberasgarri horiei esker, Zurrumurruen Kontrako 
Estrategiak xede dituen pertsonengana nola hurbildu ikasi dugu.

 Irailak 3, larunbat eguzkitsu-eguzkitsua, 11:00ak Munduko Terrazen Karpan. 
Etorkinen Getxoko Plataformaren Federazioak Getxo Folk jaialdiaren harira 
kudeatzen duen espazioa da. Han zeuden gure eragileak xehetasun guztiak 
prestatzen: 12 galdera 7 eztabaida-mahaitan banatuta, eta 80 partaide 
baino gehiago Zurrumurruen Kontrako Estrategia gisa gure lana hobetze-
ko funtsezko gaiei buruz hausnartzen. 10 minutu gogoeta-txandako; zalan- 
tza barik, gutxiegi izan ziren, bozina gogaikarri baino gogaikarriago batek 
iragartzen zigularik txanda-aldaketa. Bukatzeko, kulturarteko bazkaria egin 
genuen Etorkinen Getxoko Plataformaren eskutik eta Getxoko BIZILAGUNAK 
programaren (www.getxo.eus/bizilagunak) helburuekin bat zetorren Zurrumu-
rruen Kontrako Wold Caféren lehen edizioko 80 parte-hartzaileek izugarri 
gozatu zuten.

 Bigarren urtez jarraian, Zurrumurruen Kontrako Getxoko Estrategiak, Berdin-
tasuna Elkartearen laguntza ordainezinarekin, herriko festarik ezagun eta 
jendetsuenetako batean parte hartu du: Aixerrotako Paellen Nazioarteko 
Lehiaketan. Munduko hainbat tokitako berrogei lagun inguru bilduta, gure 
paella ikusgarri eta goxo-goxoak koparik eta saririk irabazi ez bazuen ere, 
egun dibertigarri bezain atsegina igaro genuen, janaria taldean prestatuz, 
esperientziak partekatuz, paella ederra dastatuz eta gure herrian festa handi 
eta tradizionala den egunaz gozatuz.

Sokrates izan da udan abiarazi genuen kanpainako eta ale berezi honetako azala-
ren protagonista. Izan ere, behin, Sokratesen ikasle bat txutxu-mutxu bat kontatzera 
joan zitzaion irakasleari, eta filosofoak erantzun zion pentsa zezala ea informazioa 
ona, egiazkoa eta erabilgarria ote zen. Horiek dira Sokratesen hiru iragazkiak, zu-
rrumurruak zabaltzearekin oso lotuak.
Kanpainaren baitan, mikro-kontakizunen lehiaketa bat abiatu genuen Facebooken, 
eta sare sozialetan eta WhatsAppen abatar bat jarri genuen gure profilean, bai 
eta banner bat ere blogetan eta e-mezuetan; horrez gain, gure eragileek kartel-
itsasketa sinbolikoa egin zuten.  

 Zurrumurruen Kontrako Getxoko Estrategia berriz ere kalean izan zen Algortako, 
Romoko eta Portu Zaharreko jaietan, stand bat jarrita. Betiere gure eragileen 
laguntzarekin, interesa agertu zuten herritarrengana hurbildu eta gure ekime-
naren berri eman baitzieten, betiko gogo eta ilusioarekin. Era berean, beste 
behin ere, ekitaldi jendetsuetan izan ginen: Algortako Txipi Lehiaketa, Romoko 
Tortillak eta Portu Zaharreko Haurren Eguna. Hemendik, eskerrak eman nahi diz-
kiegu zurrumurruen kontrako eragileei, urtetik urtera eta jardueraz jarduera beti 
izaten direlako laguntzeko prest.


