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Atzerriko jatorria duten ekintzaileak eta enpresaburuak:              · Integrazio ekonomikoa hirian.

Getxoko Udalak 18 hilabetez inplementatu du DELI proiektua “Aniztasuna Tokiko 
Ekonomian eta Integrazioan” (2014ko urtarriletik 2015eko ekainera).

Proiektuaren xede nagusia enplegu- eta ekonomia-sustapenerako tokiko politika 
eraginkorragoak bultzatzea izan da, aniztasunaren kulturen arteko kudeaketari eta 
inklusioari buruzko politikekin uztartuz. Lan-eremua: atzerriko jatorria duten eta hirian 
negozioak dituzten ekintzaile eta enpresaburuak.

DELI Europako hamar hiriren arteko lankidetza-proiektua da eta Europa Kontseilua 
arduratzen da proiektua zuzentzeaz, Integraziorako Europako Funtsarekin eta Migration 
Policy Group (MPG) taldearekin batera. Immigrazioari eta aniztasunaren kudeaketari 
begira, Europako think and do tank nagusia da.

Proiektuaren bidez, tokiko ekonomian aniztasunaren ahalmen ekonomikoa hobetzen 
lagundu nahi da, tokiko administrazioetarako zenbait kudeaketa-arau tresna gisa erabiliz.

Politika berri horiek sartzeak anbizio handiko printzipioak hartzea dakar: komunitate 
osoaren interesetan eta premietan oinarritutako aniztasun eta inklusio eredu berri bat 
laguntzea; tokiko administrazioek integrazioarekin zerikusia duten kontuak lantzeko 
estrategiak egiten parte har dezaten lortzea; etorkinen komunitateetako ordezkariei 
ahotsa ematea; politiken planifikazioan eta  ebaluazioan parte-hartzea sustatzea; eta 
elkarrizketa soziala bultzatzea.

Printzipio horiek proiektuaren hainbat jardueratan agertu dira:

 ■ Tokiko lankidetzarako plataformak ezartzen lagundu zuten, udalerrian 
etorkinen enpresak garatzeko unean sortzen diren oztopoak gainditzeko 
politiken planifikazioan parte-hartzea bultzatzeko.

 ■ Interesa zuten alderdi askoren arteko eztabaidak erraztu zituzten, 
etorkinen ETEak hiriko kontratazio publiko zein pribatuan sartzeko aukerak 
hobetzeko neurriak hartzeko eta ekintza-planak egiteko.

 ■ Horren emaitza kalitateko kudeaketa-arauak eta tokiko administrazioak 
ebaluatzeko tresna eratzea izan zen, diskriminaziorik eza eta tratu 
berdintasunaren printzipioekin koherenteak diren politika ekonomikoak 
gauzatzea eta aplikatzea babesten duena.

Proiektuaren  eta berarengandik eratortzen diren bitartekoen oinarrizko mezua da 
“aniztasunaren abantaila” nabaria dela gizartean eta kulturan baina onura 
ekonomikoak ere badituela. Aniztasunak botere ekonomiko handia eta potentzial 
estrategiko izugarriak ditu. Tokiko administrazioak, goragoko esparru geografikokoekin 
batera eta gainontzeko agenteekin elkarlanean, potentzial hau aprobetxatzen lagun 
dezakete politika ekonomiko berritzaile eta integratzaileen bitartez.

“Etorkinek ekarpen handiak egin ahal dizkiete gure gizarteei. Alabaina, ekarpen horiek egin 
ahal izateko, immigrazioaren potentziala aitortu eta erabiltzeko prest egon behar dugu…”

Cecilia Malmström, EBeko komisarioa, 2013ko urria.

“Immigrazioaren ahalduntzea eta eremu ekonomikoan sartzea funtsezko faktoreak dira 
kohesio soziala eta zuzentasuna lortzeko. Alabaina, aniztasunaren abantailez ohartzeko ere 
balio digute - produktibitatean irabaziak, enpresen eta komunitateen aniztasunari lotutako 

sorkuntza eta berrikuntza…”
Snezana Samardzic Markovic,  

Demokraziaren zuzendari nagusia Europako Kontseiluan, 2014ko apirila..

Ezagutza hedatzeko 
jardunaldi bat:

 ■ Harrera herrian etorkinen 
ekintzailetzaren egungo eta 
ahalezko ekarpen sozio-
ekonomikoetan egindako 
ekarpenak kontuan hartzeko.

 ■ Ekonomia sustatzeko eta 
ekintzailetza nahiz enpresak 
laguntzeko politiketan kulturen 
arteko ikuspuntua gehitzen duten 
lurralde eta hiriek bere gain har 
ditzaketen erronkak kontuan 
hartzeko. 

 ■  Aniztasunaren ikuspegitik 
kontratazioko arau nahiz politikak 
garatu eta aplikatzeari buruz 
eztabaidatzeko, atzerriko jatorria 
duten enpresaburuek lizitazio 
publiko eta pribatuetan parte 
hartzeko aukera handiagoa izan 
dezaten. 

 ■  Atzerriko etorkinen ekintzailetza 
eta kontratazioen aniztasuna 
sustatzen lagunduko duten 
kalitateko kudeaketa-arauei buruz 
hitz egiteko. 

 ■  Tresna praktikoei buruz hitz 
egiteko, erakundeak, politikak 
eta egiturak ebaluatzeko, 
eta haiek tokiko bazkideen 
artean zabaltzeko, baita 
udalerriz gaindiko entitate eta 
administrazioetan ere, baldin eta 
atzerriko pertsonak integratzeari 
edota enpresaburuei autoenplegua 
zein laguntza ematea sustatzeari 
lotuta badaude.

Norentzat:
 ■  Tokiko administrazioak, foru 
aldundiak, eta erkidegoko zein 
estatuko administrazioak.

 ■  Berdintasunaren aldeko eta 
diskriminazioaren aurkako 
erakunde eta instituzioak. 

 ■  Immigrazioaren arloko erakunde 
sozialak.

 ■  Gizarteratzearen eta laneratzearen 
esparruko erakunde sozialak.

 ■  Merkataritza eta enpresa 
erakundeak (sektorialak, ETEak, 
pertsona autonomoak…). 

 ■  Merkataritza-ganberak.
 ■  Atzerriko jatorria duten 
enpresaburuak. 

 ■  Hirian errotutako enpresen 
erosketa-arloak.

 ■  Erantzukizun sozial 
korporatiboko eta 
iraunkortasuneko erakundeak.

 ■  Ikertzaileak eta unibertsitateko 
ikerketa-zentroak.

 ■  Bankuak.
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PROGRAMA

 ■ 9:30  
Ongi etorria eta hasiera. 
Imanol Landa, Getxoko alkatea. 
Ignacio Uriarte, Getxoko Ekonomia Sustapeneko,  
Merkataritzako eta Turismoko zinegotzia.
 ■ 9:45  
Europako Kontseiluaren On-line komunikazioa. 
Lilia Kolombet, DELI Manager, Europako Kontseilua.
 ■ 9:50  
Aniztasunaren abantaila: ekonomia-sustapena eta etorkinen integrazioa.
Jan Niessen, MPG Migration Policy Groupeko zuzendari ohia.
 ■ 10:20  
DELI autoebaluazioko tresna.  
Beth Ginsburg, MPG Migration Policy Groupeko ikertzailea.
 ■ 10:50 · Kafea.
 ■ 11:10   
Immigrazioaren eta ekintzaileen/enpresaburuen prospektiba. 
Gorka Moreno, Ikuspegi, Immigrazioaren Euskal Behatokiaren zuzendaria.
Guillermo Guerrero, ATA Federación Nacional de Trabajadores Autónomos.

ESPERIENTZIEN MAHAIA

 ■ 11:40  
1. Esp. · Getxon ikasitako emaitza eta lezioak.
Getxoko Udala.
 ■ 12:10   
2. Esp. · Sustapen ekonomikoa eta aniztasunaren kudeaketa Munichen.
Serena Foracchia, Reggio Emiliako Nazioarteko Bulegoa, Italia  
(DELI proiektuko kide den hiria).
 ■ 12:20  
3. Esp. · XEIX proiektua. Hurbileko komertzioaren bidez kultur arteko
harremanak sustatuz.  
Aniztasunaren Abantailaren 2014ko Intercultural Cities Saria. 
Begoña Ruíz de Infante eta Eva Maciocco, Eix Fort Pienc Merkatarien eta 
Profesionalen Elkartea (Bartzelona).
 ■ 12:50 · Galderen txanda.
 ■ 13:30   
Goizeko saioaren amaiera. 
Imanol Landa, Getxoko alkatea.
 ■ 13:45 · Luntxa
 ■ 15:00-17:30  
DELI elkarrizketak. 
Parte hartzeko espazio bat. Haren helburua proiektuaren zutabe nagusietan  
zehar ibiltzea da, eragileekin, elkarreraginean. Adimen kolektiboko  
eraikuntza-ariketa bat. 
Dinamizatzailea: Asier Gallastegi

 ■ Batzarraren eguna 
eta lekua:

•	 2015eko abenduaren 1a

•	 BAKE EDER JAUREGIA

BiscayTIK Fundazioa 
Zugazarte 32 
Getxo

 ■ Asistentzia berresteko eta 
informazioa eskatzeko:

•	 E-mail: deli@getxo.eus

•	% 944 660 140

 ■ Laguntzaileak:

Atzerriko jatorria duten ekintzaileak eta enpresaburuak:              · Integrazio ekonomikoa hirian.

                    getxo.eus/deli      pjp-eu.coe.int/es/web/deli

DELI_News_01_Eus_v03.indd   3 16/11/2015   17:08:11



Atzerriko jatorria duten ekintzaileak eta enpresaburuak: 
Integrazio ekonomikoa hirian.

NOTAK
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