
Immigrazio eta 
Kultura-artekotasun Unitatea

Txostena 
2016.





Aurkabidea
1 – GETXO UDALERRIAK KULTURA-ARTEKOTASUNAREN ALDEKO APUSTUA EGIN DU 4

1.1 - LURRALDEAN 5
1.2 - EUSKADIN 6
1.3 - ESTATUAN NAHIZ EUROPAN 8

2 – RECI-ICC JARDUERAK, 2016. URTEAN 9

3 – IMMIGRAZIOAREN TOKIKO BEHATOKIA 12

4 – ELKARGUNE: GETXON ETORKINAK HARTZEKO PROGRAMA 15

4.1 - ETORKINAK HARTZEKO INFORMAZIO-BALIABIDEAK MANTENTZEA ETA EGUNERATZEA 16
4.2 - ATZERRITARTASUNARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA 17
4.3 - ALDI BEREKO INTERPRETAZIO-SISTEMA 17
4.4 - EMAKUME ETORKINENTZAKO TOPAKETA ETA PRESTAKUNTZA-PROGRAMA 18
4.5 - OINARRIZKO EUSKARA-IKASTAROA 19
4.6 - GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO ILDOAK 20

5 – GETXO KULTUREN ARTEAN:  
KULTURA-ARTEKO BIZIKIDETASUNERAKO SENTSIBILIZAZIO-PROGRAMA 21

5.1 - NAZIOARTEKO OROITZAPENEZKO AGENDA ANTOLATZEA,  
          «GETXO KULTUREN ARTEAN» SENTSIBILIZAZIO-PROGRAMAREN BARNEAN 22
5.2 - ZURRUMURRURIK EZ ESTRATEGIA 23
5.3 - BIZILAGUNAK, ELKAR-TZEKO BIDEAK 30
5.4 - MIGRATUTAKO KOMUNITATEEK BULTZATUTAKO OROITZAPENEZKO  
           EKITALDI KULTURALAK 33
5.5 - LIBURUTEGIAK TOPALEKU 33
5.6 - HUMANAE WORK IN PROGRESS (ANGÉLICA DASS) GETXON. 35
5.7 -EMAKUMEENTZAKO JABEKUNTZA ESKOLA. 38



4

1 – GETXO UDALERRIAK KULTURA-ARTEKOTASUNAREN ALDEKO APUSTUA EGIN DU

1 – GETXO UDALERRIAK  
KULTURA-ARTEKOTASUNAREN  
ALDEKO APUSTUA EGIN DU



5

• 2013. urtean, Getxo, kulturen arteko hiria 
adierazpena Getxoko Udalaren Osoko Bilku-
ran dauden alderdi politiko guztiek aho batez 
onetsi zuten.

• Bi urte geroago, Osoko Bilkurak beste 
adierazpen instituzional bat onetsi zuen; 
horren bidez, aurreko konpromisoak berretsi 
zituen eta Europako Kontseiluko Ministro 
Batzordeak “Intercultural Cities” proiektuan 
parte hartzen duten hiriei emandako babesa 
nabarmendu zen.

• Getxoko Udaleko Bozeramaileen Ba- 
tzordeak, 2016ko ekainean, aho batez one- 
tsi zuen adierazpen instituzional bat, zeine-
tan bere egin zuen 48/2016 Legez Besteko 
Proposamenaren testua, errefuxiatuen giza 
eskubideen defentsaren inguruan (Eusko 
Legebiltzarra).

2004. urtetik, Getxok langile tekniko 
espezializatuak dauzka Immigrazio eta Kul-
tura-artekotasun Unitatean. Egungo orga-
nigraman Esku-hartze Komunitarioaren 
Saila – Gizarte Kohesioko Arloa atxiki da, 

eta 2016. urtetik lanpostu-zerrendan esku-
hartze sozialeko teknikaria agertzen da. 
Langile horrek honako funtzio hauek bete 
behar ditu:

• Esku-hartze komunitarioaren eremu 
osoko boluntariotza sustatzea. 

• Immigrazio arloko gizarteratzeko politi-
kak kudeatzea.

Bigarren puntuari dagokionez, honako fun- 
tzio hauek dauzka:

• Kultura-aniztasuna kudeatzeko udal-plan-
gintza bultzatzea.

• Udalaren arloetako plan, programa, 
baliabide eta zerbitzuetan kultura-artekota-
sunaren ikuspegia kontuan har dezaten sus-
tatzea. 

• Errealitate soziala diagnostikatzea kultu-
ra-arteko ikuspuntutik (Tokiko Immigrazio 
Behatokiaren bitartez edo udaleko arloek sus-
tatutako beste ikerlanetan parte hartuz).

1.1 - LURRALDEAN

Getxoko Udalaren 2012-2015 Legegintzaldi 
Plana inflexio-puntu garrantzitsua eta 
laguntza handia izan zen udalerriko kultu-
ra-artekotasunaren paradigma sendotzeko. 
Helburu estrategikoetako bat gizarte-poli-
tika aurreratuak garatzea izan zen, eta hel-
buru hori lortzeko jarduera garrantzitsue-
netako bat hauxe da:

« Kulturen arteko hiriaren estrategia sen-
dotzea, aniztasuna aitortzean oinarritua; 
bertako eta atzerriko pertsonen arteko era-
gin-trukea edo elkarrekintza bultzatzea; 
parte-hartze politikoa eta soziala susta- 
tzea; eta diskriminazioari aurrea hartzea »

Osoko Bilkuran ordezkaritza daukaten 
Getxoko udal-agintariek hainbat adie-
razpen formal egin dituzte kultura-ar-
teko printzipioei dagokienez hartu duten 
konpromisoari buruz. 

1 – GETXO UDALERRIAK KULTURA-ARTEKOTASUNAREN ALDEKO APUSTUA EGIN DU
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• Migratutako pertsonei harrera egiteko 
berariazko programak ezarri eta sustatzea.

• Kultura-arteko bizikidetasunari eta arra-
zismoaren prebentzioari buruz sentsibili-
zatzeko ekintzak burutzea herritarren nahiz 
hezkuntzaren esparruetan.

• Elkarte-sarea sendotzea eta parte-hartze 
soziala sustatzea immigrazioaren esparruan 
nahiz etorkinei eman beharreko laguntzaren 
arloan.

• Immigrazioaren eta kultura-artekota-
sunaren esparruan udalerrian esku hartzen 
duten erakundeekin (hezkuntzan, osasunean, 
lanean eta beste alor batzuetan) eta sareekin 
(udal-sareak eta udalez gaindikoak) koordina-
zioan aritzea.

1.2 - EUSKADIN

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa (Udal Legea) onestea 
2004. urtetik udalerrian burutzen den lana 
aitortzea eragin du. Halaber, 17. artikuluak 
eskumen propio hau ezarri du: “immigrazio 
alorrean gizarteratze-politikak kudeatzea, a- 
tzerritartasunaren inguruko legeriarekin bat 
etorrita eta erakunde autonomikoekin lanki-
detzan”.

Lan hori irmoki bultzatu eta babestu du auto-
nomia-alorreko koordinazio-espazioak 2004. 
urtetik: Eusko Jaurlaritzak bultzatutako etorki-
nentzako udal-mailako harrera-sarea

Gaur egun, Immigraziorako Euskal Estrategia 
eta Euskadiko Immigrazioaren aldeko Itun 
Soziala osatzen dute jarduketa-esparrua.

Euskal Sareak Immigrazioaren Herritarren 
eta Kultura arteko Bizikidetasunaren III. Eus-
kal Planaren tresnen koordinazioa ahalbide- 
tzen du.

• BILTZEN: Integraziorako eta Kultura-ar-
teko Bizikidetasunerako Euskal Zerbitzua.

• IKUSPEGI: Euskal Immigrazio Behatokia.

• Euskal Autonomia Erkidegoko herritar 
etorkinen Integrazio eta Partaidetza Soziale-
rako Foroa.

• AHOLKU SAREA: Atzerritartasunaren alo-
rreko Euskal Zerbitzu Juridikoa.

• ERA BEREAN: Diskriminazioaren aurkako 
Sarea.

http://www.euskadi.eus/red-acogida-personas-inmigrantes-base-municipal/web01-a2famil/es/
http://www.euskadi.eus/red-acogida-personas-inmigrantes-base-municipal/web01-a2famil/es/
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Eusko Jaurlaritzako Familia Politika eta Aniztasuna Zuzendaritzak diru-laguntzen esparrua ezarri du, eta horren baitan Getxok honako 
laguntza hauek jaso ditu:

 Immigrazio-teknikariaren   
 kontratuari jarraipena ematea  Programak

2016 23.870,00 €  31.960,00 € 

2015 23.870,00 €  38.916,00 €

2014 23.870,00 €  40.515,00 €

2013 23.870,00 €  61.440,00 €

2012 34.100,00 €  83.839,79 €

2011 34.100,00 €  72.321,00 €
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1.3 - ESTATUAN NAHIZ EUROPAN

2011. urtetik, Getxo Estatuko Kultur Arteko 
Hirien Sarean (RECI) dago, Europako Kon- 
tseiluaren Intercultural Cities (ICC) programa-
ren esparruan. Programa horrek honela defi-
nitzen du hiria:

• Kultura-arteko hiria nazionalitate, jatorri, 
hizkuntza edo sinesmen/erlijio desberdineko 
pertsonek osatzen dute. 

• Ordezkari politikoek eta herritar gehienek 
zerbait positibotzat jotzen dute aniztasuna, 
baliabide gisa. 

• Hiria aktiboki jarduten da diskrimina-
zioaren aurkako borrokan, eta gobernamen-
dua, erakundeak nahiz zerbitzuak askotariko 
biztanleriaren premietara egokitzen ditu. 

• Hiriak aniztasunari nahiz kultura-ga-
tazkari aurre egiteko estrategia eta tresnak 
dauzka. 

• Askotariko taldeen arteko nahaste eta inte-
rakzio handiagoa sustatzen du espazio publi-

koan.

Gaur egun, 16 hirik 1 , gehi Tenerife uharteko 
Cabildok, osatzen dute RECI.  RECI sareko 
hiriak biztanleriaren aniztasun soziokultu-
ral handiagoa izateak planteatzen dituen 
erronkei aurre egiteko kultura-arteko ikuspe-
gia daukan konpromisoa batzen ditu.

Guztira, ICCren Europako testuinguruan, 100 
udalerri baino gehiago eta estatuetako beste 
5 sare (Italia, Norvegia, Portugal, Ukrania eta 
Maroko) batera aurrera egiteko konpromisoa 
hartu dute Europako Kontseiluarekin, “kultu-
ra-arteko hiriaren” ideia lortze aldera.

Europako Kontseiluaren ICC proiektuaren 
inguruko informazio guztia http://www.coe.
int/en/web/interculturalcities webgunean dago 
eskuragarri, Getxori aplikatutako ICC index 
delakoaren emaitzak barne (2016ko urtarri-
lean argitaratutakoak).

2014. urtetik, berariazko webgune bat dago, 
interesa dutenek RECI sarearen jarduera eta 
hori osatzen duten hiriak kontsultatzeko: 
www.ciudadesinterculturales.com

1  Barcelona, Bilbao, Car-
tagena, Castellón de la 
Plana, Donostia-SanSebas-
tián, Fuenlabrada, Getafe, 
Getxo, Jerez de la Frontera, 
Logroño, Málaga, Parla, 
Sabadell, Santa Coloma de 
Gramenet, Isla de Tenerife, 
Tortosa eta Zaragoza. 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities
https://rm.coe.int/168059ef62
http://www.ciudadesinterculturales.com
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teko eta horien garrantzia azpimarratzeko. 
Getxoren kasuan, Carlos Rey Surman eta 
Iñigo Iraultza García aintzatetsi dira.

10

RECI sarearekin eta Intercultural Cities proiek- 
tuarekin dugun loturaren ondorioz, Getxok 
hauetan hartu du parte: 

• Getxon antolatutako RECI hirien 10. lan-
saioa (2016-04-19)

• Donostian antolatutako RECI hirien 11. lan-
saioa (2016-10-26)

ICCko hiru komunikazio- eta sentsibiliza-
zio-ekimenetan hartu dugu parte:

• GURE HIRIAK PARTEKATUZ, ETORKIZUNA 
PARTEKATUZ kanpaina, ekainaren 20an, Erre-
fuxiatuen Nazioarteko Eguna dela eta.

• RECI 2016 DIVERSITY ADVANTAGE 
erronka, “aniztasunaren abantaila” hobeto 
aprobetxatu duten tokiko zein lurraldeko admi-
nistrazio publikoek, enpresek, GKEk, gizar-
te-erakundeek, eta hezkuntza-, kultura- nahiz 
kirol-zentroek ezarri dituzten ekimenen adibide 
zehatzak (proiektuak, politikak, metodologiak, 
kudeaketa-erak, etab.) identifikatze aldera.

• THE ART OF MIXING kanpaina, abendua-
ren 18an, Migratutako Pertsonen Nazioarteko 
Eguna dela-eta, kultura-arteko paradigmaren 
isla diren hiriko kultura-eragileak aintzates-

LINK
LINK

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/carlos-rey-surman
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RECI hiriek eta Marokoko sarearen koordina- 
tzaileak Getxora egin zuten bisitaren harira, 
«Kultura-arteko hiria eraikitzen: erronkak, 
aurrerakuntzak eta egiteko daudenak» lan-
saioa antolatu genuen; bertan, toki-, hezkun- 
tza- nahiz gizarte-erakundeei lotutako 100 
pertsonek baino gehiagok hartu zuten parte. 

 

Mahai desberdinetan jorratutako ildo nagu-
siak hauexek izan ziren: kultura-arteko para-
digmarekiko politika-konpromisoa, eta bai 
kulturak, bai hezkuntzak inklusiorako, kultu-
ra-artekotasunerako eta gizarte-kohesiorako 
tresna gisa betetzen duten eginkizuna. Horrez 
gain, Getxon dauden biztanle atzerritarren 

integrazioaren pertzepzioari buruz egindako 
diagnostikoaren ondorioak aurkeztu ziren 
eta Intercultural Cities Index delakoaren 
inguruko tailerrak egin ziren.

Hitzaldi eta tailer guztiak ikus ditzakezu hemen

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JmPvWlONvEWtMoW06IfJy2K6gxpljN5
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2003. urteaz geroztik, immigrazioaren errea-
litateari, ezaugarriei eta eraginei buruzko 
informazioa sortzeko, zabaltzeko eta erabil- 
tzeko sistema martxan dago Getxon.

Behatokiak biztanleen udal-errondako infor-
mazioa kudeatzen du nagusiki. Etorkinen 
ezagutza sistematikoa, estentsiboa eta ebolu-
tiboa ahalbidetzen du, aniztasunaren kultu-
ra-arteko kudeaketa gauzatzeko tokiko politi-
kak oinarritzeko balio duena, hain zuzen ere. 

Era berean, Behatokiaren bidez, berariazko iker-
ketak bultzatzen dira, beste mota bateko itu-
rrietan oinarrituta, eta immigrazioaren nahiz 
kultura-artekotasunaren gaietan Getxok parte 
hartzen duen ikerketak sozializatzen ditu.

Herritarren eta profesionalen esku dago, gai-
nera, haien jardueretan aniztasuna hobeto 
kudeatzeko informazioa eduki dezaten. 
Horien txostenak udal-webgunean kontsulta 
daitezke: http://www.getxo.eus/es/inmigracion/ 

2016ko ekainaren Immigrazioaren Ikuspegia 
eskuragarri dagoen azken argitalpena da.

Getxon bizi diren eta atzerriko jatorria duten 
pertsonen ezaugarri demografiko garrantzi- 
tsuenak hauek dira:

1. % 10 inguru atzerriko jatorrikoak dira. 
78.909 biztanletik (2016-06-30), 7.380 per- 
tsona jaio dira Espainiako estatutik kanpo (biz- 
tanleriaren % 9,4).

2. 4.617 pertsona (biztanleriaren % 5,9) atze-
rriko nazionalitatearekin daude erregistra-
turik erroldan; datu horrek, aurreko puntua-
rekin erkatuta, gehien errotutako erkidego 
latinoamerikarretan (Kolonbia, Ekuador, 
Peru, etab.) edo Filipinaren kasuan naturaliza-
zio-prozesuen eragin handia egon dela adie-
razten du.

3. Gehienak Europar Batasunetik kanpoko 
herrialdeetakoak dira, batik bat, Latinoame-
rikakoak (Bolivia, Paraguai, Kolonbia, Peru, 
Honduras, Ekuador eta Nikaragua). Erru-
mania etorkin gehien eman dituen bigarren 
herrialdea da.

4. Europar Batasuneko herrialde batzuetako 
etorkinak oso errotuta daude Getxon, esate 
baterako, Alemaniakoak, Erresuma Batukoak, 
Frantziakoak eta Italiakoak.

5. Feminizazioa: Etorkin gehienak emaku-
meak dira: biztanleen % 60, hain zuzen ere. 
Gainera, portzentaje hori % 70 baino handia-
goa da Paraguai, Honduras eta Nikaraguatik 
etorritakoen kasuan.

6. Oso gazteak dira, gehien-gehienak 25 eta 
44 urte artekoak baitira.

Getxoko biztanleriaren bilakaera 
JAIOLEKUAREN arabera (%)
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2016. urtean, IKUSPEGI Euskal Immigra-
zio Behatokian egindako ikerlana argita-
ratu genuen, Getxon bizi diren atzerritarrek 
beraien integrazio-prozesuari buruz duten 
iritziari buruzkoa. 

• Txostenak Getxo udalerrian bizi diren atze- 
rritarren iritzia jaso du, eta beraien integra-
zio-prozesuei buruzko hainbat gai jorratu dira 
bertan. 

• Beraz, besteak beste, honako gaiak landu 
ditugu: enplegua eta egoera ekonomikoa, 
ekonomia- eta gizarte-laguntzak, gizarte-ha-

rremanak, partaidetza politikoa eta soziala, 
integrazio-prozesuan bizi izan dituzten dis-
kriminazio-jarrerak, zer itxaropen duten etor-
kizunari begira, erabiltzen dituzten udal-ba-
liabideak, nahiz udalaren zeregina integrazioa 
eta bizikidetza sustatzeko.
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Programa honetan atzerriko etorkinak Getxo 
udalerrian errazago gizarteratze aldera uda-
lak antolatzen dituen jarduerak jaso dira. Jar-
duera horietan informazio-, prestakuntza- 
eta laguntza-elementuak konbinatzen dira, 
eta giza baliabide, ekipamendu, programa 
eta ekintzen bidez gauzatzen dira. 

Legegintza eta antolaketaren aldetik gehien 
aldatu diren kudeaketa-lanak eta fitxak egu-
neratu egin dira 2016an: 

KaixoGetxo Gida liburuxka tolesgarria da, 
webguneko alderdirik garrantzitsuenak 
jaso dituena laburbilduta. Interesa dutenek 
Gizarte Zerbitzuen bulegoetan nahiz Herri-
tarren Arreta Bulegoetan har ditzakete 
liburuxka horiek.

4.1 - ETORKINAK HARTZEKO 
INFORMAZIO-BALIABIDEAK 
MANTENTZEA ETA EGUNERAT-
ZEA

Getxoko Udalak informazio-baliabide bat du 
sarean, eleaniztuna: www.kaixogetxo.net. Beste 
izen bat hartuko du 2017. urtean: kaixo.getxo.
eus 

Bilbo, Barakaldo, Durango eta Ermua udalerrietako 
udalekin koordinatuta dago edukien gaian 
(udalerri horiek guztiak EAEn etorkinentzako 
udal-mailako harrera-sareko kideak dira). 

www.kaixogetxo.net
http://www.bilbao.net/inmigracion/
http://www.inmigracion.barakaldo.org/
http://www.durangonbizi.net/
http://immigration.ermua.es/
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4.2 - ATZERRITARTASUNARI 
BURUZKO INFORMAZIOA ETA 
AHOLKULARITZA

Getxoko Udalak lankidetzan dihardu 
AHOLKU SAREA —Eusko Jaurlaritzak 
eskaintzen duen atzerritartasunari buruzko 
informazioaren eta aholkularitza juridi-
koaren zerbitzua— zabaltzen eta berma- 
tzen. Halaber, aldi berean, zerbitzua horren 
erabiltzaile da, herritarrekin esku har- 
tzen duten profesionalen bitartez (batez ere 
Gizarte Zerbitzuak).

Eusko Jaurlaritzak etorkinei informazioa 
eta arreta emateko doako telefono-zenbakia 
du (900 84 08 90), etorkinen egoera admi-
nistratiboari eta atzerritartasunari buruzko 
legeriarekin zerikusia duten gaien gaineko 
zalantzak argitzeko. Hauek eskaintzen 
dira telefono-zenbaki horretan: informa-
zioa, orientazioa, aholkularitza eta zerbitzu 
espezializatuetara bideratzea. 

Gainera, zerbitzu horrek AHOLKU SAREAn 
hitzarmena sinatu duten 4 erakunde 
dauzka, erabiltzaileei banan-banako arreta 
emateko:

• Gurutze Gorria. 

• Kosmopolis.

• Cáritas.

• CITE-CC.OO. 

Arreta osatzeko, udal-profesionalei telefo-
noz edo telematikoki arreta emateko zer-
bitzu bat dago, hartara, erabiltzaileei orien-
tazio hobea emateko. Horrez gain, Bizkaia 
Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuare-
kin hitzarmen bat sinatu da, Atzerritarren- 
tzako Arreta Juridikoko Zerbitzua emateko 
fase administratiboan zailtasun handiak 
dituzten atzerritarrei. 

Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuarekin batera, 
Getxon informazio-saioak burutzen dira atze- 
rritartasunaren esparru juridikoari buruz. 

• Saio horiek, atzerritarrentzat ez ezik, 
atzerriko jendearekin loturaren bat (fami-
liakoa, lanekoa, etab.) eta atzerritartasunari 
buruzko informazioa behar duten bertako 
biztanleentzat ere badira. 

• Guztira, 60 pertsona inguru bertaratu 
dira otsailean, apirilean, ekainean, irailean 
eta azaroan egindako 5 saioetara.

4.3 - ALDI BEREKO INTERPRE-
TAZIO-SISTEMA

Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) aldi 
bereko interpretazio-zerbitzua eskaintzen 
die udaletako Gizarte Zerbitzuei, hizkuntza 
ofizialetan komunikatzeko zailtasunak 
dituzten biztanle atzerritarrei harrera hobea 
eman ahal izateko.

Eskatutako hizkuntzak hauexek dira: ara-
biera, errumaniera, ingelesa, neerlandera, 
urdu eta errusiera.
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4.4 - EMAKUME ETORKINEN- 
TZAKO TOPAKETA ETA PRES-
TAKUNTZA-PROGRAMA

Harrerarako eta ikaskuntzarako gunea da, 
helburu hauek dituena: migratutako emaku-
meen rol sozialen gaineko hausnarketa egi-
tea, migrazioaren ondorio den errealitate 
berrirako gaitasunak sendotzea, eta bizimodu 
aske eta independenteagoa izateko lagun- 
tza-sareak sortzea…

Proiektua parte-hartze metodologiarekin 
gauzatzen da. Saio bakoitzean bideratzai-
leen azalpenak, talde-lana eta parte hartzeko 
beste teknika batzuk konbinatzen dira, kole-
ktiboa eraikitzeko eta ezagutza eskuratzeko.

Taldearen asmoa da emakumeek haien bizi-
penen eta esperientzien gaineko gogoeta 
egitea, emakume diren aldetik bizi duten 
errealitateaz hobeto jabetzeko, eta bizi-

modu independente nahiz askeagoa izateko 
aldaketak egiten jarraitzeko.

Bideratzaileek berariazko gaiak lantzen 
dituzte, ikuspegi feministatik, eta konfian- 
tzazko giroa sortzen saiatzen dira, adie-
razpen-askatasuna, errespetua eta elkarri 
entzutea bermatzeko. Taldea atzerritarrak 
eta bertakoak diren adituek osatzen dute, 
eta ibilbide luzea egin dute migratutako 
emakumeekin esku hartzen.

Dinamizatzailearen zereginak dira, bate-
tik, parte-hartzaileek beren bizipenez eta 
jatorriko nahiz bertako errealitateaz hitz 
egiteko giroa sortzea, eta, bestetik, gogoeta 
sustatzea, protagonista izan gabe, erantzun 
bakarra edo errezetarik eman gabe.

Tailerren saio bakoitza 3 ordukoa da. Larun-
bat bitatik behin (urritik martxora) eskain- 
tzen dira, Emakumeentzako Jabekuntza 
Eskolan (Getxo), eta parte hartu duten 
hamabost emakumeetatik hamabik bete 
dute bertaratze-eskakizuna.
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Emakumeek bereziki estimatu dituzte gai 
guztiak, eta, batik bat, konfiantzazko eta 
gertutasunezko giroa sortzea, emakume 
gisa dauzkaten esperientziak trukatzeko. 

4.5 - OINARRIZKO EUSKA-
RA-IKASTAROA

Euskara Zerbitzuarekin batera, J. A. Aguirre 
Euskaltegia izeneko udal-euskaltegiak anto-
latutako oinarrizko euskara-ikastaroetan 
matrikulatzea sustatzeko kanpaina gauza- 
tzen da. Goizez eta arratsaldez ematen dira, 
eta 120 orduko iraupena dute.

• 2014-2015 ikasturtera arte, atzerritarrak 
euskaran murgiltzeko AISA ikastaroak izan 
genituen (60 ordu). 

• 2015-2016 ikasturtetik, berriz, hizkuntza 
ezagutzen ez duten pertsonentzako  
(bertokoentzako nahiz atzerritarrentzako) 
ikasteko espazio eta topaketa normalizatu 
gisa eskaintzen da.

• 2016-17 ikasturteko A1 oinarrizko mai-
lan 16 atzerritar jatorrizko pertsonek parte 
hartu dute (14 lagun A2an edo gorakoetan).

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=dYonHWr8mbQ&feature=youtu.be
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4.6 - GIZARTE ZERBITZUEN 
D I R U - L A G U N T Z E TA R A K O 
ILDOAK

Getxok immigrazioaren esparruko edo 
migratzaileei babesa emateko hainbat  
elkarte dauzka, baita horietako gehienak bilt-
zen dituen federazioa ere. Harrera egiteko 
eta kultura-artekotasunaren sentsibilizazioa 
sortzeko jardueren programa zabala buru- 
tzen dute udalerrian, eta udalak ekintza 
komunitarioa sustatu nahi du.

• Gizarte Zerbitzuen erakunde lankideen- 
tzako laguntzen deialdiaren 1. ildoak 
(mantentzea eta funtzionamendua) diruz 
lagundu ditu 17 proiektuak, eta horietako 
5 immigrazioaren esparruko nahiz migra- 
tzaileei babesa emateko gizarte-erakundeen- 
tzako ziren (3.000 euro proiektu bakoitzeko).

• Deialdi horren 6. ildoak helburu hauxe 
dauka: etorkinei harrera egiteko ekintzak 
gauzatzea eta kultura-artekotasuna susta- 
tzea, udaleko Gizarte Zerbitzuek buru- 
tzen dituzten esku-hartzeen osagarri gisa. 
Getxoko Etorkinen Plataforma Federazioak 

urteko programa burutu du ildo horri eman-
dako 8.000 euroko laguntzarekin. 

Gizarte Zerbitzuak eta Esku-hartze Komu-
nitarioaren Arloak egindako deialdiaz gain, 
kultura-artekotasuna irizpidetzat jotzen da 
honako alor hauetako elkarte eta ekimenei 
diru-laguntza emateko:

• Gazteria

• Kirola

• Kultura

• Berdintasuna

• Euskararen hizkuntza-normalizazioa eta 
euskal kultura

• Garapenerako kooperazioa

• Gizarte-zerbitzuak
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Kultura-arteko bizikidetasunerako bera-
riazko sentsibilizazio-programa da, Getxoko 
Udalak sustatua, helburu hauek lortzeko:

• Getxo udalerrian kultura-arteko biziki-
detasunaren balioak eta arrazakeriaren pre-
bentzioa sustatzeko ekintzen urteko ibilbi-
dea eskaintzea.

• Ibilbide horretan immigrazioaren / kul-
tura-artekotasunaren arloko elkarteen 
sarea eta Getxon lan egiten duten hainba- 
t arlotako elkarteen kolektiboa mobilizatzea 
eta sendotzea.

Aurreko idatz-zatian azaldu bezala, aldi 
berean edo udalaren programazioarekin 
koordinatuta, elkarteek jarduera-programa 
zabala gauzatzen dute udalerrian. Pro-
grama horietako zenbait diruz lagundu dira, 
Gizarte Zerbitzuen erakunde lankideen- 
tzako laguntzen deialdiaren bitartez.

Ildo honetako ekintzek nahiz alde horreta-
tik interesekoak izan daitezkeen beste ba- 
tzuk egindako urteko ibilbidea ezaguta-

razte aldera, orrialde bat daukagu Facebook 
sarean, eta 2016. urtean 1.700 jarraitzaile 
baino gehiago genituen bertan: @GetxoICC

Ekintza hauek berariaz lotuta daude hel-
buru honekin:

5.1 - NAZIOARTEKO OROITZAPE-
NEZKO AGENDA ANTOLATZEA, 
«GETXO KULTUREN ARTEAN» 
SENTSIBILIZAZIO-PROGRAMA-
REN BARNEAN

Getxoko Udalak eta migrazioen nahiz kul-
tura-artekotasunaren esparruko gizar-
te-erakundeek 2004. urtetik, oroitzen 
dituzte Nazio Batuek ezarritako egunak:

• Arraza Bazterketaren aurkako Nazioar-
teko Eguna (martxoaren 21a) 

• Kultura Aniztasunaren Nazioarteko 
Eguna (maiatzaren 21a)

• Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna (ekai-
naren 20a) 

• Migratzaileen Nazioarteko Eguna (aben-
duaren 18a) 

Horretarako, jarduerak antolatzen dira uda-
lerriko hainbat gunetan, eta askotariko tres-
nak baliatzen dira: zinema, forumak, ezta-
baidatzeko dinamikak, erakusketak, etab.

Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna dela eta, 
Getxoko Udaleko Bozeramaileen Batzarrak 
aho batez onetsi zuen 48/2016 Legez Bes-
teko Proposamenari buruzko adierazpen 
instituzionala, errefuxiatuen giza eskubi-
deen defentsaren ingurukoa (Eusko Lege-
biltzarra, maiatzaren 12an).
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5.2 - ZURRUMURRURIK EZ  
ESTRATEGIA

Zurrumurrurik Ez Sentsibilizazio Sozia-
lerako Estrategia da, 2009. urtean honela 
definitu zuen OBERAXEk: 

Pertsonen eta taldeen kontzeptuetan, 
estereotipoetan, pertzepzioetan eta ideie-
tan eragina izatea helburu duten ekin- 
tzen multzoa, gure gizarte-jardueretan, 
bakarka zein taldeka, jarrerak aldatzea 
eragiteko. Jarrera-aldaketak eragiteko 
xedearekin, pertsona batzuek, beste ba- 
tzuei informazioa emanaz eta parte-har- 
tzearen bidez, beste pertsona batzuengan 
duten eraginaren emaitza da. 

Zurrumurrurik Ez izena Bartzelonako Uda-
lak 2010ean sortutako marka batean oina-
rritu da, BCN antiRUMORS, eta finkatzeko eta 
hedatzeko prozesuan garatutako metodolo-
giak baliatzen ditu (estatuko eta Europako 
hainbat lekutara zabaldu dira).

Estrategia funtsezko bi ideia hauetan oina-
rritzen da: 

• Alde batetik, egiaztatzea gure gizar-
tean badirela etorkinen eta kultura-anizta-
sunaren inguruko estereotipo negatiboak, 
aurreiritziak eta zurrumurru faltsuak. Osa-
gai subjektibo horiek oztopo dira hainbat 
kultura-jatorritako auzokideek elkarrekin 
eta modu positiboan jarduteko. 

• Beste alde batetik, pertsona bakoitzak 
bere eguneroko harremanen esparruan 
eraldatzeko duen ahalmenean oinarrituta 
dago. Hori aintzat hartuta, zurrumurruen 
aurkako agenteen tokiko sarea sortzea bul- 
tzatu da (140 lagunek eta erakunde desber-
dinek osatzen dute sare hori). Erakundeen 
buruzagitzak ere osatzen du, pertsona eta 
erakunde horien ekintzak babesten baititu. 

http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/Presentacio
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Zurrumurrurik Ez estrategia Getxoko Uda-
laren kultura-artekotasunerako politikaren 
baitan dago, eta xede hauek ditu:

• Immigrazio eta kultura-aniztasunaren 
gaineko estereotipo negatiboak, aurreiri- 
tziak eta zurrumurru faltsuak identifikatzea 
Getxon, betiere EAEn, estatuan eta nazioar-
tean dauden gainerako egoerekiko erlazioa 
ahaztu gabe.

• Estereotipo faltsuen ezaugarriak eta era- 
tzeko nahiz zabaltzeko bideak osotasunean 
aztertzea, horiei aurre egiteko datu objekti-
boak eta argudioak dituzten txostenak egiteko.

• Zurrumurruen Aurkako Sarea eraikitzea, 
hots, helburuekin bat datozen eta Getxoko 
mugimenduaren parte aktiboa diren gizar-
te-eragileen taldea (udala; erakundeak; 
gizarte-, kultura- nahiz kirol-entitateak; 

ekonomia- eta gizarte-eragileak; norba-
nakoak, etab.). Nahitaezkoa da sare horretan 
nagusiki harremanen ingurukoa den gunea 
sustatzea.

• Sarearekin bat egin nahi duten pertsona 
eta erakunde guztiak zurrumurruen aur-
kako agente gisa gaitzea, ahalduntzea eta 
aitortzea.

• Eragin soziala nahiz komunikaziokoa 
duen epe luzerako sentsibilizazio-estrategia 
bultzatzea saretik.

• Itunak ezartzea eta ekintzak sustatzea 
EAEko, estatuko edo nazioarteko zurrumu-
rruen aurkako beste ekimen batzuekin edo 
antzekoekin koordinatuta.

• Erakundeek aniztasunari, kultura-arteko 
bizikidetasunari eta diskriminazioaren pre-
bentzioari buruz duten iritzia argi azaltzea.

• Programak eta baliabideak Zurrumu-
rrurik Ez estrategiaren oinarri diren balioei 
atxikitzea sustatzea. 
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Prestakuntza estrategiaren funtsezko oina-
rrietako bat da. Honako ekintza hauek gau-
zatu ziren 2016. urtean: 

• III. “Antirumours in motion” topaketa:

▹ Prestakuntzako 2 egun (larun-
batean goizez nahiz arratsaldez / 
igandean goizez).

▹ 4 tailer eta 2 mahai-inguru.

▹ 50 parte-hartzaile  
(20 gizon / 30 emakume).  

▹ 5 prestatzaile / 2 prestatzaile.

▹ 17 erakunde ordezkatuta.

▹ Zerbitzuaren balorazioa,  
oro har: 4,46 (0-5).

• Zurrumurruen Aurkako Agenteen Urteko IV. 
Prestakuntza

▹ 6 saio (3 orduko 1, eta 2 orduko 5).

▹ 13 orduko prestakuntza

▹ 26 parte-hartzaile (20 emakume, 
6 gizon).

▹ 5 prestatzaile / 5 prestatzaile.

▹ % 72 Getxon bizi dira / % 21 atze-
rritarrak dira / 25-40 urteen tartean 
zeuden gehienak: % 48.

▹ Balorazioa, oro har: 4,65 (0-5).

• Administrazio publikoetan lan egiten 
duten langileentzako II. prestakuntza:

▹ 3 saio

▹ 12 orduko prestakuntza.

▹ 27 pertsona etorri ziren 
(14 emakume / 13 gizon).

▹ 3 prestatzaile / prestatzaile 1.
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Prestakuntzaz gain, funtsezkoa da zurru-
murruen aurkako agenteen dinamizazioa 
izatea; horretarako, lantaldeak ezarri dira 
eta horietan autoantolatu dira. Lantaldeek 
(Komunikazioa; Prestakuntza; Garapena; 
eta Eragina) aktiboki lagundu dute estrate-
giaren helburuak lortzen, bai estrategiaren 
baitan diseinatutako jardueretan parte har-
tuz, bai proiektu berriak gauzatuz eta haie-
tan hasieratik parte hartuz.

• Zurrumurruen aurkako agente-kopurua 
(oinarrizko prestakuntzaren aurretiazko 
urratsa): 140 pertsona inguru.

• Estrategiaren balioetara atxiki diren 
pertsonak, guztira: 250 pertsona inguru (29 
elkartekoak).

• Agenteekin egindako koordinazioa:

▹ 7 bilera/urte.

▹ 3 informazio-askari.

▹ Parte hartu duten administrazioak: 
Ertzaintza, ikastetxeak, Berritzegune, 
GSDN, Justizia, Getxoko Udala, Kul-
tura erakunde autonomoa.

▹ Balorazioa, oro har: 4,27 (0-5).

• Zurrumurrurik Ez: sakontzeko mintegiak

▹ 3 orduko 6 mintegi (larunbtean, 
goizez).

▹ Horietako bakoitzera 40-50 per- 
tsona bertaratu ziren.

▹ 5 prestatzaile / 3 prestatzaile.

▹ Balorazioa, oro har: 4,5 (0-5).
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• Getxoko agendako espazio finkatuetan 
izandako eragina:

▹ Algortako, Portu Zaharreko 
eta Romoko jaietako stand-ak eta 
agente informatzaileak.

▹ Getxo Folk: estrategiaren balioei 
atxikitzea programan + World Kafe 
+ Zurrumurrurik Ez / Ongi etorri 
errefuxiatuak egitasmoek parteka-
tutako etxola bat.

▹ Antzerki-jardunaldiak: estrate-
giaren balioei atxikitzea programan; 
TRAS LA FRONTERA obraren antzez- 
pena; inprobisazioko bi ekintza.

▹ Komiki Aretoa: txinatarrei buruzko 
estereotipoen gaineko tailerra, Quan 
Zhou andrearen eskutik, Gazpacho 
agridulce liburuaren egilea.

▹ Europako Ondarearen Jardunal-
dien esparruko ibilbideak: migra-
zioei buruzko bi irteera, Ramiro Pini-
lla jaunak egindako obraren harira.

• Irailaren 19a eta 25a bitartean egin zen 
«Tenerife Intercultural Experience» (TIE) 
izeneko nazioarteko gazte-trukean Getxoko 
zurrumurruen aurkako agente batek hartu 
zuen parte, askotariko proiektuen bitartez 
uhartean dagoen kultura-artekotasunaren 
esperientziaz jabetzeko.

Komunikazioari lotutako zenbait ohar:

• Proiektuaren ezaugarriak eta bilakaera eza-
gutarazteko, 12 hilabetean, 16 prentsa-ohar idatzi 
dituzte Komunikazio Arloak nahiz Immigra-
zioaren eta Kultura-artekotasunaren proiektu 
globalean aritzen den kazetari batek.

• Prozesu osoan, Getxoko 33.000 etxebizitza-
tan informazioa jaso dute, Getxoberrin argitaratu 
diren prentsa-oharren bidez. Abenduan eman 
zitzaion amaiera kanpainari, etxebizitza guztie-
tara igorritako 4 orrialdeko argitalpen bereziare-
kin.

• Zurrumurruen aurkako ekintzari eusteko, 
ideia honen gaineko aurreko urteko kanpaina bat 
baliatu da: EZ ESAN LOROKERIARIK. Irudi berria 
sortu da, baita zurrumurruen aurkako sakelako 
1500 liburuxka, eragin handiko lekuetan jarri 
diren pankarta erraldoiak, display-ak, kamise-
tak, motxilak eta txapak ere. Udan, SOKRATES 
kanpaina eta zurrumurruen aurkako hiru fil-
troak abiatuko ditugu.
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Sarean lan egitea:

Maiatzaren 3an, Donostiako osoko bilkuren 
aretoan aurkeztu zen ZAS! Zurrumurruen 
Aurkako Euskal Sarea. Horren helburua 
ahaleginak bateratzea eta Euskadiko arra-
zismoaren nahiz xenofobiaren aurkako 
borroka koordinatzea da. ZAS! sarearen 
bitartez gizarte-entitateen eta erakundeen 
arteko lankidetza-espazioa sendotu nahi da, 
baita arrazismoa eta xenofobiaren preben- 
tziorako sinergiak sortzea ere.

ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sareak web-
gune propioak dauzka: www.zurrumurrurikez.
eus eta www.antirumores.eus. Orrialde horie-
tan ekintzak, albisteak eta ikus-entzunezko 
baliabideak argitaratuko dira.

• Bai Getxoko agendan garrantzi handi-
koak diren jaialdiek, bai artearen nahiz kul-
turaren alorretako jardunaldiek (Getxo Folk, 
Antzerki Jardunaldiak, Liburutegiak Topa-
leku) jendaurrean adierazi dute Zurrumu-
rrurik Ez estrategiarekin bat egiten dutela, 
eta berariazko ekintzak gehitu dituzte.

• Estrategiako balioei atxikitako pertso-
nek 10 infomazio-buletin (newsletter) jaso 
dituzte urtean zehar.

• Berariazko udal-webgunea daukagu 
(www.getxo.eus/antirumores), zeinaren egi-
tura eta edukiak 2016. urtean egin ziren. 
Facebook-en dugun orrialdeak (@antirumo-
res) 1.172 jarraitzaile dauzka.

http://www.zurrumurrurikez.eus
http://www.zurrumurrurikez.eus
http://www.antirumores.eus
http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.facebook.com/antirumores
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5.3 - BIZILAGUNAK, ELKAR-
TZEKO BIDEAK

BIZILAGUNAK GETXO programa 2013. 
urtean egin zen lehen aldiz, eta SOS 
ARRAZAKERIA erakundeak 2011. urtean 
Gipuzkoan egin zuen ekintza nabarmen 
batean du jatorria 2 . Xedea udalerri berean 
bizi diren kolektibo soziokulturaletako 
familiak harremanetan jartzea da.

• BIZILAGUNAK BAZKARIAK ekintzaren 
5. edizioa egingo da Getxon, 2017. urtean. 
Asmoa da, hain zuzen, hiri edo auzo berean 
bizi bada ere, elkar ezagutzeko aukerarik 
izan ez duen bertako nahiz atzerriko jen-
deari elkartzeko gune informal eta goxoa 
eskaintzea. 

• Parte hartzen duten familietako batek 
antolatzen duen mahai eta otordu baten 
inguruan, hainbat gai jorratzen dira, modu 
naturalean, hala nola hizpide izaten dira 
ohiturak, kultura, hizkuntzak, errotzea eta 
deserrotzea, zaletasunak, etorkizuneko 
proiektuak, zailtasunak, etab.

Jarduera horrek lotura dauka honako haue-
kin, islatzen duten filosofiari dagokionez:

• Zurrumurrurik Ez estrategiarekin (www.
getxo.eus/antirumores edo www.antirumores.eus ) 

• eta EGIZU elkarteak nahiz Getxoko uda-
lak Getxo udalerrian gauzatzen dituzten 
hizkuntza-normalizazioko eta euskal kultu-
rako ekintzen kultura-arteko estrategiekin.

Are gehiago, Getxon programa hori buru- 
tzeak otordu batean familien topaketa egi-
teko jarduera zabaltzea ahalbidetu du; gau-
zak horrela, bertako eta atzerritik etorritako 
herritarrak elkarrekin eta modu positiboan 
jardutea laguntzen duen urteko jardue-
ra-ibilbidea eskaintzen da. 

BIZILAGUNAKen helburua birformulatu 
zen 2016an: kultura-artekotasunaren, aniz-

2  Ekimena 2011n sortu 
zen, Gipuzkoan, eta indar 
berezia izan zuen Donos-
tialdean. SOS ARRAZAKE-
RIA GIPUZKOA erakundeak 
gauzatu zuen, NEXT DOOR 
FAMILY izeneko Europako 
proiektuaren barruan. 2013. 
urtean Bizkaian ezartzeko 
eta Getxo nahiz Basauri 
udalerriak inplikatzeko 
aukera proposatu zen. 
Ordutik, urtero udalerri eta 
erakunde berriek egin dute 
bat ekimenarekin (Bilbo, 
Barakaldo, etab.).

http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.antirumores.eus
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tasunaren eta udalerrian elkarrekintzan ari- 
tzeko tokiak sortzearen aldeko apustua egi-
ten duten getxoztarrei topaguneak ematea.

Norentzat: udalerrian dagoen aniztasuna 
goraipatzen duten herritarrentzat, hau da, 
elkar ezagutu, uneak partekatu eta pertso-
nen arteko zubiak (euskal kulturaren eta 
Getxo beren etxe bilakatu zuten pertsonek 
ekarritako kultura-aniztasun handiaren 
arteko zubiak) eraiki nahi dituztenentzat. 

Horrela, BIZILAGUNAK Elkartzeko bideak 
(www.getxo.eus/bizilagunak) sortu zen 2016. 
urtean, zeinak lehenengo edizio orokorrean 
ordura arte isolaturik garatutako ekintzak 
gauzatu zituen BIZILAGUNAK markaren 
pean. Halaber, puntu hauek barne hartzen 
dituen urteko agenda egin zuen:

- BIZILAGUNAK FAMILIEN FESTA: parte 
hartzen duten familien festa, maiatzaren 
21ean, Kultura Aniztasunaren Nazioarteko 
eguna dela eta. 200 parte-hartzaile.

- BIZILAGUNAK MENDIRA: Urkiola men-
dira egindako kultura-arteko martxa (uztai-
laren 10ean). 70 parte-hartzaile.

- BIZILAGUNAK WORLD KAFE, Getxo 
Folk jaialdiaren barruan (irailaren 3an). 60 
parte-hartzaile.

- BIZILAGUNAK BAZKARIAK (47 familia 
eta 21 dinamizatzaile; azaroaren 13an).

- BIZILAGUNAK LIBURUTEGIAN (aza-
roaren 19an, Liburutegiak Topaleku ize-

neko Getxoko liburutegien kultura-arteko 
ekintza dela eta). 600 parte-hartzaile.

- BIZILAGUNAK FESTA SOLIDARIOA (26 
azaroan bidaia Donostiara, euskal ekimen 
guztiek baterako ospakizuna egiteko, Vic-
toria Eugenia Antzokian). 55 parte-hartzaile 
joan ziren Getxotik.

Ibilbide hori Udalaren eta gizarte-erakun-
deen arteko lankidetzaren emaitza da. Fun- 
tsezko osagai komunitarioa dauka: Getxon 
parte hartzen duten erakundeek duten 

http://www.getxo.eus/bizilagunak
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presentzia nahiz lurraldearen eta hango 
eragileen gainean duten ezagutza oinarri 
dituena, hain zuzen ere.

• EGIZU Getxo Euskaldun (euskararen eta 
euskal kulturaren esparrua) 

• Getxoko Etorkinen Plataforma Federa-
zioak (kultura-artekotasunaren esparrua) 

• IBILKI (inklusioko mendizaletasunaren 
elkartea)

Proiektu honen gaineko informazio guztia 
kontsultatzeko, jo mikro-webgune hone-
tara: www.getxo.eus/bizilagunak 

http://www.getxo.eus/bizilagunak
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5.4 - MIGRATUTAKO KOMUNI-
TATEEK BULTZATUTAKO OROI- 
TZAPENEZKO EKITALDI KULTU-
RALAK

Getxoko espazio publikoan inpaktu positi-
boa duen honako ekimena ere nabarmen- 
tzekoa da: Getxon gehien errotuta dauden 
jatorri atzerritarreko komunitateen berezko 
ekimen kulturalen ospakizuna.  

Etorkinen elkarteak udalerriko gizarte- eta 
kultura-bizitzan subjektu aktiboa dira. 
Ospakizun hauetako alderdi oso garrantzi- 
tsua da beste udalerri batzuetako gizarte- 
eta kultura-erakundeak inplikatu egiten 
direla, eta bereziki kalea topagune natural 
bihurtzen dela.

• Oruroko (Bolivia) Inauterietako desfilea 
eta antzezpena (otsailean)

• Filipinetako Independentziaren Eguna 
(ekainaren 12an)

• Boliviako Independentziaren Eguna 
(abuztuaren 6an)

• Erdialdeko Amerikako Independentzia-
ren ospakizuna (irailaren 13an)

5.5 - LIBURUTEGIAK TOPALEKU

Getxoko liburutegiek, Getxoko Kultura-ar-
tekotasunaren Unitatearekin batera eta 
hainbat gizarte-erakunderekin elkarlanean 
(besteak beste: Getxoko Etorkinen Plata-

forma elkarte-federazioa, UNESCO ETXEA, 
CEAR Euskadi, MATIZ elkartea, etab.), bul- 
tzatutako programa da.

Gure helburu konpartituak: 

• Liburutegiak topaleku eta bizikide- 
tza-toki bilakatzea udalerri berean bizi diren 
eta kultura nahiz jatorri desberdinak dituz-
ten pertsonentzako. 

• Berdintasuna, tolerantzia eta aniztasuna 
balioak sustatzea liburutegiaren jardueran.

• Kultura-baliabideak udalerriko biztan-
leria osoari hurbiltzea, batez ere migratu 
duten eta euren bizilekua Getxon kokatu 
duten atzerritarren kasuan. 
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• Migratutako komunitateen herrialde 
nagusien arte-sorkuntza eta -ekoizpena 
nabarmentzea, getxoztar guztiei genero 
guztietako adierazpenak hurbilduz (musika, 
zinema, literatura, komikia, argazkigintza, 
etab.).

• Munduko beste herrialde eta eskualde 
batzuetako testuinguru politiko, ekonomiko, 
sozial eta kulturalari buruzko gogoeta, ezta-
baida eta jakintzarako espazioak sortzea. 

Aurreko urteetan egin bezala, irakurketa-
rako gidaliburu espezifikoa editatu da; aur-
tengoak HORREN URRUN, HORREN HUR-
BIL izenburua dauka, eta migrazioei nahiz 
babesari buruzko irakurgai literarioak pro-
posatzen ditu (proposamen gehiago egin 
dira linean eskuragarri jarritako bertsioan: 
https://plus.google.com/collection/8-EbqB). 

Liburutegiko bibliografia-fondoa handitu 
da, eta era askotako jarduerak antolatu dira 
publiko heterogeneoarentzat. Helburua izan 
da bertako eta atzerriko jendea guztiona 
den eremu batean biltzea, liburutegian hain 
zuzen ere.

• Bizikidetzarako Liburutegiak programa, 
MATIZ elkartearen eskutik. Umeentzako tai-
lerrak eta ipuin-kontalariak (25 saio bakoi 
tzeko. 6 saio).

• Kontularien kluba: kultura-arteko gaien 
agenda duen hileko topaketa.

• Kultura-arteko jaia liburutegietan (aza-
roaren 19an).

• Afrikar emakumeak: ahozko narrazioak 
Aiz eta Boni Ofogorekin, CEAR Euskadiren 
eskutik (abenduaren 16an, Migratzaileen 
Nazioarteko Eguna dela eta).

Liburutegiak Topaleku programak Bizkaiko 
Foru Aldundiak sustatu dituen Europako 
Ondarearen Jardunaldietan hartu du parte; 
jardunaldi horien 2016ko edizioa migrazioei 
buruz aritu da (ETXETIK KANPO):

• Hildakoen Egunaren Jai mexikarra, 
erakusketa eta aldarearekin, México Lindo 
elkartearekin batera antolatutako ekitaldia 
(urriaren 24tik azaroaren 5era).

• Ramiro Pinillaren Verdes valles, coli-
nas rojas lanari buruzko ibilbide literarioa, 
liburuak Euskadiko migrazio-prozesuarekin 
duen harremana jorratu zuena.

Horrez gain, Harrerarako Gida bat zabaldu da. 
Bertan liburutegiko zerbitzu eta baliabideei 
buruzko informazioa dago.

https://plus.google.com/collection/8-EbqB
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/MUNDUKO_PAISAIAK/GUIA_topaleku-liburutegiak_def.pdf
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5.6 - HUMANAE WORK IN PRO-
GRESS (ANGÉLICA DASS) GETXON.

Arraza Bazterketaren aurkako Nazioarteko 
Eguna (martxoaren 21a) dela eta, Angelica 
Dass argazkilariaren “Humanæ work in pro-
gress” proiektua aurkeztu zen, zeinetan Bil-
boko eta Getxoko udalek hartu zuten parte. 

Proiektu horretako argazkiak Uribitarte 
pasealekuan eta Bilboko tranbian jarri ziren, 
baita Getxo Antzokiko fatxadan ere. Getxon 
kokatu zen esku-hartzea taula bat izan zen 
10 x 4,80 metrokoa, pertsonen ehun erre-
tratu zeuzkana (erdia baino gehiago getxoz-
tarrenak); Getxo Antzokiko fatxadan egon 
zen 2 hilez ikusgai. 

Proiektu horrekin argazkilariak erretratu 
dituen pertsonen (klase, larruazal-kolore, 
genero, egoera sozial eta ideologia guztie-
takoak) giza azalaren inbentario kroma-
tikoa egin nahi izan du. Hori guztia gure 
gizarteak askotarikoak direla eta aniztasuna 
indarraren nahiz aberastasunaren sinoni-
moa dela erakusteko helburuarekin, baita 

sailkapenak eraikuntza artifizialak direla 
frogatzeko ere. 

Proiektua 20 hiritara heldu da, 14 herrial-
detan. Orain arte, herrialde askotako 
3.000 boluntario inguruk hartu dute parte 
“Humanæ” proiektuan. Inbentario kromati-
koa funtsezko elementua da berdintasunari 
buruzko eztabaidari heltzeko.

“Humanæ work in progress” erakusketa 
kokatzeko Getxo Antzokiko fatxada auke-
ratu izanaren arrazoia hauxe da: egitura hori 
Kulturaren egoitza izango da, herriari, mun-
duari, bertako jendeari eta beren adierazpen 
kulturalei irekia. Horrez gain, “Humanæ” 
proiektuak Getxo Antzokia lotzen du udale-
rrian bizi diren eta parte hartzen duten per- 
tsonen ideiarekin; horiek dira, hain zuzen 
ere, bai bizitza, bai edukia ematen diotenak, 
hots, komunitatearen, aniztasunaren eta 
partaidetzaren zentzua helarazten dutenak. 

Getxoztarren argazkiak 2016ko azaroan, 
Getxon, egin ziren argazki-saioetan atera 
ziren. Angelica Dassek argazkia egin zien 0 
eta 65 urte bitarteko 56 pertsonei (19 gizoni 

eta 37 emakumeri); leku desberdinetan 
jaiotakoak ziren (Getxo, Bolivia, Maroko, 
Sahara, Ghana, Kuba, Honduras, Kolon-
bia, Filipinas, etab.), gizarte-mugimendu 
desberdinetakoak (Gizatiar, Cáritas, Esku-
beltz, Perualde, Adrebol, Bilgune Feminista, 
etab.), edo hezkuntza-esparrukoak; halaber, 
zurrumurruen aurkako agente ugari erre-
tratatu zituen.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=DIb6dfNZ3AM
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2015eko azaroan, Angelica Dassek “Haragi 
kolorea?” izeneko tailerra eman zuen, Getxo 
eta Berritzegune ikastetxeetako irakaslee-
kin. Urteko lehen hiruhilekoan, Zubileta, 
San Ignacio, Madre del Divino Pastor, Gobela 
eta J.C Baroja ikastetxeetan tailer bera egin 
zen hango ikasleekin, Getxoko GARROBI 
arte-kolektiboaren eskutik. METRO BIL-
BAOren lankidetzari esker, emaitza Algor-
tako eta Areetako geltokien fosteritoetan 
jarri zen erakusgai, martxoaren 21a eta 
maiatzaren 21a bitartean.

LINK

https://www.garrobi.com/2016/03/01/haragi-kolorea-color-carne/
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5.7 -EMAKUMEENTZAKO 
JABEKUNTZA ESKOLA.

Berdintasun Zerbitzuarekin aritu gara elkarla-
nean, Ahalduntzeko Kulturen Arteko Gunea 
gauzatzeko (lehen Kultura-arteko Elkarrizke-
tak deitzen zen).

• Bertako eta atzerriko emakumeak elkar- 
tzea laguntzeko gunea da. Era beran, espe-
rientziak trukatzeko eta protagonisten esku-
tik migrazio-prozesuak zer diren jakiteko 
gunea ere bada. 

• Horrez gain, leku aproposa da gure inkon- 
tziente kolektiboko aurreiritziak eta estereoti-
poak baztertzeko. 

• Bilerak hilean behin egin ziren, urtarriletik 
maiatzera.

• Eztabaidatzen diren gai guztiei profesional 
kualifikatuek heltzen diete, genero eta kultu-
ra-arteko ikuspegia kontuan hartuta.

Topaketetan egon ohi den partaidetza 10 eta 
15 emakume bitartekoa da.
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