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Zurrumurruen aurrean:
joan haize kontra!

Informatu. Pentsatu. Ekin.

EZ ESAN LOROKERIARIK!

Aurtengo zurrumurruen aurkako saio berezia abenduaren 28an argitaratuko dugu, eta ez da inozentada bat. 
Tolerantea, inklusiboa eta benetan kultura artekoa den gizartean bizitzearen aldeko apustua aktiboki egiten duten pertsona guztien 

aintzatespena da. Pertsona horiek, hain zuzen ere, helburu horrekin lantzen dute biztanleria kritikoaren muskulua; horrez gain, ez dituzte 
sinesten elkartasunik eza, xenofobia eta arrazakeriaren haztegia sortzen dituzten mezuak. 

ZAS! zurrumurruen aurkako sareak gaur bertan antolatuko du oso BERTSO-SAIO berezia. Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Sustrai Colina, 
Alaia Martín, Maddalen Arzallus, Igor Elortza, Unai Aguirre eta Jon Maia bertsolariak arituko dira bertan, eta egunero Getxon, Euskadin, 

estatuan zein Europan gero eta jende gehiagok bat egiten duen estrategiaren zerbitzura jarriko dituzte euren talentua eta sormena.
Ez da broma bat, bidezkoagoa den gizartea sortzea oso gai serioa baita.

APUSTU EGITEN JARRAITZEN DUGU!
EZ IZAN INUZENTEA! Zurrumurruen aurkako jarrera
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PRESTAKUNTZAREN alde dihardugu lanean

Otsailaren 25 eta 26ko asteburuan antolatu zen zurrumurruen 
aurkako “In Motion” ekintzaren III. topaketan 60 pertsona inguruk 
hartu zuten parte. Beste udalerrietako kide ugari bertaratu ziren 
eta, beti bezala, Getxoko eragile askok beren konpromisoa adie-
razi zuten. Prestakuntza, hausnarketa eta bizikidetzako topaketa 
hirugarren edizioan sendotu da Getxoko zurrumurruen aurkako es-
trategiaren ekintza nagusietako bat bezala. 

Martxoaren 20tik apirilaren 5era eskaini zen oinarrizko ikastaroan 
(15 ordu) parte hartu ostean, 25 pertsona baino gehiago bilaka-
tu ziren eragile. Ikastaro horretan, zurrumurruen aurrean jarrera bat 
hartu, sineste faltsuak desmuntatzeko komunikazio-teknikarik ego-
kienak ikasi eta kultura-aniztasunaren gaineko informazioari dago-
kionez jarrera kritikoa bultzatzeko beharrezkoak diren ezagutza teo-
rikoak eskuratu zituzten.  

Zurrumurruen aurkako 2017ko 
“In Motion” ekintza

Zurrumurruen aurkako 
eragileen prestakuntza

Administrazio publikoetako 
langileentzako prestakuntza

Hona hemen gure “klasikoetako” beste bat: azaroan, udalerriko 
administrazio publikoei lotutako 30 pertsona inguruk hartu zuten 
parte zurrumurruen aurkako eragile izateko gaikuntza ematen dien 
prestakuntzan; prestakuntza horrek, gainera, gure erakunde pu-
blikoen espazioek kultura arteko ikuspuntua izateko egitasmoan 
sakontzen jarraitzen du. 

Sakontze-mintegiak
Zurrumurruen aurkako estrategiaren prestakuntza-arloak 
2017. urtean eskainitako prestakuntzari amaiera eman diote 
oso interesgarriak izan diren 4 sakontze-aukera hauek: 

Zurrumurruen aurkako eragileen prestakuntza pertsonei ezagutza teorikoak, gaitasunak eta tresna praktikoak 
helarazteko estrategiaren elementu nagusietako bat da.

Hurrengo ikastaroa: Hasiera-eguna: 2018ko apirilaren 9a 
(astelehena eta asteazkena)
Izena emateko tokia: www.getxo.eus/antirumores 

Europa eta pertsona 
errefuxiatuak. 
Maryam Fathi, Ibai Arbide
Irailaren 30ean, 2017

Komunikabideetan berrien
irakurketa kritikoa eta
aktibismo digitala.
Moha Gerehou.
Azaroaren 18an, 2017

Islamofobia eta generoa. 
Hajar Samadi, June Fernández
Abenduaren 2an, 2017

Zinemaren bitarteko
Europako begirada. 
Andrea Ruíz Balzola
Urriaren 21ean, 2017
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Ba al dago askaltzen dugun bitartean solasean aritzea baino atsegi-
nagoa den zerbait? Horregatik, hain zuzen ere, informazio-askariak 
sustatzen jarraitu nahi dugu. Informazio-topaketa horietan, Getxoko 
zurrumurruen aurkako eragileek, kafetxo baten berotasunarekin eta 
pintxo batzuekin, udalerriko kolektibo nagusiei —hala nola gazteei 
eta nagusiei— gure balio, ekintza eta printzipioen berri eman diete.

Noski baietz! Kalera irteten jarraitzen dugu zurrumurruen aurkako 
biztanleriaren ikuspuntua konpartitze aldera; hori dela eta, Algorta, 
Romo eta Portu Zaharreko jai-batzordeei esker, gure stand ikusgarria 
jarri genuen eta herritarrei azaldu genien gure lana nahiz aurreiritzi-
rik gabeko bizikidetzaren garrantzia. 

Beti bezala, estrategiako sare sozialak etenik gabe ari dira 
lanean; aurten ia 1400 jarraitzaile ditugu eta 500 argitalpen 
baino gehiago elkarbanatu ditugu “Atsegin dut”-en jario na-
barmenarekin eta elkarbanatutako argitalpen ugarirekin. 
Hala, urteko argitalpenik txundigarrienaren saria honek es-
kuratu du:

SARE SOZIALETAN JARRAI GAITZAZU ETA GOZATU 
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IA
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Informazio-askariak Jaietako presentzia 

Sare sozialak 
eta prentsa

sustatzen jarraitzen duguPARTE HARTZEA 
Ziberespazioa... duela urte gutxi irudikatu ere ezin genuen lekua. Gaur egun unibertso oso bat da; bertan, informazioa bilatzen 
dugu, harremanetan sartzen gara, gauzak partekatzen ditugu, eztabaidatzen dugu eta gizartea eraikitzen dugu. Horregatik, 
funtsezkoa da sare sozialei eta online bitartekoei zuzendutako estrategia bat abian jartzea, sareetan zehar bolo-bolo dabiltzan 
gezur eta zurrumurruak nolabait ere identifikatu eta haiei aurre egiteko gaitasuna bermatzen diguna. Hartara, aurten zurrumu-
rruen aurkako alertaren estrategia abiatu dugu. Beraren bidez, talde eta pertsona ezberdinen aurkako estereotipo negatiboak 
edo aurreiritziak sustatzen dituzten iruzkinak identifikatu nahiko genituzke. Erabili gure “#zurrumurrualertagetxo” hashtaga eta 
gure #AlertaRUMOR zigilua. Gainera, oso prestakuntza interesgarria izango dugu Arantza Gutierrez eta Nacho Iruarrizagaren 
eskutik, komunikazioaren profesionalak eta Getxon zurrumurruen aurkako eragileak direnak.

A ze festa egin zuten irailaren 16an Algortako San Nikolas plazan. Udalerriko zenbait gizarte elkarteren ahaleginari eta elkarla-
nari esker, eta udalaren babesarekin, ehunka pertsonak gozatu zuten espazio hau konpartitzen eta hamaikatxo arroz mota das-
tatzen. Han egon ginen gu ere, 8 hiritako 60 gazterekin, Zurrumurruen aurkako gazteen 2. Biltzarrean parte hartzen ari zirenak, 
Estrategiaren kideek egindako arroz bikaina jan zutenak. Arratsalde osoan bota zuen euri gogorrak ez zigun galarazi jaiarekin 
jarraitzea, zurrumurruen aurkako gazte kontzertua egin baitzen, gure udalerriko hainbat figurarekin: Bidean Erromeria, El Tretas 
eta DJ Deusto. Lehen esperientzia hau, zalantzarik gabe, ez da azkena izango. 

AISIBIZIA elkartearekin batera arituta, azaroaz geroztik zurrumurruen aurkako estrategiari aplikatutako arteen akademiaren le-
henbiziko edizioa martxan da. Prestakuntza artistikoaren eta zurrumurruen aurkako parte hartzearen espazio hau 13 eta 18 urte 
artean dituzten eta proposatzen ditugun arte-diziplinetakoren bat atsegin duten gazteei zuzenduta dago. Oraingoz, adieraz-
pen plastikoko, argazkigintzako, rap/hip hopeko, eta grafitiko tailerrak egin ditugu. Baina oraindik ere 4 tailer daude egiteko, 
urtarrilaren 12, 13 eta 14ko asteburuan eskainiko ditugunak. Oraingoan, ikus-entzunezko arteak eta arte eszenikoak izango dira 
protagonista, ondoko hauei buruzko tailerrekin: teknologia mugikorraz egindako film laburrak, bideoartea, ipuin kontalaritza 
eta mikroantzerkia. Interesik baduzue edo parte hartu gura duen norbait ezagutzen baduzue, jarri harremanetan whatsapparen 
bidez: 662 659 042

ESKERRIK ASKO JAI SOLIDARIO ETA INKLUSIBOENGATIK!

INFORMAZIOA sustatzen jarraitzen dugu



segitzen dugu

SAREAK ERAIKITZEN ETA 
GETXO ORDEZKATZEN

Zurrumurruen aurkako ZAS Euskal Sarea errealitate bihurtu da... ETA NO-
LAKO ERREALITATEA!  Urte honetan zehar, Euskal Herriko hainbat elkar-
teren, erakunderen eta zurrumurruen aurkako sareen arteko elkarlanari 
esker, interes handiko ekintzak egiten hasi da ZAS, gure prestatzaileen 
prestakuntza hobetzeko, dibertsitateari buruzko zurrumurruen inguruan 
kontzientzia kritikoa bultzatzeko, eta gure ahaleginak euskal lurralde 
osoan zehar zabaltzeko asmoz.

Irailaren 13tik 17ra bitartean, Bilbo, Cartagena, Donostia, Getxo, Iruña, Sabadell eta Tenerifeko 50 gazte baino gehiagok asteburu bat 
eman zuten lanean, proposamenak garatzen eta ideiak sortzen, bakoitzaren herrian zurrumurruen aurkako estrategia bultzatzeko eta gaz-
teen papera adosteko. Topaketa hau Getxok bultzatu zuen, estatuko zurrumurruen aurkako hainbat sarerekin lankidetzan. Aukera handia 
prestakuntzarako, ekintzarako eta bizikidetzarako. 

YDagoeneko tradizioa da Getxoko zurrumurruen aurkako estrategiak sareetako topaketetan eta antzeko ekimenetan parte hartzea. Horre-
gatik, 2017. urtean zehar, oso topaketa esanguratsuetan egon gara, hala nola “Barcelona VS Odi” nazioarteko biltzarrean, Amalgamaren 
kultur arteko sareen topaketan, STOP Rumoreseko lagunek Madrilen egindako zurrumurruen aurkako sareen topaketan, eta Castelloko STOP 
Rumoresek bere kultur arteko astearen barruan bultzatutako zurrumurruen aurkako estrategiei buruzko jardunaldi teknikoan. Foro horietan 
izan dugun parte hartzeari esker, geure esperientziak partekatzen ditugu, ahaleginak bateratzen ditugu, eta estatuan zehar ekintza inte-
resgarriak egiten dituzten lagunengandik ikasten dugu, dudarik gabe gure eguneroko lanari balioa gaineratzen baitiote.  

Udalaz gaindiko topaketetan presentzia

Zurrumurruen aurkako gazte biltzarra

Zurrumurruen Aurkako Sarea

LAGUNTZAILEA
COLABORA

ZURRUMURRURIK EZ Estrategia
HAUEN PARTE DA
La Estrategia ANTIRUMORES 
FORMA PARTE DE

Plazer handia izan zen hainbeste gazte ikustea euren talentua, esperientzia 
eta gogoak gizarte anitz eta aurreiritzi gabeko baten alde jartzen.  

MADRIL

ETA HONEN GUZTIAREN ONDOREN... EZ EGON GELDIRIK ETA IZAN ZAITEZ ZURRUMURRUEN AURKAKO ERAGILE. 
Sartu gure webgunean: www.getxo.eus/antirumores edota gure sare sozialetan eta bat egin ezazu aurreiritzirik gabeko udalerri anitz baten aldeko mugimendu honekin.

BARTZELONA

Dani de Torresek idatzia eta Europako Kontseiluak argitaratua, metodologia berritzaile bat azaltzen du. Bertan azaltzen den estrategiak politika publikoaren 
sustapena eta gizarte parte hartze prozesu bat –hainbat banako nahiz taldeko eragile parte hartzera bultzatzen dituena– bateratzen ditu. 

ZURRUMURRUEN AURKAKO ESTRATEGIAK MUNDU MAILAKO ESKULIBURU BAT DAUKA DAGOENEKO

SABADELL


