
Entrevistas antiRUMORES
Zurrumurrurik Ez! Elkarrizketak



Nortzuek 
laguntzen dute 
ekintza honetan? 

Zer da Harribide? 

Martxoaren 21ean, Arraza-bereizkeriaren 
Kontrako Nazioarteko Egunean, ospatzen 
dira 'Zurrumurrurik ez' izeneko Giza 
Liburutegi horiek, eta hiru erakunde dira 
parte hartzen dutenak: Aisibizia, Harribide 
eta Amekadi.
Jarduera hau Getxoko 'Zurrumurrurik ez' 
estrategiaren aldeko gazte-taldeak egindako 
jardueren barruan dago, hots, Getxoko 
'Zurrumurrurik ez' estrategiaren 
programazioaren barruan.

Harribide Fundazioa 2003. urtean hasi zen 
lanean, eta, harrezkero, erkidegoarekiko 
dinamizazioaren alorreko hainbat proiektu 
kudeatzen ditu Bizkaian.

Ibilbideari ekin zionetik gaurdaino, proiektu 
sozioedukatiboak eta komunitarioak ireki 
ditu, jokabide asozialen prebentzioan 
espezializatuta dauden haur, nerabe eta 
gazteentzat.

Zer da Aisibizia? 
GAR taldeak Amekadirekin elkarlanean 
egindako bilera, ekintza eta topaketen 
erakunde dinamizatzailea da Aisibizia. 
Aisibizia Elkartea irabazi asmorik gabeko 
erakundea da eta 2007an sortu zuten 
Algortako Ziztu Bizian eta Eskubeltz eskaut 
talde getxotarrek.

Erakundeak sortu zuen hirugarren bazkidea 
EDE Fundazioa izan zen eta laugarrena 
Euskalerriko Eskautak Bizkaia izan zen 
2009an. Getxo udalerriko haur, nerabe eta 
gazteen behar sozioedukatiboei erantzuteko 
erakunde bat gara. 

AISIBIZIAk udalerriko garapen sozial, kultural 
eta hezitzailean lan egiten du, bai eta 
Getxoko auzoetan eta udalerritik gertu 
dauden auzoetan dauden gizarte- eta 
hezkuntza-egiturak eta aisialdiko 
hezkuntza-egiturak sustatzen eta babesten 
ere.

Zer da GAR taldea?
GAR taldea Getxoko gazte talde bat da, eta 
inguruan ditugun zurrumurruei buruz 
hausnartzeko biltzen da, eta, hainbat 
jardueraren bidez, Getxoko komunitatea 
kontzientziatzen du zurrumurru horien 
aurrean.
Espazio horretan, denbora partekatzen 
dugu, balioak ditugun pertsonekin batera, 
eta helburu nagusi bat partekatzen dugu: 
Gizarte honek leku hobea, toleranteagoa eta 
aniztasunari irekia izatea.

Zer da Zurrumurrurik Ez! 
Getxo?
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Gizartea sentsibilizatzeko estrategia bat da. 
Diskriminazioa prebenitzea, bizikidetza 
hobetzea eta aniztasun kulturalaren onurak 
aprobetxatzea du xede, modu horretan, 
herritar guztien pertzepzioak, jarrerak eta 
jokabideak aldatzea sustatzeko.

Amekadi Elkartea Getxoko Zurrumurruen 
Aurkako Estrategia kudeatzen duen 
erakundea da, eta Aisibiziari GAR taldearen 
ekintzak diseinatzen laguntzen diona 
zurrumurruen aurkako eta kulturen arteko 
ikuspegia zeharkakotuz.



“
Zer dira 
Zurrumurruen 
Aurkako Giza 
Liburutegiak?

Zeintzuk izan 
dira ekintza 
honen ostean otu 
zaizkizuen 
hausnarketak?

Giza Liburutegiak pertsonen arteko 
elkarrizketa sustatu nahi duten guneak dira, 
egunerokotasunean elkarrekin topo egitea 
eta hitz egitea konplexuagoa izango 
litzatekeenak. Topaketa horri esker, 
elkarrizketaren bidez gizarte-kohesioa 
eragozten duten aurreiritziak eta 
estereotipoak hausten dira.

Topaketa horretan hainbat rol daude: 
liburuak, beren pasadizoa edo esperientzia 
kontatzen dutenak; irakurleak, pertsona 
bakoitzaren kontakizunak entzuten joaten 
direnak, eta liburuzainak, espazioa eta 
liburuak zaintzeaz eta irakurleei harrera 
egiteaz arduratzen direnak.

Oso garrantzitsua ikusten dugu elkar 
ezagutzeko aukera emango duten espazio 
komunak partekatzea eta, horrela, 
estereotipoak hausten laguntzea, gazte 
guztiek parte har dezaketen dinamikak 
sortuz.
Nahiago genuke horrelako jarduerak egiteko 
leku gehiago bagenitu, eta gure eguneroko 
jardunean ohikoagoa izango balitz. Ez 
bakarrik gutaz, baizik eta gizarteaz, multzo 
gisa, hain desberdinak ez garela ikusi ahal 
izateko, baita gure ezberdintasunetan 
aurkitu ahal izateko ere, zeren eta halakoak 
ere, izan, baitira.

Topaketa horri 
esker, 
elkarrizketaren 
bidez 
gizarte-kohesio
a eragozten 
duten 
aurreiritziak 
eta 
estereotipoak 
hausten dira.
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““ Zuen ustez, zein 
izan daiteke 
gazteen zeregina 
migratzaileei edo 
atzerritarrei 
buruzko 
zurrumurrurik eta 
estereotiporik 
gabeko bizikidetza 
eraikitzeko?

Gazteok funtsezko zeregina dugu 
zurrumurrurik gabeko bizikidetza 
eraikitzeko; izan ere, gizartearen zati 
garrantzitsu bat gara, eta gutako askok 
aldaketa nahi dugu. Askotan, pixka bat 
kirrinka egiten digun zerbait entzuten 
dugunean isiltzen ez bagara, 
kontzientziazioa handitzen joaten gara, eta 
keinu horrekin nahikoa lortzen dugu.

Oso garrantzitsua iruditzen zaigu 
zurrumurruetatik haratago ikertzea, 
gehienak ez baitira egiazko informazioarekin 
alderatzen eta aurreiritzi eta estereotipo 
horiek sortzen baititu. Hori ez gertatzeko 
modua elkar ezagutzeko uneak izateko prest 
egotea da. Adibidez, elkarrekin bizitzeko 
espazioak sortzea hagitz aberasgarria izan 
daiteke gazteentzat; izan ere, bizipenak 
partekatu ditzakete, jarduera bateratuak 
egin ditzakete, ohiturak eta kulturak ezagutu 
ditzakete, eta gazte horiek bizi duten 
esperientzia beste pertsona batzuekin 
partekatu dezakete.

Nahiago 
genuke 
horrelako 
jarduerak 
egiteko leku 
gehiago 
bagenitu, eta 
gure eguneroko 
jardunean 
ohikoagoa 
izango balitz. 
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Jarduera horietan 
parte hartzea 
gustatuko 
litzaizuke?
Gurekin harremanetan jar zaitezke helbide hauetan:

@antirumores_getxo

4

antirumores@getxo.eus

@antirumores


