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Se angajează să-şi desfăşoare activitatea administrativă pe baza

internaţională de luptă împotriva discriminării rasiale. Din anul 2005,

principiilor egalităţii şi nediscriminării, în slujba convieţuirii interculturale

primăria noastră sărbătoreşte public această zi.

şi a coeziunii sociale.

Potrivit Declaraţiei universale a drepturilor omului, toate fiinţele umane se



Afirmă că acest proces este dinamic şi bidirecţional, care presupune o

nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi; fiecare om se poate prevala de

adaptare reciprocă a ansamblului de persoane, fie acestea băştinaşi sau

toate drepturile şi libertăţile proclamate în această declaraţie, fără niciun fel

imigranţi din alte ţări cu reşedinţa în localitatea noastră, precum şi

de deosebire, în special de rasă, culoare a pielii sau originea naţională.

adecvarea şi intervenţia tuturor autorităţilor publice cu care intră în

Promovarea drepturilor fundamentale, lipsa discriminării şi egalitatea de

contact cetăţenii.

şanse pentru toţi reprezintă elemente-cheie ale convieţuirii, ale integrării
cetăţeneşti şi, în consecinţă, ale coeziunii sociale a societăţilor-gazdă care



necesităţile specifice ale populaţiei de origine străină.

primesc imigranţi, Getxo fiind unul dintre ele.
Imigranţii sunt cetăţeni care se bucură de drepturi şi de obligaţii. Dreptul de

Se angajează să vegheze ca politicile şi acţiunile să ţină seama de



Acordă o atenţie specială, dată fiind vulnerabilitatea lor deosebită,

a fi liber, de a fi tratat în condiţii de egalitate, de a alege, de a se exprima,

persoanelor recent sosite şi celor care au venit pentru reîntregirea

de a beneficia de asistenţă de sănătate şi socială, precum şi dreptul de a

familiei, copiilor de origine străină şi aşa-numitei “a doua generaţie” şi,

primi bunuri care fac parte din bogăţia generată prin contribuţia lor. Ei sunt

de asemenea, abordează problemele cu care se confruntă femeile din

o parte integrantă şi activă a ţării noastre. Provocarea cu care se confruntă

cauza condiţionărilor legate de gen. De asemenea, recunoaşte că

societatea bască şi administraţia sa constă în a organiza convieţuirea astfel

situaţia în care o persoană nu dispune de forme legale implică un grav

încât aceste drepturi să fie respectate, să fie acceptate obligaţiile şi ca toate

risc de excluziune socială.

persoanele să trăiască în comunitate. Această sarcină le revine instituţiilor şi
întregii societăţi: indivizilor, familiilor, sistemului educativ, serviciilor sociale,



persoanele de diverse origini şi culturi.

sistemului de sănătate, de ocupare a forţei de muncă, cultural şi politic.
În prezent, aproximativ 7% din populaţia oraşului Getxo are naţionalitate



motiv, doreşte să implice în acest proces întreaga populaţie de origine

care au devenit parte a oraşului Getxo, care s-au împământenit şi au

străină care decide să locuiască în localitate. Vor fi promovate în mod

conferit localităţii o bogată şi remarcabilă diversitate, care se exprimă în

extensiv

spaţiile publice, precum şi în domeniile economic, social şi cultural ale



cetăţenilor.

adânc

Va promova participarea activă a persoanelor de origine străină la viaţa

participare politică.

edificarea unei societăţi favorabile incluziunii, care să-i cuprindă, în condiţii

ale unui Getxo de secol XXI şi astfel o punem în lumină în faţa

elementelor

culturale şi va pleda pentru extinderea necesară a drepturilor de

pentru autorităţile publice. Cu toţii trebuie să depunem eforturi pentru

proceselor de migrare şi împământenire, constituie elemente particulare

tema

municipiului, în special în dimensiunile sale economice, sociale şi

Imigraţia reprezintă o provocare pasionantă pentru societăţile-gazdă şi

Recunoaşte că diversitatea de origini şi de culturi, rezultate în urma

persoane pe

colaborării acesteia la pluralismul social şi cultural al societăţii noastre.

reprezintă un loc ideal pentru inovare, creativitate şi creştere, un loc în care



între

manifestărilor culturale ale populaţiei de origine imigrantă şi a

relaţii îmbogăţite prin contactul între culturi. Din acest motiv, Getxo

Pentru toate motivele de mai sus, Primăria din Getxo:

întâlnirile

înrădăcinate ale culturii basce şi a integrării printre acestea a

localităţii; în toate aceste spaţii, la fel ca şi în domeniul privat, apar noi

de egalitate, pe toţi cetăţenii, fie aceştia băştinaşi sau de pe alte meleaguri.

Getxo trece în prezent printr-un îmbucurător proces de recuperare şi
avânt al limbii proprii a regiunii Euskadi, numită „euskera” şi, din acest

străină şi în jur de 10% s-a născut în afara ţării. Este vorba de persoane

fiecare locuitor contribuie la dezvoltarea comunităţii.

Acţiunea comunităţii trebuie să promoveze interacţiunea pozitivă între



Va depune eforturi deosebite pentru a preveni, denunţa şi combate
cazurile de discriminare a persoanelor din motive de gen, naţionalitate,
origine etnică sau culturală, orientare sexuală, handicap sau credinţă
religioasă.

Din toate aceste motive, reprezentanţii primăriei îşi manifestă angajamentul
ferm de a-şi continua eforturile în vederea atingerii unei egalităţi reale între
toate persoanele şi îi invită pe cetăţeni să participe la diversele iniţiative
programate de primărie de-a lungul anului, în domeniul integrării
cetăţeneşti şi al convieţuirii interculturale.

