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1.1 LURRALDEAN
Getxoko Udalaren 2012-2015 Legegintzaldi Plana inflexio-puntu garrantzitsua eta laguntza handia izan zen udalerriko kultura
artekotasunaren paradigma sendotzeko. Helburu estrategikoetako bat gizarte-politika aurreratuak garatzea izan zen, eta helburu hori lortzeko jarduera garrantzitsuenetako bat hauxe da:
“Kultura arteko hiriaren estrategia sendotzea, aniztasuna
aitortzean oinarritua; bertako eta atzerriko pertsonen arteko
eragin-trukea edo elkarrekintza bultzatzea; parte-hartze politikoa
eta soziala sustatzea; eta diskriminazioari aurrea hartzea”.
Osoko Bilkuran ordezkaritza daukaten Getxoko udal-agintariek
hainbat adierazpen formal egin dituzte kultura arteko printzipioei dagokienez hartu duten konpromisoari buruz.
• 2013. urtean, Getxo kultura arteko hiria adierazpenGetxoko
Udalaren Osoko Bilkuran 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.

• 2017ko urrian, Europar Kontseiluak zuzentzen duen eta Europako eta munduko 120 toki eta erregio gobernu baino gehiago biltzen dituen Intercultural Cities ICCk Lisboako adierazpena onartu zuen1. Getxok koalizio horretan parte hartzen
du Kultura arteko Hirien Sare Espainiarraren bidez.
- Kultura arteko Hiriaren paradigma berriari buruzko agiria aurkeztu zen, Berdintasun, aniztasun eta inklusioaren
agendak konektatzea izenekoa; agiri horrek, zalantzarik
gabeko, esku hartzeko korpus teorikoa osatzen du.
- Hurrengo bost urteetarako lehentasunetariko bat izango
da agintaritza nazionalekin batera lan egitea, Europar Kontseiluaren laguntzaz, integrazio politika inklusibo eta koherenteak diseinatzeko eta abiarazteko.
2004. urtetik, Getxok langile tekniko espezializatuak dauzka
Immigrazio eta Kultura artekotasun Unitatean. Egungo organigraman 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 politikak kudeatzea.

• 2017ko martxoan Getxoko Udalaren Bozeramaileen Batzordeak aho batez onartu zuen adierazpen instituzionala,
martxoaren 21ean Arrazakeriaren kontrako Nazioarteko Eguna dela eta. Adierazpenean, besteak beste, honako
konpromisoak azaltzen dira:
- Arrazakeria eta xenofobia prebenitu eta ezabatzeko politika
publikoak nahiz gizarte-estrategiak bultzatzea.
- Migrazio- eta asilo-politikak garatzearen alde egitea: migratzaileei buruzko ikuspegi instrumentalaz haraindiko
politikak, zeinak asilo-eskubidea sutatu, Europan sartzeko
bide seguru eta legalak gaitu, eta migratzaile nahiz errefuxiatu guztien inklusioa sustatzen duten, haien eskubide
guztiak aintzat hartuta.

• Kultura arteko bizikidetasunari eta arrazismoaren prebentzioari buruz sentsibilizatzeko 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 artekotasunaren esparruan
udalerrian esku hartzen duten erakundeekin (hezkuntzan,
osasunean, lanean eta beste alor batzuetan) eta sareekin
(udal-sareak eta udalez gaindikoak) koordinazioan aritzea.
1.2 EUSKADIN
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17. artikuluak
honako eskumen propio hau ezarri du: “immigrazio alorrean
gizarteratze-politikak kudeatzea, atzerritartasunaren inguruko
legeriarekin bat etorrita eta erakunde autonomikoekin lankidetzan”.
Lan hori irmoki bultzatu eta babestu du autonomia-alorreko
koordinazio-espazioak 2004. urtetik: Eusko Jaurlaritzak bultzatutako etorkinentzako udal-mailako harrera-sarea.
Gaur egun, Immigraziorako Euskal Estrategia eta Euskadiko
Immigrazioaren aldeko Itun Soziala osatzen dute jarduketa-esparrua.

Bigarren puntuari dagokionez, honako funtzio hauek dauzka:
•Kultura-aniztasuna kudeatzeko udal-plangintza bultzatzea.
•Udalaren arloetako plan, programa, baliabide eta zerbitzuetan kultura artekotasunaren ikuspegia kontuan har dezaten
sustatzea.
• Errealitate soziala diagnostikatzea kultura arteko ikuspuntutik (Tokiko Immigrazio Behatokiaren bitartez edo udaleko
arloek sustatutako beste ikerlanetan parte hartuz).
• Migratutako pertsonei harrera egiteko berariazko programak ezarri eta sustatzea.

Euskal Sareak Immigrazioaren Herritarren eta Kultura arteko
Bizikidetasunaren III. Euskal Planaren tresnen koordinazioa
ahalbidetzen du.
BILTZEN: Integraziorako eta Kultura arteko Bizikidetasunerako
Euskal Zerbitzua.
IKUSPEGI: Euskal Immigrazio Behatokia.
Euskal Autonomia Erkidegoko herritar etorkinen Integrazio eta
Partaidetza Sozialerako Foroa.
AHOLKU SAREA:Atzerritartasunaren alorreko Euskal Zerbitzu
Juridikoa.
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ERA BEREAN: Diskriminazioaren aurkako Sarea.

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

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

2017

23.870,00 €

23.648,00 €

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 €

1.3 ESTATUAN NAHIZ EUROPAN

• Askotariko taldeen arteko nahaste eta interakzio handiagoa
sustatzen du espazio publikoan.
Gaur egun, 17 hirik 1, gehi Tenerife uharteko Cabildok, osatzen
dute RECI. RECI sareko hiriak biztanleriaren aniztasun soziokultural handiagoa izateak planteatzen dituen erronkei aurre egiteko kultura arteko ikuspegia 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, “kultura arteko hiriaren” ideia
lortze aldera.
Europako Kontseiluaren ICC proiektuaren inguruko informazio
guztia http://www.coe.int/en/web/interculturalcities webgunean dago eskuragarri, ICC index aplicado a Getxo delakoaren
emaitzak barne (2016ko urtarrilean argitaratutakoak).
2014. urtetik, berariazko webgune bat dago, interesa dutenek
RECI sarearen jarduera eta hori osatzen duten hiriak kontsultatzeko: www.ciudadesinterculturales.com

2011. urtetik, Getxo Estatuko Kultura arteko Hirien Sarean
(RECI) dago, Europako Kontseiluak sustatzen duen eta 120 hiri
baino gehiagok osatzen duten Intercultural Cities (ICC) programaren esparruan. Programa horrek honela definitzen 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 diskriminazioaren aurkako borrokan, eta gobernamendua, erakundeak nahiz zerbitzuak
askotariko biztanleriaren premietara egokitzen ditu.
1 Bartzelona, Bilbo, Cartagena, Castelló de la Plana, Donostia, Fuenlabrada, Getafe, Getxo, Jerez de la Frontera, Logroño, Málaga, Parla, Sabadell, Salt, Santa
Coloma de Gramenet, Tenerife uhartea, Tortosa eta Zaragoza.
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RECI sarearekin eta Intercultural Cities proiektuarekin dugun
loturaren ondorioz, Getxok hauetan hartu du parte:
• Getxoko Udalak (Gizarte Zerbitzuetako zuzendaria eta immigrazio eta kultura artekotasun teknikaria) Bartzelonako
Udalari egindako bisita, harrera baliabideak nahiz kultura artekotasuna sustatzeko zerbitzuak ezagutze aldera..
• Madrilgo CaixaForum-en Diversity Advantage jardunaldian
"dibertsitatearen potentzial ekonomikoa hobetzeko oinarriak" aurkeztu eta bertan parte hartu da (martxoaren 29a).
• Madrilgo CaixaForum-ek antolatutako RECIren 12. lan saioa
(martxoaren 30a).
• Intercultural Cities-en 10. urteurrena: Urban policies for inclusive integration and diversity advantage. Lisboa, Portugal,
azaroaren 28 eta 29a.
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2003. urteaz geroztik, immigrazioaren errealitateari, ezaugarriei eta eraginei buruzko informazioa sortzeko, zabaltzeko eta
erabiltzeko sistema martxan dago Getxon.
Behatokiak biztanleen udal-errondako informazioa kudeatzen
du nagusiki. Etorkinen ezagutza sistematikoa, estentsiboa eta
ebolutiboa ahalbidetzen du, aniztasunaren kultura arteko kudeaketa gauzatzeko tokiko politikak oinarritzeko balio duena,
hain zuzen ere.
Era berean, Behatokiaren bidez, berariazko ikerketak bultzatzen dira, beste mota bateko iturrietan oinarrituta, eta immigrazioaren nahiz kultura artekotasunaren gaietan Getxok parte
hartzen duen ikerketak sozializatzen ditu.
Herritarren eta profesionalen esku dago, gainera, haien jardueretan aniztasuna hobeto kudeatzeko informazioa eduki dezaten. Horien txostenak udal-webgunean kontsulta daitezke:
http://www.getxo.eus/intercultural
Getxon bizi diren eta atzerriko jatorria duten pertsonen ezaugarri demografiko garrantzitsuenak hauek dira:
1. % 10 inguru atzerriko jatorrikoak dira. 78.967 biztanletik
(2017-12-31), 7.578 pertsona jaio dira Espainiako estatutik
kanpo (biztanleriaren % 9,6).
2. 4.531 pertsona (biztanleriaren % 5,9) atzerriko nazionalitatearekin daude erregistraturik erroldan; datu horrek, aurreko
puntuarekin erkatuta, gehien errotutako erkidego latinoamerikarretan (Kolonbia, Ekuador, Peru, etab.) edo Filipinaren kasuan naturalizazio-prozesuen eragin handia egon dela
adierazten du.
3 Gehienak Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetakoak
dira, batik bat, Latinoamerikakoak (Bolivia, Paraguai, Kolonbia, Peru, Honduras, Ekuador eta Nikaragua). Errumania
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 emakumeak dira: biztanleen % 60, hain zuzen ere. Gainera, portzentaje hori % 70 baino handiagoa da Paraguai, Honduras eta Nikaraguatik etorritakoen kasuan.

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

4. ELKARGUNE: GETXON ETORKINAK HARTZEKO PROGRAMA
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Programa honetan atzerriko etorkinak eta errefuxiatuak Getxo udalerrian errazago gizarteratze aldera udalak antolatzen
dituen jarduerak jaso dira. Jarduera horietan informazio-, prestakuntza- eta laguntza-elementuak konbinatzen dira, eta giza
baliabide, ekipamendu, programa eta ekintzen bidez gauzatzen
dira.
4.1 PROGRAMA AUZOLANA (ERREFUXIATUAK)
Getxoko Udalak parte hartzen du ERREFUXIATUEN HARRERA
sendotzeko AUZOLANA programan. Eusko Jaurlaritzak sustatu
du programa, Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiaren bitartez, eta Espainiako Gobernuarekin adostu da, Immigrazio eta Emigrazioko Idazkaritza Nagusiaren bidez (Auzolan hitzarmena). Getxok parte hartzen du
esperientzia pilotu horretan, Arabako Laudio eta Amurriorekin
batera, Gipuzkoako Tolosa eta Zarautzekin batera eta Bizkaiko
Galdakao eta Portugaleterekin batera..
Agiri markoa 2017ko memoria
2017ko irailaren 15ean Getxoko Udalak lankidetza hitzarmena
sinatu zuen CEARekin (Errefuxiatuari Laguntzeko Batzorde
Espainiarra). Erakunde hori irabazi asmorik gabekoa da, erabilgarritasun publikoa du eta parte hartzen du Espainiako Gobernuak ezarri eta kudeatutako harrera sistemara sartzen diren
nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonen harreraren kudeaketan.
Lehenengo fasean (6 hilabete, 9 kalteberatasun kasuetan),
CEAR Euskadik pertsona hartzaileen harrera egiten du lagatako
bizilekuetan, hain oinarrizko premiak artatuz eta zentrotik irtendakoan bizimodu independentea errazteko trebetasunak eskuratzen lagunduz. Horretarako, harrera baliabidea pertsonal
tekniko espezializatuak osatzen du (gizarte langilea eta gizarte integratzailea) eta familia egoiliarrei osatua eta mantenua
eskaintzeaz gain bestelako jarduketak eskaintzen dizkie, hala
nola gizarte arloko esku-hartzea, artapen psikologikoa, prestakuntza, interpretazio eta itzulpena eta legezko aholkularitza,
betiere autonomia prozesua osatu eta sendotze aldera.
Bigarren fasea hasten da pertsonek harrera baliabidean
izandako egonaldia amaitzen dutenean eta laguntza jasotzen

jarraitzeko eskatzen dutenean. Fase horren helburua da haien
autonomia eta independentzia sustatzea eta harrerako gizartean integrazio eta partaidetza handiagoa bultzatzea. Posible
izanez gero, ibilbidea hasi den udalerri berean egin beharko
da. Ibilbidearen fase horretan pertsona hartzaileek aldizkako
laguntzak jasotzen dituzte ministeriotik, alokairurako eta oinarrizko premien estaldurarako.
Ibilbidea osatzeko, hirugarren fasea ere egon daiteke; aldi
horretan hartzaileek beharbada laguntza edo behin-behineko
babesa beharko dute zenbait arlotan. Ibilbidearen fase horretan hartzaileek ez dute aldizkako laguntzarik jasotzen alokairurako edo oinarrizko premien estaldurarako, baina agian zenbait
laguntzaren ordainketa zehatza beharko dute edo integrazio
ibilbidean laguntzeko laguntzaren bat.

•Koordinazio eta lankidetza lanak egiten ditu, boluntarioen erakunde baten laguntza sustatzeko; izan ere,
erakunde horrek laguntza eta sendoketa jardueren bidez
programaren onuradunen integrazioa bultza dezake. Zeregin hori betetzen duen erakundea PERUALDE da eta haren
jarduerak zuzentzen dira aisialdi eta astialdi jarduerak, hizkuntzaren ikaskuntza eta sare sozialen sorkuntza osatzera eta sendotzera.
•Halaber, PERUALDErekin batera, proiektuan parte hartzen duten pertsonei eta CEAR Euskadiri laguntzen die integrazio ibilbidearen 2. faseari begirako etxebizitza bilatzeko.
• Autonomia eta integrazio ibilbide pertsonalizatua prestatzen du Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eskutik.

Getxoko Udalak honakoak bete ditu:
• Hitzarmen bidez, CEARen esku jarri ditu doan eta 4 urteko
epean 2 udal bizileku (9 plaza).

• Udalerrian programaren onuradunak integratzeko prozesuan atzemandako gabeziak estaltzeko Eusko Jaurlaritzak
pertsona bakoitzeko ematen duen ekarkin ekonomikoa kudeatzen du.

• Harreraren 2 arduradun izendatu ditu, Gizarte Zerbitzuetako
zuzendaria eta immigrazio eta kultura artekotasun teknikaria; pertsona horiek esperientziaren ezarpenean parte hartzen
dute eta Jarraipen Batzordean, Eusko Jaurlaritzarekin batera..
JENERALA

E ta D

12 hilabetetan

9 hilabetetan

Hilabete 1ean
30 egunetara
arte
FASE

6 hilabetetaraino

LEHENENGO FASEA

12 hilabetetaraino

18 hilabetetan
18 hilabetetaraino

HIRUGARREN FASEA

BIGARREN FASEA

Integratzearen
ibilbide hasiera

KALTEBERAK

Hilabete 1ean

30 egunetara
arte

FASE
E ta D

Integratzearen
ibilbide hasiera

9 hilabetetan
9 hilabetetaraino

LEHENENGO FASEA

20 hilabetetan
20 hilabetetaraino

BIGARREN FASEA

24 hilabetetan

24 hilabetetaraino

HIRUGARREN FASEA
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4.2 ETORKINAK HARTZEKO INFORMAZIOBALIABIDEAK MANTENTZEA ETA EGUNERATZEA
Getxoko Udalak informazio-baliabide bat du sarean:
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).

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

Bestalde, gizarte zerbitzuak Getxon atzerriko jatorria duten herritarrei hurreratzeko asmoz, prestazio eta zerbitzuen gida argitaratu da gaztelaniaz eta euskaraz; halaber, pdf-ak jarri dira
on-line 8 hizkuntzatan: ingelesa, frantsesa, arabiera, txinera,
errumaniera, georgiera, urdua eta portugesa.

LINK
Legegintza eta antolaketaren aldetik gehien aldatu diren kudeaketa-lanak eta fitxak eguneratu egin dira 2017an:
2017ko datuak
> 30.000 bisita baino gehiago kaixo.getxo.eus webgunean
> argitaratu eta eguneratutako 1.500 ale

LINK
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4.3 ATZERRITARTASUNARI BURUZKO
INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA

Eskatutako hizkuntzak hauexek dira: arabiera, errumaniera, ingelesa, neerlandera, urdu eta errusiera.

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

4.5 EMAKUME ETORKINENTZAKO TOPAKETA- ETA
PRESTAKUNTZA-PROGRAMA

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

Harrerarako eta ikaskuntzarako gunea da, helburu hauek dituena: migratutako emakumeen rol sozialen gaineko hausnarketa egitea, migrazioaren ondorio den errealitate berrirako
gaitasunak sendotzea, eta bizimodu aske eta independenteagoa
izateko laguntza-sareak sortzea.

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 telefonoz edo telematikoki
arreta emateko zerbitzu bat dago, hartara, erabiltzaileei orientazio hobea emateko. Horrez gain, Bizkaia Jaurerriko Abokatuen
Bazkun Ohoretsuarekin hitzarmen bat sinatu da, Atzerritarrentzako Arreta Juridikoko Zerbitzua emateko fase administratiboan
zailtasun handiak dituzten atzerritarrei.
4.4 ALDI BEREKO INTERPRETAZIO-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.

Proiektua parte-hartze metodologiarekin gauzatzen da. Saio
bakoitzean bideratzaileen azalpenak, talde-lana eta parte hartzeko beste teknika batzuk konbinatzen dira, kolektiboa eraikitzeko eta ezagutza eskuratzeko.
Taldearen asmoa da emakumeek haien bizipenen eta esperientzien gaineko gogoeta egitea, emakume diren aldetik bizi duten
errealitateaz hobeto jabetzeko, eta bizimodu independente nahiz askeagoa izateko aldaketak egiten jarraitzeko.
Bideratzaileek berariazko gaiak lantzen dituzte, ikuspegi feministatik, eta konfiantzazko giroa sortzen saiatzen dira, adierazpen-askatasuna, errespetua eta elkarri entzutea bermatzeko.
Taldea atzerritarrak eta bertakoak diren adituek osatzen dute, eta
ibilbide luzea egin dute migratutako emakumeekin esku hartzen.

INDICE
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Dinamizatzailearen zereginak dira, batetik, 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. Larunbat bitatik behin
(urritik martxora) eskaintzen dira, Emakumeentzako Jabekuntza Eskolan (Getxo), eta parte hartu duten hogeita bat emakumeetatik hamabik bete dute bertaratze-eskakizuna.
• Programa aurkezteko eta partaideei ongietorria emateko
saio 1.
• 8 lan saio bideratzaileekin.

LINK

• Itxiera eta ebaluazio saio 1.
• Ordutegia: larunbatak, 17:00-20:00
• 7 dinamizatzaile (4 atzerriko jatorrikoak eta 3 bertokoak):
Cony Carranza/ Nancy Juape / Liz Quintana/ Norma Vázquez
/Patricia Verdes /Saioa Hernandez / Luciana Davies
• 21 emakumezko parte-hartzaile
• 12 emakumek bete dute bertaratze maila egokia
• 2500 foileto bidali dira postaz
• Zerbitzua “Mujeres Con Voz” erakundeak eman du
Emakumeek bereziki estimatu dituzte gai guztiak, eta, batik
bat, konfiantzazko eta gertutasunezko giroa sortzea, emakume
gisa dauzkaten esperientziak trukatzeko.

LINK

4 | ELKARGUNE: GETXON ETORKINAK HARTZEKO PROGRAMA | 13

INDICE

4.6 EUSKERA
Euskara Zerbitzuarekin batera, J. A. Aguirre Euskaltegiak eta
udal-euskaltegiak antolatutako oinarrizko euskara-ikastaroetan matrikulatzea sustatzeko kanpaina gauzatzen 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.

Ikastetxeetan izena emateko epea zabaltzean, Getxoko Udalak
eta Euskara Zerbitzuak familiak gonbidatzen dituzte hitzaldi
batera; gaztelaniaz egiten den eta Iñaki Eizmendi pedagogoak
ematen duen berbaldi horren izenburua honakoa da: “No sabemos euskera ¿Cómo ayudar a nuestros/as hijos/as?”. Jarduera horren bidez, gogoeta egiten da seme-alaben eskolaratzeari
buruz eta hizkuntzak ikasteko prozesuari buruz. Ekintza honetan bi familiak ere parte hartzen dute; horietariko batek atzerriko jatorria du eta haien esperientziaren berri ematen dute
seme-alabak eskolaratzeko orduan. Immigrazio eta Kultura
artekotasun Unitateak antolakuntzan eta zabalkundean parte
hartzen du.

2017-18 ikasturteko A1 oinarrizko mailan ** atzerritar jatorrizko
pertsonak parte hartu dute (** lagun A2an edo gorakoetan izan
dira).

LINK
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4.7 GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO
ILDOAK
Getxok immigrazioaren esparruko edo migratzaileei babesa
emateko hainbat elkarte dauzka, baita horietako gehienak biltzen dituen federazioa ere. Harrera egiteko eta kultura artekotasunaren sentsibilizazioa sortzeko jardueren programa zabala
burutzen dute udalerrian, eta udalak ekintza komunitarioa sustatu nahi du.

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

• Gizarte Zerbitzuen erakunde lankideentzako laguntzen
deialdiaren 1. ildoak (mantentzea eta funtzionamendua) diruz
lagundu ditu 19 proiektu, eta horietako 5 immigrazioaren esparruko nahiz migratzaileei babesa emateko gizarte-erakundeentzako ziren (3.000 euro proiektu bakoitzeko).

• Kirola

• 2. ildoan EGINTZA elkarteak 1.000 euroko laguntza jaso
du alderdi psiko-sozialei buruzko prestakuntza programa eta
migratzaileen harrera prozesua aurrera eramateko. MATIZ
elkarteak 1.000 euro jaso ditu Getxon AMALGAMA antolatzeko (kultura arteko sareen estatuko topaketa).

• Euskararen hizkuntza-normalizazioa eta euskal kultura

• Deialdi horren 6. ildoak helburu hauxe dauka: etorkinei
harrera egiteko ekintzak gauzatzea eta kultura artekotasuna
sustatzea, udaleko Gizarte Zerbitzuek burutzen dituzten esku-hartzeen osagarri gisa. Getxoko Etorkinen Plataforma Federazioak urteko programa burutu du ildo horri emandako
8.000 euroko laguntzarekin.
•Era berean, Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin sinatutako
hitzarmenari eta diru-laguntza nominatiboari eusten zaio,
Gizarte Zerbitzuen Legearen eremuan zenbait ekintza
koordinatzeko, besteak beste immigrante eta errefuxiatuen harrerari laguntzea. Hitzarmenaren zenbateko osoa
23.125 eurokoa da.

• Kultura
• Berdintasuna

• Garapenerako kooperazioa
• Gizarte-zerbitzuak

5. GETXO KULTUREN ARTEAN:
KULTURA ARTEKO BIZIKIDETASUNERAKO SENTSIBILIZAZIO-PROGRAMA
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Kultura arteko bizikidetasunerako berariazko sentsibilizazio-programa da, Getxoko Udalak sustatua, helburu hauek lortzeko:
• Getxo udalerrian kultura arteko bizikidetasunaren balioak eta arrazakeriaren prebentzioa sustatzeko ekintzen
urteko ibilbidea eskaintzea.
• Ibilbide horretan immigrazioaren / kultura artekotasunaren arloko elkarteen sarea eta Getxon lan egiten duten hainbat arlotako elkarteen kolektiboa mobilizatzea eta sendotzea.
Aurreko idatz-zatian azaldu bezala, aldi berean edo udalaren
programazioarekin koordinatuta, elkarteek jarduera-programa
zabala gauzatzen dute udalerrian. Programa horietako zenbait
diruz lagundu dira, Gizarte Zerbitzuen erakunde lankideentzako laguntzen deialdiaren bitartez.
Ildo honetako ekintzek nahiz alde horretatik interesekoak izan
daitezkeen beste batzuk egindako urteko ibilbidea ezagutarazte
aldera, orrialde bat daukagu Facebook sarean, eta 2017. urtean
1.800 jarraitzaile baino gehiago genituen bertan:@GetxoICC
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Ekintza hauek berariaz lotuta daude helburu honekin:
5.1 NAZIOARTEKO OROITZAPENEZKO AGENDA
ANTOLATZEA, “GETXO KULTUREN ARTEAN”
SENTSIBILIZAZIO-PROGRAMAREN BARNEAN
Getxoko Udalak eta migrazioen nahiz kultura artekotasunaren
esparruko gizarte-erakundeek 2004. urtetik, oroitzen dituzte
Nazio Batuek ezarritako egunak:
• Arraza Bazterketaren aurkako Nazioarteko Eguna
(martxoaren 21a) .
• Kultura Aniztasunaren Nazioarteko Eguna (maiatzaren 21a)
• Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna (ekainaren 20a)
• Migratzaileen Nazioarteko Eguna (abenduaren 18a)
Horretarako, jarduerak antolatzen dira udalerriko hainbat gunetan, eta askotariko tresnak baliatzen dira: zinema, forumak,
eztabaidatzeko dinamikak, erakusketak, etab.
Arraza Diskriminazioaren kontrako Nazioarteko Egunaren ospakizuna dela eta, Getxoko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak
aho batez onartu zuen honako adierazpen instituzionala
Pertsona Migratzaileen Nazioarteko Eguna dela eta, Laura
Caorsi eta Ruben A. Arribasen Bigarren begiradak idatzitako
liburua aurkeztu zen.
• Liburuak udalerrian bizitzera geratzea erabaki duten 18
pertsonaren istorioak biltzen ditu, hamar urteetan zehar
kazetariak El Correo egunkariaren Nuevos Vascos atalerako
egin zituen 60 elkarrizketetatik aukeratuta.

kontra borrokatzea ere, Zurrumurruen kontrako estrategiaren barruan.
Liburuaren lehenengo argitalpenak 200 ale eduki ditu, eta dohainik banatu dira liburutegi, ikastetxe, elkarte eta senideen artean, besteak beste.
5.2 ZURRUMURRURIK EZ ESTRATEGIA
2013. urtean, udaleko Immigrazio eta Kultura artekotasuneko
Unitateak gizartea sentsibilizatzeko Getxo Zurrumurrurik Ez
izeneko estrategia pilotua bultzatu zuen eta, beraz, orduan indarrean zegoen Legegintzaldiko Planean agindutakoari eman
zitzaion erantzuna –Ekintza: zurrumurruen aurkako eragileen
tokiko programa garatzea, ildo beretik beste tokiko ekintza batzuekin (Euskadin, Estatuan, Europan) koordinatuta–.
ICC-CoEren Zurrumurruen Aurkako Eskuliburuak xedatutakoaren arabera, Zurrumurruen Aurkako Estrategia (ZAE) epe
luzera gizarte-eraldatzearen prozesua da. Helburu nagusia diskriminazioa prebenitzea, bizikidetasuna hobetzea eta kultur
aniztasunaren ahalmena aprobetxatzea da, orokorrean, biztanleen eta talde hartzaile berezien artean pertzepzioak, jarrerak
eta portaerak aldatzen baitira. Horretarako, hurrengoak lortu
behar dira:
• Erakunde, entitate eta banako pertsonen espektro zabala
nahasi eta beren jabekuntza sustatzea eta, xede horrez, batetik, tokiko politika publikoa garatzea eta, bestetik, maila
desberdinetan kooperaziozko gizarte plataforma eraikitzea.
Hori epe luzera “zurrumurruen aurkako hiri estrategiaren”
barruan.

• Liburuak gure auzokideen azalean jartzera laguntzen digu,
ikuspegi eta gako desberdinetatik migrazioetara eta sustrai-prozesuetara hurbiltzeko.

• Pentsamolde kritikoa sustatzea eta estereotipo, aurreiritzi
eta zurrumurru faltsuen ondore negatiboei buruz sentsibilizatzea; helburu horrekin, murrizteko eta aniztasunaren (etnia, kultura edota erlijioa), immigrazioaren eta babeslekuaren inguruan kontakizun negatiboei aurre egiteko ekintza
berriztatzaileak eta parte-hartzaileak inplementatuko dira..

•Liburuak egungo eta etorkizuneko Getxo ulertzera hurbiltzea ahalbideratzen digu, bai eta aniztasunaren abantaila goraipatzea eta estereotipo negatiboen eta aurreiritzien

•Agenda politikoan eta sozialean eragitea, aurreiritziak
murriztu eta diskriminazioa prebenitzea gizartearentzat
oso helburu kolektibo garrantzitsua dela onartzeko.
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ZAEren metodologia berriztatzaileak politika publikoaren sustapena eta gizarte partaidetzaren prozesua konbinatzen ditu,
gizarte zibileko eragileen mota zabala nahasteko. Zurrumurrurik Ez estrategia Getxoko Udalaren kultura artekotasunerako
politikaren baitan dago.
Prestakuntza estrategiaren funtsezko oinarrietako bat da. Honako ekintza hauek gauzatu ziren 2017. urtean:
• Antirumours in motion izeneko IV. Topaketa:
- Prestakuntzako 2 egun (larunbatean goiz eta arratsaldez
/ igandean goizez).
- Izena emandako 50 pertsona parte-hartzaile (27 emakume / 23 gizon))
- Zerbitzuaren balorazioa, oro har: 4.45 (0-5)
• Zurrumurruen Aurkako Agenteen Urteko V. Prestakuntza
- 6 saio (3 orduko 1, eta 2 orduko 5).
- 13 orduko prestakuntza
- Zerbitzuaren balorazioa, oro har: 4,35
- 28 parte-hartzaile (18 emakume, 10 gizon).
- 3 prestatzaile / 2 prestatzaile.
- % 72 Getxon bizi dira / % 21 atzerritarrak dira / 25-40
urteen tartean zeuden gehienak: % 45
• Administrazio publikoetan lan egiten duten langileentzako
III. prestakuntza:
- 3 orduko 4 saio
- 21 pertsona etorri ziren (16 emakume / 5 gizon)
- Parte hartu duten administrazioak: Ikastetxeak, Gaztelekua eta Gazte Informazioko Bulegoa, Berritzegunea,
Justizia, Gertxoko Udala, Kultura Erakunde Autonomoa.
- Balorazioa, oro har: 4,27
- 3 prestatzaile / 2 prestatzaile
• Seminarios de Profundización
- 3 orduko 4 mintegi (larunbatean, goizez).
- Etorritakoen batez bestekoa: 36 pertsona

- 4 prestatzaile / 2 prestatzaile
- Segurtasun maila: 4,6 (0-5))
Prestakuntza ekintzako foiletoa 2017
Prestakuntzaz gain, funtsezkoa da zurrumurruen aurkako
agenteen dinamizazioa izatea; horretarako, lantaldeak ezarri
dira eta horietan autoantolatu dira. Lantaldeek (Komunikazioa;
Prestakuntza; Garapena; eta Eragina) aktiboki lagundu dute estrategiaren helburuak lortzen, bai estrategiaren baitan diseinatutako jardueretan parte hartuz, bai proiektu berriak gauzatuz
eta haietan hasieratik parte hartuz.
• Zurrumurruen kontrako agenteen kopurua –behin oinarrizko prestakuntza jaso ondoren-: ia 160 pertsona.
• Estrategiaren balioei atxikitako pertsonak guztira: ia 250
pertsona inguru (horien artean 29 elkarte aurki daitezke).
• Agenteekin egindako koordinazioa:
- 7 bilera urtean.
-2 informazio-askari.

• Getxoko agendako espazio finkatuetan izandako eragina:
- Portu Zaharreko eta Romoko jaiak
- Getxo Folk: Elkartasuna adierazteko gunea, Zurrumurruen kontrako Estrategia eta Ongi Etorri Errefuxiatuak
ekimenen berri emateko etxola jarrita..
- Antzerki-jardunaldiak: + antzezlan 1 programako estrategiaren balioekiko atxikimendua..
- Komiki Aretoa: Emakumezkoek egindako gazpatxo gazi-gozoarekin eta komiki mahaiarekin osatutako tailerra.
• Zurrumurruen kontrako II. Gazte Topaketa Getxon: Topaketa hau Getxok bultzatu zuen, estatuko zurrumurruen aurkako
hainbat sarerekin lankidetzan. Aukera handia prestakuntzarako, ekintzarako eta bizikidetzarako.
- 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 gazteen papera adosteko.
- 2018: Getxoko 10 gaztek Iruñeko Gazte Topaketan parte
hartu zuten.
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• Zurrumurruen kontrako Estrategiari aplikatutako
arte akademia
- Gazteria, aisialdi eta hezkuntza ez-formalaren arloa lantzen dituen AISIBIZIA erakundearen eskutik zurrumurruen
kontrako ekintzak bultzatu genituen gazteei zuzenduta eta
oso premisa soilari jarraituz: gazteekin lan egitea dagoeneko gazteekin lan egiten ari direnen eskutik.
-Ekarpenen emaitza gisa, ekimen bat sustatzea erabaki
genuen: Zurrumurruen kontrako Estrategiari aplikatutako
arte akademia (gazteei zuzendutako arte eta sorkuntza
proposamena).
• Udalaz gaindiko topaketetan presentzia:
Foro horietan izan dugun parte hartzeari esker, geure esperientziak partekatzen ditugu, ahaleginak bateratzen ditugu,
eta estatuan zehar ekintza interesgarriak egiten dituzten lagunengandik ikasten dugu, dudarik gabe gure eguneroko lanari balioa gaineratzen baitiote.
- “Barcelona VS Odi” nazioarteko kongresua.
- GETXOn Amalgama-MATIZ elkarteak bultzatutako
kultura arteko sareen topaketa.
- Zurrumurruen sareen topaketa, Madrilen STOP Rumores
izeneko erakundeak egindakoa. .
- Zurrumurruen kontrako Estrategiei buruzko jardunaldi
teknikoa, Castellóko STOP Rumores-ek bultzatutakoa
kultura artekotasunaren astearen barruan.
• Mugetatik haratago / Más allá de las fronteras
- Getxoko Udalak udalerriko ikastetxeen artean “Mugetatik
haratago” sentsibilizazio programa bultzatu du, ALBOAN
GKEk sustatutakoa.
- Aixerrotako institutuak 2017-18 ikasturtean migrazioei
buruzko proposamen pedagogiko berritzaile horretan parte hartu du; ekimen horrek bat egiten du Getxoko Udalak
eta herriak kultura artekotasunaren alde egindako apustuarekin eta bereziki zurrumurruen kontrako estrategiaren
sentsibilizazioarekin.
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Komunikazioari lotutako zenbait ohar:
• Proiektuaren ezaugarriak eta bilakaera ezagutarazteko,
12 hilabetean, 19 prentsa-ohar idatzi dituzte Komunikazio
Arloak nahiz Immigrazioaren eta Kultura artekotasunaren
proiektu globalean aritzen den kazetari batek.
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burua ahaleginak bateratzea eta Euskadiko arrazismoaren
nahiz xenofobiaren aurkako borroka koordinatzea da. ZAS!
sarearen bitartez gizarte-entitateen eta erakundeen arteko lan-

5.3 BIZILAGUNAK, ELKARTZEKO BIDEAK
Getxoko Udalak bertako eta atzerritik etorritako herritarrak
elkarrekin eta modu positiboan jardutea laguntzen duen urteko

• Prozesu osoan, Getxoko 33.000 etxebizitzatan informazioa
jaso dute, Getxoberrin argitaratu diren prentsa-oharren bidez.
Abenduan eman zitzaion amaiera kanpainari, etxebizitza guztietara igorritako 4 orrialdeko argitalpen bereziarekin.
• Bai Getxoko agendan garrantzi handikoak diren jaialdiek,
bai artearen nahiz kulturaren alorretako jardunaldiek (Getxo
Folk, Antzerki Jardunaldiak, Liburutegiak Topaleku) jendaurrean adierazi dute Zurrumurrurik Ez estrategiarekin bat egiten dutela, eta berariazko ekintzak gehitu dituzte.
jarduera-ibilbidea eskaintzen du.
• Estrategiako balioei atxikitako pertsonek 6 infomazio-buletin (newsletter) jaso dituzte urtean zehar.

BIZILAGUNAKen helburua: Kultura artekotasunaren, aniztasunaren eta udalerrian elkarrekintzan aritzeko tokiak sortzearen aldeko apustua egiten duten getxoztarrei topaguneak ematea.Ekitaldiak:

• Aitorpen instituzionala: Maiatzaren 16an Getxoko agente
eta eragileen ordezkaritza batek hezkuntza eta balio arloko
AIXE kultura saria jaso zuten.

- BIZILAGUNAK jaia, maiatzaren 21ean kultura
aniztasunaren nazioarteko eguna ospatzen dela eta
-2 tailer gastronomiko, MILA-ZAPORE topaketarako
- BIZILAGUNAK mendira (uztaila)
- BIZILAGUNAK bazkariak (azaroa)
- BIZILAGUNAK liburutegira (azaroa)
- BIZILAGUNAK liburu azokara (abendua)

• Getxoko zurrumurruen kontrako estrategiaren inguruan 5
informazio display prestatu ditugu
• Europako Kontseiluak ZURRUMURRUEN KONTRAKO ESTRATEGIAREN GIDALIBURUA, argitaratu du; gidaliburu hori
tresna bat da, hiriek zurrumurruen kontra borrokatzeko metodologia normalizatu eta egiaztatuaren aplikazio egoki eta
harmonizatua erabil dezaten. Getxoren esperientzia oso nabarmena da argitaratutako materialean.
• Horretarako, udalaren webgunean eremu zehatza dugu
(www.getxo.eus/zurrumurrikez). @zurrumurrikez gure facebook-ak 1.400 jarraitzaile ditu..
Sarean lan egitea:
Maiatzaren 3an, Donostiako osoko bilkuren aretoan aurkeztu
zen ZAS! Zurrumurruen Aurkako Euskal Sarea. Horren hel-

kidetza-espazioa sendotu nahi da, baita arrazismoa eta xenofobiaren prebentziorako sinergiak sortzea ere.
ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sareak webgune propioak dauzka:
www.zurrumurrurikez.eus y www.antirumores.eus. Orrialde
horietan ekintzak, albisteak eta ikus-entzunezko baliabideak
argitaratuko dira.

Norentzat: udalerrian dagoen aniztasuna goraipatzen duten
herritarrentzat, hau da, elkar ezagutu, uneak partekatu eta pertsonen arteko zubiak (euskal kulturaren eta Getxo beren etxe bilakatu zuten pertsonek ekarritako kultura-aniztasun handiaren
arteko zubiak) eraiki nahi dituztenentzat.
Jarduera horrek lotura dauka honako hauekin, islatzen duten filosofiari dagokionez: Zurrumurrurik Ez estrategiarekin eta EGIZU elkarteak nahiz Getxoko udalak Getxo udalerrian gauzatzen
dituzten hizkuntza-normalizazioko eta euskal kulturako ekin-
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tzen kultura arteko estrategiekin.
Ibilbide hori Udalaren eta gizarte-erakundeen arteko lankidetzaren emaitza da. Funtsezko osagai komunitarioa dauka: Getxon parte hartzen duten erakundeek duten 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 Federazioak (kultura artekotasunaren esparrua)
• IBILKI (inklusioko mendizaletasunaren elkartea)
Proiektu honen gaineko informazio guztia kontsultatzeko, jo
mikro-webgune honetara:el micro-site .
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5.4 LIBURUTEGIAK TOPALEKU
Getxoko liburutegiek, Getxoko Kultura artekotasunaren Unitatearekin batera eta hainbat gizarte-erakunderekin elkarlanean
(besteak beste: Getxoko Etorkinen Plataforma elkarte-federazioa, UNESCO ETXEA, CEAR Euskadi, MATIZ elkartea, etab.),
bultzatutako programa da.
Gure helburu konpartituak:
• Liburutegiak topaleku eta bizikidetza-toki bilakatzea udalerri berean bizi diren eta kultura nahiz jatorri desberdinak
dituzten pertsonentzako.
• Berdintasuna, tolerantzia eta aniztasuna balioak sustatzea
liburutegiaren jardueran.
• Kultura-baliabideak udalerriko biztanleria osoari hurbiltzea, batez ere migratu duten eta euren bizilekua Getxon kokatu duten atzerritarren kasuan.
• 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, eztabaida eta jakintzarako espazioak sortzea.
Aurreko urteetan egin bezala, irakurketarako gidaliburu espezifikoa editatu da: HORREN URRUN, HORREN HURBIL. Migrazioei nahiz babesari buruzko flim eta dokumentalden proposamen bat da ( on-lineko bertsio handiagoa duena).

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 tailerrak eta ipuin-kontalariak (25 saio
bakoitzeko. 6 saio).
• Kontularien kluba: kultura arteko gaien agenda duen hileko
topaketa.
• Kultura arteko jaia liburutegietan (azaroan).
Horrez gain, Harrerarako Gida bat zabaldu da. Bertan liburutegiko zerbitzu eta baliabideei buruzko informazioa dago.
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5.5 EMAKUMEENTZAKO JABEKUNTZA ESKOLA.
Berdintasun Zerbitzuarekin aritu gara elkarlanean, Ahalduntzeko Kultura arteko Gunea gauzatzeko (lehen Kultura arteko
Elkarrizketak deitzen zen).
•Bertako eta atzerriko emakumeak elkartzea laguntzeko
gunea da. Era beran, esperientziak trukatzeko eta protagonisten eskutik migrazio-prozesuak zer diren jakiteko gunea ere bada.
• Horrez gain, leku aproposa da gure inkontziente kolektiboko aurreiritziak eta estereotipoak baztertzeko.
• Bilerak hilean behin egin ziren, urtarriletik maiatzera.
•Eztabaidatzen diren gai guztiei profesional kualifikatuek
heltzen diete, genero eta kultura arteko ikuspegia kontuan
hartuta.
Topaketetan egon ohi den partaidetza 10 eta 15 emakume bitartekoa da.
5.6 MUNDUKO ARROZAKO
Getxoko Udalak MUNDUKO ARROZEN lehenengo edizioa antolatzeko laguntza eskaini du (irailaren 16an, Algortako San Nikolas Plazan). Getxo beste hiri edo udalerri batzuetan (Bilbo, Gernika, Durango, Otxarkoaga, Gasteiz edo Donostia) sendotutako
ekimen honi atxiki zaio.
Kultura arteko jaialdi herrikoi eta parte-hartzailea da, kultura
arteko elkarbizitza sustatzeko eta indarkeriazko portaerak eta
jokabide xenofobo, sexista edo homofoboak desagerrarazteko.
Ekimena antolatzen duen plataforma udalerriko hainbat gizarte
kolektibok osatzen dute; hona hemen: Adrebol, Antirrumores/
Zurrumurrurik ez Getxo, Argia Fundazioa, Amesten, Berdintasuna, Bidea Eginez, Bilgune Feminista, Caritas, Egizu, Emaús,
Eskubeltz, Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo, Mujeres con Voz, Ongi Etorri Errefuxiatuak Getxo, Pro Bolivia, SIKAP
Filipinas, Sortarazi, eta Tosu Betirako.
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Haren helburuak kultura arteko hiriaren estrategiarekin loturik
daude, eta bereziki zurrumurruen kontrako estrategiarekin eta
Getxoko Bizilagunak programarekin.
Jaialdiaren ondorioz, zurrumurruen kontrako 2. gazte topaketan parte hartzen ari ziren 8 hiri desberdinetako 60 gaztek baino gehiagok ospatu zuten eguna, ekimenean parte hartutako
ehunka agente sozialekin batera (ia 800 pertsona).

6. ZEHARKAKOTASUNA
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Kultura arteko paradigma ikuspuntu politikoa da, berdintasun, inklusio eta kohesioarekin zerikusia duten zenbait gizarte
erronkari heltzen lagun dezakeena.
Kultura arteko ikuspuntuak honakoak sustatzen ditu:
• Dibertsitatearen abantailaren gaineko ulermena.

• Getxo Kirolak erakundearekin, Bizkaiko Osasun Publikoaren eta Mendekotasunen Zuzendariordetzarekin, Uribeko
OSIrekin eta Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuekin: Kultura
arteko ikuspegia udalerriko agente teknikoen arteko topaketarako bilgunea den MUGISAREn txertatzea (ekimenaren helburua da ariketa fisikoa sustatzera eta sedentarismoa prebenitzera bideratutako ekintzak bultzatzea).

• Jatorri kultura desberdinak dituzten pertsonen arteko harreman positiboak.
• Zerbitzu inklusiboen gobernantza eta prestazioa.
• Toki erakunde eskudunak kultura artekotasunaren
ikuspegitik.
Immigrazio eta Kultura artekotasuneko Unitateak lanean dihardu udalaren arloetako plan, programa, baliabide eta zerbitzuetan kultura artekotasunaren ikuspegia kontuan har dezaten. Era berean, errealitate soziala kultura arteko ikuspuntutik
diagnostikatzeko lanean laguntzen die beste arlo batzuei (Tokiko Immigrazio Behatokiaren bitartez edo udaleko arloek sustatutako beste ikerlanetan parte hartuz).
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2017an honakoak aipatu behar dira:
• Berdintasun Zerbitzuarekin: Getxoko Emakume eta Gizonen Berdintasunaren aldeko 2017-2020 IV. Plana eta diagnostikoa prestatzeko lanean izandako partaidetza, bai eta jarraipen taldean izandako partaidetza ere.
• Getxo Kirolak erakunde autonomoarekin: #ThinkingFadura prozesuan kultura arteko ikuspegia txertatzea,
Getxoko kirol parkearen etorkizuneko diseinuari begira.
http://thinkingfadura.eus/.

LINK

• Getxolan eta Garapen-ekin (Garapen Agentzien Euskal
Elkartea). MEGA Migrant Entrepreneurship Growth Agenda
proiektuan parte hartu da (Migration policy Group-ek koordinatutakoa): http://migrant-entrepreneurship.eu/
• Gazteria Zerbitzuarekin: WANTED proiektuan kultura arteko ikuspegia, gazteek bultzatutako proiektuak babestea.
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