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ZURRUMURRUEN KONTRAKO 
SAREAN, GERO ETA GEHIAGO!

Zurrumurruen kontrako Estrategiak atxikimenduak gehitzen segitzen du. Uste 
faltsurik gabeko gizartearen eraikuntzarekin konprometitutako pertsonen, en-
titateen eta erakundeen kopurua bikoiztu egin da aurten.

Zurrumurruen kontrako sarea boluntarioek osaturiko mugimendua da; pertso-
na horiek, prestakuntzaren, partaidetzaren eta beraien inguruneetan egin-
dako esku-hartzearen bidez, biztanleriak etorkinei eta aniztasun kulturalari 
dagokienez azken urteotan hedaturiko uste ustelen eta zurrumurruen arris-
kuari buruzko kontzientzia har dezan sustatzen dute. Finean, jendarte toleran-
te, krit iko eta informatuaren eraikuntzarekin konprometituriko lagun-talde bat 
da,  “badiote, kontatzen da, entzuten da edo zurrumurrua dabil...” hitzez hitz 
errepikatu barik aniztasuna baloratzeko gaitasunarekin.

Zurrumurruen kontrako estrategia beharrezkoa da denok izan gaitezkeelako 
asmo txarrez zabaltzen diren ideia horien biktima, askotan inolako espiritu 
krit iko edo ir izpiderik gabe biderkatzen direnak, eta, denboraren poderioz, 
zurrumurru horien ardatz diren pertsonen irudi desitxuratua eraikitzen bukat-
zen dutenak, hala estigmatizatzea eta diskriminatzea bultzatuta eta jendarte 
kohesionatu eta inklusiboa eraiki ahal izatea zailduta. 

GETXOKO UDALEKO OSOKO 
BILKURAK ERE BAT EGITEN DU 
ZURRUMURRUEN KONTRAKO 
ESTRATEGIAREN BALIOEKIN

Ez dugu Osoko Bilkuraren aho batezko 
laguntza ahaztu nahi. Bilkurak, Arraza-
Diskriminazioaren Kontrako Nazioarteko 
Eguna (martxoak 21) dela-eta, adieraz-
pen instituzional bat onartu zuen anizta-
sunaren, jendarte plural eta kohesio-
natuaren eta gizarteratzearen alde eta 
diskriminazioarekin eta bazterketarekin 
amaitzeko jarduteko gogoa indartzeko.

Adierazpenak hurrengoa onartzen du: 
diskurtso politiko batzuek immigrazioa jo 
dute gure jendarteak bizi dituen arazoe-
tako batzuen sortzailetzat. Europa kezka-
tuta bizi izaten ari da haien diskurtsoa 
inolako disimulurik gabe planteatzen du-
ten alderdi politiko xenofobo eta arrazis-
ten gorakada; aurrera egiten ari dira eta, 
eta gorakada horrek hainbat erakunde-
mailatan gobernatzera edo oposizio in-
dartsu izatera eraman ditu. Baina bote-
rean dauden edo boterea bilatzen duten 
alderdi demokratikoen jardun eta/edo 
diskurtso arriskutsuak ere ari gara entzu-
ten, ia beti “lehenengo etxekoak” esaku-
nean oinarritutakoak.(…) 

Adierazpenak konpromiso argia dauka: 
Getxoko herritarrek aukeratutako zinego-
tzi diren aldetik, uste dute beharrezkoa 
dela eran- tzukizun politiko eta sozial ba-
tekin jardutea, eskuzabalki eta era erai-
kitzailean, xenofobiaren eta arrazakeria-
ren aurka egiten den herritarren lanari 
babesa eskainiz. Getxoko ordezkariek hi-
riarekiko eta hiriko pertsonekiko, elkarbi-
zitzarekiko eta kohesio sozialarekiko kon-
promisoa izan behar dute. 

2014 erabakigarria izan da gure udalerrian Zurrumurruen 
kontrako Estrategia ezartzeko eta sendotzeko

Getxoko zurrumurruen kontrako sarea 2013an sortu zen, 30 pertsona ingu-
ru prestakuntza-prozesuari gehitu zitzaizkionean, eta aurrera egin zuen Ge-
txon immigrazioarekin lotutako 7 zurrumurru hedatuenak identif ikatuz. Abia-
puntu horrekin, hausnarketa-prozesua burutu eta zurrumurru horien kontrako 
argudioak biltzen dituen dokumentua sortu zuten. Lehen ekintza hori, esan 
bezala, abiapuntua izan zen; 2014 honetan esan dezakegu osatzen dugun 
pertsona-kopurua bikoiztu egin dugula eta gero eta gehiago direla uste 
ustelik gabeko jendartea eraikitzeko konpromisoa hartu duten entitate eta 
erakundeak.

Hemendik aurrera hasi dugun aro berri honetan, 4 lantalde sortu ditugu. Ho-
rien bidez, hainbat ekintzaren diseinu eta garapenean jardungo dugu, be-
rauen berri emateko eta herritarrei gure lana eta balioak helarazteko, es-
tereotipoen kudeaketa edo pentsaera krit ikoa sortzea bezain garrantzitsuak 
diren gaien gaineko prestakuntza jaso eta gure ingurukoei prestakuntza ema-
teko gaitasuna indartuta. Ekintzok lagunduko digute udalerriko ekitaldi eta 
jarduerei zurrumurruen kontrako estrategia gehitzen eta zurrumurruen kon-
trako sarea handitzen, ez soil ik unean uneko mugimendu gisa, baizik eta hain 
beharrezkoa den bizikidetza-sarea sortzen lagun diezagukeen parte hartzeko 
eta harremanak sortzeko eremu gisa. 



ERAGILEEN PRESTAKUNTZA, 
GURE ABIAPUNTUA

Bost lan-saio, Ikuspegiko ( Immigra-
z ioaren Euskal Behatokia) profe-
s ionalekin,  izan z i ren Getxoko Zu-
r rumurruen Kontrako Est rategiaren 
etapa berr i  honen abiapuntua. 
Xabier Aierdi ,  Jose Antonio Oleaga 
eta Raquel Morenoren eskut ik,  ber-
taratur iko 25 lagunok baino gehia-
gok oinarr i -oinarr izko kontzeptuak 
ezagutu ahal izan z i tuzten, esate-
rako, estereot ipoak, aurrei r i tz iak 
eta zurrumurruek eta uste ustelek 
d i s k r im inaz io rako  a ta r i  g i sa  joka-
tzen duten papera.

Zenbait  teknika ezagutu z i tuzten 
ohiko egoera batzuei  aurre egi te-
ko; adibidez, gure inguruneko per- 
tsonaren bat etork inei  dagokienez

hain hedatuta dauden estereot ipo 
edo ideia hor ietako bat erabi l tze-
ko t ranpan eror tzea, kasu gehiene-
tan baieztapen hor ien egiatasuna 
kolokan jarr i  bar ik,  zalantzan ja-
r r i  gabe uste ustelen i tur r ia,  ideia 
hor iek hasiera batean zabaltzen 
di tuenaren asmoa edo, are oke-
r rago,  zur rumurru mota hor rek per-
tsonen gaineko gure per tzepzioaren 
e ra i kun t zan  duen  e rag ina .

Za lan tza bar ik,  oso esper ientz ia in-
teresgarr ia,  ber taratu guzt ien ar re-
ta  bereganatu  zuena eta per tsona 
hor iengan funtsezko hausnarketa 
eta ikaskuntzak eragin z i tuena be-
raien ingurune ger tukoenetan zu-
r rumurruei  hel tzeko. 

UDALEKO LANGILEEK ERE 
ZURRUMURRUEN KONTRAKO 

HEZIKETA JASO DUTE

Getxoko Udaleko bertako langileria tek-
nikoa osatzen duten talde desberdine-
tako 25 lagunek ere prestakuntza jaso 
zuten azaroan Ikuspegiko profesionalen 
eskutik. Hala, zurrumurruei eta uste us-
telei bizikidetza-giroa eta Getxoko bizi-
lagunen arteko harremanak kutsatzen 
dituen elementu toxiko gisa heltzeko be-
harrera hurbildu ziren. Esperientzia ho-
rri dagokionez, bereziki aseta sentitzen 
gara, duda barik. 

ZURRUMURRUEN KONTRAKO 
ESTRATEGIA IKASTETXEETAN 

ERE

Educo elkartearen eskutik, estrategia 
herriko hezkuntza-zentroetan ere sartu 
da. Hala, gazteenen hausnarketa-gaita-
suna eta alerta sendotu da, berehalako 
ondorioetara eta pertsona bat edo ko-
lektibo osoa estigmatizatzera jo aurretik 
benetako informazioa eta kontrastatua 
izatearen garrantziari dagokionez. 
Educok Getxoko Zurrumurruen kontrako 
Estrategiari agertutako babesa izan da, 
duda barik, 2014ko aparteko usteka-
beetako beste bat.

PERTSONA ETA ENTITATE GEHIAGO, 
HERRITAR KRITIKO GEHIAGO

Aldi honetan, ongietorr ia egin die-
gu bakean biz iko den jendar tearen 
eraikuntzaren aldeko apustua egi-
ten duten per tsona, ent i tate eta 
erakundeei.  Borondate horrekin 
garatu da aur ten abentura hone-
tara 2013. ur tean bi ldutako lagun 
e ta  en t i ta teen  k ide tasuna sendo -
tzeko prozesua; gainera, beste 30 
lagun eta erakundek gurekin bat 
egi teko zor tea eduki  dugu, zurru-
murrur ik gabeko mundu baten alde 

egitea erabaki  dutelako.
Azken helburua lor tzet ik oso urrun 
bagaude ere, alegia, udalerr i  kul -
turalk i  ani tza izateak guzt iok abe-
rasteko ematen dizk igun aukerez 
denok gozatu ahal izatet ik,  zur ru-
murruen kontrako est rategiak be-
harrezko haziak erein di tu 2014an 
datozen hi leotan aurrei r i tz i  eta es-
tereot ipo negat iboen aurreko ja-
r rera kr i t iko hor i  sustatzen jarrai tze-
ko.

ETORRIKO DEN ESTRATEGIA: EUROPA ZURRUMURRUEN KONTRA
Getxoko Udala 2014ko ur tarr i la-
ren amaieran  Bar tzelonan Europako 
Kontsei luak gidatutako C4I Communi-
cat ion For Integrat ion Ant i rumours ize-
neko proiektuan par te har tzeko gonbi-
datu zuten. Proiektu honen par taideen 
ar tean daude Bar tzelona, Sabadel l , 
B i lbao, Nuremberg, Er langen, Botkyrka, 
Lubl in,  Patras,  L imer ick eta Amadora-
L isboa. Hi r i  europar hor ietako asko une 
ho r re tan  ge ro  e ta  es t ra teg ia  g loba la

go baten barruan lehen urratsak ema-
ten ar i  z i ren eta bi leran Getxoren espe-
r ientz ia azter tu zuten. 
C4I egi tasmoak Europako Batzordea-
ren laguntza ekonomiko garrantz i tsua 
jaso du Integrazio Funtsaren bi tar tez, 
Europako Batasunak eta Europako 
Kontsei luak berak diskr iminazioa pre-
benitzeko eta horren kontra borroka- 
tzeko di tuzten helburuekin bat egi ten.
B i le ra  2013an Udalak  eg indako apus-

tuaren aldeko laguntza garrantz i tsua 
izan zen. 
Ur te horretan Getxo, Bar tzelonarekin, 
Sabadel lekin,  Fuenlabradarekin eta 
Tener i feko Cabi ldorekin batera, Open 
Society Foundat ions (ant i rumores.com) 
izenekoak sustatutako proiektuan sar tu 
zen, Bar tzelonako Udalaren BCN Ant i -
rumors esperientzia arrakastatsua azter-
tzeko eta tokian tokiko egoki tzeko.



UDALERRIKO JARDUERETAN ETA EKITALDIETAN
Zurrumurruen Kontrako Sarea udatik herrian antolaturiko txoko eta gertakizun orotara agertu da, giro sozial hobea 
eraikita sareko kideek modu boluntarioan egiten duten lana ikusgai jartzeko. Gune horietan agertzeak bide eman 
du biztanleria ideia eta gogoeta desberdinetara hurbiltzeko, lagundu egingo dutenak immigrazioari, aniztasun kul-
turalari edo beste edozein kolektibori buruz entzuten ditugun baieztapen guztiak egiatzat jotzeak dakartzan arriskuak 
ulertzeko eta antzemateko beharrezko sentsibilitatea eta hausnarketa hedatzen.   

Musikaren arloko erreferentziazko jarduera hau anto-
latzen duen Kultur Etxearen laguntzari esker, askoz ere 
ikusgaiago gaude orain. Batetik, Zurrumurruen Kontrako 
Sarearen lona eta sustapen-materialaren eta jada os-
petsuak diren gure “Zurrumurruen kontrako loroen” bi-
dez. Horrez gain, Lamarik, Chambao taldeko abeslari 
eta buruak, publikoki adierazi zigun bere babesa bideo 
baten eta kontzertuan bertan egindako hainbat adie-
razpenen bitartez. Duda barik, esperientzia ahaztezina, 
2015ean errepikatzea eta zabaltzea espero duguna.   

GETXO  FOLK KIROLAREKIN BAT
Joan den irailean, Getxon, La Kanterako skateparken, 
Skate Volcom BOWL-A-RAMA Munduko Txapelketako fa-
seetako bat egin zen, eta zurrumurruen kontrako mugi-
menduak bertan egon nahi izan zuen. Aurreko egunetan 
eta gertakizunean bertan, zurrumurruen kontrako sare-
ko eragileok kategoria desberdinetako partaideekin 
harremanetan jarri ginen erronka egiteko, hain zuzen, 
beraien kirolari eta berau praktikatzen duten pertsonei 
buruz dauden zurrumurruak deuseztatzea. Eta zergatik 
ez? Beraien laguntza eskatu genien Getxoko Zurrumu-
rruen kontrako Estrategiarako. Partaideen eta nazioar-
teko txapeldunen testigantza ugari jaso genituen, eta 
lagundu ere lagundu ziguten ingurune desberdinetan 
estereotipo negatiboak eta aurreiritziak egoteak duen 
arriskuaz jabetzen... edozein harrapa baitezake uste us-
telak. Ordukoan, funtsezko 2 laguntza ere izan genituen: 
Volcom gertakizunaren beraren antolatzaileena, estra-
tegiaren aldeko babesa adierazita eta, jakina, Getxo 
Kirolaken babesa eta atxikimendua. Gainera, txapelke-
tak iraun bitartean, erakusketa-gune bat izan genuen. 
Bertan, batetik, herriko haurrek argazki bat ateratzeko 
aukera izan zuten, zurrumurruen kontrako beraien jarre-
ra agertzeko, eta, bestetik, skate egiteko ekipo baten 
zozketan parte hartu zuten. 

GETXOKO ANTZERKI JARDUNALDIAK
Berriz ere udal-ekimen garrantzitsu honen baitan, Zurrumurruen Kontrako Sareak Kultur 
Etxearen laguntza jaso zuen herriko publikoari bi antzerki-proposamen helarazteko:  

o Zurrumurruaren kontrako antzerki-foroa: Ur r iaren 19an,  os t i ra lean,  SOS Ar razaker ia 
Bizkaia-ko Antzerki Konpainiaren eskutik, El Nuevo vecino antzerki-esperientziarekin goza-
tu ahal izan genuen.  Antzerki-formatu berritzaile eta parte-hartzaile horri esker, ikusleak 
hainbat pertsonaiaren larruan jarri ahal izan ziren tristea bezain ohikoa den egoera bati 
heltzeko, hau da, norbait “ezberdina” auzokoen komunitatean sartzea eta horien eran-
tzuna norbait berriaren aurrean. 

o Zurrumurruaren kontrako bakarrizketak: estrategia publikoari are gehiago hurbiltzeko, 
urriaren 18 eta 19ko asteburuan, hiru bakarrizketa eskaini ziren Areetako eta Algortako 
gunerik jendetsuenetan. Antzezlanok barre eragin eta hausnartu beharreko ideiaren bat 
luzatu ziguten. Hala, Crea fama…, Miente, miente que algo queda eta Soy de Colores 
bakarrizketek, Andrea Covadonga, Erik Leal eta Urtza Zuazoren eskutik, sailkatzearen eta 
etiketak jartzearen arriskuaren ikuspuntu berezia hurbildu ziguten.

NAHI AL DUZU ZURRU-
MURRUEN KONTRAKO 
SAREAREKIN BAT EGIN?
Ekimen honetara hurbiltzeko 
gogorik baduzu eta, guk be-
zala, jendarte-eredu inklusi-
bo, kultur arteko eta kohesio-
natuan sinesten baduzu, hala 
nola aniztasunak dakartzan 
gai ugarien aurrean jarrera 
kritiko, informatu eta kons-
truktiboei eusteko beharrean, 
ez egin zalantzarik eta jarri 
gurekin harremanetan on-
dokoen bidez:    

Halaber, topatu zurrumurruen 
kontrako material guztiak eta 
izan antolaturiko hurrengo 
ekintzen berri. 

zurrumurrurikez@getxo.net
www.getxo.net/antirumores
facebook.com/Antirumores



GETXOKO KOMIKI AZOKA 
Komikia eraikuntza sozialerako tresna gisa 

Zurrumurruen Kontrako Sareak ez in izan zuen hain harrera ona duen Getxoko 2014ko  Komiki  Azokan huts egin. 

Horregat ik,  azokaren har i ra,  komikia eta i lust raz ioa eraikuntza soz ialerako eta hausnarketarako t resna gisa sus-

tatzen saiatu ginen, publ ikoar i  i reki tako 4 tai ler  abiarazi ta.  Pernan Goñi i lust ratzai leak tai ler rok zuzendu z i tuen 

eta komikiaren eta i lust raz ioaren oinarr izko eta oinarr izkoak ez di ren teknikak ezagutzen 

lagundu z igun. Tai ler rotan, 6 lagunek har tu zuten par te, eta sorkuntzak hain izan 
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Ta i ler  hor ietaz gain, Azokaren karpan geure gunea izan 
genuen. Horr i  esker,  ber taratuek zurrumurruen kontrako 
panoramaren barruko komiki  interesgarr ienetako baten 
erakusketarekin gozatu ahal izan zuten, hau da, B lanca 
Rosi ta Barcelona izenekoarekin.  Hor i  Bar tzelonako Udala-
ren Ant i rumors est rategiarako egin zuen Miguel Gal lardo 
i lust ratzai leak, Bor ja Crespo egi learekin batera Getxoko 
Est rategia ere lagundu zuenak, 

z i ren interesgarr iak,  non Zurrumurruen kontrako ale berezi  honetan 

erakuts i  nahi izan di tugun.  
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Miguel Gallardo eta Borja Crespo

I p u i n  i l u s t r a t u  b a t e n  a t a l a

“Zazpi akatsak” 
bildumaren erakusketa

www.getxo.net/ant i rumores /Ant i rumores zur rumurrur ikez@getxo.


