[getxo]

Ez zaitez marmartia izan!
Zurrumurruen kontrako proiektua abiatu du Udalak kultur
aniztasunari buruzko estereotipo negatiboak indargabetzeko:
zurrumurruen kontrako agenteek garatuko dute
Topikoak aintzat hartu,
aurreiritzia sortu eta
diskriminatu, horixe ei da
ohiko eskema. Zurrumurruek
estereotipo negatiboak
zabaltzen dituzte eta, berau
ekiditeko, ekimen barritzailea
abiatu du Getxoko Immigrazio
Zerbitzuak: “zurrumurruen
aurkako agenteen” bitartez
garatuko du.
Zurrumurruen kontrako estrategiaren

esperientzian oinarritutako komunikazio
eta sentiberatze programa aitzindaria sustatuko du Immigrazio Zerbitzuak, Bartzelonako esperientzia batean oinarrituta.
Open Society Fundazioaren arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako programaren barruan garatuko dute, eta RECI-Hiri
Interkulturalen sarearen jardueren adibideetako bat da.
Proiektuaren asmoa da, zehazki, “zurrumurruen kontrako agente” sarea osatzea,
zertarako eta immigrazioari zein kultur
aniztasunari buruzko estereotipo negatiboak, topikoak eta zurrumurru faltsuak
indargabetzeko: “Interakzioa eta bizikidetza oztopatzen dute eta, gainera, jarrera diskriminatzaile eta xenofoboak eragin ditzakete”. Izan ere, “topikoek zein estereotipoek
hainbat jatorri dituzte, eta bide desberdinetatik zabaldu eta indartzen dira, baina
argi dago ahoz-ahozkoaren indarra oinarrizkoa dela”.
Beraz, agenteek zurrumurru eta topiko horiek identifikatu eta aztertuko dituzte, horren ostean ikuspegi kritiko eta zorrotzakaz indargabetzen saiatzeko. Horre12 UK

Apirilaren 26an aurkeztu zuten egitasmoa Algortako kultur etxean

la, benetako komunikazioari lagunduko
dioten tresnak, eta komunikazio eta psikologia trebetasunak ere eskaini gura ditu Immigrazio Zerbitzuak.
Alor desberdinetako eragile sozialen
ordezkariakaz osatu gura dute agenteen

“Eragile sozialen
ordezkariakaz osatu gura
dute zurrumurruen aurkako
agenteen sarea”
sarea, herritarrengan eta talde berezituengan eragin dezaten (auzokideak, berdintasuna, euskara eta euskal kultura, kirola,
garapena, gizarteratzea, kultur artekotasuna, artea eta antzerkia, e.a).
Hasieran partaideek maila pertsonalean parte hartuko dute, “proiektuaren
baliabideen arabera”. Proiektuaren ardu-

radunen iritziz, “xenofobiaren kontrako
borrokan udalerria oinarrizkoa da, herritarrenganako hurbiltasun handieneko
maila da-eta; Udalak pertsonengan eragin
zuzenagoa eduki dezaketen harremanak
sor ditzake”.
BEGIRUNEk garatuko du, EHUko
Soziologia Fakultateko Immigrazioaren
Ikerketarako Laborategiak. Bere partaidetzagaz, hain zuzen ere, proiektuaren
metodologia orokorra Getxoren eta agenteen berezko ezaugarrietara egokituko
du. Gainera, bestelako eragile sozialen eta
erakundeen hainbat ekimenegaz ere harremanak garatuko dituzte proiektuan
zehar. Apirilaren 26an aurkeztu diote egitasmoa herriko eragileei eta hemendik
aurrera lanari ekingo diote. 
Info+: www.getxo.net/antirumores

