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I. Atarikoa

Ge txoko Udalak abian jarritako kulturarteko sen tsibilizaziorako azken estrategia (Zurrumurrurik
ez programa1) hizpide duen artikulu hau ida tzi da aurkezpen publikoa (2013ko apirilean) eta
udalerriko lehen lantaldearen osaketa egin zirenetik 6 hilabete eskas igaro diren honetan.
Proiektu pilotu bat da, gure udalerrian immigrazioaz eta kultura-aniztasunaz hedatu diren este-
reotipo negatiboak, topikoak eta zurrumurru fal tsuak indargabe tzea helburu duena. Izan ere,
interakzioa eta bizikide tza eragozten dute, eta jarrera diskrimina tzaile eta arrazistak eragin di -
tzakete. Lortutako emai tzak ebaluatu gabe daude oraindik, eta hasieran planteatutako helburuen
% 70 gauzatu dira jada (proiektua abenduan amaituko dela aurreikusita dago). Hala eta guztiz,
hausnarketa apal eta praktiko ba tzuk parteka tzeko ahalegina egingo dugu prozesuaren une hone-
tan, eta honaino nola iri tsi garen azal tzen saiatuko gara; izan ere, gure ibilbidea oinarri tinkoen
gainean egin dela uste dugu, epe luzeagorako egiturazko eta zeharkako estrategiatan pen tsa tzeko
moduan izateko. 

Sen tsibilizazio-estrategiaz dihardugunean, eta Ge txon proiektu hau gauza tzea eragin duen logi-
kan hobeto koka tze aldera, gogora ekarri nahi dugu Arrazakeriaren eta Xenofobiaren Espainiako
Behatokiak (OBERAXE)2 sen tsibilizazioa defini tzeko emandako azalpena: Per tsonen eta taldeen
ideietan, per tzepzioetan, estereotipoetan eta kon tzeptuetan eragitea helburu duen ekin tza-mul -
tzoa, gure gizarteko jardunbide indibidual eta kolektiboetan jarrera-aldaketa bul tza tzea xede har-
tuta. Per tsona ba tzuek, beste ba tzuei informazioa emanez eta parte-har tzearen bidez, beste per -
tsona ba tzuengan duten eraginaren emai tza da. 

Eta zurrumurrua hizpide dugunean? Espainiar Hizkun tzaren Errege Akademiak rumor (zurrumu-
rru) hi tzaren hiru adiera ematen ditu: 1. Publikoaren artean dabilen aho tsa; 2. Aho tsen zarata
nahasgarria; 3. Zarata zehaztugabea, isila eta jarraitua. Zurrumurrua aho tsa dela adierazten duen
ideia bat dator, bete-betean, zurrumurruaren lehentasunezko ahozko izaerarekin. Aho ts hori

Zurrumurruen aurkako estrategiaren lehen urra tsak
Ge txoko udalerrian
Ekain Larrinaga Muguruza 
Immigrazio-teknikaria, Ge txoko Udala

1Gaztelaniazko ber tsioan “Antirumores” R bat kenduta bokal arteko /rr/ foneman. Beste tokiko ekimen ba tzuekin
hala adostu da, marka/irudia sor tzeko, Katalunian egindako ANTIRUMORS programaren inpaktuaz baliatuta.
2OBERAXE: Guía para el diseño y la elaboración de planes locales de sensibilización. 2009, Madril. Lan eta
Immigrazio Ministerioa http://www.oberaxe.es/files/datos/4b2661275e68d/guiaesci.pdf 
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beste ba tzuen aho tsekin osatutakoa da, Ijitoen Idazkari tza Fundazioak3 duela urte ba tzuk
aurreiri tziei buruz egindako kanpaina  txundigarriak adierazi bezala. Publikoaren artean ibil tzeko
trebetasuna egiaztatu da; erakargarria da, eta jaso tzen duenak berehala heda tzen du.
Zurrumurruek Facebook eta Twitter baino gizarte-sare zaharragoak eta indar tsuagoak dituzte,
baina sare berri horietan ere bikain ibil tzen dira. Hala ere, zurrumurruak komunikabideetan
heda tzen dira sarritan. Zurrumurru berberak une eta toki desberdinetan identifika di tzakegu,
inten tsitate handiagoa edo  txikiagoa dutelarik, beste ba tzuekin alderatuta. Komunitate bakoi tzak
berariazko ezaugarriak ematen dizkie; baina, hala ere, produktu globalizatuak dira, nolabait.
Mezu horiek bidal tzen dituztenen artean ez dago jarraibide finkorik. Adina, sexua, erlijioa, ideo-
logia politikoa, egoera ekonomiko zein soziala eta/edo hezkun tza edonolakoa izanda ere, zurru-
murruak heda tzen dituzte. Zalan tzarik gabe, iruzkin horiek en tzun dizkiegu gertuko per tsonei,
familiakoei, lagunei eta lankideei. Horrelakoak en tzun ditugu dendetan, parkeetan, eskoletan eta
tabernetan. Etorkinekin ia harremanik izan ez duten per tsonen ahotik en tzun ditugu, bazterke-
riatik urrun bizi diren per tsonen ahotik, eran tzukizun publiko eta politikoak dituzten per tsonen
ahotik, eta, garran tzi handiagoa duena: beren burua tolerante tzat duten (edo geure burua
tolerante tzat dugunon) ahotik. Bibliako aipua baliagarria izaten da beti: errurik ez duenak, jaur-
ti dezala lehengo harria.

Nahasiak dira; horregatik, heda tzen direnean, mesfidan tza sor tzen dute gizartean. Halaber,
zehaztugabeak dira, alferkeriak edo erosotasunak eraginda, gauzen sustraiak bila tzeko eta uler -
tzeko premiarik ez baitugu. Zurrumurruak ez du frogarik behar. Hala ere, benetakoa izan nahi du
(Gallego Reinoso, 2010); eta, horrenbestez, teoremari jarraituz, egoerak benetakoak izango bali-
ra bezala definituz gero, haien ondorioak benetakoak dira (Thomas, 1928). Aurreiri tzi edo este-
reotipo negatibo bat dakarren zurrumurruak mesfidan tza sor tzen du gizartean, errealitatea distor -
tsiona tzen baitu, are gehiago krisialdietan; izan ere, bizi dugun une honetan ziurgabetasuna
nagusi da, bai politikan, bai ekonomian, bai gizartean. Zurrumurruak kalte tzen ditu, batez ere,
talde sozial ahulenak eta zaurgarrienak, orokorrean (adibidez, etorkinak) edo espezifikoki (erli-
jioa, jatorrizko herrialdea edo munduko eskualdea, gu txiengo etniko batekoa izatea, sexua…).
Talde horiei estereotipo negatiboetan oinarritutako ezaugarriak eslei tzen zaizkie, eta azkenean
baliteke jendeak ez nahi izatea talde horiekin edo per tsona horiekin harremanetan jar tzea, eta
haien aurkako diskriminazioa sor tzea ere litekeena da. Estereotipo negatiboek eta aurreiri tziek
eragin dezaketen haustura soziala saihesteko, erradikalak izan behar dugu, gure bizi tza pixka bat
konplikatu eta errora joan behar dugu, oinarritik zalan tzan jar tzeko. Horrenbestez, Aurre egin
zurrumurruari4 (Eusko Jaurlari tza, 2012) eskuliburuaren hi tzaurrean proposatutakoari jarraiki,
zerbait egiteko lana hartu behar dugu. Intoleran tziaren ernamuina zurrumurruek elikatuta haz-
ten den tokian mezu zuzen tzailea heda tzeko lana hartuko duten per tsonak behar dira. Horretan
da tza, hain zuzen, estrategia honen zen tzua.

II. A tzera begira, etorkizuna ikusteko

Jardunbide hau berria da Ge txon, baina inspirazio-iturri zeha tzak ditu (beste instituzio, erakun-
de edo gizarte-kolektibo ba tzuek aldez aurretik zein aldi berean egindako jarduerak, alegia).
Inspirazioa eragin diguten jarduera horietako ba tzuk aipatu nahi ditugu. Halaber, aldez aurretik

3http://www.gitanos.org/campannas/tus_prejuicios_son_las_voces_de_otros.html.es
4http://www.frenaelrumor.org/data/files/pdfs/guia-frenaelrumor.pdf
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barkamena eska tzen dugu aipatu gabe geratuko direnengatik, eta eskerrak eman nahi dizkiegu
guztiei, haien lana ai tzindaria eta bide-erakuslea izan delako.

Zalan tzarik gabe, lehenagoko erreferen tzia bibliografikoak daude, baina ekar dezagun gogora
Carlos Giménez irakasleak zurrumurruen aurkako aurrekari garran tzi tsua ezarri zuela orain dela
10 urte, Qué es la inmigración5 saiakera argitaratu zuenean. Saiakera horretan, hain zuzen,
immigrazioari eta gure gizartean eragiten dituen ondorioei buruzko galdera nagusiei eran tzun sis-
tematizatuak, sendoak eta datuetan oinarrituak eman zituen. Oso testu erabilgarria izan da arra-
zakeriaren eta xenofobiaren preben tzioan sen tsibilizazio-ekin tzak gauza tzeko, bai eta eguneroko
harremanen esparruan pisuzko argudioak emateko ere. Bedera tzi kapituluen bidez, gaur egun
gure arreta erakar tzen duten hamasei iruzkini buruzko hausnarketa bikaina eta hurbila egiten du.
Adibidez: delinkuen tziaren eta segurtasun-ezaren gorakada; kulturak integra tzeko ezintasuna
(Huntingtonek eta Sartorik eragin sakona izan zuten, eta gaur egun ere haien oihar tzuna handia
da, Fran tziako Barne ministro Manuel Vallsek Fran tzian bizi diren Rom etniako per tsonei buruz
berriki egindako adierazpenek azal tzen dutenez)6; lehia lan-merkatuan; lagun tza guztien
beregana tzea; nazio-identitatearen aurkako meha txua; etorkinen lehentasuna programetan sar -
tzeko; arauak ez bete tzea... Ge txon abian jarritako estrategiaren ikuspegitik, interesgarria irudi-
tu zaigu, alde batetik, konta tzen duguna, eta bestetik, bai eta kontabidea ere. Horrenbestez, gure
iri tziz saiakera hori erakusbide izan da. Aztertutako atal bakoi tzaren amaieran laburpen bat eta
oinarrizko ideiak ageri dira, sarritan izaera nagusiki afektiboa dutenak. Ideia horiek aurretik
emandako informazio akademikoa biribil tzen eta ulertarazten dute, eta erraz gizartera tzeko bidea
erakusten dute. 

Ondorengo urteetan beste material laburrago ba tzuk, gidaliburuak eta sen tsibilizazio-fi txak ager-
tu ziren, ba tzuetan berariazko kanpainekin batera, elkarren osagarri. Formatu arinak ziren, komu-
nitatean sen tsibilizazio-eragina biderka tzea eta immigrazioaren zein kultura-aniztasunaren aur-
kako estereotipo negatiboei eta aurreiri tziei buruzko espiritu kritikoa heda tzea helburu zutenak.
Zurrumurruen aurkako hainbat estrategia sor tzeko oinarri teorikoak izan dira, besteak beste,
honako erakunde hauek egindako lan ai tzindariak: Jesuiten etorkinen tzako zerbi tzua, Bilboko
Ellacuria Fundazioa ere parte-har tzaile izanik7, Secretariado Gitano Fundazioa8, Espainiako
Guru tze Gorria9, eta CEPAIM10. 

Lehen aipatutako OBERAXE gidaliburuan jasotako jardunbide egokien artean, deigarria iruditu
zi tzaigun Kataluniako Santa Coloma de Grameneteko Udalak (kultura-arteko jardunbide egokien
ohiko erreferen tzia-puntua) bul tzatutako hurbileko estrategia bat, auzoko dinamikari oso lotua:
bizikide tzarako balio eta mezu positiboen transmisiorako sarea (Red de Transmisión de Valores
y Mensajes Positivos para la Convivencia). Sare horren helburua da herritarren eta gizarte-ehu-
naren konplizitatea bila tzea, batez ere bizikide tza eragozten duten zurrumurru fal tsuen eta este-
reotipoen aurka borroka egiteko. Gertuko inguruan bizikide tzaren alde lan egiteko konpromisoa

5GIMÉNEZ ROMERO, C. (2003): Qué es la inmigración. Bar tzelona: RBA integral.
6Ikus Agustin Unzurrunzagaren analisi zuzen eta egokia webgune honetan:
http://www.mugak.eu/news/autoritarismo-racializante 
7http://www.sjme.org/sjme/item/705-inmigrantes-iinvasores-o-ciudadanos 
8http://www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/fichas/27019.html 
9http://www.cruzrojamadrid.org/sala_de_prensa/noticias/presentacion_argumentario_sensibilizacion_intercultural/ar
gumentario/ 
10https://drive.google.com/folderview?id=0B1eVdQ2GZcwkU2JzMzZ0TUV4eWM&usp=sharing 
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sinatuko duten per tsonen eta gizarte-erakundeen sare bat bul tza tzen da, eta beharrezko informa-
zioa, euskarriak eta bitartekoak ematen zaizkie, zeregin horretan lagun tzeko. Gaur egun, webgu-
nean11 ikus di tzakegu garai horretan sortutako materialak, bai eta parte hartu duten hainbat per -
tsona eta erakunde ere. Zalan tzarik gabe, proiektu horren elementu berri tzaileenetako bat zen
estrategiarekiko konpromiso per tsonala (mezua transmiti tzea, a txikimenduak lor tzea...) adieraz-
ten zuen dokumentua sina tzea. Konplizitatea, gertutasuna eta abar elementu berri tzaileak dira,
Bar tzelonako eta hemen aipatu ez ditugun Kataluniako beste hainbat hiritako estrategiaren oina-
rrian daudenak. 

Amai tzeko, 2010ean honako eskuliburu hau argitaratu zuen Bar tzelonako Diputazioak: Cómo
abordar los rumores. Manual para comprenderlos y diseñar estrategias para contenerlos (F.
Gallego Reinoso). Gure iri tziz, dokumentu hori inspirazio-iturri da, zurrumurruak gizartean bete -
tzen duen fun tzioaz jabe tzeko fun tsezkoa, nola joka tzen duen uler tzeko eta nola aurre egin jaki-
teko, ordurako jada zurrumurruen aurkako tresnak esaten zien baliabideak erabilita. Aipatutako
eskuliburuak zurrumurruaren aurkako preben tzio-sistemak abian jar tzeko proposamen operatibo-
ak ditu; horrek, gizarte-berrikun tzaren aldetik, aurrerapauso adierazgarria dakar, batez ere gizar-
te-sinesgarritasuna duten per tsonek inguruko jendean eragiteko duten ahalmena ain tzat har tzen
duelako.

III. Bar tzelonako Antirumors eredua

Bar tzelonako zurrumurruen aurkako sarea (Xarxa BCN Antirumors) 2010ean sortu zen Bar -
tzelonako kulturarteko planaren barruko komunikazio- eta gizarte-inpakturako estrategia gisa.
Planaren zor tzigarren arda tzak –Estereotipotik ezagu tzara– aniztasunean elkarrekin bizi tzea era-
gozten duten zurrumurru negatibo eta funsgabeen aurka hiri-estrategia bat diseina tzea proposa -
tzen zuen, zenbait eragilek eta gizarte-erakundek egindako sare-lana oinarri hartuta. Zergatik
hain ekin tza espezifikoa? Askotariko jatorri kulturalak dituzten Bar tzelonako herritarren arteko
bizikide tza oztopa tzen duten faktoreei dagokienez, Planeko diagnostikoa egiteko 5 galderetako
bati eran tzun zioten 1.000 per tsona baino gehiagok adierazitakoari erreparatuta, haien % 48k
aipatu zituzten faktore hauek: bestea ez ezagu tzea, zurrumurruak, estereotipoak eta aurreiri tziak.

Bar tzelonako proiektua ez da artikulu honen aztergaia, baina gure inspirazio-iturri nagusia izan
da. Gure ikuspegitik, zenbait elementu berri tzaile ditu, tokiko sen tsibilizazio-estrategia baterako
egokiak direnak:

• Komunikazio-inpaktua eragiteko osagai oso erakargarria du: zurrumurrua, lanerako foku
gisa. Estereotipoen zein aurreiri tzien aurkako estrategiaz edo kulturarteko sen tsibilizazio-
kanpainaz ari tzeak emai tza berdinak izango al zituen, gure terminologian oso erabiliak
diren adibide pare bat emanda? Zurrumurruaren ideia komunikazio-eragile bikaina izan da,
kulturarteko bizikide tzari eta sen tsibilizazio-jarduerei lotutako erakundeen kezka sor tzen
duten gaiez ohartarazteko. Zurrumurruen aurkako eragile izateak orain arte kulturarteko
sen tsibilizazioaren alorrean jardun gabeko per tsona askoren jakin-nahia sortu du, komuni-
kabideak ere barnean hartuta. 

11http://www.gramenet.cat/es/principal/el-ayuntamiento/serveis/red-de-valores.html
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• Arlo akademikoan eta hainbat gizarte-erakunderen bidez garatutako teoria eta argudioen
alderdirik hoberena jaso tzen du. Horrez gainera, informazio eta datu zeha tz, eguneratu eta
kontrastatu ba tzuk proiektuaren osagarri dira. Hasieratik uztar tzen da komunikazio-trebe-
tasunen eta gaitasun psikologikoen garapenarekin, eztabaida emankorrerako guneak sor -
tzeko eta per tsonen arteko liskarrak saihesteko. Eta, batez ere, ezagu tza horrek guztiak
herritar-elkarteen zein partikularren prestakun tzan, dinamizazioan, parte-har tzean eta
inplikazioan oinarritutako estrategia du euskarri. Horrenbestez, sarean integratuta (Xarxa
Antirumors) lanean diharduten hainbat eragile sortu dira: erakunde, elkarte zein norbana-
ko gisa parte hartu dutenak laurehundik gora dira.

• Jarduteko bokazioa eta gaitasuna duen gizarte-mugimendu bateratu eta kohesionatu baten
partaide izatearen eta konplizitatearen sentimendua sortu du: eragileak dira. Badakigu ez
dela erraza, are gu txiago kontuzko gaietan –hizpide duguna halakoa da– eta erakundeek
parte har tzea oraindik zailagoa da. 

• Sen tsibilizazio-kanpainen ohiko iner tzian paradigma-aldaketa dakar: asmo handiko mezuak
eta emai tzen neurketarako zailtasunak alde batera u tzi eta ekin tza  txikiak, herritarrek
zurrumurruen aurkako diskur tsoa beregana tzea eta diskur tso hori per tsonen arteko harre-
manetan  txerta tzea ditu helburu.

• Zurrumurruen aurkako jardueran garbi eta ozenki ageri den erakunde-diskur tsoarekin bat
dator. Halaber, diskur tso horrek iri tziak era tzen dituen igorle abantaila tsu bat du:  Bar -
tzelonako alkatea.

• Helburuak lor tzeko bidean komunikazioak duen garran tziaz oharturik, hainbat material
sortu dira: webgunea eta gizarte-sareak, gidak, eskuliburuak, eskuorriak, komikiak, bideo-
ak, powerpoint birikoak, an tzerki-tresnak, komunikabideekiko akordioak, atalak telebista-
programetan… Andaluziako Juntak ere komunikazio-tresna interesgarriak sortu zituen, eta
arrakastaz aplikatu zituen Andalucía somos todos12 sen tsibilizazio-programan.

• Udala proiektuaren aurrekontuan inplikatu da, eta, horrenbestez, giza baliabideak jarri
dira, zurrumurruen aurkako katalogo bat sortu da, Udalak ematen dituen diru-lagun tzen
bidez zurrumurruen aurkako ekin tzak bul tzatu dira, esperien tzia hainbat forotan sozializa-
tu da, herritarren arteko eztabaidak egin dira... 

• Esperien tzia-pilotu gisa sortu zen eta oihar tzun nabarmena izan zuen komunikabideetan.
Hala ere, modako informazio-produktua izateak ez dio erago tzi etengabe hausnarketa egi-
tea, sendo tzea eta egitura tzea; horrenbestez, Xarxa BCN Antirumors ekin tza-plan parte-har -
tzailea eratu da 2012-2014 urteetarako13.

Gure iri tziz, programa berri tzaile hori inspirazio-iturri da, eta Euskadin oso harrera ona izan du,
bai elkarteen eremuan (SOS Arrazakeria, CEAR Euskadi, Caritas, Harresiak Apurtuz, Ellacuria
Fundazioa eta beste hainbat elkarte jardun dira azken 3 urte hauetan lekukoa hartu eta metodo-
logia egoki tzen), bai erakundeen aldetik (Eusko Jaurlari tza eta zenbait udal).

12http://www.youtube.com/user/Andaluciasomostodos 
13http://www.bcnantirumors.cat/sites/default/files/Pla%20d%27accio%CC%81%20Antirumors.pdf 
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IV. Ge txon esku har tzeko testuingurua

Erreparatu diezaiogun gure esperien tziari, eta ahalegindu gaitezen uler tzen zergatik behar dugun
horrelako estrategia bat gure eremuan. Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri bizkaitarra da Ge -
txo. Laurogei mila biztanle inguru ditu gaur egun (2013); haietatik % 7k, gu txi gorabehera, a -
tzerriko nazionalitatea dute, eta % 10 inguru jaio dira Espainiako estatutik kanpo. Orain dela 10
urte eskas, a tzerriko biztanleak % 3 baino gu txiago ziren, eta Europar Batasunekoak ziren
gehienbat. Orain laurogei nazionalitatek osatutako aniztasun nabarmena dago, eta askotariko
mundu-ikuskera, hizkun tza, erlijio eta usadio-ohiturak dituzte. Gune publiko berberean dauden
eta elkarrekin bizi diren per tsonez ari gara; interakzioak dituzte ezinbestean, zerbi tzuen sektore-
an enplegua sor tzen duen udalerri batean, bereziki e txeko lanetarako  atzerritar ugari kontrata -
tzeagatik nabarmen tzen dela ain tzat hartuta. Per tsona horiek, udalerriko biztanle diren aldetik,
eskura dituzten baliabide publiko eta pribatuak balia tzen dituzte. Hau da, gizartea ere konple-
xuagoa da, aniztasun horren ondorioz.

2003az geroztik tokiko immigrazio-behatoki bat dago, immigrazioak udalerrian duen errealitate-
ari, ezaugarriei eta inpaktuari buruzko informazioa sor tzeko, heda tzeko eta erabil tzeko. 2011n
argitaratu zen Ge txoko a tzerriko etorkinei buruzko per tzepzio eta jarreren lehenengo Barometroa.
Euskal Herriko Uniber tsitateko (UPV-EHU) Immigrazioa Iker tzeko Laborategia –BEGIRUNE–
arduratu zen zuzendari tza teknikoaz, eta Xabier Aierdik eta José Antonio Oleagak Ikuspegi –
Immigrazioaren Euskal Behatokian garatutako metodologia aplikatu zen. Tokiko barometroaren
ondorioetako ba tzuk labur-labur gogora ekar tzea interesgarria irudi tzen zaigu:

• Ge txoko biztanleen artean, a tzerriko etorkinei buruzko diskur tsoa irekiagoa eta tolerantea-
goa da, teorian, oro har EAEko biztanleen artean baino. Ge txoko biztanleek konfian tza han-
diagoa dute immigrazioaren onurei buruz, eta ekar di tzaken alde onak aitor tzen dituzte,
batez ere ekonomiaren arloan.

• Hala eta guztiz, Ge txoko biztanleek a tzerriko etorkinei buruzko estereotipo fal tsuei eta
aurreiri tzi negatiboei eusten die, EAEko biztanle guztien pareko mailan. Dirudienez, este-
reotipo eta aurreiri tzi horiek ez daude lotuta benetako egin tzekin, neurri batean bederen.
Kezkagarria da, bereziki, a tzerriko etorkinak eta hiri-segurtasuna lo tzen dituen aurreiri tzia.

• Etorkinak a tzerritik etor tzeari lotuta ziurgabetasun eta susmo handiak sor tzen dituen alde
bat da, Ge txon ere, euskal gizarteko ongizate-estatuari eustea.

• Dena dela, nabarmena da per tsona gazteen taldeak (24 urtetik beherakoak), ikasleek...
jarrera defen tsiboak dituztela, eta a tzerriko etorkinen aldetik nolabaiteko meha txuak hau-
tematen dituztela, beharbada lan-merkatuan sar tzeko zailtasunen diskur tsoa barneratu
dutelako eta etorkin-kolektiboek ateak ixten dizkietela edo lehia handiagoa dakartela uste
dutelako. Oro har, alderdi ekonomikoetan, jarrera mesfidatiak eta zaurgarritasun-sentimen-
duak adierazteko joera dute.

Horrez gainera, Ge txoko a tzerriko etorkinei buruzko per tzepzio eta jarreren 2012ko
Barometroak14 (Ikuspegi) adierazitakoari jarraiki, toleran tzia-indizeak okerrera egin du euskal
gizarteak, oro har, immigrazioari buruz dituen jarrera eta per tzepzioei erreparatuta (aztertutako
talde guztietan: toleranteak, anbibalenteak eta aurkakoak). Gogora dezagun indize horrek neur -

14http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/barometros/2012/bar_2012_cas_ok.pdf 
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tzen dituela EAEko biztanleek a tzerriko immigrazioari buruz duten ikuspegia eta jarrerak, 0tik
100era bitarteko zenbaki bakar baten bidez. Horrenbestez, 2008ko emai tza 58,74koa izan zen,
eta 2012koa, berriz, 53,62koa. Euskadiko biztanleria autoktonoaren iri tziari dagokienez, herri-
tarren % 20,6 aurkakoak dira, % 40,8 anbibalenteak eta % 38,6 toleranteak. Datu horiek iku-
sita, SOS Arrazakeria Elkarte Federazioak (2013ko urteko  txostena) adierazten du erakundeek
modu zeha tz eta aktiboan lan egin behar dutela, inten tsitate  txikiko arrazakeria sor tzen duten
per tzepzio negatiboak desagerrarazteko.  txosten horrek gogora ekar tzen digu, halaber, immigra-
zioaren fenomenoari dagokionez, erreakzio orokor ona izan duela gizarteak, eta gatazken alorre-
an, ez dago adierazle aipagarririk, Europako beste herrialde ba tzuekin alderatuta; dena dela,
autoa tseginkeria saihestu behar da. Preben tzioaren ardura gizarte guztiaren eran tzukizuna da,
eta politikariaen, arlo akademikoaren eta elkarteen eginkizuna nabamen tzekoa da. 

Ge txoko gobernu-taldearen legealdirako planak (2012-2015) sendo tzen ditu 2004az geroztik
kulturarteko gobernan tzaren alorrean emandako urra tsak eta gauzatutako ekin tzak. Izan ere,
enblematiko tzat jo tzen du aniztasuna ain tzat har tzen duen kulturarteko hiriaren estrategia
sendo tzea, bertako eta a tzerriko per tsonen arteko interakzioa eta harremanak susta tzea, parte-
har tze politiko eta soziala bul tza tzea, eta hiriko eremu guztietan diskriminazioa prebeni tzea.
Plangin tza-dokumentuak berariazko ekin tza hau jaso tzen du: Zurrumurruen aurkako eragileen
tokiko programa bat gara tzea, ildo bereko beste tokiko ekin tza ba tzuekin koordinatuta (EAEko,
estatuko eta Europako eremuetan) eta 2013-1015 aldirako aurreikusten du. 

Horren haritik, eta aipatutako ekin tzaren ildoan, berezko tokiko estrategia hasi aurreko urra ts bat
dago. Ge txoko Udalak 2004az geroztik parte har tzen du Eusko Jaurlari tzak sustatutako a tzerri-
ko etorkinen tzako udal-mailako harrera-sarean. EAEko immigrazioari, herritartasunari eta kultu-
rarteko bizikide tzari buruzko III. planak (2011-2013) ildo estrategikoen artean jaso tzen du dis-
kriminazioaren eta xenofobiaren aurkako borroka. Horrenbestez, proiektu gisa plantea tzen zuen
diskriminazioa prebeni tzeko mekanismo eta tresnak sor tzea (informazioa, prestakun tza, orienta-
zioa, sen tsibilizazioa eta sala tzeko mekanismoak). Ge txok 2011z geroztik parte hartu du, urte-
betetik gorako iraunaldian, Eusko Jaurlari tzako Immigrazio eta Aniztasunaren Kudeaketa
Zuzendari tzak eta Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikide tzarako Zerbi tzuak –BIL TZEN– lide-
ratutako zurrumurruen aurkako lantalde batean. Zuzendari tzak Bar tzelonako Antirumors estrate-
gia hartu zuen eredu gisa. Horrenbestez, Xarxa bul tzatu zuten susta tzaileekin izandako hasiera-
ko harremanen eta bisiten ostean, EAEko esperien tziari ekin zi tzaion ofizialki eta talde eragile
bat sortu zen erakunde hauetako ordezkariekin: Eusko Jaurlari tza (Zuzendari tza, Bil tzen eta
Behatokia), udalak (Ge txo eta Barakaldo), Euskal Herriko Uniber tsitatea (Soziologia saila) eta
gizarte-erakundeak (Harresiak Apurtuz etorkinei lagun tzeko Euskadiko GKEn Koordinakundea
eta SOS Arrazakeria). Proiektu horren izena Aurre egin zurrumurruari15 izan zen. 

Antirumors16 eskuliburua (Bar tzelonako Udala, 2011) erreferen tzia tzat hartuta, talde eragileak
bere materialak sortu zituen. Talde barruan, zurrumurruak identifika tzeko prozesuari ekin zi -
tzaion, eta haiei hel tzeko lehentasunak ezarri ziren. Zurrumurruen zerrenda honako hau izan zen:
1. Ezin ditugu etorkin gehiago onartu, gehiegi dira; 2. Etorkinak gizarte-lagun tzei esker bizi dira,
eta gehiegi balia tzen dituzte; 3. Etorkinek lana ken tzen digute; 4. Immigrazioak ma txismoa eta
genero-indarkeria areago tzen ditu; 5. Etorkinek ez dute integratu nahi; 6. Etorkinek EAEko osa-
sun-sistema gehiegi erabil tzen dute eta larrialdi-zerbi tzuak kolapsa tzen dituzte; 7. Ikasle etorki-

15http://www.frenaelrumor.org
16http://bcnantirumors.cat/quisom/materials-de-la-xarxa/guia 
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nek eskoletako hezkun tza-maila jaisten dute eta ikaste txeetan ghettoak sor tzen dituzte; 8. Babes
ofizialeko e txebizi tzak eskura tzen dituzte: lehentasuna dute, eta bertakoek baino aukera gehia-
go dituzte; 9. Pilatuta eta baldin tza  txarretan bizi dira. Horrek alokairuen merkatua garesti tzen
du, eta etorkinak dauden auzoak deprezia tzen dira; 10. Immigrazioak eragingo du arreta, berri-
ro ere, erlijio-gaietan jar tzea, eta laikotasunerako bidea oztopatuko du; 11. Espazio publikoa
gehiegi balia tzen dute, eta gaizki erabil tzen dute gainera; 12. Ez dituzte arauak ezagu tzen, ez
dute gizalegerik. Lehenengo 5 zurrumurruen analisi zorro tza partekatu zuen taldeak, eta komu-
nikazio-tratamendu zaindua prestatu zuen, zurrumurru horiek fun tsik gabeak direla agerian jarri-
ko duen informazioa emateko. Gainerakoa gara tzeko geratu zen. 2012ko hauteskundeen ondo-
ren gobernu autonomikoaren aldaketak etenaldi bat eragin zuen honako prozesu hauek antola -
tzeko faseetan: eragileen prestakun tza, sare-egiturak, estrategien koordinaketa... Ziur dakigu
estrategia hori berriro ere abian jar tzea lehentasunezkoa dela gaur egungo Eusko Jaurlari tzaren -
tzat ere.

Baina, zalan tzarik gabe, Ge txoko kasuan fun tsezko mugarri bat dago berariazko ZURRUMU-
RRUEN AURKAKO estrategiaren sustapenean: kulturarteko hirien sarean (RECI) parte har tzea
(2011z geroztik, hiri funda tzaile gisa) honako hiri hauekin batera: Bar tzelona, Sabadell,
Fuenlabrada, Parla, Cartagena, Bilbo, Donostia, Jerez de la Frontera eta Tenerifeko Kabildoa.
Betiere Europako Kon tseiluaren eta Europako Ba tzordearen Intercultural Cities (ICC) baterako
programaren esparruan. ICC proiektuak hiri kideei emandako gomendioen haritik, Ge txok adie-
razpen publiko formal bat egin zuen, kulturarteko hiri gisa ager tzeko17. Aho batez onartu zen
2013ko mar txoaren 21eko udaleko osoko bilkuran (arraza-diskriminazioaren aurkako nazioarte-
ko eguna). Dokumentu horrek indar politiko guztien adostasuna adierazten du, aniztasuna kul-
turarteko ikuspegitik kudea tzeko arda tz nagusiei dagokienez. Horrez gainera, hainbat konpromi-
so har tzen dituzte sexuagatik, nazionalitateagatik, jatorri etniko zein kulturalagatik, sexu-orien-
tazioagatik, desgaitasunagatik edo erlijioagatik per tsonak diskrimina tzea prebeni tzeko, sala -
tzeko, eta horren aurka borroka egiteko. 

Amai tzeko, udalerrian fun tsezkoa den beste eragile bat ezin dugu alde batera u tzi: Ge txoko
Etorkinen Plataforma. Entitate horrek udalerrian immigrazioaren eta kulturartekotasunaren alo-
rrean diharduten gizarte-erakundeak bil tzen ditu. 10 elkartek osatutako plataforma horrek 2011z
geroztik interesa du Bar tzelonako estrategian, eta azken bi urteotan elkarte horietako batek sarri-
tan izan ditu hartu-emanak Bar tzelonako Xarxa Antirumors sarearekin. Une horretatik aurrera,
Plataformak jakinarazten digu udalerrian zurrumurruen aurkako ekin tzak gauza tzeko asmoa, eta
ahaleginak ba tzeko eta sinergiak sor tzeko borondate garbia.

V. Sare-proiektu batean parte har tzeko aukera, Open Society Foundations ekimenaren
esparruan

RECIko partaide izateagatik eskuratu ditugu alian tzarik gabe nekez lortuko genituen ekin tza glo-
balen onurak. Ildo horretan, Bar tzelonako ACSAR Fundazioak Arrazakeria prebeni tzea helburu
duen zurrumurruen aurkako estrategia proiektua aurkeztu zion Open Society Foundations (OSF)
erakundeari, Bar tzelonako estrategia oinarri hartuta. Proiektuaren zuzendari teknikoa Daniel de
Torres izan zen (Bar tzelonako hirian Antirumors sustatu zuena, Immigrazioko eskuduna zen

17http://www.ge txo.net/es/inmigracion
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garaian) eta Gemma Pinyol iker tzailea, berriz, koordina tzailea. OSF erakundeak diskriminazioa-
ren aurkako borrokarako proiektua onartu zuen, jardunbide egoki hori RECIko 4 hiritara esporta -
tzeko: Sabadell, Ge txo, Fuenlabrada eta Tenerifeko Kabildoa. Bar tzelonako Udalak parte har tzen
du proiektuan, bere esperien tziaren ekarpenaren bidez. Europako Kon tseilua proiektuaren lagun -
tzailea da, bai eta La Caixa Gizarte Ekin tza ere. Amai tzeko, Pompeu Fabra Uniber tsitatea (GRI-
TIM) kanpoko ebaluazioaren arduraduna da.

Proiektuaren helburu nagusia da 4 hiritan Bar tzelonako zurrumurruen aurkako estrategiaren
esperien tzian oinarritutako epe luzerako komunikazio- eta sen tsibilizazio-estrategia bat bul tza -
tzea eta sendo tzea. Proiektuaren berariazko helburuak hauek dira:

1. Parte har tzen duten lau hirietan nagusi diren estereotipoak eta zurrumurru fal tsuak
identifika tzea eta azter tzea, eta gezurrak direla agerian jarriko duten informazio objekti-
bo eta zeha tzak bil tzea.

2. Gizarte-eragileen sare bat osa tzea lau hirietan, udalek koordinatuta, immigrazioari buruz-
ko estereotipoei, topikoei eta zurrumurru fal tsuei aurre egiteko epe luzerako estrategia
bateratu bat susta tzeko konpromisoa beren gain hartuta. 

3. Sen tsibilizazio-estrategia diseina tzea, abian jar tzea eta ebalua tzea, Bar tzelonako
esperien tzian oinarritutako metodologia partekatuaren bidez, baina hiri bakoi tzaren pre-
mietara egokituta. Helburua da estrategia horiek sendo tzea, eta proiektua amaitu ondo-
ren ere irautea.

Proiektu pilotua 2013an garatu da, eta lau fase ditu:

1. fasea. Zurrumurruak: Bar tzelonako zurrumurruen aurkako estrategiaren azterketa . Lurralde
bakoi tzeko estereotipo negatibo nagusiak eta zurrumurru fal tsuak identifika tzea. Detektatutako
zurrumurruak fal tsuak direla agerian jarriko duten informazio zeha tzak bil tzea.

2. fasea. Zurrumurruen aurkako sareak: Zurrumurruen aurkako sareak sor tzea eta bul tza tzea.
Zurrumurruen aurkako eragileen prestakun tza. 

3. fasea. Zurrumurruen aurkako kanpainak: Hiri bakoi tzean zurrumurruen aurkako sen -
tsibilizazio-estrategiak defini tzea. Sen tsibilizazio-estrategietarako materialak presta tzea. Sen -
tsibilizazio-estrategiak abian jar tzea eta ebalua tzea.

4. fasea. Proiektuaren ebaluazioa eta hedapena: Proiektuaren ebaluazio- txostena. Emai tzak
heda tzeko estrategia.

Azaldutako esparrua oinarri hartuta, hiri bakoi tzak tokiko estrategia eta kanpaina egokiak gauza-
tuko ditu, bere egoeraren arabera. Baina programa honek zenbait alderdi berri tzaile ditu, aurre-
tik egindako esperien tziekin alderatuta, Bar tzelonakoa ere barnean hartuta. Benchmarking-aren
adibidea bikaina da, Bar tzelonako estrategiaren esportagarritasuna oinarri hartuta egina. Prozesu
guztiaren inpaktuaren eta emai tzen kanpo-ebaluazioa egiten da. Proiektua webgunearen bidez
denbora errealean heda tzeko estrategia diseinatu da: timeline bat, prozesuari buruzko informa-

18http://www.antirumores.com/resources/estrategia_bcn_antirumores.pdf
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zio guztia eta hirietako  txosten eta produktu komun zein partikularrak heda tzen dituena. Horrez
gainera, lurralde bakoi tzean estereotipo negatibo nagusiak eta zurrumurru fal tsuak identifika -
tzeko diagnosi-fase bat ezar tzen da19. Proiektuak jarraibide metodologiko ba tzuk ematen ditu20,
estereotipo eta zurrumurru horiek detekta tzeko, eta hiri bakoi tzari buruzko  txosten kualitatibo bat
egiten da, detektatutako topiko nagusiak eta zurrumurru fal tsuak adierazita, hirien emai tzak
aldera tzen dituen amaiera- txosten gisa, alderdi komunak eta desberdintasunak nabarmen tze
aldera. Horretarako, hainbat jarduera-eremu (auzoak, kultura, kirola,  txerta tzea, hirugarren
adina, emakumeak, gazteak, enpresak...) jorra tzen dituzten gil tzarrizko elkarte eta informa -
tzaileei egindako elkarrizketak baliatu dira, hiriko leiho esaten zaienei egindako on-line inkestak
(alegia, administrazio publikoetan –tokikoa, enplegua eta gizarte-seguran tza, hezkun tza, osasu-
na, segurtasuna eta abar– herritarrekin harreman zuzena duten udalerriko profesionalei eginda-
ko inkestak) eta hiriko profesionalei egindako elkarrizketa sakonak. Konklusioak kontuan hartu
dira Ge txoko esperien tziaren jendartera tzean.

VI. Ge txoko estrategia

Udalak estrategian duen inplikazioaren adibide argienetako bat da udalerriko jendearekin lan
egitea xede duen zurrumurruen aurkako estrategia baten diseinua, kudeaketa eta dinamizazioa
egiteko aurrekontuko partida bat esleitu duela. Zeregin horretarako, jarreren eta per tzepzioen alo-
rreko adituen eta BEGIRUNE – Immigrazioa Iker tzeko Laborategiko lantaldearen (UPV/EHU)
lagun tza dugu. Programa kudea tzeko eredu horrek ematen digun aukera da gure programa eta
Bilboko Errekalde auzoan egiten ari diren an tzeko esperien tzia aldi berean egitea. Tokiko proiek-
tua dinamizatuko da OFSrekin batera egindako sare-proiektuari dagozkion helburu eta faseen
arabera.

Programak, Ge txon gara tzen den moduan, errealitatea eralda tzeko helburu bat ezar tzen du, ber-
tako biztanleek a tzerritik etorritako biztanleei buruz dituzten per tzepzio eta jarrerak hobe tzeko,
estereotipo negatiboei aurre eginez. Horretarako, ekin tza hauei hel tzen zaie: 

1. Gure gizartean dauden estereotipo negatiboak identifika tzea eta lehentasunezko jarduna
behar duten 5 estereotipo nagusi identifika tzea.

2. Berdinen bidezko prestakun tzan, informazioan eta komunikazioan oinarritutako kanpaina
erabil tzea, elur-bolaren metodologiaz baliatuta, Ge txoko biztanleei mezu argi eta zeha -
tzak helarazteko.

3. Jarrera xenofobo eta intoleranteek duten zigorgabetasun-eremuak murriztea, Ge txoko
bizi tzan adierazgarriak diren eta iri tzi-eragile gisa joka tzen duten per tsonen eta ikono
sozialen lagun tzarekin.

19http://www.antirumores.com/resources/identificacion_de_estereotipos_y_falsos_rumores.pdf 
20http://www.antirumores.com/resources/pautas_metogologicas_deteccion_rumores.pdf
21 Fundación Atenea/Grupo GID-ek garatutako jokabide eredu metodologikoa droga kontsumoari lotutako kalte eta
arrisku murrizketaren eremuan.
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Halaber, programaren xedea da Ge txoko Udalak proiekta tzen duen irudia eta komunikazioa hobe -
tzea, estereotipo negatiboen aurkako borrokari dagokionez. Horretarako, ekin tza hauetara jo tzen
da:

1. Ge txoko biztanleen artean heda tzea Ge txoko Udalak hartutako erabaki hau: herritarrei
errealitatearen araberako informazioa helaraztea, etorkinei eta  atzerritarrei buruzko este-
reotipo negatibo nagusiei aurre egiteko eta funsgabeak direla azal tzeko.

2. Proiektua 2013ko apirilean hasi zenetik, eta aurreikusitako jarduerak bukatu arte, egin-
dako ibilbideari, ezaugarriei eta edukiei buruz informazioa emateko ildo ireki eta dinami-
koari eustea, eta 2013ko abenduan emai tzak heda tzea, honako bitarteko hauez baliatu-
ta: pren tsaurrekoak eta pren tsa-oharrak, tokiko argitalpenak, webgunea, Facebook...

Proiektuaren hedapenerako lehen urra tsa izan zen webgunea sor tzea (www.ge -
txo.net/antirumores) eta Ge txoberri udal-aldizkarian –astero 33.000 e txetako poston tzietara iris-
ten dena– orrialde osoko artikulu bat argitara tzea21. Artikulu horretan oinarriak eta helburuak
azaldu ziren, zurrumurruek egiten duten kalteari buruzko erakunde-mezu garbia heda tzen zen,
eta proiektua eta metodologia aurkezteko ekitaldi batera dei egin zi tzaien herritarrei. Horrez gai-
nera, Imanol Landa alkateak gutun bidez dei egin zien askotariko eremuetako gizarte-erakunde-
ei (gizartera tzea, hezkun tza, kultura, euskara, lankide tza, gazteria eta aisia, berdintasuna, des-
gaitasunen bat duten per tsonak...). Horren ondorioz, 50 per tsona baino gehiago –gehienak gizar-
te-mugimenduetako kideak– bildu ziren jardunaldi horretan. Haietako 25ek beren borondatez
parte hartu zuten bi aste geroago hasi eta bi orduko sei saiotan egindako prestakun tza-
prozesuan.

Prozesu horretan, estereotipoei eta aurreiri tziei buruzko prestakun tza teorikoa jaso du taldeak,
zurrumurruak sor tzeko eta heda tzeko mekanismoen berri izan du, eta zurrumurru horiek ager tzen
direnean aurre egiteko komunikazio-trebetasunen eta gaitasun emozionalen alorrean prestatu da.
Zehazki, udalerrian oso arruntak direla jotako 7 zurrumurrru identifikatu eta jaso dira (aurreiku-
sitakoak baino 2 gehiago). Halaber, zurrumurruen aurkako berariazko materiala sortu da; horre-
tarako, azterketa-saioak, eztabaidak eta argudioen kontrasteak egin dira zurrumurru bakoi tzari
buruz, argudio-mul tzo bat osatu arte. Argudio horiek oinarrizko mezuak dira, batez ere afektibo-
ak, datu gu txi baina garran tzi tsu ba tzuetan oinarrituak, eta erraz defenda tzeko modukoak.
Zurrumurru bakoi tzean sakon tzeko informazio- txosten zabal bat egin da, eta  txosten horren edu-
kia hobe tzeko prozesuan dago oraindik ere. 

Zurrumurruen aurkako eragileak, bere jardunarekin, estereotipo negatiboen zigorgabetasun-ere-
muak murrizten lagun tzen du; zurumurruen berezko anbiguotasuna eta orokor tzea zalan tzan jar -
tzen du, zen tzu komuna eta jarrera kritikoa oinarri hartuta; iri tzi-aldaketa eragin dezaketen argu-
dio eta informazioak ematen ditu; aurreiri tzien eta estereotipoen ondorio negatiboez kon tzien tzia
har tzea eragiten du, eta a txikipenak bila tzen ditu, harremanetan iri tzi-eragile izatea aprobe -
txatuz. Oinarrizko ideia da zen tzu komuna, lasaitasuna eta jarrera positiboa nagusi izatea, bai eta
umore-sena ere, prestakun tza-prozesuan oso baliagarria izan dena. Naturaltasunez onartu behar
da proposatutako helburuak agian ez direla lortuko, eta zurrumurruaren diskur tsoan zalan tzaren
hazia bederen jarri dutela aitortu beharko da. Disonan tzia kognitiboa (Festinger, 1957) sortuko
dute, ideien eta usteen sisteman ten tsioa eragingo dute, eta isiltasunaren kiribila apur tzen

22http://www.ge txo.net/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/ANTIRUMORES/Ge txoberri_EUSK-CAST.pdf
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lagunduko dute (Noelle-Neumann, 1977). Isiltasunaren kiribilean per tsonek beren jokaerak
egoki tzen dituzte nagusi diren jarreren arabera, norbait isil tzen da eta besteak are eta ozenago
hi tz egiten du.

Elur-bolaren metodologia baliatuta, eragile bakoi tzak –informazio-eragileak– mezu hori 10 per -
tsonari helarazteko konpromisoa har tzen du, eta ahaleginduko da per tsona horietako bakoi tzak
–eragile biderka tzaileak– gu txienez beste hamar per tsonari mezua helaraziko diola eragiten
(horrenbestez, gu txienez 15 per tsonek informazioa 10 per tsonari transmitituz gero, eta haietako
bakoi tzak beste hamar per tsonari, 1.500 per tsonek har tzen dute mezua). Parte-har tzaileek beren
ekin tza eta lortutako emai tzaren balioespena adierazten dituzte esku-har tzeari buruzko informa-
zioa jaso tzeko fi txa batean, eta fi txa hori i tzul tzeko konpromisoa har tzen dute. Material hori ezin-
bestekoa izango da elur-bola kanpainaren ondorengo ebaluazioa egiteko. Elur-bola abian jarri eta
3 hilabete geroago, eztabaida-talde bat egingo da prozesua, emai tza eta inpaktua ebalua tzeko.

Eginkizun horretan lagun tzeko, komunikazio-kanpaina bat diseinatu da: Ez esan lorokeriarik22.
Zazpi zurrumurruak eta haien aurkako argudioak bil tzen dituen eskuorria prestatu eta 2.000 ale
argitaratu dira, bai eta kanpainaren irudia daramaten 2.000  txapa eta eranskailu ere, eta komu-
nikabideetan inpaktua duen gune batean aurkeztu dira jendaurrean: Ge txoko Nazioarteko Folk
Jaialdian, Kepa Junkera euskal musikari eta musikagilearen eskutik, udaleko agintari politikoak
eta zurrumurruen aurkako eragileak lagun dituela. Material horiek lanerako fun tsezko tresnak
dira eragileen tzat, elur-bola egiteko lanean jarduteko.

Proiektuaren bigarren zatiak, urtearen azken hiruhilekoan gauza tzekoak, genero-indarkeriaren
zigorgabetasun-eremuak murrizte aldera erakundeek hartutako jarrera du inspirazio-iturri.
Erakundeek, orokorrean, eta haien ordezkariek, berariaz, transmiti tzen duten jokabide-eredua
fun tsezkoa da: herritarren artean iri tziak, jarrerak eta portaerak eragiten dituzten jokabide-ere-
duak dira. Ge txoko kasuan fun tsezko tzat jo da udal-zinego tziek (gobernuan zein oposizioan dau-
denak barnean hartuta) berariazko prestakun tza-prozesuan izan duten inplikazioa. Gure gizartea
eralda tzeko zereginean ai tzindari-zeregina barneratu eta beren gain hartu behar dute.
Prestakun tza hori emango zaie, gu txienez, zuzendari tza- edo koordinazio-zereginak bete tzen
dituzten erakundeko langileen bi talderi, batez ere zerbi tzu komunitarioetan edo herritarrekin
harremanetan dihardutenak barnean hartuta. Lankide tzarako aukerak esplora tzeko gune bat iza-
tea nahi dugu, jada gazteriaren, berdintasunaren eta hizkun tza-normalizazioaren alorretan egiten
den moduan.

VII. Ondorioak eta ohartarazpenak

Ge txoko zurrumurruen aurkako proiektua sen tsibilizaziorako eta gizarte-eraldaketarako estrategia
pilotua da, Bar tzelonako eredua inspirazio-iturri hartu duena, eta estatuko sare baten bidez for-
malki koordinatua. Helburu nagusia da estereotipo negatiboak eta zurrumurruen bidez hedatu-
tako immigrazioaren eta aniztasunaren aurkako aurreiri tziei aurre egitea. Gure herri eta hirieta-
ko biztanleen arteko bizikide tzarako dakarten kalte larria eta gizarte-hausturaren arriskua ain tzat
hartuta plantea tzen da. Halaber, jakin badakigu, orain bizi dugun bezalako krisialdietan, batez
ere, herritarrek immigrazioarekiko dituzten jarrerak aurkako diskur tsoen polorako joera har tzen

23Gaztelaniazko ikurri tza (Al loro con los rumores) euskaraz adierazteko, hi tz-joko bat erabili da (Ez esan lorokeria-
rik) “lelokeria” hi tzaren ordez asmatutako beste hi tz bat erabiliz: lorokeria. 
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dutela, eta ez toleran tziaren polorako joera. Horrez gainera, eguneroko harremanen eremuan per -
tsona bakoi tzak eraldaketarako duen boterean oinarritutako estrategia da, eta per tsona horien
ekin tza babesten duen lidergo instituzionala du osagarri.

Estrategiaren oinarrian dago per tsona guztien berdintasunaren prin tzipioa, eta ziurtasun osoz
jakitea kidetasunak gehiago direla diferen tziak baino. Horren ondorioz, sexuagatik, erlijioagatik,
kulturagatik, jatorri etniko edo nazionalagatik, iri tziagatik edo beste edozein egoera per tsonal edo
sozialengatik eragindako edozein diskriminazio arbuia tzen da. Ekimen hau gauza tzeko unean
Europan kezka handiz ikusten da eskuin-muturreko alderdi politiko xenofobo eta arrazisten goral-
dia. Alderdi horiek ahoa betez plantea tzen dute beren diskur tsoa, eta jarrai tzaileak eta posizioak
har tzen dituzte; horrenbestez, maila desberdinetako erakundetan goberna tzen dute, edo oposi-
zio indar tsu dira. Halaber, une hauetan boterean dauden edo boterea har tzeko i txaropena duten
alderdi demokratikoen praktika eta/edo diskur tso arrisku tsuak ere ikusten eta en tzuten ditugu,
gehienetan “e txekoak lehenbizi” leloa oinarri hartuta. 

Atarikoan adierazi bezala, jarduteko modu berri honen hastapenetan gaude, esperimentazio-fase-
an dauden ekimen eta metodologiak dira, eta ebaluaziorako datu gu txi ditugu. Hala ere, badaki-
gu gure geografiako eremu desberdinetan nahiz estatuko eta Europako beste toki ba tzuetan zen -
tzu berean eta denbora berean bat egiten duten energien mul tzoak aukera handiak sor tzen ditue-
la. Ekimen hori piztu den toki bakoi tzean per tsona askoren ilusioak eta a txikimenduak bildu dira,
eta haien lanari balioa eman behar zaio. Gure esperien tzien aurretik, beste esperien tzia ba tzuk
egin dira, eta haietatik sortutako ezagu tzaz balia gaitezke. 

Euskal gizarteko adierazle sozio-ekonomikoak estatuko beste toki ba tzuetakoak baino nabarmen
hobeak izan arren, per tzepzioen Barometroak ematen dituen datuek adierazten dute, lehendik
egindako analisiekin alderatuz gero, immigrazioaren aurkako sektorearen jarrera gogorragoa dela
orain, eta talde anbibalentearen egungo jarrerak toleran tzia gu txiago adierazten duela. Horiek
horrela, badirudi sen tsibilizazioaren eta preben tzioaren alorrean egiturazko lan koordinatua egin
behar dela erakundeen eta herritarren artean. Balan tza erorarazi eta aurkakoen sektorea indar-
gabetu behar da, per tsona horiek anbibalenteak izan daitezen; eta anbibalenteak, berriz, toleran-
teen aldera mugiarazi behar dira. X. Aierdik esaten duen bezala, biho tzak geureganatu behar
ditugu; izan ere, baliteke oso diskur tso sozial gaiztoak izatea (estereotipo negatiboak edo aurreiri -
tziak dituzten per tsonak), baina, egia esan, ez dago oso portaera gaiztorik (ekiten eta diskrimina -
tzen duen jendea). 

Ibilbide honen amaierara iristen ari gara, eta, etorkizunari begira, honako proposamen hauek
planteatuko ditugu, gure lurraldean diharduten zurrumurruen aurkako zenbait estrategiei buruz
hausnarketa eta gogoeta egiteko:

• Maila ani tzeko sare-lanaren garran tzia. Euskadiren kasuan: herritarrak (partikular gisa),
gizarte-erakundeak, tokiko erakundeak, foru-aldundiak eta Eusko Jaurlari tza. Katalunian
adibide on bat daukagu: Generalitateak, Ba tzelonako Diputazioak eta Bar tzelonako Udalak
lankide tza-hi tzarmen bat sinatu dute, baliabideak eta estrategiak parteka tzeko.
Kataluniako hurrengo hi tzarmenean baliteke bi udalerri-elkarteek parte har tzea.

• Administrazioko maila bakoi tzaren inplikazioak eragina biderka tzeko beste aukera bat
dakar, zurrumurruen aurkako zeharkako ikuspegia ezin hobeki baitator hainbat alorretan:
gizarte-politikak, gazteria, berdintasuna, garapen ekonomikoa, kultura, artea, hezkun tza
(bigarren hezkun tza eta derrigorrezko hezkun tzaren ondorengo ikasketak, lanbide-heziketa,
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uniber tsitateko ikasketak, helduen hezkun tza, hezkun tza komunitatea oro har...), osasuna,
komunikazioa, segurtasuna (tokiko polizia eta polizia autonomikoa)...

• Halaber, eragile berri eta estrategikoak ere kontuan izan behar dira; adibidez: sindikatuak
eta enpresa-erakundeak, profesionalen elkargo eta elkarteak...

• Per tsona partikular, erakunde zein instituzio gisa proiektura a txiki tzeko eremu partekatu
bat sortu behar da. Kausa honetan militante diren per tsonek ikusi behar dute osasun ona
eta partaide tza-maila handiak dituen mugimendu bat osa tzen dutela. Internet izango da,
beharbada, mugimendu hori formal tzeko tokirik egokiena, baina zurrumurruen aurkako
eragileen tzako ad hoc jardunaldietan aurrez aurreko topaketak egiteko aukerak ere bul tzatu
behar dira.

• Instituzioez eta haien ordezkari politiko gorenez gainera, bizi tzaren hainbat eremutako per -
tsona ezagunen a txikimendu sinbolikoak fun tsezkoak dira: kirola, artea eta kultura, enpre-
sa, gizarte-erakundeak eta sindikatuak, komunitate akademikoa, herriko bizi tzan garran tzi -
tsuak eta ezagunak diren per tsonak...

• Sinbolo komun bat har tzea pen tsa daiteke, estrategia identifikatuko duen eta militan tzia
adieraziko duen elementu bat, alegia. Euskadin adibide on bat daukagu: lila puntua, ema-
kumeen aurkako indarkeria sala tzeko erabil tzen dena.

• Ezagu tza zeha tz, komun eta partekatua sortu behar da, zurrumurruak eremu bakoi tzean
dituen berezitasunak ezagu tzeko gaitasunarekin batera. Arlo akademikoak estereotipo
negatiboen eta aurreiri tzien azterketari arreta berezia eman diezaioke, bai eta elementu
horiek fal tsuak direla agerian jar tzen duten argudio kognitibo eta afektiboen azterketari ere.
Mezua sakontasun-maila desberdinetan komunikatu beharko li tzateke, edonork esanahia
uler tzeko.

• Zurrumurruaren aurkako ekin tzarako erabiliko dugun erreminta-ku txa zabaldu behar dugu,
irudimenak eta berrikun tza artistikoak ere tokia izan dezan. Ohiko tresnak baliagarriak dira:
eskuorriak, gidak eta eskuliburuak. Harremanetan oinarritutakoak fun tsezkoak dira: herri-
tarren arteko eztabaidak, askotariko metodologiak baliatuta (hi tzaldiak, mahai-inguruak,
etorkizun-tailerrak, world cafe...) Eta artisten kolektiboa ere estrategian parte har tzera
gonbida tzen badugu? Gizarte-sareak (Facebook, Twitter, Tuenti) gure lagun tzaile hoberenak
dira ekin tza birikoan, eta zurrumurruen aurkako eragileak ahaldunduta senti tzeko eta jar-
duteko gune birtual egokiak dira.

• Komunikabideak, batez ere komunikabide publikoak, eran tzukizun sozialean oinarritutako
ekin tzarako aukera ematen dute, zurrumurruaren aurkako ekin tzari dagokionez: albistegiak,
eztabaidak, dokumentalak, umore-programak...

Autoa tseginkerian ez eror tzeko, ohartarazpen ba tzuk eginez amaituko dugu. Teresa San Román23

aipatuko dugu, bi aldiz gainera; izan ere, egile horrek gogora ekar tzen digu Pierre-André Taguieff-
ek plantea tzen duena: antirrazismoa doa, nolabait esateko, arrazakerien diskur tso-berrikun tzen

24SAN ROMÁN, T. (1996). Los muros de la separación. Ensayo sobre alterofobia y filantropía. Bar tzelona: Uniber -
tsitate Autonomoa.
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a tzetik. Horrenbestez, arrazakeria-mota bati egindako kritika antirrazista onar tzen dute arrazis-
tek, eta arrazismo berri bat sor tzeko erabil tzen dute; ai tzitik, antirrazismoak lehengo argudioekin
jarrai tzen du, eta, uneko arrazismoaren ikuspegitik, argudio horiek ez dute zen tzu handirik.
Argudioaren bihurketa da, eta hizpide dugun kasuan ere estrategia hori nolabait erabil tzen ari
dira, zurrumurruen kontrako argudioen aurkakoak ager tzen ari baitira. Helburu apal ba tzuk geure
gain har di tzakegu, eragileei dagokienez: zigorgabetasun-eremuak murriztea, isiltasunaren kiribi-
la geldiaraztea, zalan tzak eragitea, biho tzak geuregana tzea... baina teoria antirrazista egiten edo
aplika tzen dugunok, estrategia sor tzen dugunok, adi egoteko betebeharra dugu, arrazakeriak har -
tzen dituen forma guztiak ezagutu behar ditugu, eta eztabaida ez saihestu. Eginkizun korapila -
tsua dugu gure gain. 

San Romanek esaten digu, halaber, zen tzugabea dela arazoa konpon tzen ahalegin tzea gertaerak
ukatuz. Beldurra ematen digu aitor tzea gizarte-bizi tzan arazoak sor tzen direla etorkinak daude-
nean. (…) Jakin behar dugu zer arazo sor tzen diren, eta ez ukatu arazo horiek agian sor daitez-
keela. Gero benetan sor tzen ez badira, hobe. Baina, gizarte-eremuaz hi tz egiteari eta hari buruz
liburu osoak idazteari ekiten badiogu, gizarte-eremu horretan zer gerta tzen den jakin behar dugu.
Harrera-gizartea, Maalouf-en hi tzak gogora ekarrita24, orri zuri bat ez bada, ez eta orri ida tzi bat
ere, idazten ari den orria baizik, egia da, halaber, gizarte ani tza ere konplexua dela, eta poten -
tzialki abera tsagoa, baina konplexutasun horretaz eta kudeaketa-premiaz ohartu behar gara. Hori
guztia gogoan izan behar dugu gizarte ani tzaren orrietan idazteko garaian.

25MAALOUF, A. (1999). Las identidades asesinas. Madril. Alianza Editorial.
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