
Getxoko Udalak kultura arteko hiri-estrategia bat finkatzearen aldeko apustua egin du, aniztasuna 
onartuz, bertako eta kanpoko pertsonen arteko elkarrekintza eta harremana sustatuz, partaidetza 
politiko eta sozialaren bidez eta hiriaren arlo guztietan bazterkeria prebenituz.  Hori da indar politiko 
guztien helburua, eta horrela esplizitatu genuen Getxo Kultura arteko Hiria aitortzea aho batez onartzea 
erabaki genuenean martxoaren 21eko osoko bilkuran. 

Gurea bezalako aniztasun handiko gizarteetan, immigrazioaren eta aniztasunaren inguruko mezu 
negatiboak, estereotipoak edota aurreiritziak izan ditzaketen esamesak edo zurrumurruak entzuten 
ditugu. Batzuetan, lagunekin edo senideekin izandako hizketaldietan entzuten ditugu. Beste batzuetan, 
berrietan ikusi edo irakurtzen ditugu, heltzen eta birbidaltzen ditugun whatsappetan, pentsatu gabe...eta 
beste batzuetan, zoritxarrez, erantzukizun publikoak dituzten pertsonen adierazpenetan entzuten ditugu. 
Ziur nago mezu horiek mesfidantza eta herri berean bizi garen pertsonen artean harresiak sortzen 
dituztela; azken batean, kalte larria ekartzen dute epe ertain eta luzera auzokoen arteko bizikidetzara.    
Aurreiritzien eta estereotipo negatiboen kontrako borroka horretan funtsezkoa da pertsona bakoitzak 
bere eguneroko harremanetan iritzi aldaketa bultzatzea. 

Bukatzear dagoen 2013 urte honetan, Getxon zorte handia dugu, izan ere, 25 pertsona zurrumurruen 
kontrako estrategian parte hartzen ari dira, eta horri esker, estereotipo negatiboaren zigorgabetasun-
eremuak murrizten laguntzen dute. Erakunde gisa, errealitatera egokitutako informazioa emateko 
beharra gure gain hartu dugu, immigrazioaren eta atzerritarren inguruan dauden estereotipo negatibo 
nagusien ospea kentzeko eta horien aurka egiteko. Horrez gain, komunikazio-tresnak eman dizkiegu lan 
horretan laguntzeko.

Nire ustez, herritarren lan desinteresatu eta konstruktibo hori erakunde ausart batek babestu behar du. 
Politikariok eta administrazioaren zerbitzura dauden pertsonak, hiriarekiko eta hango pertsonekiko, 
bizikidetzarekiko eta gizarte-kohesioarekiko konpromiso horren eredua izan behar dugu.  Horri buruzko 
prestakuntza-jarduera batean parte hartzera gonbidatu gaituzte Getxoko talde politikoen udal ordezka-
riok, eta gure erantzukizunen eta estereotipo negatibo horiek, antza, duten zigorgabetasun-eremua 
murrizteko dugun lan erabakigarriaren berri hartu dugu.  

Ziur gaude EHUrekin batera garatutako esperientzia pilotu honek proiektu iraunkorrago baterako 
oinarriak finkatu dituela. Hori, 2014. urtean ikusi ahal izango dugu. 

IMANOL LANDA, GETXOKO ALKATEA:
“HERRITARREN  ZURRUMURRUEN KONTRAKO LANA 
ERAKUNDE AUSART BATEK BABESTU BEHAR DU”

Zelan sortu zen Zurrumurruen aurkako Getxoko proiektua?

Getxoko proiektu honen jatorria ulertzeko, beharrezkoa da 
faktore ezberdinen batura kontuan hartzea. Lehenik eta behin, 
kultura arteko politiken aldeko Udalaren konpromiso 
politikoa. Bestalde, politika berriak sustatzeko eta gizarte 
zibileko aktore ezberdinekin konplizitateak eta sareko lana 
sortzeko arlo teknikoaren gaitasuna. Gainera, Europako 
Kontseiluak zuzentzen duen europar sarera lotutako Kultura 
Arteko Hirien Sareko (RECI) kidea da Getxo. Esparru horretan 
ezagutarazi zen Bartzelonan 2010etik garatzen ari zen 
“zurrumurruen aurkako estrategia”, sentsibilizazioa eta 
immigrazioari eta kultura aniztasunari buruzko estereotipoak, 
aurreiritziak eta zurrumurru faltsuak desmuntatzea bilatzen 
zuena. RECI sareko hiriekin partekatu zen esperientzia hori 
eta hainbat hiritara egokitzeko proiektua sustatzeko aukera 
sortu zen. 

Zelan ari zarete garatzen?

Premisa oso sinple batetik abiatzen gara: Zurrumurruek 
elkarrekintza positiboa eta elkarbizitza zaildu eta jarrera 
baztertzaile eta arrazistak ekar ditzaketen estereotipo eta 
aurreiritziak indartzen dituzte. Beharrezkoa da zurrumurru 
faltsuak kontrastatu eta desmuntatzeko eta kultura 
aniztasunarekin lotutako beste alderdi batzuei balioa 
emateko estrategiak ezartzea epe luzeari begira. Interesga-
rriena da, alderdi metodologiko komun batzuetatik abiatu 
arren, hiri bakoitzak “bere erara” definitzen eta garatzen 
duela estrategia. Sormena funtsezko elementua da, izan ere, 
helburuetako bat da jende oso ezberdinengana “iristea” eta 
ez, hain justu, sentsibilizatuen daudenengana. Zentzu 
horretan, oso interesgarria ari da izaten proiektu hau Getxon 
ezartzea. Unibertsitatearekiko kolaborazioari esker, asko 
landu dira alderdi metodologikoak eta horrek zorroztasun 
eta sendotasun handia ematen dio estrategiari. Gainera, 
komunikazioaren esparruan sormena eta berrikuntzaren 
aldeko apustua egin da Getxon; alderdi hori ezinbestekoa da 
proiektuaren eragina sustatzeko. 

Etorkizunari begira, zein proiektu garatuko dira Zurrumu-
rruen Aurkako Sarearen barruan?

Estrategia honek zentzua izateko, epe luzeari begirakoa 
behar du izan. Gaur egun, asko dira zurrumurruen aurkako 
sareak garatzen ari diren estatuko hiriak, baina, gainera, urte 
hasieran, Danimarka, Portugal, Alemania, Irlanda edo Grezia 
bezalako herrialdeetako hainbat hiritan ere hasiko dira 
garatzen. Copenhagek eta beste hiri askok Getxoko esperien-
tzia aztertu eta erreferentziatzat hartuko dute, eta erabilitako 
metodologiak zelan funtzionatu duen, zein ekintza garatu 
diren, gizarte eragileak zelan inplikatu diren eta abar jakin 
nahi izango dute. Horrek, haien esperientziak partekatu eta 
elkarren artean kolaboratzeko "zurrumurruen aurkako" 
hirien sareko kolaboraziorako espazioa sortzea ekarriko du. 
Getxo aktore garrantzitsua izango da, izan ere, bere esperien-
tziagatik, asko dauka eskaintzeko, baina, baita hirien arteko 
elkarrekiko ikaskuntza sustatzeko beti jarrera oso kolabo-
ratzailea erakutsi izan duelako ere. 
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   BEHARBADA PENTSATZEN DUZU: 
“ETORKINEN ESKU GERATZEN DIRA 
GIZARTE LAGUNTZAK”
1. Laguntzak, hainbat betekizun betez gero, pertsona guztientzat 
dira, ez daude etorkinei soilik bideratuta. Araua berbera da pertso-
na guztientzat. Diru-laguntzen helburua da euskal gizartearen 
ahulezia ekiditea eta Pobrezia eta Gizarte-Bazterketari buruzko 
Txostenaren arabera, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) 
erabakigarria da pobreziari aurre egiteko. 

2. Laguntzak mantentzen dira; hala ere, haien herrialdeetara 
itzultzen diren etorkinak ikusten ditugu. Zergatik? Lan bila etorri 
ziren, ez laguntzen bila.

3. Krisialdi hain indartsu eta luze honetan, zoritxarrez, bertako jende 
askok jo behar izan du ezinbestean laguntzak eskatzera. Eskura 
dugun azken datuaren arabera, 2013ko azarokoa hain zuzen ere, 
Getxon Oinarrizko Errenta jasotzen dutenak 1.823 hiritar dira, 
horietatik 1.219 bertakoak ziren eta 604 etorkinak.

4. Alderatzekotan, aldera dezagun alderagarria dena. Jende guztiak 
ez du diru-laguntzarik behar. Nork behar du? Ahulezia egoeran 
dauden bizilagunak, hau da, ekonomia baliabiderik edo lanik eza 
dutenak baina baita etxebizitzarik eza, hezkuntzarik eza, osasunik 
eza, zerbitzuetara heldu ezin izatea, edo familiaren laguntza ez 
dutenak ere, hain zuzen ere, bizimodu duinerako zailtasunak 
dituzten pertsonak.

5. Izan ezazu konfiantza laguntzak kudeatzen dituzten profesio-
nalengan, haiek baitdakite nork eta noiz behar dituen laguntzok.

PROIEKTUAREN GILTZAK

“Musikan eta kulturan aritzen garenok pribilegiatu 
batzuk gara agian. Gure bidaietan eta hainbat 
kulturatako jendearekin ditugun harremanetan ez 
dugu hori inoiz baloratzen. Normaltasunez hartu 
izan dugu beti, eta ez dugu inoiz pentsatzen Asiako, 
Afrikako edo Hego Amerikako pertsona bat azpitik 
edo gainetik dagoela, besterik gabe, naturaltasunez 
bizi izaten dugu.

Jokabide positiboarekin goaz pertsonen eta bizitzaren 
aurrean. Besteei begiratu behar diezu zer ekarpen 
egin diezazukeen pentsatuz, eta ez, zer ken 
diezazukeen pentsatuz.

Nire kasuan, nire betiko auzoan aniztasun handiko 
jendeak inguratuta izan naiz beti, ohikoa izan da hori. 
Eta proiektu baterako agertoki batera kultura askota-
riko jendearekin igotzen naizenean, normaltasuna 
dago niretzat gertakari horren atzean. Nik uste dut 
aurrerapen txiki horiek, normalizazio hori, lortzen 
badira, guztiontzat etorkizun hobea izango dela ziur.“ 

ZURRUMURRUEN KONTRAKO eragilearen definizioa: 
Bere inguruarekin konpromisoa duen eta atzerritarren kontrako 
estereotipo eta aurreiritzi negatibo faltsuak ezeztatzen lagundu nahi 
duen pertsona. Horretarako, auzokoei arazo horren aurrean jarrera 
kritikoa izatea eskatzen die. 

EHUrekin lankidetzan diseinatu den sentsibilizazio-estrategia 
bat da, eta hiru ardatz ditu: 
- Informazio objektiboa ematea. 
- Komunitate-lana.
- Erakundeen parte hartzea. 

Fuenlabrada eta Sabadell hiriekin, eta Tenerifeko Cabildoarekin 
koordinatzen da, Bartzelonako esperientzian oinarrituta.

25 getxoztarrek boluntario gisa parte hartu dute 2013. urtean:
- Estereotipo eta aurreiritziei, eta zurrumurruak sortzeko eta 
zabaltzeko mekanismoei buruzko prestakuntza teorikoa jaso dute. 
- Komunikazio- eta emozio-gaitasunetan trebatu dira, zurrumurru 
horiek agertzen diren kasuetan erantzuteko. 

Zurrumurruen kontrako jarduera “elur-pilota" metodologiaren 
bidez garatu dute: zurrumurru faltsuei aurka eginez, informazioa 
zabalduz, 50 pertsona inguruk prozesuan parte hartzea lortuz, 
eta 1.000 auzokide baino gehiago gogoeta egitera bultzatuz.

Lan horrekin batera, berariazko kanpaina bat ere diseinatu da: 
EZ ESAN LOROKERIARIK.

Taldeak berak sortu du zurrumurruen kontrako materiala, eta 
beste hauekin zerikusia duten materialez ere arduratu da:
- Gizarte-laguntzak.
- Lan-merkatuak.
- Ziurtasunik eza eta delinkuentzia.
- Ikastetxeak.
- Eremu publikoak.
- Matxismoa.
- Merkataritza.

Honen ondoren kasu jakin batzuetan 
dagoeneko erabili dituzten 
argudioetako batzuk ikus ditzakezu: 

KEPA JUNKERA, 
musikaria

ARANTXA IURRE, 
Utopian, sorkuntza gunea

ARTEA 
ZURRUMURRUEN
KONTRA

Arantxa Udalak bultzatutako Zurrumu-
rruen kontrako Estrategian parte hartu 
duen agenteetako bat. Berak burututako 
saioetan ikasitakoa jakinarazi die zentroko 
gainontzeko irakasleei eta ikasleei. “Udalak 
antolatutako saioek erakutsi didate immigra-
zioari buruzko estereotipo negatiboei aurre 
egiten, agresibitaterik gabe eta era lasaian, 
eta hori ikasleei helarazi diegu zentroan”. 
Ondorioz, bi hilabeteetan zehar adin 
guztietako 112 ikaslek aipatutako 
baliabideak interpretazioaren bidez 
barneratu dituzte eta emaitza hainbat 
antzezpen egitea izan da, 
“Ez da zurrumurru bat, arraza bat, gizakien 
arraza” lelopean.
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-  Gogoratu ez dagoela errezeta magikorik.
Pertsonen estereotipoak eta aurreiritziak 
aldatzea ibilbide luzea da.
- Apaldu itxaropenak.
Ez duzu inor konbentzitu behar, elkarrizketaren 
bitartez hausnartu arazi baizik.
- Izan jarrera positiboa eta lasaia.
Ez ezazu inoiz irribarrea galdu. Konfrontazioko 
jarrerak kontrako eragina izan dezake.

 ZER LOR DEZAKEZU EMATEN 
DIZKIZUGUN TRESNEKIN?

SORTU

“Izan zaitez zu zeu munduak 
ikusi nahi duen aldaketa”

(Mahatma Gandhi)

PROIEKTUARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO LORTZEKO SARTU 
WWW.ANTIRUMORES.COM WEB GUNEAN

 GOGORA DITZAGUN KONTZEPTU ARGIAK!

ESTEREOTIPOA

HASI AURRETIK:

Lankidetza
Cooperación

Bartzelonako Udalaren 
material originala.

Foiletoa zurrumurruaren 
kontrako agentearentzako 
Gida praktikoaren laburpena da. 

ZURRUMURRUEK PERTSONEN ARTEKO ELKARBIZITZA 
ZAILTZEN DUTE GURE GIZARTEAN.

SEGURTASUNA, 

ELKARRIZKETA POSITIBOA 

HAUSNARKETA KRITIKOA SORTZEA

“RASTAFLAUTAREN” 
TXANDA DA, 
ZIUR USAIN TXARRA
DAUKALA

HORI DA, HORI, 
“TXONIA”ONI

GAIZKI BEGIRATZEN DIT, 
LAPURRETAN EGINGO 
DIODALA PENTSATUKO
DU, SEGURASKI

GAIXOA, IZANGO AL 
DU OGIA ORDAINTZEKO 
ADINA? NOSKI, SEGURU
LAGUNTZA MORDOA 
JASOTZEN DUELA

 UF, IA IRTETZEN NAIZEN. 
JENDE HONEK EZJAKINTASUN 
GALANTA ETA AURREIRITZI 
UGARI DAUKA.. 

PENTSATZEN 
DUT

AURREIRITZIA

SENTITZEN 
DUT

 BAZTERKERIA

JARDUTEN
DUT

ESTEREOTIPOA: Talde bateko kide batzuen ezaugarriak talde 
osoari orokorrean egoztea. Pertsona bati talde bateko kide den 
aldetik egozten zaizkio ezaugarriak eta 
ez bere banakotasunagatik.  

AURREIRITZIA:  Beste kolektibo bateko kide den pertsona batekiko 
aurkako jarrera, mesfidatia, talde horretako kide delako, beste 
arrazoirik gabe.

BAZTERKERIA KULTURALA: Biztanleriaren talde 
batzuekiko intolerantzia eta arbuio jarrerak eta ekintzak, 
homogeneoki hautematen direnak eta marjinazio eta bazterketa 
sozialeko prozesuak dakartzatenak.

ZURRUMURRUAK: Bere egiazkotasuna frogatu gabe 
pertsonen artean hedatzen diren pertsona, talde edo 
gertaerei buruzko adierazpenak, eta sinesgarritasuna 
daukatenak, ez funtsezko froga zuzenik dagoelako, 
sinesten dituen jende asko dagoelako, baizik.

Zergatik onartzen eta hedatzen dira zurrumurruak?

ZURRUMURRUAK

BESTE BATZUEN 
ERAGINA

AURREIRITZIAK 
ETA 

ESTEREOTIPOAK

TOPIKOAREN 
GARRANTZIA ETA 
ANBIGUOTASUNA

SENTSIBILIZAZIOA ZUZENEAN
LANTZEKO ERA 



 Zure jarduna baloratzeko zenbait 
elementu ...

 WWW.ANTIRUMORES.COM  WWW.GETXO.NET/ANTIRUMORES ZURRUMURRURIKEZ@GETXO.NET

Elkarrizketa bakoitza hobetzeko 
aukera bat da. Praktikak eta 

esperientziak gure teknikak eta 
argudioak perfekzionatzen

 lagunduko digute.

Jarrera positibo batek 
elkarrizketaren arrakasta 
mesedetzen du. 

-Elkarrizketa eztabaida bihurtu 
da?

- Lortu al duzu zure emozioak 
dominatzea eta erantzun 
lasaiak ematea?

Pertsona bati edozein une eta lekutan 
heltzen badiogu, litekeena da desegokia 
izatea.

- Egokiak al ziren elkarrizketa sortu den 
unea eta lekua?
 
- Ba al zeneukan beste pertsonari lasaita-
sunez entzuteko nahikoa denbora?

- Jende gehiago al zegoen zuekin? 
Elkarrizketa mesedetu al dute?

 LASAITASUNARI
 EUTSIZ

UNE EGOKIA 
AURKITUZ

ERRESPETUZ 
JOKATUZ

BESTE 
PERTSONA 
BALORATUZ

AKTIBOKI
 ENTZUNEZ

ZELAN 
HOBETU 

DEZAKEGU 
ELKARRIZKETA?

Beste pertsonarekiko eta haren 
argudioekiko errespetuak konfiantza 
giroa sortzen dute.

- Elkarrizketak zure sinesteei buruz 
hausnartu arazi al dizu?Jakinarazi al 
diozu hori beste pertsonari?

 - Pertsona horrekin berriz hitz egiteko 
gogorik ba al duzu? Biok sentimen hori 
daukazuela uste duzu?

Ez duzu beste pertsonak esaten
dizunari arreta jarri bakarrik 
egin behar, hark zuri entzutea
eta haren arretari eustea ere
lortu behar duzu.

- Argudio laburrak eta argiak 
eman al dizkiozu?

- Eman al dizkiozu zeure adibideak?

- Egokitu al duzu zure hizkera beste 
pertsonaren hizkerara?

Entzute aktiboak beste pertsonaren 
pentsamendu, sentimendu eta ekintzak 
ulertzen laguntzen digu eta esan digunari 
zentzua ematen.

- Entzun al zenuen beste pertsonak esaten 
zizuna edo hitz egiteko zure txanda noiz 
iritsiko zain zeunden, besterik gabe?

- Eten al diozu bere jarduna edo berak hitz 
egiten zuen bitartean hitz egin al duzu?

- Bere arrazoibidea ulertu al duzu? 
Egin al diozu galderarik?

Zurrumurruak gure kezka eta beldurre-
kin lotuta daude. Saia zaitez beste 
pertsonaren kezkak ulertzen eta 
aitortzen, harmen hobea lortzeko.

- Beste pertsona epaitu edo erruduntzat 
jo al duzu?

- Bere argudioak gutxietsi egin al 
dituzu?

- Aurkitu al duzu ados zaudeten 
punturik?

 ARRETA 
ZEUREGANATUZ

 ERANTZUTEKO ZE ESTRATEGIA DAUKAGU?

Egin galderak:

Nahi duzuna zalantza 
sorraraztea bada, eragingarria-
goa da pertsona bera iristea 
transmititu nahi diozun ondorio 
horretara. Horrela, esaten 
duenaz ziur ote dagoen galde 
diezaiokezu eta nola jakin duen, 
akusatuta sentiarazi gabe.

Jakin-mina piztu: 

Iturri ofizialetara joz edo 
zeure esperientzien bitartez, 
beste pertsona errealitateaz 
zuzenean jabetu dadin saiatu. 
Bere inguruan senti dezakeen 
guzti horrek eramaten ez 
uztera gonbidatzea.

Bilatu lotura komunak:

Asko dira eta era ezberdine-
tan adierazten dira
gizakiaren ardurak, 
itxaropenak, kezkak edo 
ametsak. Kultura ez da beti 
faktore bereizlea.

 Bihurtu positibo 
diskurtsoa:

Zurrumurru ohikoenek 
immigrazioa delinkuentziare-
kin eta pobreziarekin lotzen 
dute. Horiei aurre egiteko, 
eman balioa immigrazioak 
gure gizarteari ekartzen 
dizkion onura sozial, kultural 
eta ekonomikoei.

Jar itzazu zalantzan 
orokortzeak: 

Gu guztiok berezi egiten 
gaituzten inguruabar eta 
errealitate pertsonalak 
daukagunaren ideia indartu. 
Ezin dugu aurrez suposatu 
norbaitek modu jakin batean 
jokatuko duenik, jatorri jakin 
batekoa delako. Denak al 
dira…? Denek egiten al 
dute…?

HARTU ATENTZIOA EZ-HITZEZKO 
KOMUNIKAZIOARI:

Gorputz-hizkuntza irekia eta elkarrizketara 
irekia izan behar da: Ikusizko kontaktua, 
irribarrea, buruarekin baietz esatea, 
mugimendu erlaxatuak. 
Erabili ahots-tonu erlaxatua, ironiarik gabe 
eta benetako interesa erakutsiz.


