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HIRU URTE DARAMATZA GETXOKO 
ESTRATEGIAK ETA AURRERA
JARRAITUKO DUGU… 

Orain dela 3 ur te Getxo herrian Zurrumurrurik Ez Estrategia jaio zen herriko interkultu-
ral polit ikaren oinarri bezala. Garai honetan oso giza-krisialdi  larria bizitzen ari gara, 
milaka etorkin ihes egiten ari baitira babesaren bila Europara. Egoera honek etorkin 
eta beren senideentzako nazioarteko babesaren aurkako hizketak eragin ditu. Egoera 
honek gizarte krit iko, aktibo, jasanbera eta solidario bat lor tzeko beharra indartzen du. 
Gure aldetik, inmigrazioa, babesa eta kultural aniztasuna era ezezkorrean ikustarazten 
dituzten zurrumurru faltsuen aurka borrokatuz lagundu ahal dugula uste dugu. 

KONPROMISOA
 ELKARBIZITZAREKIN

Euskal Herriko hainbat gizarte eta erakunde-eki-
menek jarduerak eta programak garatzen jardun 
dugu 2011. urtetik Zurrumurrurik EZ deritzon sentsi-
bilizazio sozialerako estrategiaren barruan. 
  
Zurrumurrurik EZ terminoak, Bartzelonako Udalak 
2010ean sorturiko marka, BCN antiRUMORS, du 
oinarri eta haren finkapen eta hedapen-proze-
suan garaturiko metodologietan (estatuko eta 
Europako lurralde askotara zabaldu direnetan) 
oinarritzen da.

Gizarte-eraldaketarako estrategia da, giza es-
kubideen eta kulturartekotasunaren aldeko eta 
arrazismoaren kontrako ikuspegitik. Etorkinen eta 
kultura-aniztasunaren inguruko oinarririk gabeko 
zurrumurruak, estereotipo negatiboak eta aurrei-
ritziak izatea eta zabaltzea oztopo dira pertsonen 
arteko harremanetarako, intolerantziaren aldeko 
diskurtsoa elikatzen dute eta, gerora, berdinta-
sunik eza, gizarte-zatiketa eta diskriminaziorako 
haztegi bilakatzen dira. Beharrezkoa da pertso-
nen eta taldeen ideia, ulertzeko modu, estereo-
tipo eta kontzeptuetan eragitea geure gizarte, 
norbanako eta talde mailako jardunbideetan 
jarrera-aldaketa eragiteko.  

Estrategia honen ezaugarri dira erakunde pu-
blikoen, gizarte-erakundeen eta modu pertso-
nalean parte hartzen duten pertsonen bultzada 
komuna eta politika publikoen eta herri-mugi-
menduen ekintzen osagaiak uztartzea. 

Zurrumurruen kontrako estrategiak lotura estua 
dauka genero-ikuspuntu, gizarte-inklusio, funtzio-
aniztasun, erlijio-aniztasun, sexu-orientazio, be-
launaldien arteko orientazioarekin eta abarrekin. 
Izan ere, horietan guztietan dauden estereotipo 
negatiboek, aurreiritziek eta zurrumurru faltsuek 
ondorio negatiboak eragiten dituzte kohesio so-
zialari dagokionez.   

Eusko Jaurlaritzak 2011. urtean Aurre egin zurru-
murruari ekimena abian jarri zuenetik, lantaldea 
modu jarraituan eta aldian-aldian mantendu da, 
eta, horri esker, lurraldean eginiko zurrumurruen 
aurkako ekimen asko elkarrekin lotu ahal izan 
dira. Horrez gain, estatuko eta nazioarteko    an-
tzeko ekimenen arteko loturak eta lan-eremuak 
ezarri dira, laguntza handia izan dutenak, hala 
nola, Europako Kontseiluarena eta Integraziorako 
Europako Funtsarena.  

Abenduko ale berezi honen bidez, estrategiaren 
aurrerapenen berri eman nahi dizugu. Estrategia 
honetan, funtsezkoa da, zeuk bezala, giza es-
kubideen eta kulturen arteko bizikidetzaren ba-
lioen aldeko konpromiso aktiboa hartu duten he-
rritarren eginkizuna.

Informazio gehiago, hausnarketa gehiago eta ekintza 
gehiago Getxo anitza eta kohesionatuaren alde

     Kolektibo baten gaineko zurrumurru negatiboren bat entzuten duzunean…

1. Ziur tatu informazioa egia dela, kolektibo osoari eragiten diola eta kasu bakan bat 
edo batzuk ez direla.  

2.  Identif ikatu jatorria eta zurrumurru hori zabaltzera eraman duten interes posibleak.  

3.  Ez geratu ideia nagusian, galdetu eta ziur tatu informazioaren mamira heldu zarela.  

4.  Pentsatu, kolektibo jakin baten kidetzat jotze hutsagatik, pertsona bati ideia nega-
tibo batekin lotzeak egiten dion mina. 

5.  Ez zabaldu eta ez utzi zabaltzen kolektiboak kriminalizatzen dituzten ideiak. Pentsa 
ezazu whatsapp bati, Facebookeko iruzkin bati edo txiste arrazista huts bati esker, 
ideia negatiboak imajinario kolektiboan finkatzen direla.

Zurrumurruak kolektiboak eta pertsonak uler tzeko modua baldintzatzen duten arma 
indartsuak dira, bazterketa-egoerak, haserrealdiak eta gatazkak sortzen dituztenak. 
Baina zurrumurruak, batez ere, egiaztatu gabeko mezuak eta ziur tasunik eza duten in-
formazioak oinarri hartuta jokatzen duen eta harremanak dituen nolabaiteko “gizarte 
zonbia”ren elikagai gustukoena dira.

GOMENDIO
5

Imanol Landa
Getxoko Alkatea

Denbora honetan zehar Zurrumurrurik Ez Estrategia aldatu, indartu eta, batez ere, 
f inkatu egin da gizarte-ehunaren geruza ezberdinetan. Horrez gain, beste udalerri eta 
erakunde batzuekin zubi-lana egin du, gure lana sustatu eta esperientzia aberastu 
ahal izateko. 

Dagoeneko laurogei pertsona eta erakunde gara Estrategia osatzen dugunok. Hezkun-
tza aukera ezberdinen bidez trabatu gara, hausnarketa-eremu interesgarrietan parte 
hartu dugu eta, hirugarren urte honetan, gure udalerrian daukagun aniztasuna par-
tekatu eta hartaz ikasi eta gozatzetik urruntzen gaituzten aurreir itziez l ibre dagoen 
elkarbizitzarako beharrezkoa den argamasa bilakatzea espero dugun horretan parte 
hartu dugu.  



Zergatik zurrumurruen kontrako estrategia? 

Gaur egun, aniz tasunean biz i tzen ikas-
tea erronka orokorra eta komuna da 
eta, erronka horretan, hi r ien eginkizu-
na funtsezkoa da. Europako Kontsei luak 
defendatzen duen aniztasunaren ku-
deaketaren kul turar teko ikuspegiak, 
besteak beste, herr i tar  guzt ien ar teko 
elkarreragin posi t iboa sustatzeko be-
harra nabarmentzen du.  
 
Oinarr izko helburua da segregazioa 
eta ghett izaz ioa, diskr iminazioa eta 
arrazaker ia saihestea. Baina funtsezko 
helburua ere bada aniztasunaren 
abantai la bal iatzea, gizar te- eta kul-
tura-aniztasuna mai la guzt ietan ga-
rapena eta aberastasuna lor tzeko 
bal iabide posi t ibo bi lakatzen duten 
hi r i -eremuak sor tuta. Halere, hor i  ez in-
go da ger tatu gure desberdintasunak 
er lat ibizatu eta herr i tar  gisa elkar tzen 
gaituzten eta par tekatzen di tugun al-
derdiak indar tzeko gai den elkarrera-
gin posi t ibor ik egon ezean.  

Zurrumurruen Kontrako Est rategiaren 
(ZKE) xedea da per tsonen ar teko elka-
r reragin posi t iboa oztopatzen duten 
t raba nagusietako bat murr iz tea. “Bes-
teei” eta “desberdinei” buruzko eza-
gutza ezak, aurrei r i tz iek eta estereot i -
po nagusiek eratur iko t raba.

Duela 5 ur te hasi  ginen Bar tzelonako 
Zurrumurruen Kontrako Est rategia sus-
tatzen. Une har tan, nekez i rudika ne-
zakeen bost  ur te geroago est rategia 
hau hainbat herr ialdetako hi r ietan 
egoki tzen eta bul tzatzen laguntzen ibi-
l iko nintzela.

Arraz ismoa prebenitzeko zurrumurruen 
kontrako proiektua izenekoarekin hasi 
ginen, Open Society Foundat ionek f i -
nantzatuta eta La Caixa Fundazioaren 
eta Europako Kontsei luaren babesare-
k in.  Proiektu horren baitan, Getxok, Hi r i 
Interkul turalen Sareko beste hi ru hi r i re-
k in batera, zurrumurruen kontrako be-
raren est rategia sustatu zuen; ur teekin, 
erreferente bihur tu da estatu mai lan

zein nazioar tean. 2014 osoan eta 
2015eko abuztura ar te,  Europan barre-
na hedatzen jarrai tu dugu Communi-
cat ion For Integrat ion C4i proiektuaren 
bi tar tez,  Europako Kontsei lua buru eta 
EBko funtsekin zurrumurruen kontrako 
est rategia Europako hamar hi r i tan 
egoki tzeko: Botkyrka (Suedia),  L ime-
r ick ( I r landa),  Lubl in (Polonia),  Nuren-
berg eta Er langen (Alemania),  Patras 
(Grezia),  Loures eta Amadora (Por tu-
gal) ,  B i lbo eta Sabadel len (Espainia).  

Hi r i  hor iek Bar tzelonako eta Getxoren 
moduko hi r i  ai tz indar ietako esper ien-
tz iak oinarr i  garatu di tuzte beren es-
t rategiak. Horren erakusgarr i  da Ale-
maniako edo Por tugaleko hainbat 
hi r ik  Getxoko zurrumurruen kontrako 
loroaren i rudia egoki tu dutela euren 
kanpainetan bal iatzeko. 

Getxoko esper ientz iak, halaber,  eragin 
garrantz i tsua eduki  du nazioar tean, 
hainbat forotan par te har tzeak erakus-
ten duen moduan: C4i proiektuaren 
lehen topaketan eta azaroan eginiko 
Cit ies of  Migrat ion  proiektuaren on-
l ine mintegian.

Hi r i  bakoi tzeko esper ientz iak izugarr i 
aberastu du est rategia osoa. ZKEk he-
r r i tar ren per tzepzioetan duen eragin 
zehatzaren funtsezko ebaluazioaz ha-
rago, “zeharkako ondor ioak” ere   an-
tzeman di tzakegu, funtsezkoak di re-
nak, ni re ustez. 
Est rategiak funtsezko eragi leen arreta 
eta interesa erakar tzea ahalbidetze du:

Dani de Torres

hedabideena, erakunde eta ent i tatee-
na, hezkuntza edo kul turaren sektoree-
na eta herr i tar rena oro har. 

Zurrumurruak oinarr i  aniz tasunaz hi tz 
egi teak jendearen arreta erakar tzen 
du. ZKEk interes hor i  bal iatzen du pro-
zesu par te-har tzai le  berr ietan  sakon-
tzeko eta lankidetza-sareak sor tzeko, 
eta hor iek aukera ematen dute admi-
nis t raz ioen eta jendar te z ibi laren ar te-
ko    harremanak    bul tzatzeko    zubi 
bizkorgarr iak eraik i tzeko. Est rategiaren 
ikuspegia eta metodologia erraz mol-
da daitezke testuinguru oso desberdi-
netara, eta, gainera, haren i raunkor-
tasuna ahalbidetzen dute. 

Gogoeta kr i t ikoan hezteko garrantz ia 
sendotzen du eta behar tu egi ten gaitu 
gure burua ispi luan begiratu eta gure 
ahulez iak antzematera, sarr i  ezkutatu 
egi ten di tugun hor iek,  hain zuzen. Esan 
dezakegu ZKE, neurr i  batean, ai tzakia 
bester ik ez dela gure jendar teetako 
funtsezko gaiei  sakonago hel tzeko. 

Halere, z iur renik,  zur rumurruen kon-
t rako est rategia defendatzeko argu-
dior ik onena Grezia k las ikoan topatuko 
dugu, bet i  bezala, zehazki  Epikteto 
f i losofo estoikoarengan; haren on-
darea honela laburbi ldu zuen Pierre 
Hadot k las ikoetan adituak: “Jabe gai-
tezen gure aurrei r i tz iez,  sor tu di tugun 
mamuez, amesker iei  aurre egi teko. 
Horrek ger turatuko gaitu,  benetan, he-
r r i tar  askeak izatera”.

Horrek izan beharko luke Europar i 
buruzko ideiaren oinarr izko habeetako 
bat,  z iurgabetasunen eta popul is-
moaren areagotzearen garai  hauetan 
askok defendatu nahi dugun Europa-
rena. 

AURTEN GEHITU ZAIZKIGU...
Getxo Zurrumurrurik Ez Estrategiak, migratzaileen aurkako zurrumurruen eta 
aurreiritzien kontrako borroka Getxoko herritarrei zabaldu eta ezagutarazi na-
hian, pertsona nabarmenak ekimenari gehi daitezen lortzeko jardun du 2015 
urtean zehar. Horiek horrela, urtean zehar hainbat izan dira Getxo Zurrumurru-
rik Ez estrategiari euren laguntza eman diotenak: Fredi Paia eta Andoni Egaña 
bertsolariak, Lalulú Teatroko Maribel Salas, Gemma Martínez eta Sol Maguna 
antzezleak, Roge Blasco kazetaria, Jon Arretxe idazlea, Javier de Isusi komiki-
egilea, Tanttaka Teatroko Joseba Apaolaza, Patricia Barcena Cear Euskadiko 
zuzendaria, Miguel Pajares Cear Cataluñako zuzendaria eta Garrobiko artis-
tak. Eskerrik asko denoi! 

Hiri Interkulturalen Sareko Zuzendaria (RECI)

Zurrumurrurik Ez inhauteriak Patras-en (Gretzia)

www.getxo.eus/ant i rumores 
/Ant i rumores ant i rumores@getxo.eus



ZEUK ERE LAGUN DEZAKEZU GETXO ZURRUMURRUETATIK ETA 
ESTEREOTIPOETATIK ASKATZEN

Getxoko Zurrumurruen kontrako Estrategia ez da magia, ezta fede-jauzia ere. Gizarte-eraikuntzan hausnarketa, he-
rritar kritikoak eta partaidetza sustatzea helburu duen ekintza da. Ez da talde baztertzailea, baizik eta munduaren 
ikuspegi aberasgarriagora hurbiltzeko interesa duten pertsona, erakunde, talde eta abarrei ongietorria egiten dien 
mugimendua.

ZEUK ERE PARTE HAR DEZAKEZU

Estrategiari Zurrumurruen 
kontrako eragile gisa gehituz, 
zure izenean edo kide zaren 

erakunde edo taldearen 
izenean.  

1
Estrategiari gehituta, 
estrategiarekiko eta 

defendatzen ditugun balio eta 
printzipioekiko konpromisoa 

agertuz.  

2
Zure inguruan Zurrumurruen 

kontrako balioak hartzea 
sustatuz, Estrategiak 
horretarako dituen 
zerbitzuen bidez.

3

Zer eskaintzen zaie zurrumurruen aurkako agente 
izatea erabakitzen dutenei?

   Prestakuntza teorikoa kultura eta identitateari, estereotipoei eta aurreiritziei buruz, baita zurrumurruak sortzeko eta     
   zabaltzeko mekanismoei buruz ere.
   Zurrumurru horiek agertzen direnean haiei erantzuteko komunikazio-gaitasunetarako eta emozionaletarako 
   prestakuntza praktikoa.
   Estrategian eta bere lantaldeetan parte hartzeko aukera.

PRESTAKUNTZA 2016
 2 orduko 7 saio

 Martxoak 2, 7, 9, 14, 16, 21 eta 23
 19:00etatik 21:00etara (Salbuespena: Martxoak 2ko lehenengo saioa: 18:00-21:00).

 Izen-ematea: Getxoko Herritarren Arretarako Bulegoetan edo on-line
http://goo.gl/qpgiDM

ANTIRUMOURS
IN MOTION

GETXO 30/31

Getxoko Zurrumurrurik Ez
 Akzioaren Topaketa 2. Edizioa

2ª Edición del Encuentro de
 Acción Antirumor de Getxo

Zurrumurrurik Ez Akzioaren Eskola prestakuntza-, hausnarketa- eta elkarbizitza-ekimena da, Getxoko Fadu-
rako instalazioetan 2016ko urtarri laren 30 eta 31n burutuko dena. Doako ekimen hau prestakuntza-eremua 
da, zurrumurruen kontrako Estrategiako parte direnei eta uste faltsuen kontrako borrokari gehitzeko interesa 
duten pertsona, talde edo erakundeei zuzendutakoa.

Urtarri laren 30ean, larunbatean, “Emozioen kudeaketa” eta “Hezkuntza, integraziorako bidea” izeneko min-
tegiak egongo dira. Mintegiak 10:30ean hasi eta 13:30ean amaituko dira.

Larunbat arratsaldean beste bi mintegi egongo dira, 16:00etatik 
19:00etara. “Gatazken ebazpena” eta “Gazte ekintza eta gizarte-eragi-
na”  dira mintegietan landuko diren gaiak. 

Igandean eztabaida-mahaiak irekiko dira 11:00etatik aurrera. Eztabai-
da-mahaietan jorratuko diren gaiak “Emakume migratzaileak, zurrumu-
rruak eta errealitateak” eta “Asiloa, babesa eta zurrumurru berriak” dira.

Ekitaldi AKTIBOA, PARTE-HARTZAILEA ETA DINAMIKOA da, aktiboa, esperi-
mentala eta familiarra izan eta inplementaziora hurbildu nahi duena. 
Gainera, bertaratutakoek aukera izango dute mintzatu eta hausnartzeko 
Fadura Ostalaritza Eskolako jatetxean egingo diren bazkari eta afarietan.  
Informazio guztia gure web-orrialdean edo posta elektronikoaren bidez 
kontsulta dezakezu. 

www.getxo.eus/ant i rumores ant i rumores@getxo.eus
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EKINTZEZ BETETAKO URTEA

GETXOARTE 2015

ANTZERKI JARDUNALDIAK

Gure Zurrumurrurik Ez txokoa izan genuen herriko jaietan: Portu 
Zaharreko, San inazio eta Romon. Gure stand berritik Estrategiari 
buruz hitz egin genuen auzokideekin.

Getxoko artisten elkar-
tearekin eta herritarren 
laguntzarekin batera 
aniztasunaren eta elkar 
bizitza interkulturalaren 
alde artelan kolektiboa 
egin genuen.
Gainera 12 pertsonak 
aurkeztu zituzten haien 
lanak Zurrumurrurik Ez 
pintura lehiaketara.

Ander Vigarak irabazi zuen lehiaketa eta Zu-
rrumurruik Ez txapela irabazi zuen. Zorionak 
eman nahi dizkiegu beste lehiakideei: Pau, 
Naroa, Pablo, Adrián, Ander, Leire, Eduardo, 
Noa, Jimena, Hegoa, Paule, Ager, Irati, Cristi-
na eta Pai. Algortako Arttitude Galerian ikusi 
ahal dira artelan guztiak 2016ko urtarrilaren 
7ra arte.

400 lagunek baino gehiagok ikusi ahal zuten Zurrumu-
rrurik Ez izeneko bakarrizketak, antzezlanak hasi baino 
lehen. Ikusleek aurreiritzien eta estereotipo ezezkorren 
arriskuei buruz pentsatu ahal izan zuten.

Fredi Paia eta Andoni 
Egaña bertsolariek zu-
rrumurruen eta aurreiri-
tzien aurkako bertsoak 
bota zituzten Balkoitik 
Balkoira saioan eta Zu-
rrumurrurik Ez txapela 
irabazi zuten.

AIXERROTAKO
 PAELLAK 

Aixerrotako Nazioarteko 
Paellen lehiaketan parte 
hartu genuen Berdintasun 
elkartearekin batera. Pae-
lla internazionala prestatu 
genuen eta… kopa irabazi 
genuen!!!

Zurrumurrurik Ez OLENTZEROAK
Zurrumurruarekin amaitu leloarekin 
12 postontzi jarri ditugu ikastetxee-
tan, liburutegietan, Kultur Etxeetan 
eta kiroldegietan. Getxoko herrita-
rrek apurtu nahi dituzten aurreiritziak 
bota dituzte postontzietara.

Olentzerok abenduaren 24ko suan 
erre ditu postontziak eta Estrategia 
babesten du beste edozein auzoki-
dek bezala.

HEDABIDEAK ETA
 JARDUNALDIAK  
2015. urtean zehar gure 
agenteek irrati eta telebis-
tako saio batzuetan parte 
hartu dute eta Estrategia 
aurkeztu dute jardunaldi 
desberdinetan.

ANTIRUMOURS IN MOTION

HEZIKETA 2015 
25 lagunek parte hartu zuten heziketako 
6 lanalditan. Han, kulturari eta identita-
teari buruzko jakiteak eta zurrumurruen 
sortzeko eta zabaltzeko mekanismoak 
ikasi zituzten. Gaur Zurrumurrurik Ez agen-
teak dira.

50 lagunek parte hartu zu-
ten Faduran ospatu zen Zu-
rrumurrurik Ez topaketaren 
lehenengo edizioan. Min-
tegiak, eztaibadatzeko ma-
haiak eta ezperientzia-truke 
elkarrekin bizi ziren asteburu 
bete baten zehar.

BALKOITIK BALKOIRA GETXOKO JAIAK 


