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1) Zortzi urte igaro dira krisi ekonomikoa hasi zenetik. Eta langabezia-tasaK oso maila altuan
segitzen du: urtearen amaieran, %20,90koa zen populazio osoan, % 28,38  atzerritarren kasuan, eta
%30,94 EBtik kanpoko atzerritarren artean.

Zortzi urte horietan sortutako kalteak izugarriak dira: milaka pertsona behar bezala ezin
elikaturik, ez bada Elikagaien Bankuak (23.000 familia Gipuzkoan) edo Caritasek emandako
laguntzari esker; milaka pertsona beren etxebizitzaren alokairu ordaindu ahal izateko arazo larriekin,
milaka pertsona etxea ezin berotu bizi behar dutelarik; milaka pertsona, bizirik irauteko DSBE
bezalako prestazioen mende, eta horietako asko eta asko lan prekarioak egiten edo pentsioa
jasotzen dutenak izaki; modu duinean hilabetea burutu ahal izateko beren diru sarreren osagarriak
behar dituztenak.

Desberdintasunak larritu egin dira. Soldatak eta pentsioak oro har ez dira hazi, eta txikienak dira
gehien murriztu direnak. Lan kontratuen prekarietatea gehitu egin da. Gero eta gehiago dira langile
pobreak, emakume eta gizonezkoak, lan egin arren hilabetea burutzeko ahalegin larrietan bizi
direnak. Negoziazio kolektiboa txikiturik dago. Hala gazteak nola 55 urtetik gorakoak lan-merkatutik
kanpo ikusten dute euren burua. Gazteen emigrazioa ugaritu egin da. Gazteen artean gurasoen etxea
utzi ahal izatea berebiziko erronka bilakatu da. Eta bien bitartean, Brusela beti keinuka, gogoraraziz
murrizketekin jarraitzea ezinbestekoa dela.

Gipuzkoan oso kezkagarri suertatzen da zer nolako diferentziak dauden langabezia-tasetan
nazionalitate espainiarra duten pertsonen eta atzerritarren artean; oso bereziki, Europar Batasunekoak
ez diren atzerritarrak badira. Gipuzkoan 31.411 pertsona atzerritar, 16 eta 64 urte bitartekoak bizi dira,
egoitza-baimenarekin edo erregistro-ziurtagiriarekin. Horietatik 6.925 langabezian inskribaturik
daude, %22, alegia.

2) 2015 urtean zehar Europar Batasuneko zenbait estatutan sartu diren pertsona iheslari ugariek
hankaz gora ezarri dute orain arteko ustezko oreka. Alde batetik, Europako asilo-sistemak zeuzkan
kontraesan eta arazo larriak ageri-agerian jarri ditu; eta bestetik, Batasunaren barruan pertsonek
libreki zirkulatu ahal izateko sistema, Schengen-eko Tratatuaren ondoriozkoa, kolokan jarri du.

2015eko Balantzea
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Europar Batasuna osatzen duten estatu gehienek, bere baitan kuzkurtzeko aitzakia aurkitu dute.
Espainiako Gobernuak, itxuraz prest omen zegoena iheslariak hartzeko, albo batean gelditzea lortu
du, ezer egin gabe, isilik eta inolako ekimenik aurkeztu gabe. Ondorioak ezagunak dira: anabasa eta
hondamendia:

- Iheslariak birkokatzeko politikaren erabateko porrota, nahiz eta politika hura guztiz murritza eta
ez askia izan.

- Batasuneko zenbait herrialderen artean hesiak eta alanbradak altxatzea.
- Europako zuzendari gehienek nabarmen utzi dute Batasunaren ateetan dauden milaka eta

milaka iheslarien patua bost axola zaiela. 2016rako Grezia Schengen esparrutik kanpo gelditu
beharko duela aurreikusten ari dira. Grezia bakarturik, eta inolako laguntzarik gabe utzi dutenek,
herrialde hori gutxiesten eta iraintzen ari direnek, Bruselatik agindu zitzaion eginkizuna: jendarme
izatea. Hau nahi bezala betetzen ez duelako, Greziaren ahuldadean babesturik beren erantzukizun
propioei aurre egiten ez dutenek, ostikoka bota nahi dute herrialde hori.

Espainiako Gobernua, planteatzen hasi zenean banaketaren gaia, abegi-emate solidarioaren
gaia, Batasuneko herrialde zikoitzenekin lerrokatu zen. Horren ondorioz, gizartean ezinegon bizia
sortu zen, eta Bartzelona, Valentzia edo Madrileko alkateak publikoki agertu ziren esanaz jende
iheslaria hartzeko prest zeudela, eta beren zuzendaritzapeko hiriak, abegi-hiri, aterpe-hiri deklaratu
zituzten. Ordutik aurrera Gobernuak bere taktika aldatu zuen. Hartuko omen zituen iheslarien
kopurua asko handitu zuen; 15.000 inguru, baina hortik aurrera ez zuen ezertxo ere egin, inolako
ekimenik hartu gabe, eta besteenak geldiaraziz. Esate baterako, autonomia-erkidego batzuek
planteatu zituztenak, adibidez, Valentziako Erkidegoarena: itsasontzi bat pleitatzea, mila iheslari
Greziatik ekartzeko.

Gizarte zibila, hemen, beste herrialde guztietan bezala, beren agintarien aurretik joan da,
proposamen hobe eta zehatzagoak eginez.

Bai Eusko Jaurlaritzak, bai foru aldundiek eta baita udal askok ere, harreran konpromisoa
hartzearen aldeko adierazpenak egin dituzte. Zenbait herri eta hiritan, familia askok beren izena
eman dute, udaletako eta lurraldeetako agintaritzekin batera abegi-harreretan parte hartzeko.
Irailaren 4an, Gipuzkoako Aldundiak iheslarien harrera abiarazi zuen, 80 tokiko hasierako erreserba
batekin. Irailaren 8an, Gipuzkoako Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak deituriko bilkura batean parte hartu
zuen, 140 toki zehaztuz. Irailaren 10ean, Gipuzkoara 350 pertsona iheslari iritsiko zirela  aurreikusten
zela adierazi zuen. Irailaren 14an manifestazio bat egin zen Donostiako kaleetan zehar, hainbat
elkartek deituta, abegi-harreraren alde. Urriaren 3an Aldundiaren ordezkariak , lurralde honetan
apuntaturiko 120 familia harrera-emaileekin bildu ziren. Urriaren 8an 12 iheslari heldu ziren Madrileko
aireportura. Urriaren 16an, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikako sailburu Angel Toñak
adierazi zuen ziurrenik iheslariak azaroan zehar iristen hasiko zirela «behin identifikatu ondoren igorri
nahi dituztelako». Baina azkenean, hutsaren hurrengoa, zeren eta banaketa ospetsu horretatik 3
iheslari eritrear besterik ez dira iritsi Euskadira. Sailburuak zioenez, Euskadi prest zegoen 1.000
iheslari hartzeko. Abenduaren 18an elkarretaratze bat egin zen Donostiako Boulevardean, iheslarien
kanpaleku sinboliko baten inguruan.

Ageri denez, ez da inolako harrerarik egin, Bruselatik eta beste erakunde batzuetatik
aurreikusitako eta igarritako guztia hutsean gelditu da. 2015 urtea esku hutsik bukatu da. Ez da
harritzekoa, hortaz, jende asko, eta bereziki harrera egiteko prest zeuden familiak, etsita egotea.
Egia esan, ez dago inolako zantzurik, Europako Batzordeak sustaturiko birkokapena, Batasuneko
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estatuetako gobernuek, Espainiakoak barne, agertutako jarrerak ikusita egoerak datozen hilabeteetan
hobera egingo duenik pentsatzeko.

Solidaritatearen eremuan, nabarmentzekoa da Euskal Herriko –eta Estatuko beste tokietako-
zenbait sorosle Greziako kostaldeetara, Lesbos, Txios eta Samos uharteetara  joan izana; Turkiatik
itsasoz, egoera izugarrietan iristen diren iheslarien salbamendu jardueretan aritzeko. Beraien lanari
esker bizitza asko eta asko salbatu dira. Lanean jarraituko dute 2016an.

3) 2009-2010 urteaz geroztik, krisiaren ondorioz gehienbat, bai Estatu osoko, eta baita EAEko
kanpo-migrazioko saldoak negatiboak izaten hasi ziren. Hau da, jende gehiago joaten zela atzerrira
etortzen zena baino. Joaten zirenen artean, emigratzen zutenen artean, alegia, nazionalitate
espainiarreko gazteak zeuden.

2015eko datuen arabera kanpora joaten direnak, hala Estatuan, nola EAEn eta baita Gipuzkoan
ere, batez ere, nazionalitate espainoleko pertsonak dira.

4) Duela urte batzuetatik hona, immigranteei buruzko aurreiritzi eta zurrumurru
gaiztoak kezkagarri bihurtu dira. Krisiaren ondorioetako bat izan da gizarte-
arazoak etnifikatzea eta arrazarekin lotzea, jende immigrantea gizarteko
gaitz eta arazo askoren errudun bihurtzea, alegia.

2015eko lehen seihilabetekoan, maiatzeko udal hauteskundeetara arte,
asko zabaldu zen zurrumurrua izan zen pertsona immigranteek gizarte-
prestazioez abusatu egiten zutelakoa, eta bereziki DSBEz (Diru Sarrerak
Bermatzeko Errenta). Indar handia hartu zuen, Javier Maroto, Alderdi
Popularreko Gasteizko alkate zenak bultzatutako kanpainaren bidez.
Hauteskundeetako gai garrantzitsu bat izan zen. Legegintzako Herri Ekimen
bat sustatu zuten, eta Gasteizen sinadura-bilketa handiak egin ziren. Eusko
Legebiltzarraren gehiengoak ez zuen onartu LHE hura eztabaidarako.

Horren ondorioa izan da zurrumurrua eta aurreiritzia indargeturik gertatu
direla politikaren alorrean. Zurrumurrua ez da desagertu gizartetik, baina bai
bizitza politikotik, eta hori ez da gutxi.

Zurrumurruak aspaldiko kontuak dira, eta etorkizunean ere izango dira. Pertsona-talde jakin
batzuen aurkako giro txarra sorrarazten dute, baina noizean behin puztu egiten dira, eta arazo larria
bihurtu, politikari arduragabe batzuek, boto batzuk ateratzeko, haietan oinarritzen direnean. Politikari
horiek galtzen dutenean, zurrumurruak desagertu ez, baina beraien aurreko egoerara itzultzen dira.

5) Konpondu gabe dirau erroldaturik baina administrazio-egoera irregularrean dauden
immigranteen osasun-asistentziarako eskubidearen auzia. Estatuko Gobernuak deklaratu zuen
2012ko erreforma atzera botako zuela, baina azkenean ez zuen zehatz erabaki, eta autonomia-
erkidegoek egin behar izan dute nolabaiteko konponketa. Edozein modutara, ez da lortu itzultzea
aurreko osasun-erreformaren aurreko egoerara, Atzerritartasun Legean,  2000. urteaz geroztik
onartua eta legeztatua zegoenera.

6) Indarrean sartu zen espainiar nazionalitatea egoitzagatik eskuratzeko arauteria. Atzerritarrek,
espainiera ofiziala ez den herrialde batekoak direnean, bi proba gehigarri egin beharko dituzte aldez
aurretik: espainiera menderatzen dutelakoa, eta konstituzioari  eta kulturari buruzko ezaguerena.
Latin Amerikatik edo Ekuatore Gineatik datozenek, berriz, proba bakarra egin behar dute.
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7) Europa osoa, bai Europar Batasuna eta bai Norvegiak, Islandiak, Suitzak eta Liechtensteinek
osatzen duten Europako Esparru Ekonomikoa, eskuinera lerratzen ari da, eta lerratze horretan,
eskuin muturreko indarrak, nazionalpopulistak eta neopopulistak gero eta indartsuago ageri dira.

Nazionalpopulismoa Europa mailako fenomenoa bilakatu da. Haren gotortzea hiru gaietan
oinarritzen da. Alde batetik, hautesleriak ez duela onartzen Ongizate Estatuaren gehiegizko zama;
ukatu egiten duela horrenbeste zerga ordaintzea ongizatea ordaintzeko; zerga-sistema
«konfiskatzailea» errefusatzen duela. Beste aldetik, immigranteen aurkako xenofobia zabaldu egin
da; ez dira onartzen europarrak ez diren migratzaileak, eta bereziki musulmanak badira. Eta hirugarrenik,
Europaren oparotasunaren goraldia bukatu egin dela. Nazionalpopulismoaren proposamen politikoen
gune-gunean daude immigrazioaren aurkako politikak, eta alor horretan, gero eta nabarmenagoa da
eskuin tradizionalarekin dauden antzekotasunak, eta botoak batetik bestera aldatzea.

Beste ezaugarri bat du euro-eszeptizismoa. Horietako alderdi batzuek argi eta beste batzuek ez
hain argi, eurotik irtetea, Schengen esparrua eskaintzen duen zirkulatzeko askatasuna galaraztea
eta estatuen arteko muga kontrola berrezartzeko proposamena bultzatzen dute. Euro-eszeptizismoan
ez datoz bat nazionalpopulismoak eta eskuin tradizionalak, baina bai, eta gero eta gehiago, Europar
Batasunaren barnean oztoporik gabe zirkulatzeko askatasunari mugak jartzeari, eta estatu-mugetako
kontrola gogortzeari dagokionez.

Baliteke Europa osoan kezkagarriena Frantziako bilakaera izatea, non Batasuneko bigarren
herrialderik garrantzitsuena izanik, Fronte Nazionala bezalako indar bat 2017ko presidente-
hauteskundeetan hautagaitza serioa aurkez dezaketen.

Eskuin muturreko indar horiek neurri handi batean ari dira baldintzatzen presentzia handiena
duten herrialdeetako politikaren eztabaidagaiak eta agendak. Itzal handia izaten ari dira une honetan
iheslariak jasaten ari diren egoeran babes-politikak gero eta murrizgarriagoak izatean. Indar haietako
muturrekoenek, politika erasokor eta pozoitzailea egiten dute, irudiak lotsagabeki manipulatuaz.

8) 2015 urtearen hasieran Charlie Hebdo, Frantziako  aldizkari satirikoko erredaktore, marrazkilari
eta langileen aurkako atentatua gertatu zen. Egileak, frantziar nazionalitatekoak izan ziren, Al
Quaedako militanteak.

Eta urtearen amaieran, azaroaren 13an, bost atentatu batera gertatu ziren, 130 pertsona hil, 403
zauritu eta 729 afektatu utziz. Atentatu honen egileak, gazte belgiar eta frantsesak ziren, Europan
jaioak, magrebtar emigranteen semeak, islamista erradikalizatuak, Sirian ibiliak Daeshen armadan
borrokatzen, eta han trebatuak gerrako armen erabileran eta borrokaren esperientzian.

Atentatu horiek, izugarrizko zirrara sortu zuten, eta erantzun gisa gaitzespen-manifestazio
ikaragarriak eragin zituzten, bereziki Charlie Hebdoko sarraskiaren aurkakoak. Baina horrez gain,
galdekizun ugari sorrarazten dute krimen horien esanahiaz: egileez eta haien motibazio ideologiko
zein politikoez; gertaera horiei erantzuteko modu hoberenari buruz, bai Estatuaren aldetik eta baita
gizarte zibiletik ere, erlijio-konfesioetatik, alderdi politikoetatik, sindikatuetatik, arrazakeriaren aurkako
erakundeetatik, talde feministetatik, laikotasunaren defendatzaileen aldetik, eta, nola ez,
komunikabideen, aldizkari satirikoen eta beste askoren aldetik.

Bi ikuspegi nagusi daude. Batean, batez ere Iraken eta Sirian gertatzen ari dena hartzen da
oinarritzat, Yemen, Afganistan, Irak eta Sahelekoa, ahaztu gabe. Europarren esku-hartze
gehienen gunea, Daesh, Isis, edo deitu nahi den bezala, islam politiko suni erradikalena
gotortzen den lurraldea da. Irak eta Libian izandako eskarmentuarekin zaila da sinestea
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bonbardaketan oinarritzen den esku-hartze batek arazoaren konponbidea ekar
dezakeenik. Bereziki, bigarren maila batean uzten badira beste zenbait gai. Hala
nola, Daeshen finantzabideak, edota islamaren erradikalizazio politikoaren
jatorrian, eta haren finantzabideetan dauden Saudi Arabia edo Qatar bezalako
estatuekin mantentzen diren aliantzen alderdi ilunak.

Bigarren ikuspegiak kontuan
hartzen du nola Europar Bata-
suneko, eta Europa osoko zenbait
herrialdetako milaka gazte gehitzen
diren islam politiko erradikalizatu
horren lerroetara, juduen eta «guru-
tzatuen» aurkako gerra egitera. Eta
hori horrela, nola Europako edozein
toki, eraso terroristen jomuga bilaka
daitekeen; nahiz eta hori ez izan,
urrik eman ere, enfrentamenduaren
gune nagusia. Hor ikusten dugu

erantzunak desberdinak direla. Frantziako gobernuaren hautua izan da gogortasuna ezartzea
herrialde barnean: larrialdi-egoera, konstituzioa eraldatzeko proiektua, terrorismo-ekintzetan parte
hartzen duten nazionalitate bikoitzekoei frantziar nazionalitatea kentzeko. Ez Espainiak ezta Erresuma
Batuak ez zuten bide hori hartu Madrileko eta Londresko atentatuen ondoren. Frantziak gogortasuna
aukeratu du, baina pixkanaka neurri horiek ez ezartzea eskatzen dutenen kritikak ozenago entzuten
diren, eta litekeena da deiadar hori handituz joatea.

Daesh delakoa erakargune garrantzitsu bat bihurtua da Europako milaka gazterentzat. Gerrak
aurrera segitzen badu, eta hala dirudi, jende gaztea erakartzen jarraituko du; baina hura geldituko
balitz, baliteke beste tokietan hastea; hori erakusten digu orain arteko esperientziak, bederen.

Europan gauzatu diren prebentziorako eta erradikalizazioari aurre egiteko esperientzietan
denetatik izan da. Badira, ordea, azpimarratu beharreko puntu batzuk. Lehengoa da programa horiek
ez dutela arrakastarik inteligentzia eta segurtasun zerbitzuak tartean dabiltzanean, edo tarte
handiegia ematen zaienean. Bigarrena, programa horietan parte hartzen dutenek gizarte zibiletik
etorri behar dutela. Hiru, denbora luzea eman behar zaiela lorpenak izatekotan. Lau, ez dagoela
mirakuluzko errezetarik prebentziorako eta erradikalizazioa aurkatzeko; izan ere, erradikalizazio-
prozesuak mota askotakoak izaten baitira. Faktore askok jokatzen dute, eta garatutako esperientziak
mugatuak direnez, oso zaila da arau orokorrak ateratzea. Bost, ikasiz joan behar dela, bai norberaren
esperientziatik eta baita besteenengandik ere.

9) Krisi ekonomikoak hondamendi handiak eragin ditu biztanleriaren sektore oso zabaletan,
langile klaseetan. Eta horien artean oso bereziki immigrante askoren artean. Hondamendi horiek
konpontzeko, behin eta berriro gogoratu beharko da gizarteratzeko politika serioak garatu behar
direla, ezinbestekoak baitira benetako integrazioa lortu nahi bada. Integrazio hitza diogunean, bi
alderdiak batera landu behar direla diogu: esparru sozio-kulturala eta esparru sozio-laborala. Beti
ere, gogoratu behar da den-denok etxekoak garela, 2015eko martxoaren 21ean, urtero bezala
Pasaiatik Donostiara egin zen ibilaldian oihukatu zen bezala. Ildo horretan, oso garrantzitsuak dira
Bizilagunak bezalako ekimenak, elkarren arteko harremanak eta ezagutza laguntzen dutelako, eta
estereotipoen ziztada leuntzen dutelako.
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Gipuzkoako SOS Arrazakeria
SOS Arrazakeria Gipuzkoa, 1993ean eratutako elkartea, 2012ko uztailaren 26an onura publikokoa

izendatua izan zen. Elkarteko bazkideak 86 dira, 53 emakume eta 33 gizonezko, eta lan-erlazioa

dutenak, 11, horietatik, 8 emakume eta 3 gizon. Boluntariotzari dagokionez, Gipuzkoako SOS

Arrazakeriaren ekintzetan modu batera edo bestera parte hartzen duten boluntarioak 112 dira, 78

emakume eta 34 gizon. Donostiako Informazio eta Salaketa Bulegoetan atenditu ditugun pertsonen

kopurua 1.277ra iristen da: 647 gizonezko eta 630 emakume; guztietatik, 139 espainiar

nazionalitatekoak, eta 1.138  atzerritarrak.

SOS Arrazakeria – SOS Racismo Gipuzkoa, irabazteko asmorik gabeko elkartea da, eta haren

helburua, azalaren kolorearengatik edo kultura zein jatorriari loturiko arrazoiengatik, gerta daitekeen

bereizkeria eta diskriminazio ororen aurka borrokatzea, norbanakoen,  kolektiboen edo erakundeen

aldetik etorri. Abegia, errespetua eta gizarteratzea dira gure balioak, pertsona guzti-guztientzako

eskubide berdintasunean eta tratu berdinean gauzatzen direnak. Guretzat aberastasun bat da kultur

aniztasuna izatea, eta gure gizartean aurkitzen diren pertsona, eta gizatalde guztien eta bakoitzaren

kultura askatasunean garatzeko eskubidea eta errespetua defendatzen dugu. Eta horretarako, gure

bizitzaren 23 urteotan hainbat eskuhartze-estrategia garatu ditugu, alor desberdinetan eragiten

duten lan-ildoak jorratuz. Alor hauetan, besteak beste: sentsibilizazioa, formakuntza eta dokumentazioa,

salaketa, laguntza eta ahokularitza, europar programak eta boluntariotzaren sustapena.

Une honetan hauek dira gure jarduerak eta organizatze-atalak:

Informazio, Aholkularitza eta Salaketarako Bulegoak

Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa / Mugak

Aniztasunaren Behatokia

Arloak: Adingabeak eta Gazteak, Sentsibilizazioa, Hezkuntza, Komunikazioa, Boluntariotza

Toki-taldeak: Donostia, Hernani, Tolosa, Errenteria

Barne harremanetan, pertsona guztiek denbora eta espazioaren erabileran partaide izan

daitezen ahalegintzen gara; gauza bera erantzukidetasunari dagokionez, zereginen banaketan rol

sexistak saihesten, zeregin publikoenetan emakumeak ager daitezen, eta hizkuntzen erabilera ez

sexista egiten. Kanpora begira, kontuan hartzen dugu egiten ditugun jardueretan zein den genero-

eragina, ikusgarritasuna, estereotipoen eta genero-aurreiritzien aurkako lana, eta abar.

Gure helburuak lortzea, neurri handi batean, haien atzetik zenbat biltzen garen mende dago.Zuk

ere nahi baduzu gure gizartea abegi-gizartea izan dadin, inklusiboa, bertan Giza Eskubideak beste

guztiaren gainetik egon daitezen, etor zaitez gurekin.SOS Arrazakeriako bazkide egin zaitez.

Donostia. Zarategi Pasealekua, 100. Txara Eraikina. 943 245 626

Donostia. MUGAK Dokumentazio Zentroa. Peña y Goñi kalea, 13. 943 321 811

Hernani. Latxunbe, 42.  943 336 071

Errenteria. Pablo Iglesias kalea, 11. Oarso Eraikina. 658 749 756

Tolosa. Emeterio Arrese Kalea, 2. 20400.   658 749 755

Beasain. Loinazko San Martin Plaza, 1,
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2015ean zehar kontsulta eta ofizinatan atenditutako pertsona kopurua

Hilabetea          Kontsultak Atenditutako pertsonak

Urtarrila  132    132
Otsaila   123  129
Martxoa     94     100
Apirila     88    91
Maiatza    95     101
Ekaina                      103            101
Uztaila                         97              94
Abuztua    34    36
Iraila                       129      142
Urria  110            119
Azaroa                      109  127
Abendua   92  105
Guztira                                      1.206                      1.277

Atenditutako pertsonen artean 1.138 atzerritarrak ziren eta 139 espainiarrak.
Era berean, 630 emakumezkoak ziren eta 647 gizonezkoak.

Kontsultarako gai nagusiak
Lan eta bizileku-baimena 134
Laguntza eta prestazioak 109
Baimenen berritzea 66
Baimenen ukatzea 60
Informazio orokorra 325
Lanaren ingurukoak 88
Komunitateko bizileku-baimen familiarra 49
Dokumentu gehigarriak 22
Salaketak 24
Nazionalitatea 78
Familia berbiltzea 9
Osasuna 5
Epaitegia 44
Gonbidapen gutuna 4
Gizarte segurantza 6
Beste batzuk 195

Donostiako Informazio
eta Salaketa ofizinaren 2015eko balantzea
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Atzerritarren egoeraren inguruko informazio orokorra, lan eta bizileku baimenak, laguntza eta
prestazioak jasotzeko gida, lanaren inguruko gaiak, nazionalitatearen tramiteak, baimenen berritzea,
baimenen ukatzea eta komunitateko bizileku-baimen familiarrak azpimarratu genitzake. Laguntza
eta prestazioak eskuratzeko laguntza zuzenean loturik dago aurten RGIaren ukatze eta gabetzeekin,
dokumentuekin izandako arazoak direla eta, pasaporteekin batez ere, Lanbideren aurkako instantzia
erabakiak egon direlarik ere. Erakunde honen eskutik datorren abonuaren gabetzearen mantenua
eragindako pertsonentzako kalte eta galera garrantzitsuak ekartzen ditu, instantzia erabaki judizialaren
prozesua aurrera dirauen artean.

Nazionalitate espainiarraren eskurapenari dagokionez, 2015eko azarotik aurrera prozedura
berria jarri da martxan, zailagoa, DELE (Gaztelera Hizkuntza Atzerritar gisa) eta CCSE (Konstituzioaren
inguruko ezagutzak eta soziokulturalak) frogak barnebiltzen dituenak eta lehenengokoa baino
garestiagoa: tasak, diplomak, akademia, jatorrizko herrialdeko dokumentuak... 2016ean zehar
emango diren aldaketen zain geratuko gara. Hasiera batean tramiteak askoz zailagoak egiten direla
esan daiteke, izan ere, pertsona orok daukala internet sarea eta denek ondo moldatzen direla
bitarteko horrekin gehiegikeria administratiboa da.

Erakundeen eta pertsonen laguntzaren inguruko kudeaketak
2015ean zehar 138 kudeaketa burutu dira, 147 pertsona eragin dutenik eta horietako 82

lagundu direnik.

Hiruhilekoa  Kudeaketak Pertsonak Laguntzak
1. hiruhilekoa 43 49 23
2. hiruhilekoa 36 39 21
3. hiruhilekoa 33 33 27
4. hiruhilekoa 26 26 11
Guztira 138 147 82

Kudeaketa eta laguntzak Gobernu Azpiordezkaritzan, Epaitegietan, Lanbiden, Osakidetzan,

Polizia-etxean, Gizarte-segurantzan, Erregistro Zibilean, Correos-en...

Kontsultak e-mail bidez eginak eta erantzunak dira.
Guztira 49 kontsulta izan dira e-mail bidez egin eta erantzun direnak. Telefono bidezkoak

kontaezinak dira.

2016rako itxaropenak
Krisialdiaren bederatzigarren urtea hasiko dugu. Egoera ekonomikoa hobetu da, batez ere

ikuspuntu makro batetik begiratuta. Hala ere, langabezi tasa izugarri altuak dauzkagu, bereziki langile
atzerritar orokorrean eta komunitate kanpoko langileen artean zehazki. 2015ari %10,16ko langabezi
tasarekin bukaera eman diogu Gipuzkoan, Estatu osoan txikiena, baina 41.335 pertsonarekin
Lanbiden erregistraturik, horietatik 6.925 atzerritarrak izanik. Ikuspuntu positiboenetik begiratuta,
2008ko zifretara bueltatzeko beste lauzpabost urte beharko ditugu. Beraz, hasierako puntura
bueltatuko gara giza hondamendiko hamabi edo hamahiru urte ondoren.
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Gizarte ezberdintasunak handituz doa, baita lan egoera txarrak ere. Egoera hori dela eta,

pertsona askok, batez ere langile atzerritarrak, gizarte laguntzak behar izango dituzte bizi ahal

izateko. Gipuzkoako kanpotarren %22a (bizileku-baimena daukatenak), langabezian inskribaturik

daude. Diputazioak egindako Gipuzkoako pobreziaren inguruko informeak eremu honetan

populazio atzerritarraren ahultasunak azpimarratzen ditu.

Mugimendu migratzaileei dagokienez, 2015 urtean hauen beherakada nabaria da

azpimarragarria, EAEn zein Gipuzkoan gutxiago izanik kanpoko mugimendu migratzaileak. Era

berean, espainiarrak direla gehien emigratzen dutenak ikus daiteke, 2016an ikusiko da datu

horiek finkatzen diren. Horrela izanik, tendentzia aldaketa baten aurrean egongo ginateke.

Gizarte prestazioen eremuari erreferentzia eginez, 2016en Eusko Jaurlaritzak RGI sistemaren

errebisio bat egiteko intentzioa daukala argitaratu da, horren nondik norakoak garbi ez egon

arren. Gipuzkoan egoera berdintsua dago AGI prestazioari dagokionez. Diputazioak udaletxeen

gizarte zerbitzuen inkesta bat burutu zuen, izan ere, udaletxeak dira prestazioaren harrera eta

kudeaketa arduradun. Era berean, Diputazioak ematen du prestazioa, RGIaren baldintza

berdinekin, errolda denbora izan ezik.

Estatu Espainolari atxikitutako datuen araberako errefuxiatuen kudeaketa tamalgarria izan

da, 15.000 izanik gutxi gorabehera. 2015eko bigarren seihilabetekoa kontutan harturik, baita

babes eta asiloaren krisia Europar Batasunean ere (zeinean alderdi politikoak politika eskuindarrak

garatzen ari dira), mugapena, autoritarismoa, hesien eta alanbraden eraikuntza izango dira

egunerokotasun 2016ean.

Horrela izanik ere, errefuxiatuak Europa helburu izaten jarraituko dute, eta ahaleginari ez

diote eutsiko. Europar Batasunaren sorreran finkatutako baloreen egiaztagarritasuna gutxika ari

da galtzen. Mugak jartzearen politika, errefuxiatuekiko mesfidantza, hauen aurkako guda eta

abar. sendotzen hasiak dira gizartean eta hauekin jarraituko dugula dirudi.

Espainiar nazionalitatea lortzeko beharrezko kudeaketak jasandako azken aldaketak bere

lorpena zailduko dute. Aurrez aldeko diplomak eskuratu beharrak eta tramiteak dauzkaten kostu

ekonomikoak Kode Zibilak barne-hartzen dituen pertsona asko prozesua ez burutzea eragingo

dute, oraingoz gutxienez. Ezkontza edo bizilekuaren arabera nazionalitatea eskuratu lezaketen

horiei eragiten dio gehien aldaketa hau, izan ere, tramiteak hasteko minimo legala bi urte hemen

egotea da, baina gaztelera hitz egiten ez den herrialdeetatik eratorriak dira. Horiek bi diploma

behar dituzte, hizkuntzaren jakintzarena eta konstituzioaren inguruko ezagupenak eta

soziokulturalak, alegia. Gainera, egoitza legal eta jarraitua oso motz egiten zaie. Normalena

tramitazioaren atzerapena litzake.

Bulegoaren parte-hartzearekin egindako sentsibilizazio lana:
Hitzaldiak 38
Prentsa artikuluak 8
Irrati saioetan  8
Ikasle harrera 4
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2015az geroztik, Gipuzkoako SOS ARRAZAKERIA AHOLKU SAREAko kide da.
Aholku Sarea Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak bultzatutako sare bat

da, non bere helburua atzerri gaietako arloetan aholkularitza eskaintzea den, pertsona atzerritarrei
zein Administrazio Publikoko pertsona profesionalei eta atzerritarrak diren pertsonen jendarteratzean
lan egiten duten hirugarren sektoreko entitateei, eta baita herritar guztiei.

Xedetzat du, pertsona atzerritarren erregularizazioa erraztea eta baita horrek dakarren
irregulartasuna sahiestea, beti ere familiaren ongizatea zainduaz.

Gipuzkoako SOS ARRAZAKERIAk bere esku-hartzeko eremua zabaldu du Informaziorako eta
Salaketarako lau bulego berri zabalduz, Gipuzkoako lurraldean. Bulego hauek Zarautzen, Errenterian,
Beasainen eta Arrasaten daude. Doako zerbitzu hau erabili daiteke, aldez aurretik ordua eskatzen
bada ondoren datozen telefonoetan: 943 245 626 edo 943 245 627.

DENERA: 303 ARTATUTAKO PERTSONAK
15 ARTATUTAKO PROFESIONALAK
137 NAZIONALITATE DESBERDIN

Harrera Plana Gros auzoan / Donostia
2015.urtean SOS Arrazakeriak bere gain hartu zuen Donostiako Aniztasun Kulturalerako

departamentuaren Harrera Plan pilotuaren koordinazioa Gros auzoan, Harrera Plan pilotua martxan
jarri zen auzoetako batean.

Egitasmoaren helburuak ziren, batetik, iritsi berrien hasierako beharrak asetzea eta, bestetik,
harrerarako diren baliabideak ezagutaraztea, erakundeenak zein sozialak edo auzo-mailakoak;
oinarrizko hainbat behar asetzeko lagungarri direnak: dokumentazioa, enplegua, osasuna, hezkuntza
eta soziokulturalak.

Plana 2015eko maiatzean abiatu zen, hainbat jarduera garatuz:
- Informazio-puntua, hamabostean behin.
- Auzokideentzako atzerritartasunari buruzko informazio-hitzaldiak eta auzoko hainbat elkarte

soziokulturalek antolatutako jarduerak
-Munduko arrozak
-Bizilagunak
-Auzoko, Bagerak garatuta, euskara ikasteko ekimena
- Ibilbideak auzoan zehar
.Planaren jomuga auzora iritsitako bizilagun berri guztiak ziren arren, informazio-puntura, hitzaldi

eta gainerako jardueratara jo zutenak, batez ere, europar batasunetik kanporako jatorria zuten eta
auzoan denbora zeramaten bizilagunak izan ziren. Gros auzoko elkarteekin ere harremanak egin
ziren beraien jarduera-eremuak, ekimenak eta xede dituzten kolektiboak ezagutzeko. Horien artean
daude: Casa Galicia, Bizilagunen Elkartea, Casa Burgalesa eta Afrik-Euskadi.

GIPUZKOAKO SOS ARRAZAKERIA
AHOLKU-SAREAKO PARTAIDE BERRIA
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Jarduerak garatzeko hainbat bizilagunen, merkataritza-establezimenduren eta aurpegi ezagunen
lankidetza izan genuen. Plana epe laburrean garatu zen eta nabarmenduko genuke
erabiltzaileekinteresez hartu zutela jasotako zerbitzuak.

ONGI ETORRIA, HERNANIRA: HARRERA PLANA
2015eko urtean, Gipuzkoako Diputazioak aurrera emandako politikek, herri desberdinetan

harrera planak egitera bultzatu zuten, horrela Hernaniko Udalarekin batera, Hernanin, Harrera Plan
bati hasiera eman zitzaion. Gipuzkoako SOS Arrazakeria izan da, lan honi hasiera emateko ardura
izan duen elkartea, herriko Amher elkarte multikulturalarekin batera.

Aniztasuna, era barneratzailean kudeatzeko bidean, harreraren garrantzia azpimarratu beharra
dago, izan ere, oinarrizko zerbitzua izateaz gain, elkarbizitzarako bidean eman beharreko lehen
pausua da: ezin da harrera ulertu, elkarbizitzaren ikuspuntua kontutan hartu gabe. Herrian, harrerarako
tresna garrantzitsu bat sortzearen helburu, oinarri zein printzipioak markatu dira, eta hemendik
aurrera dauden erronkei zein egitekoei ere heltzeko tartea izan dugu.

Udalerrira bizitzera etorritako bizilagun berriei, ongietorria nola egin definitu da, elkarbizitzak
guztion bizitzan duen eraginaz oharturazi da, bizilagun berri zein zaharren arteko harremanak
bultzatu, elkar ezagutu eta aitortzaren garrantzia azpimarratu egin da, Udalak harrera egokia egiteko
bere ardura erakutsi eta konpromezua hartu du, elkarbizitzarako oinarriak finkatzen hasi dira, kultura
zein hizkuntza desberdinen aitortza bermatu nahi izan da, eta gure hizkuntza, euskara kohesiorako
tresna bezala ulertu dugu.

Azkenik esan, Hernanin ongietorri eta harrera ibilbidea hasi dugula, orain, herritar oro, udal,
gizarte eragile eta lantegieei kultur aniztasunean eta ONGIETORRIAN inplikatzen eta lanean
jarraitzeari gonbitea luzatzen diegu.

SOS Arrazakeria Tolosaldean
Gipuzkoako SOS Arrazakeriak Tolosaldean burututako ekintza nagusiena Informaziorako,

Aholkularitzako eta Salaketarako Bulegoa da. Bulegoa asteazkenetan irekita dago 16.00tik 20.00ra.
Artatzeko aurretik ordua eskatu beharra dago.

Bigarrenik aipatu beharra dago, BIZILAGUNAK 2015ak Tolosaldean duen partaidetza. Urtero
bezala, proiektuak dakarren zereginak modu koordinatu eta desentralizatu batean gauzatu dira.

Hirugarren puntuan, 2014an SOS Arrazakeriak eta Zutani Elkarteak, Tolosako Elikagaien
Bankuko ordezkaria, sortutako harremanarekin jarraitzen dute. Honez gain, bere izenean Gipuzkoako
Elikagaien Bankuarekin eta Europako Elikagaien Bankuarekin hitzarmen propio bat izenpetu du.
SOS Arrazakeriak Tolosan duen ordezkaritza elkarlean aritu da inmigrazioa eta gizarte bazterkeriaren
inguruko hitzaldia antolatzeko, bereziki gaurkotasuna duen gai bati lotuta: Ekialde Hurbileko pertsona
errefuxiatuen harrera.

Barne funtzionamenduari helduz, 2015an zehar bertako kolabolatzaile taldearen sendotzea eta
beraien jarraipena nabarmentzekoa da. Talde honen ahaleginetan aipatzekoa da: Tolosaldeako
etxekoandreen ahalduntzea eta gizartean bistaratzearen proiektuaren aurkezpena- Gipuzkoako
Foru Aldundiraren Parte Harte Aurrekontuen markoan.
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BERDIN. Oarsoaldeko sarea arrazakeria eta xenofobia diskriminazioaren aurka.

2015 urtean zehar Oarsoaldeko SOS Arrazakeriak, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren laguntzarekin, BERDIN izeneko sarea jarri du
martxan Oarsoaldeko eskualdean (Lezo, Pasaia, Errenteria eta
Oiartzun), arrazakeriak eta xenofobiak eragindako diskriminazio
egoerak detektatzeko.

Oinarrizko Eskubideen Europar Agentziaren (FRA) arabera,
galdetutako atzerritar pertsonen %55ek dio eraso edo
diskriminazio biktimak izan direla baina haietarik %18 bakarrik
ausartu da salaketa egiten. Arrazoiak dira beldurra, poliziarekiko mesfidantza, beren
eskubideez ezjakintasuna eta, orohar, ezertarako ez duela balioko ustea. Are okerrago,
salaketa egiteak bizitza konplikatu besterik ez diela egingo. BERDIN sarea tresna bat da egoera
hau aldatzeko.

Oraingoz, sarea 20 lagunek, 7 elkartek eta ikastetxe batek (HHI) osatzen dugu, eta «antena»
gisara dihardugu, beren ingurunean gertatzen diren eta atzerritar pertsonei eragiten dieten egoera
horiek monitorizatzen. Lan honetan, halaber, laguntzaile dira Oarsoaldeko udalak, beren gizarte
zerbitzuen sailen bidez, udal poliziak eta Oarsoaldea Garapen Agentzia. Errenteriako SOS
Arrazakeriaren Informazio eta Salaketa Bulegoak koordinatzen eta dinamizatzen du BERDIN.

2015 urtean zehar sarearen egitura finkatu eta «antenak» trebatu ditugu. Zer den diskriminatzea,
zein ingurunetan diskriminatzen den, zein den esperientzia arlo horretan, erabili beharreko
jokaera protokoloak… Horiek dira landuriko gaietako batzuk sareko kide den jendeak modu
eraginkorrean lan egin dezan.

BERDIN Facebooken: https://www.facebook.com/Berdinduz/?ref=hl
BERDIN bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=VCY7x_Pz3hE

Oarsoaldeko SOSen jarduerak

Gorroto delituen aurkako
tailerra Together Europar
Egitasmoaren baitan,
Errenteriako Udal Poliziari
emana Jose F. Cano de
la Vega Fuenlabradako
Udaltzain buruak eta
Mikel Mazkiaran SOS
Arrazakeriako abokatuak.
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Etxeko langileak.

Etxeko langintza, historikoki, emakumeen esku utzi
izan da, zehazki egoera ekonomiko-sozial eskasenekoen
gain.Egun, Euskal Autonomia Erkidegoan 30.000 bat lagun
dabiltza arlo horretan lanean, haietarik 14.000 atzerritar,
emakumeak %95. Beren jatorriko herrialdea utzi dute maila
sozio-ekonomiko hobea lortzearren eta ‘agindutako
lurraldera’ iristean hirugarren mailako herritar bihurtzen dira.
Haiek gabe, guk ezagutzen dugun ongizate gizartea ez
litzateke berdina izango. Haiek dira oinarrietako bat,
mendekotasuneko laguntzen eta etxeko zaintza pertsonalen
sistemari eusteko.

Etxeko langile horien ekarpena hain handia izanda
ere, maiz gehiegizko ordutegiak jasaten dituzte, soldata
apalak, lan kontraturik gabe, eta, orohar, egindako lana
ez da behar bezala baloratua gizartean. Hori dela eta,
2015 urtean SOS Arrazakeriak, Errenteriako Udalak lagunduta, hainbat ekimen antolatu ditugu
Errenterian, gizartea egoera honetaz sensibilizatzeko.

1. Etxeko lanaz zinema eta solasaldi zikloa:
- Niessen Zinemak. Irailaren 17an, «Criadas y señoras» filmaren emanaldia.
   Lety Salvador etxeko langilearekin solasaldia.
- Niessen Zinemak. Irailaren 24an «Cuidado resbala» dokumentalaren emanaldia.
   Solasaldia Sarai Arcerekin, Bizkaiko Etxeko Langileen Elkarteko kidea.

2. Etxeko langile etorkinen egoerari buruzko topaketa. Urriak 3, larunbata.
Aurkezturiko lanak:
- «Zaintza eta etxeko lan zerbitzuetako emakume etorkin langileen diskriminazio askotarikoak

Euskadiko Autonomia Erkidegoan. Txostengile, Julia Nogueira, Emakundek argitaratutako
txostenaren egilekidea.

- «Muga lausoak, biktima ikustezinak: laneko esplotaziorako emakume salerosketa Espainiako
etxeko lan zerbitzuetan». Txostengile, Laura Sales, Bartzelonako Surt Fundazioko teknikari
eta ikerlea.

   Hainbat arlotako 26 lagunek parte hartu zuten: sindikalista, etxeko langile eta ESK, Bidez Bide,
SOS Arrazakeria eta Esperanza Latina elkarteetako kideek.

Ekimen hauen emaitza eta ondorio, Errenterian lan talde bat sortu dugu SOS Arrazakeriak eta
sei etxeko langilek. Helburu dugu etxeko langileen autoorganizazioa bultzatzea lan baldintzak
hobetzeko eta haien egoera gizartean ikustaraztea sentsibilizazio kanpainen bidez.
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The Pirate Bay

Emakume errefuxiatua.

Gerrak desplazaturiko per-
tsona kopuruak errekor berri
izugarria iritsi du (UNHCR)

Asilo eta babes bila dabiltzan
pertsonen egoera etsigarria da.
ACNURen arabera, munduan
kasik 60 milioi lagun dago gerrak
desplazaturik. Inoiz ez da hain-
beste izan.

2015ean milioitik gora lagu-
nek zeharkatu dituzte Europako
Batasuneko mugak eta ehunka mila gehiago ari dira iristen. Halako egoeraren aurrean, EBeko
gobernuak tematuta daude mugako kontrolak indartzen, asilo eta babes politikak inplementatu ordez.
Horrela, krisi humanitario izugarria hauspotzen ari dira, eta jakin ez dakigu noiz eta nola amaituko den.

Errealitate izugarri honetan iheslarien erdiak baino gehiago ekamumeak eta adingabeak dira eta
haiek dira zaurgarrien eta babesgabeenak. Emakume errefuxiatuek babes neurri bereziak behar
dituzte. Sexu indarkeria eta jazarpenei aurre egiteaz gain, emakume haiek familien ongizatearen
ardura dute. Hori dela eta, maiz nahi gabeko ezkontzak onartu
behar dituzte, lan esplotazioa, pobrezia eta, orohar, muturreko
zaurgarritasuna, eta ez dituzte salatzen kanporatu ditzaten beldur.

Maiz ezkutukoa den egoera hau erakutsi nahi izan dugu
Errenterian egindako bi emanaldi eta solasaldirekin.

- Xenpelar aretoa. Azaroak 2. ACNURen dokumentala
Costa Rican errefuxiaturiko emakumeez: «Las aguilas
emprendedoras». Solasaldia Kateryna Kirsanova Lezon bizi den
ukrainar errefuxiatuarekin.

- Niessen Zinemak. Azaroak 3. Emakume errefuxiatuen
ikusezintasunaz dokumentala: «No existimos». Solasaldia Celine
Ngagula Arrasaten bizi den kongoar errefuxiatuarekin.

Errefuxiatuei buruzko Errenteriako Udaleko lan taldea.

2015eko udan, itxasoan itotako mutiko baten hilotza agertu zen Turkiako hondartza batean, asilo
bila Greziara zihoan iheslarien ontzi bat hondoratzean, eta haren argazkiak sumindura handia
eragin zuen gizartean. Ondorio, Espainiar estatuko hainbat udalek, tartean Bartzelona eta
Madril, «Harreraren aldeko hirien sarea» sortu zuten. Errenterian ere jende aunitz eskaini zen
boluntario gerratik eta miseriatik ihesean doazen pertsonak laguntzeko, eta hurbileneko
erakundeei, udalei eta aldundiari, eskatu zieten sare hartara gehitzea. Udalak batzarrera deitu
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zituen boluntarioak eta bertan
parte hartu zuten SOS Arrazakeria
eta Mugako Pello Aierbek eta
Rosabel Argote CEARekoak
(Errefuxiatuaren Laguntzarako
Batzordea). 60 lagun eta gehiagok
izen eman zuten boluntario gisara
eta «talde eragile» bat osatu zen
harrera sarea koordinatzeko. SOS
Arrazakeria, Gurutze Gorria eta
Caritas gain, talde horretan
Errenteriako bi mezkitak eta Arrats eta Oinez taldeek parte hartu zuten, udaleko Aniztasun Sailak
koordinatuta. Besteren artean, harrera protokolo bat diseinatu da europar herrialdeetara
Errenteriatik barrena babes bila doazen pertsonen behar gorrienei erantzuteko.

Errenteriako Informazio eta Salaketa Bulegoa.

2014 urtetik Oarsoaldeko SOS Arrazakeriak bulego bat du Errenterian, asteko egun guztietan
irekia bulego orduetan. 2015eko martxotik aurrera, astearte goizetan SOS Arrazakeriako abokatu
batek aholkularitza zerbitzua eskaintzen du atzerritartasunaz eta arrazakeria eta xenofobia
diskriminazioaz, Eusko Jaurlaritzaren «Aholku Sarea» sarearen barruan. Tarte horretan aurrez
aurreko 68 kontsultari erantzun diegu, haietariko hainbat Oarsoaldeko udalen gizarte zerbitzuetako
sailetatik bideratutakoak. E-postaz ere hainbat kontsultari erantzun diogu.

Eskuhartze komunitarioa.

-  Munduko Arrozak.
Munduko Arrozak urteroko hitzordu ezinbestekoa

bihurtu da Errenterian. Lau urteren ondoren, ekimen
arrakastatsua da eta geroz eta jende gahiago hurbiltzen
da arrozarekin egindako janari ugariak dastatzera.

Aurten, ekainaren 13an ospatu da eta partehartzaileen
artean Bolivia, Kolonbia, Kuba, Ghana, Maroko, Nepal,
Pakistan, Sahara, Honduras eta Senegaleko jendea izan
dugu, hala nola Errenteriako hainbat elkarte: Batasuna,
Centro Andaluz Aljarafe, Mikelazulo, Kolore Guztiak eta
Gamón 14 taberna. 436 janari plater banatu ziren, eta
partehartzaileek eta jendeak oro har irizten diote ezohiko
aukera dela bestelako kulturak ezagutzeko.
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 Bizilagunak.
Munduko Arrozen antzera, Bizilagunak ekimenak bertako eta etorkin jendeak hurbildu nahi ditu,

elkar ezagutu dezaten. Mugak gainditu, gizarte inklusiboagoa lortu, «bestearenganako» zurrumurru
eta estereotipoak baztertzeko, hori lortu nahi dugu. Ekimen honetan ere bitartekoa gastronomia da,
baina lekuak garrantzi berezia du: famili etxea. Gure etxeko ateak bestelako jatorri edo kultur ohiturak
dituztenei irekita, hurbiltasun keinu bat egiten dugu geroan ere arrastoa utziko duena, maiz
luzarorako adiskidantzari bide eman ere. Oarsoaldean 38 familia elkartu gara aurten, kasik  iazkoaren
bikoitza.

2016rako helburu dugu, familia partehartzaileen kopuru eta jatorriak gehitzeaz gain, Bizilagunak
ekimeneko jarduerak urte osora zabaltzea, familien artean elkartzeko guneak sustatzeko.
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BALANTZE  EKONOMIKOA
SOS Arrazakeriak erabat datxekio gardentasun politikari, baita alor ekonomikoan ere;

hartara, diruz laguntzen digutenek jakin dezakete beren ekarpenak modu eraginkor eta etikoan
erabiltzen ditugula. Hemen azaltzen dugu 2015eko gastu eta sarreren egitura, nabarmen
adierazita kaudimen ekonomikoa ematen diguten elementuak eta erakundeari zailtasunak
eragiten dizkiotenak.

          Sarrerak
2015ean 390.246,56 € sartu ziren. Instituzio publikoek

emandakoa da sarreren partida garrantzitsuena, garatzen
ditugun egitasmoengatik (297.019,84 €); ondoren dator
hainbat erakunde eta instituziori eskainitako zerbitzuen truke
jasotakoa (formakuntza mintegi, aholkularitza, hitzaldi, prentsa
zerbitzu, plan eta beste: 73.906,87 €); jarraian ditugu dohaintzak
(10.177,13 €); eta, azkenik, bazkideen kuotak (7.600,94 €).

Instituzioen laguntzari dagokionez, jarrain aipatuko ditugu
2015eko jarduerak gehien lagundu zituzten erakundeak: a) Gipuzkoako Foru Aldundia (140.917,15
€); Eusko Jaurlaritza (110.665,97 €); Europako Batasuna (33.647,29 €); Espainiako Lan eta Gizarte
Segurantza Ministerioa (24.500 €); Donostiako Udala (24.047,05 €); Errenteriako Udala (11.670,64
€) eta Hernaniko Udala (9.900,00 €).

Laguntza horiek lortzeko, 2015ean 30
egitasmo aurkeztu genituen 51 deialditan.
18 egitasmo onartu zizkiguten 25 deialditan.
Datu hauek ondo adierazten dute egindako
lanaren zenbatekoa eta egitasmoen
kalitatea. Aurkeztu eta landutako egitasmo
guztiek bete-betean dagozkie SOSen lan
eremuei. Egitasmoen kopuru eta anizta-
sunak gure finantzak indartzen ditu, baina
aurrekontuetan instituzioetatik jasotakoak
duen proportzio handiak kezkatzen gaitu, erakundeetan aurrekontu murrizketak egunean baitira.
Kuoten ekarpena alor landu beharrekoa dela deritzogu, handiagoa beharko lukeelako.

Gastuen egitura
8 emakumek eta 3 gizonek osatzen dute, boluntarioekin batera,

Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren egitasmo eta jarduerak aurrera
eramaten dituen talde profesionala. Pertsonal gastuak 263.323,87 €
izan dira, nominetan 207.479,52 € eta 58.844,35 € gizarte kargatan.
Lantalde hau, azken urteotan finkatzen ari, espezializazio eta gaitasun
handia lortzen ari da, eta SOSen lanari egonkortasun handia ematen
dio.

Ustiapen gastuak (jardueren antolaketa eta hornikuntza)
118.637,82 € izan dira.

Instituzioen laguntza (Egitasmoak eta zerbitzuak)

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Europako Batasuna

Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioa

Donostiako Udala

Errenteriako Udala

Hernaniko Udala

Gastuak
Pertsonala          Jardueren antolaketa eta hornikuntza

Sarrerak
Instituzioak      Emandako zerbitzuak       Bazkideen kuotak        Dohaintzak
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AMHER-SOS ARRAZAKERIAren

  1.  HARRERA ETA AHOLKULARITZA  
• Harrera jardunaldia gaztelera, frantsez eta ingelesezko itzultzaileekin. 6 lagunek parte

hartu zuten.
• Ongietorria:azken bi urteotan Hernanira etorri diren familia eta haurrei harrera. 50 lagun

bertaratu ziren, haur eta heldu. «Oporrak Bakean» programako hainbat familiak ere partu hartu
zuen.

1.1 Aholkularitza
• 500 kontsultatik gora izan ditugu.
• 115 lagun hartatu ditugu: 69 andre eta 46 gizon.
• Herritartasunak: Sahara, Maroko, Nigeria, Peru, Senegal, Nikaragua, Honduras, Ukraina,

Dominikar Errepublika, Mongolia, Bolivia, Errumania, Kolonbia, Pakistán, Ginea Konakry,
Ekuador, Errusia, Uzbekistan, Moldavia, Indonesia, Aljeria eta Euskal Herria.

• 5 kasu berezi. 15-20 kontsulta.

Elkartearen lana 10 arlotan banatua dago:
Barneko arloak Kanpoko arloak

1.1.1 Landutako gaiak:

Ordenagailu gela.

Zerbitzu hau boluntarioek

eta praktiketako ikasleek

kudeatzen dute. Urtean

zehar 50 lagun inguruk

erabili dute.
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2. ERROTZEA ETA SENTSIBILIZAZIOA

Honako jarduerak egin dira urtean zehar:
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3. HEZKUNTZA

3.1. Euskarazko eskola errefortzua eta laguntza etxerako lanetan.

Ikasturtean zehar 3 pertsona erretiratuk astero eman diete eskola errefortzua Senegal,
Nigeria eta Hondurasko haurrei.

Bestalde, praktiketako ikasle bat 175 orduz aritu da errefortzu gisa Urumea ikastolan
eta La Inmaculadan.

3.2. Pertsona helduentzako gaztelera ikastaroak.
••••• 2015-2016 ikasturterako 4 talde antolatu dira maila eta ordutegien arabera (goiz eta arratsalde).

••••• 3 emakume boluntario dira irakasleak.

••••• Taldeak 4 eta 6 lagunen artekoak dira (gehienak emakumeak). 16 lagun denetara..

••••• Sukaldaritza ikastaroak gaztelera ikasteko. 6 lagun dabiltza ikastaro hauetan, astean 2 orduz.

3.3. Pertsona helduentzako euskara ikastaroak.
• Banaiz Bagara elkartearen eskutik, larunbatetan. Denbora gehiago duten lagunak

herriko euskaltegietara bideratu ditugu.
• Bigarren seihilekoan, euskara etxeko zaintzatan erabiltzeko eta euskara hastapen

ikastaroak sustatu dira.

4. HAUR ETA GAZTEEN GIZARTERATZEA
4.1 AMHERLEKUAK
• Haurrentzako AMHERLEKUAK antolatu dira abuztuan zehar.

• Astean bitan, 4 orduz bakoitzean. Bertako 10 gazte boluntariorekin

• Partehartzaileak: 9 neska eta 6 mutil, Nikaragua, Honduras, Nigeria, Sahara, Uzbekistan,

Senegal, Maroko eta Ekuadorretik etorritakoak.

4.2 Gazteen gizarteratzea
• Bizilagunak, gazteen arteko 14 bazkarirekin. Bazkari amaieran Hernaniko gazteen Gaztetxera

bildu ziren, ekimena ospatzeko hainbat herrialdetako musikarekin eta tearekin.

  NABARMENTZEKOA:
- Partehartzaileen kultur aniztasuna.
- Bizi historien balorazio ona.
- Partehartzaileen arteko adiskidetasun eta
elkartasun loturak indartzea.
- Bizipenen partekatzea haurtzaroko jola-
sei buruz, genero harremanei eta kultur in-
gurune desberdinetako ezaugarri matxis-
tei buruzkoak.
- Elkarren artean egin eta irakurritako Adie-
razpena (Bilgune Feminista, Autodefentsa
Feminista, Institutua… besteren artean).

5. HELDUEN
GIZARTERATZEA

5.1. Baratzea

• Urtean zehar, 20 emakumek eta

gehiagok parte hartu dute baratzeko

lanetan. 7 emakumek osatu talde finko

bat dago, eta beste 13 tarteka aritzen

dira, ahal duten denboraren arabera.

• Ongarria elkarteak erosten du,

gehienez ere urteko 300 euro. Aurrekontu
horretatik aurten 90 euro soilik gastatu
dira.
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5.2. Ekintzailetza.
••••• Andoaingo Lanbideren formakuntza funtsarekin harremanetan jarri gara: AMHERi lotutako

bi gizonek ikastaroa egin dute proiektua lantzeko.

••••• Solasaldi bat antolatu da, proposamenak partekatzeko kooperatiba eta bestelako
autoenplegu motei buruz.

••••• Curriculuma egin. Datu hauek Enplegu burtsarako gorde dira.

6. EMAKUME TALDEA

7. KOMUNIKAZIOA
1.Jarduera, deialdi eta

ikastaroen informazioa: elkar-
teak antolaturiko edo bazkide,
boluntario eta erabiltzaileen
interesekoak izan daitezkeen
jardueren berri ematen da e-
postaz, mezuen bidez eta
Elkartearen Facebook orrian
argitara emanda.

2. KAIXO buletinaren ar-
gitalpena: aurten 29, 30, 31 eta
32. zenbakiak argitaratu dira.

3.Urteko jardueren memoria, balantze ekonomikoa eta memoria grafikoa.
4.Memoriaren aurkezpena urte amaierako jaian.

8. ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK ETA LAGUNTZA SAREA
Lan hau Etxe Kaleratzeak Stop, Hernaniko eta Andoaingo Caritas eta Donostiako Gurutze

Gorriarekin batera egin da. Gehi pertsona errefuxiatuen harreraren inguruan egin den udal lana.

- Lehen aldia da jarduera bat egiten dena

hainbat elkartek deituta eta haien arteko

topagunea izatea immigrazioa eta Kultur

Aniztasuna.

- Gazteen partehartzea, nola antolatzen hala

parte hartzen.

8.1. HERNANIKIDETU:
Otsailean AMHERek HERNANI-

KIDETU egitasmoan parte hartu
zuen, Hernaniko beste elkarte,
enpresa eta erakundeekin. Abiapuntu
horretatik harremanetan jarri gara
honako erakunde hauekin:

· ORONA FUNDAZIOA:
· KARABELEKO:
· FLY GROUP

  NABARMENTZEKOA:
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8.2. ETORKINAREN EGUNAren ospakizuna
· Abenduaren 30ean jai giroko elkarretaratzea egin zen, Hernaniko hainbat elkartek deituta.
· Elkarte deitzaileak: Etxe Kaleratzeak Stop, Sutu, Hernaniko Parrokiarteko Caritas,

Cooperación, Berdintasuna, Hernaniko Udala.
· 100 lagun inguruk parte hartu zuten.

8.3. EHU/UPV praktika hitzarmena
EHU/UPV Euskal Herriko Unibertsitatearekin praktiketako hitzarmena lotu zen. 4 ikaslerekin.

     9. EGITASMOEN KOORDINAZIO OROKORRA

Urtean zehar AMHERen antolaketaren berregituratzeari ekin zaio. Bi arrazoirengatik:
1.- Jarduerak eta lan arloak gehitu egin dira.
2.- Elkarte barruko boluntariotza sendotzeko.
Prosezu honetatik, HAMAIKA LAN izeneko zerbitzu zerrenda bat osatu zen, eta bertan

jasotzen dira sei lan arlo kanpokoak eta lau lan arlo barnekoak.
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BIZILAGUNAK
Ekimen honen helburua, pertsona eta familia atzerritar eta euskaldunak lehen aldiz otordu batean

haien bizilekuetan biltzea da. Jarduera hau, beste urte betez, aldi berean EBko eta Afrikako herrialde

hauetan ere burutu da: Txekia, Portugal eta Cabo Verde. Gure herrialdean otordu hauek burutu ondoren,

Donostiako Victoria Eugenia antzokian aintzatespen publiko bat egin zen. Ekimen honen bitartez,

eta duen gaitasun biderkatzaileri esker; elkarretaratze guneak, elkarrenganako ezagutza eta eskubide

berdinak dituzten pertsona ezberdinen arteko elkartasuna indartu eta sustatu nahi izan da. Gainera,

dokumental bat gauzatu zen, Victoria Eugenia antzokiko ekimenean plazaratua izan zena.

2015eko azken edizioan, 214 otordu gauzatu dira Euskal Autonomi Erkidegoko eta Nafarroako

39 hiri eta herrietan:  Donostia, Gasteiz, Bilbo, Aginaga, Alegia, Andoain, Anoeta, Antzuola, Barakaldo,

Basauri, Beasain, Berastegi, Bergara, Durango, Errenteria, Getxo, Hernani, Hondarribia, Ibarra,

Irun, Iruñea, Irura, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasai Antxo, Pasai Donibane, Tolosa,

Trintxerpe, Tutera, Urretxu, Villabona, Zaldibia, Zarautz, Zumaia, Zumarraga.

Hau da, 428 familia, honen zentzu zabalenean hitz eginda, kultura, ohitura edo jatorri ezberdinak

dituztenak, ordu batzuk elkarbanatzen haien artean ezagutzeko. Gutxi gora behera 2200 pertsonek

ikusi ahal izan dute aniztasuna eta ezberdintasunen atzean ezaugarri eta bereizgarri oso antzekoak

dituzten pertsonak daudela. 30 nazionalitate baino gehiago, Nafarroa eta EAEko 39 hiri eta herrietan

bizileku dutenak hain zuzen.

Victoria Eugenia antzokian abenduaren 5ean egindako ekitaldian, errepresentazio instituzionalak

aintzat hartu ziren. Honela SOS Arrazakeriatik gonbidapen espezifiko bat egin zitzaien beste lurraldeetako

agente sozial eta instituzionalei, ekintza honen inpaktuaren gaitasuna areagotzeko asmoarekin.

Gipuzkoa Solidarioa
Behin berriro ere, Donostiako Viktoria Eugenia antzokian 600 lagun elkartu ziren, haietariko

gehienak 15 egun lehenago Bizilagunak egitasmoko bazkarietan parte hartutakoak.
Ekimenak helburu du pertsona etorkinek gure gizarteari emandakoa aitortzea eta Gipuzkoa

solidarioari eta haren protagonistei balioa ematea, jarduera hori eduki politikoz jantzita. Hartara,
instituzioen babesarekin, Bizilagunak egitasmoan parte hartutakoei diploma bana eman zitzaien, eta
antzokira bertaratu ziren tokiko, foru eta autonomiako instituzioetako ordezkariak.

Oraingo honetan, ezin bestela, gai nagusia pertsona errefuxiatuak izan ziren, Europara iritsi
nahian kanporatuak diren horiek. Antzezlanak, aktore ezagunek elkartasunez antzeztua, oholtzara
ekarri zuen alderdi xenofobo baten mitina, Europan hainbeste ugaltzen ari diren horietako batena.
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Liderrak mezu xenofobo jakinak bota zituen, eta hainbat antzezlek aurre egin zioten, bertan ziren

pertsona errefuxiatuei hitza emanez. Denon artean diskurtso horien gezurkeria agerian jarri zen.

SOS Arrazakeriaren izenean, Agustin Unzurrunzagak logika arrazista horiek salatu zituen eta

Lucia Ariasek eskerrak eman zizkien aurtengo Bizilagunak ekimenean partu hartutako 2.000

lagun eta gehiagori.

Ekitaldiaren amaieran, ardo, freskagarri eta zizka-mizka batzuen gozora bildu zen jendea,

Gipuzkoa Solidarioaren 6 alditan harilkatutako harremanak berritzera.

ZURRUMURRUEN AURKAKO SAREA
Sos Arrazakerian pentsatzen dugu jarrera ezkorrak ekiditeko moduetako bat dela

biztanleriaren artean zabalduta dauden hainbat aurreiritzi des-eraikiko dituzten mezuak hedatzea.

Migrazioaren fenomenoarekiko gero eta aurkakoagoa den iritzi publikoaren aurrean esku

hartzeko mekanismoak beharrezkoak dira etorkinen kolektiboaren inguruan sortzen diren

zurrumurruen eta estereotipoen aurka lan pedagogikoa eginez.

Bartzelonako Udalak eta gizarte-eragileek sustatutako «Xarxa Antirumors»ekimenaren

eredua jarraituz, 2014. urtetik Zurrumurruen aurkako Euskal Sarea sustatu dugu, EAEko elkarte

eta erakunde desberdinek osatuta. Sareak, giza-eskubideen, kulturartekotasunaren eta

arrazakeriaren kontrako ikuspegitik; gizarte-eraldaketarako estrategia bat garatzen du. Estrategia

horren identitate-zeinu oso esanguratsuak dira, batetik, erakunde publikoen, gizarte-erakundeen

eta pertsonen sustapen partekatua; eta, bestetik, politika publikoen eta herritarren mugimenduen

ekimenaren oinarrizko elementuen konbinazioa.

Zurrumurruen aurkako estrategia estuki lotuta dago hainbat ikuspegirekin: generoa, gizarte-

inklusioa, aniztasun funtzionala, aniztasun erlijiosoa, orientazio sexuala, belaunaldi-artekoa.

Izan ere, ikuspegik horietatik guztietatik, aurreiritzi eta zurrumurru faltsuek kalte handia eragiten

baitiote gizarte-kohesioari.

ZURRUMURRURIK EZ Red vasca Antirumores ekimenak ondoren helburuak ditu, hasiera

batean:

1. Zurrumurruen aurkako estrategiarekin eta, ondorioz, diskriminazioaren eta xenofobiaren

prebentzioarekin eta horien aurkako borrokarekin, lotutako praktika onak ezagutzeko eta

aztertzeko espazioa izatea.

2. Elkarlaneko edota koordinatutako lan-esperientziak sustatzea (bereziki, sarean

partekatuak izan daitezkeen eta interesa duten erakunde eta entitateei eskain dakizkien formazio

prozesuak diseinatzea, ezagutza hedatzeko dokumentazioa eta materialak sortzea eta

zurrumurruen aurkako ekimenen katalogoa osatzea).

3. Euskadin sortzen diren zurrumurruen aurkako esperientziak hedatzeko eta horien eragin

soziala biderkatzeko kanal bat eskaintzea.

4. Esperientziak eta helburuak partekatzeko eragile sozial eta erakunde berriak sarera

erakartzea.
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Elkarlanerako espazio formal eta antolatu baten beharrari erantzunez eta sarearen hirugarren

helburuarekin bat eginez, honako webgunea jarri da martxan:   www.zurrumurrurikez.eus

Bestalde, 2015. urtean zehar Zurrumurruen aurkako hainbat formazio-ekintza garatu dira.

Formazio-ekintza horiek tailerrak izan dira, aurreiritzien, estereotipoen eta zurrumurru faltsuen
aurka egiteko beharrezkoak diren diskurtsoakeraikitzekoerremintak eskuratzera

bideratutakoak. Tailerrak egin dira Soraluzen, Antzuolan eta Tolosaldean. 2016rako beste

hainbat proposatu dira.

Zurrumurruen aurkako gure lanaren LAGUNTZA-MATERIALAK
-Komiki-txartelak: zurrumurru nagusiekin, gizartean hedatuen daudenekin. Txartel bakoitzak

zurrumurru bat jasotzen du eta azaltzen du modu labur eta argian zergatik den faltsua. Osasuna,
hezkuntza, etxebizitza eta abar.

-Esku-orriak: zurrumurru zabalduenak eta horien faltsutasuna erakusten duten arrazoiak,
datuak eta argumentuak jasotzen dituen gida txikia. Poltsikoan edo diru-zorroan eraman daitekeena.
Autobusean edo trenean goazela entretenitzeko balio izateaz gain, zurrumurruak deseraikitzeko
giltzarriak ematen dizkigu. Zurrumurruen kriptonita, aizue!

-Zurrumurruen aurkako panelak. Zurrumurruen aurkako sarea osatzen duten udalerrietan, toki
estrategikoetan jarriko diren hamar panel dira, zurrumurru nagusiak lantzen dituztenak. Horrela,
anbulatorioan artatuko gaituzten zain gauden bitartean, jakin ahal izango dugu, ezetz, ez dela egia
etorkinek behar baino gehiago erabiltzen dutela osasun sistema, ez dutela apendizitisaren ebakuntza
hemezortzi aldiz egiten «doan» delako. Edo, ikastolatan, harrera egingo digu panel batek zeinetan
azaltzen den, o sorpresa! ume etorkinek
ez dutela joaten diren ikastetxeetako
ikasmaila jaisten.

«Zurrumurruez!» Gipuzkoako
zurrumurruen aurkako sarea sendotzeko
urrats bat gehiago egiteko unea da,
egindako lana hedatuz eta sakonduz.
2015. urtean zehar helburua izan da
azken urteetan egindako formazioa eta
sentsibilizazioa kontsolidatzea.
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Urretxindorra Proiektuta (Jagole Proiektua)
Urretxindorra / Ruiseñor nerabezarora iristear dauden haurrentzat jagole egitasmoa da. Hau

jatorri migratzaile eta esklusio arriskua duten horiei zuzendua dago eta ikasle unibertsitarioekin
elkartuz gauzatzen da.

Egitasmo hau,  harrera gizartera egokitzeko arazo ezberdinak dituzten haur hauen garapen
pertsonalean laguntzeko eta inklusio sozialean laguntzeko asmoarekin egiten da.  Jagoletza
kontzeptuaren atzean dagoen ideia da sortzen den erlazio pertsonalari esker (konfiantza eta

atxikimendua, ) jagolea haurrarentzat eredu positiboa
bihurtuko dela . Halaber, erreferente bat ere. Jagolearen
errefortzu positiboari esker,  haurrak bere konfiantza
pertsonal eta soziala garatu eta indartuko ditu; bere
auto-estimua hobetuko du eta baita bere gaitasun
pertsonal, funtzional eta sozialak ere.

Amara Berri, IES Zubiria-Manteo BHI, Donostiako
IES Altza BHI, Oreretako Koldo Mitxelena eta IES – BHI
Hernani ikastetxeetako arduradunekin elkartu ginen.
Jagoleak Euskal Herriko Unibertsitateko (Psikologia
Fakultatea), Mondragon Unibertsitateko (Hernanin) eta
Deustuko Unibertsitateko ikasle boluntarioak dira.

Aipaturiko laguntzaileez gain, hainbat erakunderen kolaborazioa aipatu behar da:  Real Sociedad
Fundazioa, Gipuzkoako Saskibaloi Federazio, GBC, Irun-Oiasso-ko Museo Erromatarra, Donostiako
Akuariuma, Kutxa Fundazioa, Orona Fundazioa, Donostia Kultura eta Kutxa Ekogunea izan dira
modu batera edota bestera laguntza eskaini duten erakundeak. Adostutako kolaborazio hauei esker,
jarduera, ikuskizun,  tailer edota aisialdi jardueretan parte hartzeko aukerak eskaini dituzte.

EUROPAR PROIEKTUAK
Gure esperientzia Europa mailako proiektuekin 2003an hasi zen, ondorengo jardueretan parte

hartzen: «More Colour in the Media» sarean, «Xenoclipse» sarean, «Roots&Routes», eta abar. Jarduera
eta ekintza hauek hedabideetako diskurtsoetara
zuzenduta daude eta unibertsitateetako edo
hedabideetan espezializatuak dauden bazki-
deekin aurrera eramaten dira. 2003tik aurrera,
erakundeen eta gaien alderdi areagotu genuen
eta 2010tik aurrera,gure parte-hartzea Europa
Mailako Proiektuekin lan ardatz adierazgarri
bat izatea bihurtu da. Adibide bezala, «La familia
de al lado», «Face 2 Face»,» BRIDGE-IT», «Bor-

derline/Evaluación de la Directiva de Retorno»
eta «Promoviendo la participación política de
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personas inmigrantes» daude. 2013tik aurrera, Europar dimentsioa duten proiektuetan presentzia
gehiago daukagu, EBk finantzatutakoak; esperientzia, jakin-min eta praktika-on hartu-eman iturri
garrantzitsu bat bezala eratu da. Eta aukera ematen digu elkartasun sareak josteko beste europar
erakundeekin; Globalki pentsatu eta lokalki eraginez. 2015urtean, batez ere, bi proiektu eraman
ditugu EBko finantziazioarekin, beste europar erakundeekin batera lan eginez.

TOGETHER
 Gizarte Zibila eta polizia ahalduntzen,

gorroto delituak ikusgai egiteko proeiktua
Proiektu honen helburua polizia eta gizarte zibilaren

gaitasunak hobetzea da gorroto delituak ikusgai egiteko

Espainiar estatua, Italia,Txekiar Errepublika eta Txipren.
Proiektuaren berariazko helburuak hauek dira:

- Polizia eta GKEen gaitasunak gorroto delituak
identifikatzeko eta salatzeko, eta Biktimekin elkarrekin eragiteko

ahalmenak sakondutzea.
- Gorroto delituen datu bilketa hobetzea eta metodologia berriak sortzea eta ezartzea;Poliziari

eta GKEei zuzenduta.
- Polizia eta gizarte zibilaren arteko sare lana eta kolaborazioa sakontzea, estatu eta nazioarte

mailan, informazio trukerako eta gorroto delituen segimendurako.
2 urteko iraupena izanik,  lehenengo urtean, gorroto delituetan formazio integralasortu dugu eta

ezarri egin dira formazio sesio desberdinak polizia eta GKEekin inplikatutako herrialdetan. SOS
Racismo Gipuzkoak 4 formazio eman ditu gorroto delituetan:

- Polizia eta Larrialdi Euskal Akademia, Arkaute. 2015/10/16. 32 parte-hartzaile,
BILTZENeko kolaboraziorekin batera emanda eta Miguel Angel Aguilarekin batera, Bartzelonako

Fiskal Berezia Gorroto Delituentzako.
- Donostiako Udal Polizia. 2015/11/2.49 parte-hartzaile, BILTZENeko kolaboraziorekin

batera emanda eta José Francisco Cano de la Vegakin, Fuenlabradako polizia burua.
- Errenteriako Udal Polizia. 2015/11/3. 22 parte-hartzaile, BERDIN sarearen kolaboraziorekin

batera emanda eta José Francisco Cano de la Vegakin, Fuenlabradako poliziaren burua.
- Gizarte zibilaren Erakundeak, Errenteria. 2015/12/17. 17 parte-hartzaile, BERDIN sarearen

kolaboraziorekin batera emanda eta Javier Sáez del Álamokin, Ijitu Idazkaritzakoa.
Informazio gehiago nahi izanez gero,kontsultatu hurrengo web-a: www.togetherproject.eu ,

Facebookeko profila:Together: fighting against hate crimes eta twitter @NoHateCrime

PRISM
Aurreikusi, zuzendu eta ahuldu gorroto diskurtsoa hedabide berrietan

EBk finantzatutako proiektu hau Europako 5 herrialdeetan egiten da (Italia, Espainia, Errumania,
Erresuma Batua eta Frantzia). Bere helburuak hedabide berrietan gorroto mezuak ikertzea eta
aurreikustea, profesionalen gaitasunak hobetzea praktika onen trukaketarekin gorroto diskurtsoaren

aurka eragiteko etagazteak sentsibilizatzea gorroto diskurtsoak dakarren arrisku sozialaz.



31

Urte honetan gauzatzen ari garen jarduerak hurrengokoak dira:
· Konparaketa ikerketa bat burutzea, inplikatutako herrialde desberdinen eremu legala aztertzen
· Gorroto diskurtsoak hedabide berrietan eremu ikerketa baten konposizioa, sare sozialen mapeo

bati eta gazte edo gorroto diskurtsoen biktima potentzialei eta profesionalei zuzenduta.
· Praktika onen bilketa eta hartu emana gorroto diskurtsoaren aurka eragiteko kazetari, blooger

eta sare sozialen administratzaileekin.
· Proiektuaren komunikazio eta dibulgazio lanak.

Informazio gehiago nahi izanez gero ,kontsulta ezazu hurrengo web-a www.prismproject.eu,
Facebookeko profila PRISM Project - Against racism and hate speech online eta twitter @prism_eu

Europako gazte trukaketa programa:  ERASMUS+
Erasmus+ programaren barruan, parte hartu genuen 4 kazetari gazte eta 6 unibertsitateko

ikasle.  Bertan gonbidatutako 80 gazte europarrenelkarretaratzearen bitartez «Dibertsitatea
nola informatu»landu genuen.  Catanian izanda, Italia, 2015ekourriaren 13tik 19ra.

MUNDUKO ARROZAK
Beste behin, SOS Arrazakeriak parte hartu zuen Arroces del Mundo/Munduko Arrozak

antolatzen. Zortzi urte dira ekimen hau Donostian garatzen denetik. Festa eta aldarrikapena
uztartzen dituen ekimena da eta sustatu nahi ditu gizarte-partaidetza, normaltasun parametroetatik
garatutako harremanak eta gure auzoetan bizi diren pertsonen integrazioa, izan hemengoak edo
beste toki batzuetatik etorritakoak. Euskal Herriko hiriburu guztietan aldi berean garatzen den
ekimena da: Bilbo, Gasteiz, Iruñea eta Donostian. Arroza baliatzen da unibertsaltasunaren eta
aniztasunaren sinbolo gisa. Arroza, kultura guztietan erabiltzen den osagai komun gisa, baina
prestaketari, koloreari, zaporeari dagokionez, izan dezakeen  aniztasun guztiarekin, oso sinbolo

egokia iruditzen zaigu gure auzoetako unibertsaltasuna eta aniztasuna
irudikatzeko eta pertsona eta kultura arteko harremanek egiten duten
ekarpen aberatsa ikustarazteko.

Eta, horregatik, helburua ikustaraztea delako, espazio publikora
irteten gara, Donostiako Alde Zaharreko Trinitate plaza okupatzen
dugu, gure harreman-sare zabala osatzen duten talde eta gizarte-
mugimenduak; etorkinen elkarteak; gure auzoetako bizilagunak eta
abar gonbidatzen ditugu festarekin eta aldarrikapenarekin bat egin
dezaten eta, batez ere, mosaiko hori osatzen duten kultura eta
pertsona horiekin guztiekin, harremanen aniztasunaz eta
aberastasunaz goza dezaten.

Munduko arrozak gizarte-mugimenduetatik sortutako ekimena
da, izaera herritar eta auto-kudeatua du erabat eta ez du erakunde
publikoen inolako ekarpenik, kalea okupatzeko behar diren baimenak
izan ezik. Helburu nagusia da pertsona eta talde anitzek parte
hartzea gure artean ditugun kultura desberdinen aberastasuna
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erakusteko. Horregatik egiten diegu gonbidapena talde desberdinei ekimenen bat gara dezaten:

musika, dantza, umeentzako jolasak, antzerkia, ekimenaren inguruko irratsaioa, kalejira, jakien

dastatzea, erakusketak, etab. Jasotako ekarpenekin Plataformak eguneko programazioa osatzen

du eta ekimenak aukera ederra eskaintzen du estereotipo eta aurreiritzi pertsonal eta sozialak

alde batera uzteko; eta, diferenteak direnen gizarte-integrazioaren eta elkarbizitza normalizatuaren

aldeko jarrerak garatzeko.

POBREZIAREN AURKAKO ASTEA
Erreferentzia gisa urriaren 17a, Pobreziaren aurkako Nazioarteko Eguna, hartuta antolatu da

azken bederatzi urteetan pobreziaren aurkakako astea Gipuzkoako, EAEko eta estatuko hainbat

udalerritan.

Ekimena, Zero Pobrezia Plataformak sustatua da. Plataforman parte hartu dugu sortu zenetik.

Aurten, EEBBen eta EBren Atlantiko-arteko Merkataritza eta Inbertsio Hitzarmena (TTIP,

Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones) ardatz gisa hartuta, Euskadiko hainbat gizarte-

kolektibok eta plataformak merkataritza-akordio horren ondorio ekologiko, sozial, laboral eta

ekonomikoak salatu zituzten, TTIP: saria edo ziria lelopean.

Horretarako, era honetako ekimenak garatu genituen:

- Bizikleta martxan, Haizearen Orrazitik Bulebarrera.

- Bizikleta martxa amaitutakoan kale-antzerkia Oihulari Klown taldearekin.

- Ken Loach-en «The Navigators» Zine Foruma.

TRINTXERPETIK DONOSTIARA
MARTXA ARRAZAKERIAREN AURKA

Hemeretzigarren urtez segidan, martxoaren 22an, Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako
martxa egin zen Gipuzkoako SOS Arrazakeriak eta Medicus Mundik eta Euskadiko GKEen
Koordinakundeak antolatuta eta Gipuzkoako 56 elkarte eta sindikatuk babestuta.

Aurtengo leloa honakoa izan zen: «1. Lxs de casa. Etxekoak guztiok Gara». 63 elkarte eta
gizarte-kolektibok babestuta, aurtengoan bertakoak eta etorkinak parez pare jartzen dituen nazionalen,
bertakoen, lehentasunaren inguruko ideiak baztertu nahi izan genituen.

Bosgarren urtez segidan, kanpaina Diseinu Grafiko Goi Mailako Heziketa Zikloa Usandizaga BHI
/ Ciclo Formativo Superior de Diseño Gráfico IES Usandizagako ikasleen eskutik egin da.

(http://www.usandizaga.com/design/)
Martxaren aurkezpena egiteko prentsaurrekoa elkarteek eta Usandizaga BHIko ikasleek egin

zuten, Koldo Mitxelenaren sarreran «flashmob» bat eginez, zeinetan irudikatu zen podio bat
irabazlerik gabekoa, edo guztiok irabazle ginena.

22ko martxan 700 bat lagunek parte hartu zuten eta martxaren amaieran Bulebarreko Kioskoan
manifestu bat irakurri zen.
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BERTAN…
ZERO POBREZIA

(POBREZA CERO)
2005.urtean GGKE-ko estatu mailako koordinatzaileak pobreziaren aurka

mobilizatzeko kanpaina global baten markoaren barruan biztanleria zibilari
deia luzatu zion. Pobreziaren Aurkako Ekintza Globala (gazteleraz GCAP
deritzona) deiturikoa estatu mailan Zero Pobrezia Kanpaina izenarekin izendatu

zen. Urte horretatik aurrera hainbat plataforma martxan jarri zen. Gipuzkoa izan
da geroztik plataforma gehien mobilizatu dituen lurraldea. Euren artean

Donostiakoa nabarmentzen da zeina aktibo mantendu den urte guztian zehar, bere
baitan 25 antolakundetik gora barneratuz. Bere helburua pobreziaren aurka

borrokatzeko gizarte sektore guztietako jendearen inplikazioa lortzea da. 2000.urtean 189 Estatu eta
Gobernu buruek Milurtekorako Garapen-Helburuak hitzarmena izenpetu zuten. Geroztik, 11 urte
igaro dira eta buruzagi politikoek euren promesak urratzen jarraitzen dute. Estatu buruen jarrera dela
eta «Zero Pobrezia» plataformak bere ekintzetan gizarteari dei egin zion mobilizatu zedin promesak
betetzeko presionatuz eta hauek betetzeko eskatuz. Milurtekorako Garapen-Helburuetako promesak
betetzea eta honen bidez pobreziaren amaiera eskatzea izan ziren helburuak.

SARGI
Sargi AsoziazioaGipuzkoako 21 antolakunde sozialek eratzen dute. Euren helburuak gizartearen

hirugarren sektorearen papera erreklamatzea eta gizarte-egoera ahuleko taldeen defentsa
koordinatzea dira. Inplikaturiko elkarteek zerbitzu ezberdin ugari eskaintzen dute, besteak beste:
harrera, informazioa eta orientazioa edota lan mundurako formakuntza edo gizarte-hezkuntzako
formakuntza.

Berez plataforma 2005.urtean sortu zen eta urte horretatik aurrera talde mailako funtzionamendu
koordinatua izan du. Plataforma hau 2011ean elkarte bihurtu zen, izan ere, honela entitate juridiko
bezala erakunde mailan onarpen maila handiagoa lortuko zuen eta aurretik ezarria zegoen dinamika
aldatuz bakoitzak bere kontura lan egitetik elkartuta egitera pasatu ziren; honela oihartzun handiagoa
lortuz. Gainera, Elkartea osatzen duten erakundeek Bizkaia eta Arabako erakunde sozialekin
koordinazio maila hobeago bat ere lortu nahi dute. Honekin, EAE-ko lurralde ezberdinen arteko
elkartasun handiagoa lortuz Eusko Jaurlaritzaren aurrean.

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN
GIZARTE INKLUSIORAKO AHOLKU-BATZORDEA

SARGI Asoziazioko kide garenok Inklusio Sozialerako Aholku-Batzordean parte hartzen dugu.
Batzorde hau Gipuzkoako Diputazio Foralaren zerbitzu sozialetan eragiten duten Politika Sozialen
departamenduko kontsulta organo bat da. Bertan, parte hartzen duten erakunde eta organismoak
erlazionatuak daude exklusioarekin eta baita egoera honetan dauden biztanle sektoreen ongizatea
lortzeko planifikazioen kolaborazioan eta politika eta ekintzen jarraipenean ere.
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ESTATU MAILAN…

Gipuzkoako SOS Arrazakeria SOS Arrazakeria Federakuntzaren parte da. Bere
idazkaritzaren eta Federakuntzaren dinamizazioaren eginbeharrei erantzuten die.

Aurreko urtean (2015) Urteroko Arrazakeria
eta Xenofobiaren Informea gauzatu zen
Honen lehen edizioa 1995. urtean egin zen. Urte horretatik aurrera SOS

Arrazakeriak Espainia eta Europako arrazakeria eta xenofobiaren egoera aztertu

ditu, hauek azaltzen diren tipologia eta gune espazialak aipatuz: atzerritartasun

eta harrera politikak, ultra eskuineko politiken hazkundea, lan munduko

diskriminazioa, etxebizitzarako sarbidearen egoera, hezkuntza sistema, poliziaren

abusuen edota eraso arrazisten kasuak.

Aurtengo edizioan, 2014an gertatutakoari dagokionez, arrazismoari lotutako

diskriminazioei buruzko denuntzien ikerketa sakon bat egin da, non Informazio

eta Denuntzia Bulegoetatik jasotako informazioa jaso den. Informazio hau

jasotzen diren bulegoak federakuntzaren parte diren zazpi lurraldeetakoak dira.

Edizio honek, aipaturiko denuntzien informazioaz gain, gorroto delituen estatistika ofizialak, Europako

proposamenak eta gai hauei buruzko epaiketei buruzko datuak aurkezten ditu.

Europar politikei dagokienez, gogoratu behar da 2014. urtean Mediterraneo itsasoko zorigaitz

humanitarioak azpimarratu dutela. ACNUR-ek dioenaren arabera, 3419 pertsona hil ziren 2014an

Europara iritsi nahian Mediterraneo itsasoa gurutzatuz. Bestalde, Europa protagonista izan zen urte

honetan maiatzak 25ko Parlamentu Europarreko hauteskundeak zirela-eta. Hauek azpimarragarriak

izan ziren, zeren eta eskuin muturreko alderdien hazkundea eman baitzen eta honek gorrotoaren

ideia gero eta larriago bat zabaldu baitzuen.

Politika migratzaileen ikuspegia Estatu Espainiarrean Ceuta eta Melillan oinarritu da. «Hesien

jauziak» gobernu espainiarra egoera zail batean kokatu dute, eta honek legedia aldatuz eta hainbat

erakunde internazionaletatik kritikatuak izan diren ekintzekin erantzun dio arazoari. Txosten honetan

oroimen kronologiko bat egin zaio Tarajalen 15 pertsonak bizi galdu zutenean hasi zen zorigaitzetik

«devoluciones en caliente» deituriko legalizazioekin amaituz eman diren gatazkei.

Ageriko arrazismo batez gain, bada arrazismo sozial bat hainbat modu ezberdinetan azaltzen

dena. Diskriminazioaren estalitako aurpegi hauetako bat aurki genezake immigranteek alokatzeko

etxebizitzak aurkitzeko dituzten zailtasunetan. Hori ikusirik, SOS Arrazismoa Federakundeak neurtu

egin nahi izan du populazio immigranteak jasaten duen diskriminazioa alor honetan.

Probak eta auzi estrategikoak populazio immigrantearen
diskriminazioari buruz aisialdi lokaletarako sarreran.
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Honetarako telefono bidezko neurketa bat egin
zen 2015eko apirila eta maiatzean. Hau ausaz
aukeraturiko higiezinen agentziei deiak eginez burutu
zen. 462 dei egin ziren Andaluzia, Aragoi, Asturias,
Katalunia, Galizia, Madril, Nafarroa eta Euskal
Herriko higiezinen agentzia ezberdinetara. Bestalde,
beste neurketa mota bat egin zen 2015eko ekainean.
40 bisita egin ziren Bartzelona, Donostia, Gasteiz
eta Madrilgo 20 higiezinen agentzietara.

Bai telefono edota bertaratuz eginiko
neurketetan argi ikusi ahal izan zen kolektibo bateko
edo besteko pertsonei egiten zitzaizkien eskaintzen
ezberdintasuna. Telefono bidez eginiko ikerketan
ikusi zen eskaintzeko pisurik ez zegoela esan zitzaien
bezeroen %69,8-a immigranteak zirela eta, aldiz,
bertakoak %30,2-a. Presentziazko ikerketan berriz
alokatzeko aukerarik eman ez zitzaienen artean, %86,7-a jatorri atzerritarrekoak ziren (%42,9-a
Saharaz hegoaldekoak, %28,6-a Magrebtarrak eta %14,3-a jatorri latinoamerikarrekoak). Halaber,
ikusi ahal izan zen ezberdintasunak zeudela higiezinen agentziek bezeroekin zuten tratuan jatorriaren
arabera: nominak, bermea, kontratua eta abarren eskaera.

Ikerketa honen emaitzak txosten batean azaldu ziren eta hau komunikabideetan eta dagokien
instituzioetan eta erakundeetan aurkeztua izan zen.

NAZIOARTEAN

MIGREUROP
Ofizialki 2015. urtean sortua, 49 erakunde ezberdinez osaturiko sarea da eta EB, Sahara

hegoaldeko afrikarra, Magreb eta Ekialde Hurbileko 50tik gora militante eta ikertzaile barne hartzen
ditu. Honen helburuak pertsona migratzaileengan esklusioa eragiten duten politika europarrak
(inkomunikazio eta kanporatzeak) identifikatu, ezagutarazi eta salatzea dira eta baita hauen eragina
hegoaldeko herrialdeetan ere. Sare honek berezitasun bat du, hau da, Iparraldeko eta Hegoaldeko
partaideen arteko bateratzea bultzatzen duela ikuspegi eta analisi elkarbanatu bat lortzearren.
Zehazki fluxu migratzaileen gestioaren politiken dimentsioa, migrantzaileen inkomunikazioa edota
herrialdeen mugen sekurizazioa indartzearen dimentsioetan lan egiten da. Migreuropek gai hauei
buruzko sentsibilizazioa egiten du kanpaien bidez, kartografia lanak edo fotografikoen bidez edota
migratzaileen eskubideak urratzen dituzten politika eta prozesuen aurka borrokatzeko estrategiak
erabakitzen diren elkarketa internazionalen bidez.

SOS Arrazakeria Federakuntza sare honen parte da eta honen Administrazio Batzordean parte
hartzen du, Urteroko Bileran erabaki zen bezala. Aurreko urtean amaitu zen hainbat herritako Open
Access Now / Por el derecho de acceso y de control a los Centros de Internamiento  kanpainaren
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azken edizioa. Kanpaina honen emaitzak Europako Parlamentuan aurkeztu ziren apirilaren 21ean.
Kanpaina honen markoari dagokionez, estatu espainiarrean hainbat euro-parlamentarirekin batera
hainbat atxilotze zentrotara joan ahal izan zen Bartzelona, Madril, Algeciras, Tarifa eta Ceuta eta
Melillako CETI-etan. Bisita hauen emaitzen txostenak publikoki zabalduak izan ziren eta atxilotze
zentro hauetako eskubide urraketen berri eman zen Barne Ministerioaren jarrera urraketa hauek
ezkutatzekoa izan da. Hau ikusten daiteke ez dietelako komunikabideei bisita hauetara joateko
baimenik eman. Europako lurraldeetan egoera honen biktima dira urtero 600.000tik gora gizon,
emakume eta haur. Hori dela eta, Migreuropen parte garen erakunde guztiok gune hauen itxiera
exijitzen dugu eta pertsona guztion mugitzeko eskubidea bermatzea eskatzen dugu.

2015ean Migreuropek Europako mugetako kontroletako atxilotze eta kanporatze politikak
ikertzen eta dokumentatzen jarraitu zuen. Honela hainbat txosten gauzatu ziren eta baita hainbat
sentsibilizatzeko tresna prestatu ere. Euren artean azpimarra daiteke «La cara oculta del encierro
de personas extranjeras».

PICUM
Egoera irregularrean aurkitzen diren migratzaileekiko kooperazio internazionalerako plataforma.

160 erakundek eta 190 pertsona indibidualek osatzen duten sarea, 38 herrialde baino gehiagotan
funtzionatuz. Bere helburuak justizia soziala eta egoera irregularrean dauden pertsona migratzaileen
giza eskubideakbermatzea dira. Plataforma honek egoera irregularrean dauden pertsona migratzaileen
giza eskubideak bermatzea eta ikuspegi honekiko gizartearen elkartasun handiagoa lortu nahi ditu.
Aldi berean, politika eta egiten diren ekintzetan eragin nahi da eta honela egoera irregularrean
dauden pertsona eta familia migratzaileen bizi kalitatea edota lan baldintzak hobetzea lortu nahi da.

NIGHTINGALE
Europako 24 erakundek osaturiko sare bat da (Suitza, Suedia, Finlandia, Alemania, Austria,

Islandia, Norvegia eta Espainia), Bestalde, Ugandako erakunde bat ere bada sarean. Sare honek
unibertsitateetako gazte eta nerabezarora iristen ari diren jatorri migratzailea duten haurren arteko
jagoletza proiektuak garatzen ditu. Jatorri migratzailea duten haur horiek gizarte bazterketa arriskuan
egon ohi direnak izaten dira.

Hedabideetako Aniztasunaren Behatokia
Jarduera nagusienak.
Informazioa
1. Prensa Diaria Aldizkaria (2004). http://medios.mugak.eu/boletin
Egun HABren jarduera eta lan-tresna nagusiena da. Egunero immigrazioaren, arrazakeriaren

eta gutxiengo etnokulturalen inguruko eduki mediatikoak biltzen dira Estatuko 24 egunkarietatik,
inprimatutako zein online edizioetatik. Egunkari hauek hautatzeko  irizpidea argitaratutako eremu
geografikoarekin eta irakurle kopuruarekin lotua dago. Helburu garrantzitsuena da Estatuko eremu
nagusienetan argitaratutako edukiak jasotzea, gehien kontsumitzen diren hedabideetatik.



37

Harpidetza. Eduki mediatiko hauek kategoria desberdinen arabera sailkatzen dira eta buletin
moduan bidali, email bidez, 850 entitate edo pertsonei.

Aldizkaria jasotzen duen publikoa: aldizkariaren nahia da, immigrazioaren edota arrazakeriaren
alorrean lan egiten dutenentzat lan-tresna eta baliabide izatea, arlo publiko edo pribatutik. Hots,
eragile estrategikoak izatea aniztasunean eta immigrazioan. Hau da, entitateak, elkarteak,
unibertsitateko ikertzaileak, teknikariak esaterako immigrazio teknikariak, irakaskuntzako
profesionalak, kazetariak, Herritarren Babeserako zerbitzuak, Dokumentazio Zentroak... Honen
bidez, egunero komunikabideetan gai hauekiko zer agertzen den eta zer nolako trataera ematen
zaien ezagutzeko aukera dute. Gainera, Prensa Diaria Aldizkaria gauzatzeak praktika eta dinamika
mediatekoen berri ematen du eta horrek, diagnostiko eta bestelako praktika batzuen proposamena
eskaintzen du, jendartearen gehiengoaren arteko elkarrizketa errazteko helburuarekin.

2. Prentsako albisteen Datu Basea (2004) http://medios.mugak.eu
Prentsa Aldizkarirako egunero jasotako edukien Datu Basea da. Gaur egun, 133.000 albiste

edota iritzi artikulu ditu. SOS Arrazakeriak Urteko Txostena gauzatzeko tresna garrantzitsuena,
OIDeko datuekin batera...

Gurutzatu daitezkeen deskriptore anitzez antolatua dago, kasu konkretuak ikertzeko aukera
ematen du, diskurtso mediatikoak aztertzeko... Dokumentazioa eskuratu edo egoera konkretuak edo
migrazio fenomenoa orokorrean aztertu nahi dutenei zuzendua.

Ezaugarri hauetako Estatuko datu base bakarra.

Sentsibilizazioa/Formakuntza
«Información y desinformación en la Frontera Sur». Peio M. Aierbe. Malagako Jardunaldiak.
Acoge 2015.04.25
Immigrazioa, bi begirada, informazioa? Mahai-ingurua aniztasuna eta komunikazioaren inguruan:

Komunikazio Zientzien Fakultatea. Leioa (UPV-EHU). 2015Ko maiatzak 4.

Nicolás Castellano Flores (Ser Katea), Tarana Karim (SOS Arrazakeria), Anaitze Agirre Larreta

(MUGAK Aniztasunaren Behatokia)

Kazetaritza antirrazista. Arrosa Sarea irrati sare komunitarioetako kazetari eta kolaboratzaileentzat

tailerra. Kafe Antzokia, Bilbo  2015.03.07

«Construcción mediática de las mujeres migrantes africanas frente a las vallas. ¿Sexismo y

racismo de baja intensidad?»

II Nazioarteko Sinposioa EdiSo. Discursos y Sociedades en Movimiento

Anaitze Agirre Larreta; Raúl Martínez Corcuera (MUGAK Aniztasunaren Behatokia)

Coimbra, 2015ko ekainak 18.

«Del titular al relato: papel de los agentes sociales en el cambio de los discursos» Peio Aierbe.

UPV-EHUko udako ikastaroa. Aniztasuna eta komunikazio (bideak). 2015Ko ekainak 8-10.

Catanian Aniztasunaren inguruan informazioa eskaintzen. Komunikazio eta kazetari ikasleen

Topaketa. Parte hartzea Belén Lobos (Pikara magazine); Adrián Garcia (Berria); Alicia North (SOS

Arrazakeriako bolondresa); Anaitze Agirre Larreta (MUGAK Aniztasunaren Behatokia); UVICeko

Konumikazio eta Enpresako Fakultateko ikasleak. Catania, Italia. 2015Ko urriak 12-20



38

Erdiko eta Ekialdeko EBko 9 herrialdeetako etorkinen parte hartze politikoa sustatzea
(2013-2015)

Parte hartutako herrialdeak: Txekiar Errepublika, Eslovakia, Eslovenia, Hungaria, Polonia,
Letonia, Lituania, Bulgaria,  Errumania, Alemania y estatu espainiarra SOS Arrazismoa Gipuzkoa/
MUGAKren bidez.

Helburu nagusia: etorkinen artean hauteskundeetako partaidetzaren igoera sustatzean datza.
Horretarako proposatzen da, etorkinen jendarteratzea haztea beraiei eragiten dieten gaietan erabakiak
hartzeko, kontsultarako herritarren organoen bidez  . Honi lotuta esan, garrantzitsua dela etorkinen
hiritar parte hartzea elkarte desberdinetan haztea, ziurtatzeko etorkinak gai direla antolatzeko eta
lehentasunak adierazteko.

Gipuzkoako SOS Arrazakeria/MUGAKen parte hartzea:
Praktika onak ezagutzea: proiektu honetan parte hartu dugu, praktika onak ezagutzeko eta

jasotzeko eremu instituzionaletik eta elkarteetatik, hauek Europako jendarte hartzaileetan pertsona
etorkinen gizarte parte hartzea eta politikoa babesten eta sustatzen baitute.

Pertsona etorkinen parte-hartze politikoaren Europako Mintegia. Europako 9 herrialdeetako 28
instituzio eta elkartek partehartu zuten, tartean Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiko Udala,
Tolosaldeko Immigrazio Teknikaria eta AMHER, Esperanza Latina, Bidez Bide pertsona etorkinen
elkarteek.

Bakearen Etxea, Donostia, 2015.02.10-11.

Boluntariotza
Arrazakeria, xenofobia eta diskriminazioaren aurka ikerketa, sentsibilizazio edota laguntza

eskainiko duen boluntarioen taldea osatu eta formatu ahal izan genuen. Aldi berean, pertsona
atzerritarren edo gutxiengo etniko eta kulturalen gizarte inklusioaren aldeko prozesua da, Gipuzkoako
gizartean integratzen laguntzeko. Helburua,  pertsona boluntarioen bidez,  gutxiengo horien Giza
Eskubideen defentsa da. Honela kultura komunitario, eskuzabal eta parte-hartzailea bultzatuz.

Hainbat tailer egin genituen (Errefuxiatuak, atzerritartasuna, generoa eta immigrazioa,
zurrumurruak eta estereotipoak dagokiena, esaterako). Donostia, Tolosa, Orereta(Errenteria) eta
Hernaniko parte hartzaileen laguntzarekin Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren Lehen Topaketa ospatu
genuen.
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SOS Arrazakeriako boluntarioek modu ireki eta libre batean dihardute  Elkartearekin proiektu eta
proposamen ezberdinetan, besteak beste, Bizilagunak, Urretxindorra (Jagoletza), Educacion, Red
Antirrumores edota errefuxiatuek bizi duten bidegabeko errealitatearekin erlazioa duten jardueretan.
Saiatzen gara boluntario bakoitzak SOS Arrazakeriaken aurki dezan bere gustu edo gaitasunekin bat
datorren proposamen edo jardueraren bat.

Kulturarteko hezkuntza Batzordea
SOS Arrazakeria Gipuzkoako Kulturarteko Hezkuntza Batzordea indartu egin da 2015. urtean

zehar eta ikasgeletan modu integratzailean landu du hezkuntza aniztasuna. Hezkuntza alorrean
gure lana, jarrera arrazistak ekiditea, kulturarteko prozesuak garatzea eta gune nahiz instituzio
sozial inklusiboen eraikuntza bultzatzean datza.

Urtearen lehen zatian  batzordea hausnarketa, eratze eta jardueren prestaketan jardun da.
Geroago, urtearen bigarren zatian, hurrengo jarduerak garatzeko asmoarekin.

Errenteriako bi ikastetxeetan (Telleri eta Cristobal Gamón) zurrumurruen aurkako tailerrak burutu
dira, DBH-ko 3. eta 4. mailako ikasleekin. Geroz eta kulturanitzagoa den gizartean eta ikasgela
anitzagoak izanik, gazte hauekin pedagogia emozionaletik eta kulturarteko komunikaziotik, gatazken
kudeaketan eta immigrazioaren inguruan dauden zurrumurruen inguruan lan egin dugu. Hauek nola
eraikitzen eta zertarako eraikitzen diren aztertuz; nola eragiten diguten eta zein jarrera eduki behar
den hauek desegiteko ikasiz.

Argazkilaritza erakusketak ikusteko bisitaldi gidatuak burutu ditugu, (Telleri, Hijas de la Cruz,
LHZ Orereta eta Oreretako Koldo Mitxelena institutuarekin) «También son nuestros menores»
erakusketan, non inongo erreferente familiar heldurik ez duten, adin txikiko eta gazte atzerritarren
errealitatea kontatzen den, pertsona gazte hauen lekukotasun eta argazkien bitartez. Halaber,
«Pensad que esto ha sucedido. Lecciones del Holocausto»erakusketara joan gara (Cristobal Gamón,
Langaitz -Orereta, eta Usandizaga-Donostia institutuekin). Europar iraganean gertatu zen hartatik
ikaskuntzaren bat erauzteko helburuarekin arrazismoa eta gizatasuna kentzearen ondorioz
gertatutako basakeriari buruz erreflexionatu egin genuen.

Honez gain, gaitaisun interkulturalak garatzeko hitzaldiak eman dira (Nazaret Ikastetxea-
gizarte integrazioko zikloan), errefuxiatuen errealitateari buruzko beste hitzaldi bat ere (Urnietako

Salesianos institutuan).
Batzordea 2015. urtean zehar ma-

terial didaktiko berriekin hasi da lanean:
Hala nola, immigrazioari buruzko filmak
landuaz, lehen hezkuntza zein Bigarren
Hezkuntzan dauden gazteekin pertsona
errefusatuei buruzko sentsibi l izazio
jarduerak eginez edota Lehen Hezkuntzan
dauden gazteei zuzendutako zurru-
murruen aurkako tailerrak aurrera era-
manda. Hau guztia 2016. urtean zehar
garatu eta bukatuko dira.
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Ongi etorri, Errefuxiatuak
Europako Batasunak pertsona errefuxiatuekiko daraman politika salatzeko ekimenen artean,

SOS Arrazakeriak abiarazita joan de irailean osatu zen Gipuzkoa Solidarioa Harreraren aldeko
gizarte erakundeen plataforma, eta bertan parte hartzen du Gipuzkoako elkartasun sare antolatu ia
osoak.

Iazko Irailaren 11n aurkeztu zen, eta 14an manifestazioa egin zuen ehunka lagunekin batera
Donostiako Artzai Onetik Gobernu Ordezkaritzara, asilo eskubidea errespetatzeko eskaera bertan
egiteko.

Viktoria Eugeniako Gipuzkoa Solidarioa ekitaldian ezagutzera eman zen Egin Dezagun Europa
Abegi Lur Plataformaren agiria.

Azkenik, abenduaren 18an, Plataformak jarduera bat antolatu zuen Donostiako Bulebarrean,
«pertsona errefuxiatuen kanpalaku bat» eraikita hainbat sentsibilizazio ekintzarekin batera.

Parte har ezazu SOS Arrazakerian
Memoria honetan jasotako jarduerek SOS Arrazakeriak egindakoaren berri ematen dute.

Gonbidatzen zaitugu haietariko batean parte hartzera. Lan handia dugu zain, eta erakargarria.
Elkartean lanean diharduen jendearen ahalegina, jakintza eta gogoa aberastasun ederra dira  ezagutu
nahi gaituenarentzat. Behar zaitugu.

Dirua emanda ere lagundu daiteke. Gure kontu zenbakia: 2095 5143 29 1061980313.
Bazkideen ekarpena ezinbestekoa da baliabideak eskuratzeko: arrazakeriaren biktimei

laguntza emateko, kanpainak egiteko, programak, ikerketak, txostenak, etab.
Bazkidetuta, halako ekimenak ere lagunduko dituzu: Informazio eta Salaketa Bulegoa,

Eguneroko Prentsa Aldizkaria, Ruiseñor/Urretxindorra Mentoretza egitasmoa, Gipuzkoa
Solidarioa Bizilagunak, Zurrumurruen Aurkako Sarea edo sentsibilizazio ekimenak populazio
errefuxiatu eta etorkinaren alde.
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