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SOS
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GIPUZKOA
SOS Arrazakeria/SOS Racismo Gipuzkoa 1993. urtean sortu 
zen bai indibidualki, bai taldean edo baita instituzionalki azal 
kolorearekin, jatorriarekin edo kulturarekin zerikusia duten 
edozein diskriminazio eta bazterkeriari aurre egiteko hel-
buruarekin.

Harrera, errespetua eta eskubide-berdintasuna aldarrikat-
zen ditugu.

Kultura aniztasunaren existentzia positibotzat jotzen dugu, 
eta horrez gain, gure gizartearen parte diren pertsonek eta 
pertsona taldeek norbere kultura askatasun osoz garatzeko 
eskubidea eta errespetua bultzatzen ditugu. Bertakoen, etor-
kinen eta gutxiengoaren arteko harremana eta elkartrukean 
eragin positiboa izango duten ekintzak praktikan jartzearen 
aldeko apustua egiten dugu. 

Aipatutako egite horien lorpenerako etengabeko ekintza eta 
proposamenak burutzen ditugu urtero. Hona hemen 2020. 
urtean aurrera eraman ditugun ekintzak.
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EDI-
TO-
RIALA

PEIO AIERBE
Diskriminazioari eta 
arrazakeriari aurre 
egitea da SOS Arra-
zakeriaren izateko 
arrazoia. Eta hau 
modu desberdinetara 
egiten dugu.

Haien eskubideen berri ematen dugu eta mi-
gratzaileei eta gutxiengoetako kideei aholkuak 
ematen dizkiegu. Kalean, hedabideetan eta 
auzitegietan salatzen ditugu oinarrizko eskubi-
deen urraketak. Etxeko langileen autoanto-
laketan laguntzen dugu, gehienak etorkinak, 
beren lan-eskubideen defentsan eta aurrez 
aurre dituzten diskriminazioen aurka. Harre-
ra Sareetan parte hartzen dugu. Sare horiek 
migratzaileei eta, bereziki, erakundeei babes-
gabetasun-egoeran dauden gazteei laguntzen 
diete polizia-kidegoek eta iritzi publikoak kri-
minalizatzea. Europar Batasuneko beste he-
rrialde batzuetara iritsi eta Irungo mugan beren 
ibilbidea blokeatuta ikusten dutenei laguntzeko 
sareetan sartzen gara. Sare euroafrikarretan 
parte hartzen dugu, EBren migrazio-politikak, 
hegoaldeko mugan milaka pertsonaren sufri-
menduaren eta heriotzaren erantzuleak, baita 
milioika pertsonaren irregulartasun-egoeraren 
erantzuleak ere. Zirkulazio askerako eskubidea 
defendatzen dugu, iparraldeko herrialdeok 
dugun pribilegioa.

Horrekin batera, ekimen ugari bultzatzen ditu-
gu, batez ere hezkuntzaren arloan, berdinta-
sunaren, justiziaren eta aniztasunaren balioetan 
pertsonak trebatzeko. Desberdinen arteko 
topaketa, harremana eta babesa bilatzen dugu, 
mentoriak eta Bizilagunak bezalako proiek-
tuekin. Aurreiritzi eta ikuskera arrazistei aurre 
egiten diegu zurrumurruen aurkako ZAS sareko 
entitateekin batera. Sentsibilizazio-kanpainak 
egiten ditugu, eztabaidak, dokumentalak, 
erakusketak, iritzi-artikuluak, sare sozialetan 
zabaltzea, gure gizartean bizi diren pertsona 
askoren eskubide-urraketak, egiturazko arra-
zakeria eta biztanle zurien pribilegio-posizioak 
ikusarazteko. Dibertsitatearen Behatokitik 
hedabideen eginkizunaren jarraipena egiten 
dugu. Arrazismoaren aurkako lana dokumentat-
zen duten ikerketak eta txostenak egiten ditu-
gu. Boluntariotza sustatzen dugu.

Azkenik, erakunde publikoekin batera egiten 
diren foroetan eta lanetan parte hartzen dugu, 
eskubideen defentsa baliarazteko eta beha-
rrezkoak diren araudiak eta baliabideak abian 
jartzen laguntzeko. Memoria honek, laburbildu-
ta, horren guztiaren berri ematen du.

Memoria honek hori guztia isladatzen du.



HEZKUNTZA

Giza Eskubideen ikuspegitik, uste dugu 
haien defentsa ez dela soilik arauen eta 

legeen kontua. Gizartearen DNA osoan ere 
barneratu behar den zerbait da. Eta horreta-
rako funtsezkoa da hezkuntzaren eginkizu-

na. SOS Arrazakeriatik proposamenak egiten 
ditugu, zorroztasunez eta kalitatez, eta Gi-

puzkoako hainbat ikastetxetan eta hezkunt-
za-eremuan barne hartzen dira.

.

2020/2021. ikasturte honetan bigarren aldiz 
burutu da “kultura aniztasuna bigarren hezkunt-
zan” proiektua, Errenteriako ikastetxean. Ai-
patutako proiektua 2019. urtean Errenteriako 
udalak proposatutako lizitazio baten ondorioz 
sortu zen, eta honek Errenteriako bigarren 
hezkuntzako ikastetxeetan kultura-aniztasuna 
ardatz duen prozesu integral bat egitea du 
helburu. Proiektuaren helburua elkarbizitza 
sortzen laguntzea da, ikastetxeetako kulturaren 
arteko aniztasunari eta praktikei balioa emanez 
eta baita arrazakeriaren eta jatorri ezberdine-
tako pertsonen aurkako diskriminazio ororen 
aurka borrokatuz.

Helburu horiek lortzeko,  urria eta maiatza bi-
tartean, SOS Arrazakeriako hezkuntza-taldeak 
sentsibilizazio tailer ezberdinak gauzatu ditu 
ikasle eta irakasleekin.

Aurtengo honetan Errenteriako sei ikastetxek 

hartu dute parte proiektuan: Bizarain, Cristobal 
Gamon, Koldo Mitxelena, Orereta, Egiluze eta 
Telleri. Guztira DBH 2., 3. eta 4. mailako 20 
gela ezberdinetako 461 ikaslerekin egin dute 
lan. Eta ikasgela bakoitzeko 10 ordu inguruko 
formakuntza izan da. Irakasleei dagokienez, 
2020an, irakasle-taldeetako 100 pertsona 
inguruk jaso dituzte kulturarteko hezkuntzari 
buruzko prestakuntza-saioak. 

Gainera, ikasturte honetan ikasleekin sare 
sozialetan aktibismoa lantzea izan da hel-
buruetako bat, eta horrek aldi berean, ikasturte 
osoan iraungo zuen prozesuari garrantzia ema-
teko balio izan du. Hala ikasturtearen hasieran, 
@piztukolore kontua sortu zen Instagramen, 
ikasleekin batera, eta tailer bakoitzaren on-
doren ikasitakoarekin hainbat argitalpen egin 
dituzte, besteak beste, zurrumurruen aurkako 
kartelak sortuz edo migrazioari buruz hausnar-
tuz. 

INÉS HUARTE

KULTURA 
ANIZTASUNA 
BIGARREN 
HEZKUNTZAN

ERRENTERIA



Maiatzaren 21ean ospatzen den Kultur Anizta-
sunaren Nazioarteko Egunerako, 2020an “11 
etxe eta koloreak” proiektua egin zen Errente-
riako Udalarekin eta Vedirekin batera. Proiek-
tuaren helburua, ikasturtean landutako gaiak 
modu artistiko, sortzaile eta kolektiboan erreali-
tatera ekartzea izan zen.

INÉS HUARTE

11 ETXE ETA 
KOLORE

Kulturarteko hezkuntza-proiektua, ikasgelako 
komunikabideen azterketan oinarritua, komu-
nikabideen kontsumo kritikoa sustatzeko eta 
aniztasunari buruzko estereotipoak, aurreirit-
ziak eta zurrumurru faltsuak zalantzan jartzeko. 
Gazteen parte-hartze gogotsua, kulturen ar-
teko elkarrizketa genero-ikuspegiarekin, gure 
inguruko aniztasunari buruzko sentsibilizazioa 
eta gizartea eraldatzeko komunikazio par-
te-hartzailea sustatzea du helburu.

2020an tailerrak egin dira Zarautzen eta Erren-
terian Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat. 
Zarautzen erreportaje komunitarioak egin dira 
ikasleekin, Zazpi t ‘Erdi ikus-entzunezko ekoiz-
tetxearen laguntzarekin.

ALAIA GARMENDIA
LOIRA MANZANI

#KOMUNIKATU_ON
alfabetatze mediatikoko proiektua

sartu 
IRAKASLEENT-
ZAKO UNITATE 
DIDAKTIKOAN

ikusi
ERREPORTAJE KOMUNITARIOAK

ERRENTERIA

ZARAUTZ / ERRENTERIA

Lizardi Institutua Salbatore Mitxelena La Salle Zarautz

Lizardi InstitutuaSalbatore MitxelenaSalbatore Mitxelena

Web plataforma baten bidez, ikasleei pres-
takuntza-bideoak eskaini zitzaizkien, beren 
sorkuntzak egiteko. Proiektuak konfinamendua-
rekin bat egin zuenez, ikasleek etxe barruan 
zegoen aniztasuna eta bizikidetza islatu behar-
ko zuten argazki eta mikro kontakizun baten 
bidez. Azkenik, prozesatu eta editatu egiten 
dira, ikasle guztien parte-hartzearekin argazki-
gintzako eta narrazioko erakusketa birtuala zein 
fisikoa sortuz. Erakusketa birtuala Errenteriako 
Udalaren webgunean dago eta erakusketa fisi-
koa herriko hainbat tokitan aurkeztu da urtean 
zehar.

https://zas.eus/eu/materialak-eta-tresnak/komunikatu_on/
https://zas.eus/eu/materialak-eta-tresnak/komunikatu_on/
https://zas.eus/eu/materialak-eta-tresnak/komunikatu_on/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw
https://www.youtube.com/watch?v=AbhyVOgNHjg&list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gAnQCUoRbsQ&list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wb32NP30dgY&list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wDh0j22bKIs&list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw&index=6
https://youtu.be/BO0UhfglkD0
https://www.youtube.com/watch?v=U94EX0f-V50&list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw&index=4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw


Proiektu hau Holokaustoari buruzko erakusketa 
batetik sortu zen, Europako iraganetik ikasi-
takoa ateratzeko, arrazakeriaren eta bestearen 
deshumanizazioaren ondorioz posible izan zen 
basakeriari buruz hausnartzeko eta Europako, 
estatuko eta tokiko egungo errealitatearen az-
terketa eta gaur egun aniztasunak planteatzen 
dizkigun erronkei buruzko eztabaida sustatze-
ko.

Proiektuak 3 fase ditu: gorrotoaren piramidea 
lantzeko aurretiko fase bat, erakusketara bisita 
gidatu bat eta ondorengo jarduera bat, non 
ikasleek gorrotoaren diskurtsoari aurre egite-
ko eta bizikidetza sustatzeko duten zereginari 
buruz hausnartu behar duten. 

Donostiako Peñaflorida Institutuko DBHko 3. 
mailako eta Irungo San Vicente de Pauleko 
300 ikasle inguruk hartu dute parte proiektuan 
2020an.

LOIRA MANZANI

Pentsatu hau gertatu egin dela:

HOLOKAUSTOARI
BURUZKO LEZIOAK 

DONOSTIA / IRUN

Donostiako Udalaren proiektua – Kultur Aniz-
tasunaren Negoziatua, Gipuzkoako SOS Arra-
zakeriaren eta Ongi Etorri Eskolaren lankidet-
zarekin, kulturen arteko bizikidetza sustatzeko, 
prestakuntza- eta gogoeta kritikoko prozesu 
bat abian jarriz, hezkuntzaren arloan sortzen 
diren zurrumurruen eragina murrizteko. Este-
reotipoen, aurreiritzien eta zurrumurru faltsuen 
ondorio negatiboei buruzko pentsamendu kri-
tikoa eta sentsibilizazioa sustatzea du helburu 
(etorkinekiko eta kultura-aniztasunarekiko), eta 
baita zurrumurruen aurkako borrokan konpro-
misoa sortzea. 

Hezkuntza-komunitate osoarekiko lanean jart-
zen du arreta, hezkuntza-komunitatea osatzen 
duten eragileak (ikasleak, irakasleak, gurasoak, 
auzoa...) inplikatuz eta gaituz zurrumurruen 
aurkako Eragileen Sarea osa dezaten. 

Proiektu pilotu bat da, eta diagnostiko- eta gai-
kuntza-fase bat baino ez da jasotzen. 

Maria Reina Eskola izan da aukeratutako zen-
troa. Egia auzoan dago eta Haur Hezkuntzatik 
DBHrako eskaintza du. Gizartea bultzatzeko 
zentro berritzailea da, eleaniztuna, ikasteko eta 
esperientziak trukatzeko partaidetza-proiektue-
tan oinarritua. Maria Reinak baliabide, espazio 
eta estrategia pedagogikoak eskaintzen ditu 
ikasleen gaitasun sozioemozionalen garapena 
sustatzeko, garapen kognitiboaren ezinbesteko 
osagarri gisa. Gainera, “Ongi Etorri Eskolara” 
kulturarteko Bizikidetza programa ezartzen den 
zentroetako bat da. 

2020an proposamena egin da, ikastetxearekin 
harremanetan jarri da eta 2021aren hasieran 
garatu den prestakuntza-proposamena antola-
tu da.

LOIRA MANZANI

Maria Reina Ikastola

ZURRUMURRUEN
AURKAKO
ESTRATEGIA 

DONOSTIA



UPV-EHU. 
Adin txikikoei eta gazteei buruzko hitzaldia. 
Aurten ere, EHUko Psikologiako 4. mailako 
ikasleen practicumean, lagundu gabeko adin-
gabe eta gazte migratzaileen arrisku-faktoreei 
eta babesari buruzko prestakuntza eskaini 
dugu.

Deustu. Zurrumurruen aurkako tailerra.
Duela urte batzuetatik hona, Gizarte Partai-
detza eta Balioak irakasgaian, tailer bat eman 
genuen, migratzaileei buruzko zurrumurruak 
geldiaraztearen garrantzia aztertzeko, bizikidet-
za sustatzeko eta gorroto-diskurtsoa baztertze-
ko. 

Prestakuntza Hau Egia Da! taldearentzat.
SOS Arrazakeriak, Ongi Etorri Eskolarekin ba-
tera, kultur aniztasunari eta kulturartekota-
sunari buruzko prestakuntza eman du, arra-
zakeriari, aniztasunari eta hizkuntza inklusiboari 
buruzko barne-hausnarketa sustatzeko. 

LOIRA MANZANI

HITZALDIAK
ETA TAILERRAK
HEZKUNTZA 
FORMALAREN 
ETA INFORMALAREN
ARLOAN

DONOSTIA

Berriki egindako inkestek erakusten dute mun-
duko biztanleek teknologia digitalen erabilera 
esponentzialki handitzen dutela, batez ere 
“jatorrizko belaunaldi digitalaren” artean.

Horregatik, garrantzitsua da herritarrak gailu, 
teknologia, Internet eta sare sozial berrien era-
bileran heztea, maisuengan eraldatzaile gisa 
inbertituz herritarren belaunaldi berria teknolo-
gia digitalaren erabilera kritiko, eraginkor eta 
arduratsuan trebatu nahi badugu.

Proiektu hau 2018tik dago martxan eta Eras-
mus + enpresak finantzatzen du. Robotikari, 
alfabetizazio mediatikoari eta online adierazpe-
nari buruzko material pedagogikoa garatzen du 
(online eskuliburuak eta ikastaroak). 

Gipuzkoako SOS Arrazakeriak bezala, alfabe-

LOIRA MANZANI
SHANDRA LOURIDO

eMedia
ALFABETIZAZIO
MEDIATIKOA ETA 
HERRITARTASUN DIGI-
TALA
mundu guztiarentzat

EUROPAR BATA-

tizazio mediatikoari buruzko liburuxkaren 
argitalpena koordinatu dugu, gure eguneroko 
lanean beti bezala, kultura- eta genero-anizta-
sunaren ikuspegia kontuan hartuta.

Proiektuaren partnerrak honako hauek dira:

La Ligue de L’enseignement proiektuaren koor-
dinatzailea. (Francia); 

Scuola di Robotica. (Italia)

Universidad de Letonia (Letonia)

SOS Arrazakeria Gipuzkoa (Euskadi, Espainia).

Associazione Arci (Italia).

ikusi
ALFABETIZAZIO
MEDIATIKOAREN
KARTELA

http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/educacion-antirracista/proyecto-e-media-alfabetizacion-mediatica-y-ciudadania-digital-para-todo-el-mundo/manual-sobre-alfabetizacion-mediatica-version-inglesa
http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/educacion-antirracista/proyecto-e-media-alfabetizacion-mediatica-y-ciudadania-digital-para-todo-el-mundo/manual-sobre-alfabetizacion-mediatica-version-inglesa


MENTORiA 
ETA LAGUNTZA

Pasaiako itsasargiak lehorreko nabigatzaileari 
etxera itzultzeko bidea erakusten dionez, It-
sasargia programaren helburua Pasaiara etorri 
berriak diren emakumeei harrera egitea eta 
integrazio-prozesuan laguntzea da. 

Pasaiako Udalak denbora asko darama herritar 
guztien aukera-berdintasuna eta bizikidetza 
positiboa bermatzeko urratsak ematen: harre-
ra-protokoloa, lege-aholkularitza, jatorri asko-
tako emakume-talde bat, 2019an gauzatutako 
gizarte-mentoriako proiektu bat, etab. Testuin-
guru horretan, Itsasargia programak hasitako 
prozesu horien guztien jarraipena izan nahi du, 
eta, beraz, proiektu berritzaile bat izan nahi du, 
Pasaiako Udalak (SOS Rigrazio eta dibertsitate 
zinegotziak) abian jarritakoa.

SILVANA LUCIANI

PASAIA

Bakarrik, seme-alabak jatorrizko herrialdean 
utzita, hamaika oztopo gaindituz, oztopo 

berriei aurre eginez, gure lurraldera iristen 
diren atzerritarrek kalbario burokratikoa, 

poliziala, arau-emailea eta, azkenik, agian 
isilagoa eta larriagoa den bat jasaten dute, 
bakardadearena. Harrera-gizartea osatzen 
dugunok elkartasuna, babesa eta laguntza 

emateko betebehar morala dugu, gure bizila-
gun berrien alde. SOS Arrazakeriatik hainbat 
proposamen eskaintzen ditugu hori gauzat-

zeko.



2020ko lehen hilabeteetan, 2019an CEAR Eus-
kadirekin eta Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren, Donostiako Udalaren eta 
Kutxa Fundazioaren laguntzarekin hasi genuen 
pertsona eta/edo familia errefuxiatuekin gi-
zarte-mentoriaren programa pilotua.

Kasuen etengabeko jarraipenari esker, erreali-
tateak taldean egindako aurrerapenak ezagutu 
eta ebaluatu ahal izan genituen. Agurtzeko 
tailer bat egiten dugu aholkularientzat, itxie-
ren kudeaketa egokia ahalbidetzeko beren 
mentoreekin. Tandem bakoitzeko aholkulariak 
deitu genituen amaierako tutoretza egiteko, 
ebaluazio kualitatiboa egiteko, eta bilerak egin 
genituen CEAR Euskadirekin, esperientzia ba-
loratzeko eta 2. edizioari begira lortutako ikas-
kuntzak adosteko.

2020ko martxoan Gipuzkoako sei udalerrirekin 
harremanetan jarri ginen boluntarioak bilatze-
ko, bigarren edizioaren hasierari begira. Hala 
ere, prozesu guztia geldiarazi behar izan zu-
ten, 19 kobidaren osasun-krisiaren ondorioz. 
Programaren hasiera atzeratzen joan ginen, 
osasun-egoerak hobera egin arte. 

Hala ere, ez ginen gelditu. Proiektua aztertzen 
eta sustatzen jarraitu genuen:

- Gizarte Arazoetarako Europako Kongresua, 
on-line egin zena urrian. Generalitatearen men-
deko Errefuxiatuen Kataluniako Programarekin 
eta AFEVeko haur errefuxiatuen mentoria-pro-
gramarekin batera, Gizarte Mentoriako Koordi-
nakundeko kide gisa parte hartzen dugu.

- Giza Eskubideen aldeko baliabide pedago-
gikoen zentroak (Eskura) gonbidatu gintuen 
babesari eta migrazioari buruzko mahai-in-
guruan proiektua aurkeztera.

- Elkarrizketa bat egin zen irratian proiektu 
pilotuaren programako aholkularietako batekin.

COVID pandemiak, konfinamenduek eta mugi-
kortasun eta bilera murrizketek ezinezkoa egin 
zuten aurreikusitako egutegia betetzea. Asiloa 
eskatzen duten pertsona mentoratuen haus-
kortasun-egoera areagotu egin da pandemia-
rekin (gaixotasunarekiko esposizio handiagoa, 
bakardade handiagoa, gizarteratze-prozesue-
tarako zailtasun handiagoa, etab.). Horregatik, 
haiekin batera gizarte-mentoretzako programa 
bat egitea are beharrezkoagoa da egoera ho-
netan.

KARLOS ORDOÑEZ
JONE URIONAGÜENA

GIPUZKOA

MENTORIA SOZIALA
BIZTANLERIA 

ERREFUXATUAREKIN

ikusi
MESA REDONDA ESKURA

Banakako esku-hartze sozioedukatiboko tresna 
bat da, familia- eta heldu-erreferenterik gabeko 
gazte migratzaileek eta gure lurraldean sare 
propioek pairatzen dituzten egoera zaurgarriei 
erantzuteko, haurren zerbitzuen tutoretzapean 
baitaude gehienak. Administrazio eta erakun-
deei orientazioa bizi-proiektuan orientazioa 
ematea da helburua, prozesuan esku hartzen 
duten eragile guztiekin sarean lan eginez. Baita 
beren eskubideak eta gizarteratzea erabat 
betetzen direla bermatzea, pertsona eta haren 
behar bereziak erdigunean jarriz eta haien den-
borak errespetatuz.

Harreman pertsonal eta lagungarriari esker, 
konfiantzazko lotura bat sortzen da, autoesti-
mua indartzen duena eta bazterkeriaren eta 
bakardadearen sentsazioa minimizatzen due-
na, haren narriadura emozionala saihesten 
saiatuz.

Laguntza horrek aukera ematen digu beren 
egoera soziojuridikoaren diagnostikoa egiteko, 
eskubideak argi eta garbi urratzen dituzten 
praktika eta egoeren berri emateko dagokien 
erakundeei, jardunbide egokiak bermatzeko 
eta gizarteratzeko prozesuetan laguntza-tres-
nak garatzeko.

Donostiako Udalaren laguntzarekin.

AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA PSIKOSOZIALA 
ESKUSIO SOZIALA IZATEKO ARRISKUAN DAUDEN 
GAZTE MIGRATZAILEEI

Aisialdiko uneek dakarkiguten esparru infor-
mala gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan 
dauden gazte migratzaileak eta gazte autokto-
noak elkarrekin egoteko egoerarik onena da; 
topaketa horiekin lehenengoen gizarteratzea 
eta bigarrenen errealitate kultural eta sozialeki-
ko sentsibilizazioa errazten da.

Jarduerak gazte migratzaileen bizi-kalitatea 
hobetzeko asmoz egin dira, normalean esku-
ragarri ez dituzten kultura-jarduerak erraztuz. 
Jarduera horiek kulturaren eta gure geo-
grafiaren ezagutzaren esparruan egin dira. 
Espazioak partekatzea, elkar ezagutzea eta 
balioestea funtsezkoa da integrazio- eta sozia-
lizazio-prozesuan. Kulturen arteko topaketa 
horiek elkarrekiko errespetua eta bizikidetza 
sustatzen dituzte.

Donostiako Udalaren laguntzarekin.

GAZTE MIGRATZAILEAK INTEGRATZEKO JARDUE-
RA LUDIKOAK ETA KULTURALAK

DONOSTIA

ADINGABEAK 
ETA 

GAZTEAK

ITXASO AGIRRE

ikusi
BIGARREN KAFEA 

https://www.youtube.com/watch?v=iEoEbHIne0Q
https://www.youtube.com/watch?v=iEoEbHIne0Q
https://youtu.be/4IrXmiqME78
https://www.youtube.com/watch?v=iEoEbHIne0Q


Mentoria gizartean esku hartzeko metodolo-
gia bat da, eta beren burua eskaintzen duten 
pertsonen arteko harremana sustatzen du 
(aholkulariak), bazterketa-arriskuan dauden 
beste pertsona batzuei laguntza emateko 
(mentoratuak eta mentoratuak). Harreman hori 
emankorra izan dadin, teknikari batek lagundu, 
babestu, gainbegiratu eta ebaluatu egiten du 
prozesu osoan.

2014tik aurrera, 18 eta 30 urte bitarteko aholku-
lariek, unibertsitateko eta erdi-mailako ikasleek 
eta jatorri migratzaileko 10 eta 14 urte bitarteko 
haurrek konfiantzazko harremanak izaten dituz-
te, eta astean hiru orduz egoten dira aisialdiko 
jarduerak elkarrekin egiten. Bi aldeek onura 
atera eta prozesuan zehar ikasten dute.

2019/2020 ikasturtean 41 bikotek hartu zuten 
parte, eta 2020/2021 ikasturtean Donostiako, 
Hernaniko, Tolosako, Urnietako eta Errenteriako 
35 ikastetxek.

Pandemiak proiektuaren garapana probatu du 
eta honek errealitate berriari aurre egiten jakin 
du eta hartara egokitu da. Konfinamenduan 
zehar, bikoteek online kontaktua izan dute, eta 
deskonfinamenduan elkarrekin egoteko aukera 
izango dute.

SOS Arrazakeriako talde teknikoak jarraipen 
oso zehatza egin die bikoteei eta haurren 
egoera pertsonal eta familiarrari, eta horrek 
eragin du Covid19 txostena, hezkuntza- eta 
gizarte-arrakala. Jatorri migratzaileko haurren 
errealitatearen azterketa, Urretxindorra proiek-
tuaren bidez. Gizarte-mentoriaren eginkizuna.
Aholkulariak trebatuak eta prestatuak izan dira 
beren rola betetzen dutela ziurtatzeko, mento-
ratuak ahaldunduz, paternalismorik eta mende-
tasunik gabe.

SOS Arrazakeria Gipuzkoa Gizarte Mentasu-
neko Estatuko Koordinakundeko kide da, baita 
bertako Batzordeko kide ere.

Honakoen laguntzarekin:

La Caixa fundazioa
Eusko Jarularitza
Donostiako Udala
Errenteriako Udala

LOIRA MANZANI
ALAIA GARMENDIA
KARLOS ORDOÑEZ

URRETXINDORRA
Gizarte-mentoria, kalteberata-
sun-egoeran dauden adingabe 
migratzaileekin

DONOSTIA / HERNANI / TOLOSA / URNIETA / ERRENTERIA

sartu
COVID19 TXOS-
TENA, HEZKUNT-
ZA- ETA GIZAR-
TE-ARRAILA

aurkezpen bideoa ikusi
URRETXINDORRA: MENTORIA PROIEKTUA

http://mugak.eu/news/el-papel-de-la-mentoria-social-en-el-contexto-del-covid
http://mugak.eu/news/el-papel-de-la-mentoria-social-en-el-contexto-del-covid
http://mugak.eu/news/el-papel-de-la-mentoria-social-en-el-contexto-del-covid
https://youtu.be/dm07jBYk264
https://youtu.be/dm07jBYk264


Pandemiaren agerpenak gizarte-sareko sektore 
ahulenen babesgabetasun-, bidegabekeria- 
eta zaurgarritasun-egoerak areagotu zituen, 
batez ere migratzaileengan. Ildo horretan, SOS 
Arrazakeriaren boluntariotza-arlotik erantzuna 
ematen saiatzen gara, beste erakunde batzue-
kin lankidetzan jardunez larrialdi-zereginetan.

Boluntarioak protagonista ziren aurrez aurreko 
hainbat jarduera eten edo atzeratu egin behar 
izan ziren (deialdiak, ospitale-laguntza, erakus-
ketak, kaleko jarduerak). Hala ere, aurreikusi 
gabeko beste batzuek protagonismo handia-
goa hartu zuten (kalean zeuden pertsonent-
zako aholkularitza, etxegabetzeen salaketak, 
mintegiak, solasaldiak edo on-line topaketak). 
Eta beste jarduera batzuk egoerara egokitu 
ziren (Bizilagunak, Mentoriak, etab.). Hala eta 
guztiz ere, SOS Arrazakeriaren boluntariotzan 
pertsona berriak sartu ziren berriro, batez ere 
asistentzia- eta laguntza-lanetan. Gaur egun, 
244 boluntario daude, 212 emakume eta 32 
gizon.

Prestakuntza-tailerrak oso elementu garrantzit-
suak dira boluntariotza-planean. Gainera hori 
dela eta, 2020an boluntarioek Black Lives Ma-
tter delakoaren inguruko laguntza- eta salake-
ta-kanpainak egin zituzten, eta etxerik gabeko 
pertsonen etxegabetzeak salatu zituzten.

KARLOS ORDOÑEZ

BOLUNTARIOTZA
GIPUZKOA

SENTSIBILIZAZIOA
EKINTZA KOMUNITARIOA 

Gauza asko ditugu esateko, asko partekat-
zeko eta asko komunikatzeko arrazakeriaren 

aurkako borrokan. Asko dugu entzuteko, 
ideiak eta egiteko modu berriak trukatuz, 

sormenez eta kausa nobleez eta gizartearen 
inplikazioaz konbentzituz, mugak zalantzan 

jarriz, beste erakunde batzuekin eskutik hel-
duta, nahastuz, batuz, ikasiz.

ETA BOLUNTARIOTZA



Hau Egia Da! kultura aniztasunari buruzko 
proiektu bat da, eta esku-hartze eta ekintza ko-
munitarioko prozesu bat aktibatu nahi du, gero 
eta anitzagoa den Egia auzoan kulturen arteko 
harremanak eta kohesio soziala sustatzeko. 
Egia auzoan azken urteotan eman den aldake-
ta demografikoari eta hiriari erantzuten dio kul-
tura aniztasunaren ikuspegitik. Proiektua 2019. 
urtearen hasieran hasi zen, bitartekaritzaren eta 
kultura-aniztasunaren arloan lan egiten duten 
hainbat elkarte eta erakundek osatutako lantal-
de bat abian jarrita. Bertan parte hartzen duten 
eragile eta erakundeak hauek dira: Emaus 
Gizarte Fundazioa, Dar-dar gizarte-ekimeneko 
kooperatiba, Gipuzkoako SOS Arrazakeria, Ba-
gera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea, Ongi 
Etorri Eskola, Donostiako Udala (Aniztasuna 
eta Partaidetza), Egia Bizirik auzo-elkartea eta 
Tabakalerako hezkuntza-arloa. 

Hitz-joko baten emaitza da. Batetik, Egia 
auzoaren izen propioa jasotzen duena eta, 
bestetik, egia hitza jasotzen duena. Helburua 
bikoitza da: lehenik eta behin, Egia auzoari 
erreferentzia egitea, bertako kale eta bizilagu-
nei, eta, ondoren, auzoak bizi duen errealitate 
sozial eta kulturala nabarmentzea. Gainera, 
esaera horrek migrazioari lotutako gezur edo 
zurrumurruei arreta jartzen laguntzen digu.

Proiektuak beharrei, pertzepzioei eta bizikidet-
zari buruzko diagnostiko bat egin du. Diag-
nostiko horretan oinarrituta, taldeak, auzoko 
pertsonen parte-hartzearekin, erronka gisa 
identifikatu ditu auzoen arteko zaintza (au-
zo-zaintza) eta harrera (harrera). Horretarako, 
hiru lantalde sortu dira:

· Lehenengoa, auzoko kultura-aniztasuna 
ikusarazteko.

· Bigarrena, elkar ezagutzeko bideak bilatze-
ko.

· Hirugarrena, auzo-sareak eta komunitatea 
indartzeko.

2021ean planteatzen diren erronkei erantzute-
ko lan-taldeak abian jarriko dira.

LOIRA MANZANI

DONOSTIA

sartu
DIAGNOSTIKOAN

HAU 
EGIA 
DA!

ikusi aurkezpen bideoa
HAU EGIA DA!

Stand 129rekin batera: Caritas Wien – Austria-, 
Artemisszio – Hungaria. Giolli Kooperatiba – 
Italia- Erasmus+ proiektu honen bidez, diskri-
minazioaren aurkako gure tailerretan teknika 
berritzaileak eta artistikoak txertatzen saiatzen 
gara, haien sormenari esker publiko zabal eta 
askotarikoa erakar dezagun.

Tresnen kit-ak egiten dira, herrialde parte-hart-
zaileetan saio pilotuak eginez, dibertsitatearen 
eta diskriminazioaren arloan lan egiten duten 
artistei, teknikariei, hezitzaileei, irakasleei eta 
abarrei zuzenduta, hiru teknikarekin:

Partaidetza-bideoak egitea, lan komunitario-
rako

Zapalduaren Antzerkia, identitatearen espa-
rruko talde-lanerako bideratua.

Sare sozialak eta arrazismoaren aurkako ko-
munikazioa, komunikazio eraginkorra sortzeko.

Gipuzkoako SOS Arrazakeria proiektuaren 
garapenean inplikatutako taldeak sare sozialei 
buruzko lana koordinatzen du, partaidetzazko 
bideoei eta sare sozialei buruzko saioak egiten 
ditu, eta proiektuaren barne-ebaluazioaz ardu-
ratzen da.

2020an sare sozialei buruzko Toolkit-a egin da 
eta tailer pilotuak ematen hasi dira.

IMANOL LEGARDA 
LOIRA MANZANI

EUROPAR BATASUNA

ikusi
PROIEKTUAREN
WEB-A

https://www.tabakalera.eus/sites/default/files/dossier/2020/11/hau_egia_da_cas.pdf
https://www.tabakalera.eus/sites/default/files/dossier/2020/11/hau_egia_da_cas.pdf
https://www.tabakalera.eus/sites/default/files/dossier/2020/11/hau_egia_da_cas.pdf
https://www.tabakalera.eus/eu/hau-egia-da
http://caad-project.eu
http://caad-project.eu
http://caad-project.eu


BIZILAGUNAKen zazpigarren edizioak CO-
VID-19aren pandemiak eragindako testuinguru 
berrira egokitu behar izan zuen.

Lehenik eta behin, konfinamenduaren eta 
deskonfinamendu hilabeteetan, Bizilagunak-ek 
protagonistengandik gertu egon nahi izan 
zuen pandemiaren aurrean zituen zailtasun eta 
behar nagusiak ezagutzeko. Horrela, diagnos-
tiko-txosten bat egin genuen. Bertan, elkarri-
zketa kualitatibo sakonen bidez, on-line eta te-
lefono bidez, eta galdetegi erdi-egituratu baten 
bidez, parte-hartzaileen beharrizan nagusiak 
jaso ziren.

Ondorioetatik abiatuta, Bizilagunak egungo 
egoerara egokitu zen, hautemandako premia 
nagusietako bati erantzuteko. Hain zuzen ere, 
bakardadeari aurre egiteko beharra eta ziur-
gabetasun-testuinguru hori bizitzeak dakarren 
isolamendua, familiatik urrun, bakardadean eta 
honetarako harrera-gizartean laguntza-sare 
gutxi edo batere ez daude.

 
2020an, hurbilketa, elkartzea eta elkar ezagut-
zea sustatzeko modu berriak ezartzea propo-
satu zen, auzotasun inklusiboaren oinarriak. 
Aurreko edizioetako 54 familiak berriz elkart-
zea erabaki zuten, eta elkarri laguntzeko lotura 
iraunkorragoa ezartzea eta elkarri laguntzea. 
Online edo telefonoz, Bizilagunak elkarteak 
familia autoktonoen eta migratzaileen arteko 
harremana sustatzen jarraitu zuen. Horrela, 
aurreko edizioetan familien artean sortutako 
elkartze- eta laguntza-loturak berraktibatu 
ziren, eta horrela, distantzia gorabehera, Bizila-
gunak inoiz baino hurbilago egon ziren, lotura 
komunitarioak sendotuz.

GIPUZKOA

ikusi
TXOSTENA, DIAG-
NOSTIKOA ETA 
JARRAIPENA

SILVANA LUCIANI

Proiektua bezala, aurtengo gala ere berezia 
izan zen. Azaroaren 29an, Bizilagunak elkar-
teak familien arteko birtopaketaren edizioari 
hasiera emanez, esperientziak partekatzeko 
fisikoki elkartu beharrean, online egin zen SOS 
Arrazakeriaren Youtubeko kanalean emandako 
zuzeneko baten bidez, bai eta Facebook eta 
Instagramen ere. Bertan izan ziren, besteak 
beste, Aizpea Otaegi Mitxelena Errenteriako 
alkatea, Jon Maia bertsolaria eta Nora Ugarte-
bu abokatua, eta baita Nora Ugartebu aboka-
tua ere. 

GIPUZKOA SOLIDARIOA XI

ikusi 
GIPUZKOA SOLIDARIOA XI 

EPIM: integrazio eta Migrazio Programa Euro-
parraren laguntzarekin, Bizilagunak sistemati-
zatzeko prozesu bat egin genuen, proiektuaren 
alderdi nagusiak ebaluatzeko, aurreko edizioe-
tan eskuratutako ikaskuntzak finkatzera bide-
ratua. Azken helburua esperientzia bat gau-
zatzea izan zen, Bizilagunaken inplikatutako 
eragile guztiek programari buruz hausnartzeko 
aukera izan zezaten, eta programak edozein 
fasetan eman diena ezagutu ahal izan zezaten, 
bai eta balizko hobekuntzak proposatu ere.

Bizilagunak optimizatu ondoren, erreplika-es-
kuliburu bat egin zen, beste erakunde batzuek 
hainbat testuingurutan garatu ahal izateko. 
Horrela, Bizilagunak garatzeko aukera eman 
nahi da, lekuaren eta inguruabarren araberako 
aldakortasun-maila desberdinekin. Horrela, 
eskuliburuaren irakurle potentzialek erabaki 
bakoitzaren inplikazioak zein diren jakin ahal 
izango dute, eta beren ingurunerako komeniga-
rrienak aukeratu ahal izango dituzte.

IKASKUNTZA SISTEMATIZAZIOA ETA BIZILAGU-
NAK-EN ERREPLIKA ESKULIBURUA

ikusi
BIZILAGUNAK 
ESKULIBURUA

GIPUZKOA

http://mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSIwMjAyMC8xMS8xMC8xMF8yOF8xOF8xNl9DT1ZJRF9JTkZPUk1FXzFfLnBkZgY6BkVU/COVID%20INFORME%20(1).pdf
http://mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSIwMjAyMC8xMS8xMC8xMF8yOF8xOF8xNl9DT1ZJRF9JTkZPUk1FXzFfLnBkZgY6BkVU/COVID%20INFORME%20(1).pdf
http://mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSIwMjAyMC8xMS8xMC8xMF8yOF8xOF8xNl9DT1ZJRF9JTkZPUk1FXzFfLnBkZgY6BkVU/COVID%20INFORME%20(1).pdf
https://youtu.be/TDYfdxZORac
https://youtu.be/TDYfdxZORac
https://youtu.be/TDYfdxZORac


Abenduaren 18ko astean, Migratzailearen Na-
zioarteko Egunean, bi solasaldi egin genituen 
on-line.

Los dos conversatorios parten de la iniciativa 
antirrumores de SOS Racismo Gipuzkoa y la 
Red ZAS! que ya tiene una larga trayectoria 
de actividades y propuestas para combatir los 
rumores sobre las personas migrantes y racia-
lizadas.

Oraingo honetan, lan antiarrazista eta feminista 
hartu zuen ardatz, bi borrokak nola intersekzio-
natu eta nola konbinatu, gure gizartea errespe-
tuzkoagoa eta pluralagoa izateko proposame-
nak sortzeko.

Liburu bat eta bere egilea abiapuntutzat hartu-
ta, lasai hitz egingo dugu, inposatutako, ergo 
eta diskriminatzailea den arau hegemonikoare-
kin bat ez datozen pertsonen bizitzan eragin 
eta baldintzatzera iristen diren fenomeno sozial 
konplexuetara hurbiltzeko.

Abenduaren 14an, hiru emakumek lagundu 
ziguten liburu baten inguruan: June Fernández 
kazetari, idazle feminista eta Pikara Magazine-
ko zuzendariaren azken eta berriki argitaratu-
tako meloia zabaltzea.

June Fernández, Cony Carranza (Emakunde 
2020 Saria) eta Tatiana Beilorin (SOS Arrazake-
ria Etxeko Lantaldea) dekolonialitateaz, espazio 
mistoez edo espazio soilez, emakume migrat-
zaileen zaintzaz eta prekarizazioaz, eguneroko 
arrazismoez eta generoarekin duten elkargu-
neaz, zapalkuntza horiek lantzeko irakurketa 
feminista egiteko beharraz hitz egin zuten.

SILVANA LUCIANI

ZURRUMURRUEN AURKA
ONLINE

Abenduaren 18an eta 18: 30ean, Lucía Mbo-
mio idazle eta kazetariak identitateez, arrazis-
moez, kidetzaz, askatasunez eta berdintasunaz 
hitz egiteko aukera eman zigun Hijas del cami-
no liburuari esker.

Berarekin batera Esther Mayoko Ortega Arjoni-
lla eta Silvia Agüero Fernández izango dira.

Esther Mayoko Ortega Arjonilla, historialaria, 
zientziaren filosofian doktorea eta ndowé jatorri-
koa. Feminista, lesbiana eta arrazakeriaren aur-
kako ekintzailea ere bada. Sexu aniztasunari, 
arrazakeriari eta feminismoari buruzko ikerketa 
eta dibulgazio ibilbidea garatu du. Silvia Agüe-
ro Fernández, ama ijitoa, mestizoa, feminista 
eta ekintzailea da. Nire etxeko langilea. Ghet-
toan nire ijitotasuna aurkitu nuen, handik kanpo 
ijitoen aurkako jazarpena aurkitu dut. Hondart-
zara mototsa, senarra eta 4 txabola hartuta 
joaten naiz (ospitale eta supermerkatuetara ere 
bai). Gaur egun, Pikararen kolaboratzailea da, 
harrotasunez eta ilusioz. Gestiono, comadreo 
handiz, La Revolución de las Rosas Romaní, 
en la lucha contra la violencia obstetrica y, con 
amor, el blog familiar: pretamos Gitanizar el 
Mundo https://gitanizate.wordpress.com /

Moderatzailea Anaitze Agirre Larreta izan zen, 
Gipuzkoako SOS Arrazakeriako kidea eta ge-
nero, arrazakeria eta komunikazioan aditua.

LIBRUEKIN SOLASEAN

ikusi
“ABRIR EL MELÓN” 

ikusi
“HIJA DEL CAMINO” 

https://i.ytimg.com/an_webp/GSubxomanBs/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CPeAx4YG&rs=AOn4CLA1BNzg4_zJZj1CdnltPTVxMRYSOg
https://i.ytimg.com/an_webp/GSubxomanBs/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CPeAx4YG&rs=AOn4CLA1BNzg4_zJZj1CdnltPTVxMRYSOg
https://i.ytimg.com/an_webp/GSubxomanBs/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CPeAx4YG&rs=AOn4CLA1BNzg4_zJZj1CdnltPTVxMRYSOg
https://www.youtube.com/watch?v=hpayZRBIFOk
https://www.youtube.com/watch?v=hpayZRBIFOk
https://www.youtube.com/watch?v=hpayZRBIFOk


NOR da NOR 3 topaketa egin ziren ikastetxee-
tan DBHko ikasleentzat. 395 ikaslek parte hartu 
zuten, eta horietatik 205 emakumeak ziren.

2020ko azaroan Maria Reina Eskola Antirrumo-
res proiektuko gainerako ekintzen atarikoa izan 
zen Maria Reinan. 2021eko otsailean Donos-
tiako La Sallen egin zen. Eta, azkenik, 2021eko 
otsailean, Usandizaga Peñaflorida Amara BHI 
institutuan, DBHko 2. mailako 8 ikaslek parte 
hartu zuten.

Jarduera honen helburua jolastuz sentsibili-
zatzea da. Jokoa Nor da nor joko ezaguna-
ren birsortze erraldoi bat da, non pertsonaiak 
gure hirira migratu duten pertsonak diren, eta 
haien bizitza-istorioak ezagutu daitezke jola-
saren amaieran. Bikote batek parte hartzen 
du. Bertan batek galdera bat egiten du, eta 
bestea erantzuna kontuan izanda pertsonaiak 
baztertzen joaten da. Bat geratzen denean, 
pertsonaiaren asmakizunean asmatu duen ala 
ez ikusten da, eta protagonistek eurek lehen 
pertsonan kontatutzen dute istorioa. 

Ikasleek ondo hartu zuten jolasa, eta oso par-
te-hartzaileak izan ziren. Batzuetan zalantzak 
izaten zituzten pertsonaiak baztertzerakoan, 
baita galderei erantzuterakoan ere. Askok 
esaten zuten ezin zutela erantzuna jakin, ez zi-
tuztelako pertsonak ezagutzen. Beste batzuek 
argiago zuten eta ez zuten zalantzarik erantzu-
netan.

Galdera batzuetan, ia beti pertsonaia berberak 
baztertu zituzten. Adibidez, “Gustuko duzu fes-
ta?” Filmean, erantzuna baiezkoa bazen, ia beti 
baztertu zuten belodun neska. Horrek islamari 
eta pertsona musulmanei buruzko ezjakintasun 
handia eta estereotipoak erakusten ditu.

Estereotipoei eta aurreiritziei buruz hitz egiten 
dugu, eta kontziente izatearen eta horien au-
rrean jardutearen garrantziaz ere bai. Halaber, 
parte hartu zuten gazte migratzaile askok jato-
rriagatik, generoagatik eta sexu-orientazioaga-
tik izan zituzten diskriminazioei buruz hausnart-
zeko aukera izan zuten.

ikusi 
NOR DA NOR

DONOSTIA

ZAS! Sareko kide gisa. Zurrumurruen Aurkako 
Sarea, Usteak, Ustel Elkarrizketak egiten ari 
gara Gipuzkoako hiru udalerrietan, Aretxabale-
tan eta Deban.

Elkarrizketa formatuak, bi hizlari eta moderat-
zaile batekin, klasikoagoak diren beste eredu 
batzuk baino malguagoa eta dinamikoagoa, 
diskurtso mailan onuragarriak izan daitezkeen 
iritzi-egoerak sortzen dituzten gaiei buruz 
espazio lasai batean eztabaidatzera gonbidat-
zen du, zurrumurru, estereotipo eta aurreiritzi 
faltsuak zabaltzera. Elkarrizketa gisa, garrantzi 
bereziko gaiak jartzen dira mahai gainean eta 
espazio publiko batean, bertaratzen diren pert-
sonekin batera aztertu eta partekatzen direnak. 
Alde horretatik, oso dibulgazio-dimentsio ga-
rrantzitsua dute.

Genero islamofobia:

Hizlariak: Maya Amrae (Feminismo Islamikoan 
aditua den Babel Munduko Emakumeak) eta 
Eva María Gómez Petisco (Donostiako Mu-
sulmana Hitzaldia, psikologian lizentziaduna.) 
Moderatzailea: Ana Sanz (Antropologian gra-
duatua eta Tolosaldeko Asanblada feministako 
kidea) Noiz: abenduaren 11n, 18: 30ean, Tolo-
sa Kultur Etxean (123. gela).

TOLOSA DEBA Y ARETXABALETA

Adierazpen askatasuna eta gorrotoaren dis-
kurtsoak:

Hizlariak: Imanol Zubero eta Mikel Mazkiaran 
(atzerriko abokatuaGipuzkoako SOS Arrazake-
ria) Modera: Rosabel Argote (Cear-Euskadi).

https://www.youtube.com/watch?v=qdG8o_2mT_A
https://www.youtube.com/watch?v=qdG8o_2mT_A
https://www.youtube.com/watch?v=qdG8o_2mT_A


“BI FAMILIA” LABURMETRAIA

Laburmetraia SOS Arrazakeriaren ekoizpena 
da, eta Errenteriako Udalak hiribilduaren sorre-
raren 700. urteurrena ospatzeko bultzatutako 
jardueren parte da.

XIX. mendearen erdialdetik, industrializazioa 
dela eta, immigrazioa funtsezko alderdia izan 
da Errenteriako gizarte-gorputzaren eraketan, 
bai eta nortasun kolektiboan ere. Dokumental 
labur honek modu hunkigarri eta zuzenean be-
rreskuratzen du bi familien migrazio-proiektua. 
Bata, Macías Sánchez familia, jatorriz Salaman-
cakoa eta aita, Garciliano, 1961ean iritsi zen 
lehenik, industriako langileen eskariak erakarri-
ta. Bestalde, Hernández Ávila familia dugu, 
Honduraskoa. Lehena, 2008an, Elsa da, etxeko 
langile gisa lan egiteko etorria. Bi kasuek, gai-
nerako familientzako bidea ireki zuten. 

GERARDO CARRERE

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ERRENTERIA
“EN LA CALLE” LABURMETRAIA.

XIX. mendearen erdialdetik, industrializazioa 
dela eta, immigrazioa funtsezko alderdia izan 
da Errenteriako gizarte-gorputzaren eraketan, 
bai eta nortasun kolektiboan ere. Dokumental 
labur honek modu hunkigarri eta zuzenean be-
rreskuratzen du bi familien migrazio-proiektua. 
Bata, Macías Sánchez familia, jatorriz Salaman-
cakoa eta aita, Garciliano, 1961ean iritsi zen 
lehenik, industriako langileen eskariak erakarri-
ta. Bestalde, Hernández Ávila familia dugu, 
Honduraskoa. Lehena, 2008an, Elsa da, etxeko 
langile gisa lan egiteko etorria. Bi kasuek, gai-
nerako familientzako bidea ireki zuten. 

Dokumental honen bidez, adierazi nahi dugu 
diskriminazio bikoitza egiten zaiela; etxerik 
gabeko pertsonak izateagatik eta migratzai-
leak izateagatik. Haien helburuak helarazi nahi 
ditugu beren jaioterritik abiatu zirenean, harre-
ra-herrialdean aurkitu dutena, haiekin bizi diren 
giza eskubideen falta, eta ikusarazi behar dugu 
beharrezko laguntza emanez gero aurrera egin 
dezaketela eta etorkizun hurbilean, lurralde 
inklusibo baten sorreran parte har dezaketela.

Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren laguntzarekin.

por
ITXASO AGIRRE

GIPUZKOA

ikusi 
“EN LA CALLE”-ren aurrerapena

https://youtu.be/MWaSdBqCqzE
https://youtu.be/MWaSdBqCqzE
https://youtu.be/MWaSdBqCqzE


SOS zerbitzutik bilatzen dugun gizarte-eral-
daketa ezinezkoa da gizarte-mugimenduekin 
eta erakundeekin batera lankidetza eta ekintza 
kolektiborik gabe. Hemen, parte hartzen dugun 
sareko jardueren lagin txiki bat:

PARTAIDETZA
SARE SOZIALETAN

ZERO POBREZIA

Zero Pobrezia Plataformako kide gisa, hasie-
ratik, jaio zenetik 15 urte igaro direla ospatzen 
dugu.

Gainera, urtero bezala, Pobreziaren Aurkako 
Astean, urriaren 17an, Pobrezia desagerraraz-
teko Nazioarteko Egunean, Bizi Martxa antolatu 
genuen, ‘Beste mundu bat beharrezkoa eta 
posible da oraindik: desagerrarazi ditzagun 
desberdintasunak!

Gainera, gerrilla kanpaina Donostiako puntu 
enblematikoetan pankartak jarriz egiten dugu, 
egungo pandemiak nabarmentzen dituen des-
berdintasunetan arreta jartzeko.

ikusi
OROITZAPENEKO BIDEOA

ZAS!

Aurten ere SOS Arrazakeriak ZAS! Euskal TRI-
MORRERAREN aurkako Euskal Sarean parte 
hartzen jarraitzen du. (Kurduen aurkako sarea).

Hainbat eragilek, hala nola erakunde eta ins-
tituziok, elkarlanean dihardugu Autonomia 
Erkidegoan, Zarataren Aurkako Estrategiaren 
zati diren baliabideak eta prestakuntzak es-
kaintzeko, zurrumurruaren aurkako agente gisa 
prestatu nahi duten pertsona guztien eskura 
kontzeptu-esparru, datu eta trebetasun berriak 
planteatuz.

EKINTZA POLITIKOKO TALDEA
ETXEKO LANGILEAK

Urrian, Bartzelonak Etxeko eta Zainketako Lan-
gileen Ekintza Politikoaren Estatuko Topaketa 
hartu zuen, urriaren 17an eta 19an, Dones 
Francesca Bonnemaisonen Kultura Zentroan.

Zainketen eta etxeko enpleguaren sektoreko 
hainbat elkartek lan-eskubideak aldarrikatzeko 
estrategiak jorratu zituzten, eta ekintza politi-
koetan aurrera egiten jarraitzeko loturak indartu 
zituzten.

SOS Arrazakeriak bilera horietan parte hartu 
zuen, eta, bertan, egoera irregularrean dauden 
milaka langile migratu aintzatesteko beharra 
azaldu zen, egungo Atzerritarren Legeak haien 
ustiapena baimentzen baitu. Horregatik, al-
darrikapen nagusia erregularizazioa izan zen, 
baldintzarik gabe.

Topaketan Bartzelona, Sevilla, Granada, Ma-
dril, Bizkaia, Nafarroa, Gipuzkoa eta Galiziako 
erakundeek parte hartu zuten.

sartu
ZAS.EUS-en

https://youtu.be/-SF9mwmZEK0
https://youtu.be/-SF9mwmZEK0
https://www.zas.eus/
https://www.zas.eus/
http://zas.eus


Informazio guztia klik baten eskura

Egunero, gure lan-eremuarekin zerikusia duten 
informazioen 1.300 harpideduni baino gehiago-
ri doan bidaltzen diegu Estatuko 24 egunkarita-
tik jasotako informazioa, eta aurten 13.763 berri 
jaso ditugu guztira.

Informazio hori arrazakeriaren, migrazioaren 
eta abarri buruzko Estatuko datu-baserik han-
diena izan da 2004az geroztik, eta modu li-
brean eta doan dago eskuragarri. Orduz ge-
roztik, 250.000 albiste baino gehiago harrapatu 
eta sailkatu ditugu. Aurten aparteko egoera bizi 
dugu pandemiaren kontura. Testuinguru ho-
rretan, 2020an, migratzaileen edota arriskuan 
dauden pertsonen inguruko diskurtso mediati-
koak dimentsio berria hartu du.

“Inor atzean ez uzteko”, oso garrantzitsua izan 
da buloak identifikatzea, aurreiritziei eta albiste 
faltsuei aurre egitea harrera-gizartearen kont-
zeptua gure gizartearen nortasunaren parte 
izan dadin, eta ez eslogan hutsa. Horregatik, 
2020an jasotako albisteetan handitu egin zen 
osasunari, lan-egoerari eta horrek migratzai-
leen bizitzan dituen ondorioei buruzko informa-
zioaren ehunekoa. 2020an, Donostiako Udalak 
diruz lagundu zuen jarduerari eustea.

Dena medios.mugak.eu-en

KARLOS ORDOÑEZ
SILVANA LUCIANI
ELIXABETE ETXEBERRIA

EGUNEROKO 
PRENTSA-ALDIZKARIA ETA DATU-BASEA

ONLINE

INFORMAZIOA, 
ATENTZIOA 
ETA SALAKETA

ikusi
HEDABIDEEN BEHATOKIA

Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren eguneroko 
lana, neurri handi batean, arreta espezia-
lizatuan, aholkularitzan, informazioan eta 
analisian oinarritzen da, bulegoetatik salake-
taren eta aholkularitza juridikoaren inguruko 
lanean. Datu objektiboek, egiaztatutako 
informazioak, lege-aholkularitzak, etxeko 
langileen eskaerei emandako babesak eta 
datuek, gertaerek eta txostenek berresten 
digute oraindik asko dagoela egiteko.



SOS Arrazakeriaren Informazio, Arreta eta Sa-
laketa Bulegoen Sarearen eginkizun nagusiak 
honako hauek dira:

• Atzerritartasunari eta oinarrizko eskubideak 
eskuratzeari buruzko lege-informazioa eta 
-aholkularitza eskaintzea eta baita diskriminazio 
arrazista eta xenofobo ororen salaketa ere.

• Sentsibilizazio-jarduerak antolatu, dibulga-
zio-materialak argitaratu eta hitzaldiak, infor-
mazio-jardunaldiak, ikastaroak antolatu. Gi-
puzkoako immigrazioaren fenomenoari buruzko 
behatokia da.

• Lurraldeko immigrazio-egoerari buruzko 
txostenak egitea eta iruzkinak eta gogoetak 
idaztea.

OIADek arestian aipatutako hiru eremuetako 
bati buruzko informazioa, aholkularitza edo 
beste esku-hartze modu bat eskatu nahi 
duen pertsona orori ematen diote zerbitzua, 
pertsona hori zuzenean interesduna izan 
edo kaltetua izan.

OIADen helburu orokorra atzerritar jatorriko 
pertsonak edo gutxiengo etnikoetako pertsonak 
gizarteratzen eta kulturalki integratzen lagunt-
zea da, informazioaren, aholkularitzaren eta 
salaketaren bidez.

SHANDRA LOURIDO

GIPUZKOA

Gaur egun SOS Arrazakeria zerbitzuak Donos-
tian (Txara), Errenterian, Tolosan, Zarautzen 
Beasainen eta Arrasaten eskaintzen du zer-
bitzua, eta Donostialdea, Buruntzaldea, Tolo-
saldea, Oarsoaldea, Goierri, Urola-Kosta eta 
Debagoienan bizi diren pertsonei ematen die 
estaldura.

Artatutako pertsonen jatorriari dagokionez, 
Nikaraguatik, Hondurastik, Aljeriatik, Marokotik, 
Espainiatik etorritakoak dira ugarienak; hala 
ere, arreta jaso duten pertsonen jatorria kon-
tuan hartzen badugu, Albania, Armenia, Ar-
gentina, Apatridak, Bangladesh, Bolivia, Brasil, 
Kamerun, Txile, Kolonbia, Kongo, Kuba, Ekua-
dor, Egipto, AEB, Gakambea, Ghanea, Ginaty, 
Ginea Konakry, Ekuatore Ginea, India, Japonia, 
Lituania, Mali, Mexiko, Moldavia, Mongolia, 
Mozambike, Nepal, Nigeria, Pakistan, Panama, 
Paraguai, Peru, Portugal, Dominikar Errepubli-
ka, Errumania, Errusia, Mendebaldeko Sahara, 
Senegal, Siria, Turkia, Ukraina, Uruguai, Uz-
bekistan, Venezuela, Vietnam) gure gizartean 
dagoen dibertsitate apartaren argazkia ematen 
digu. 

Aurreko urteetan bezala, 2020an erregularizat-
zeko bide nagusiak errotze soziala eta salbues-
penezko inguruabarrengatiko bizileku-baime-
nak izan dira.

Oraindik ere aipagarria da erregimen oroko-
rreko familia berrelkartzeko ia eskaerarik ez 
dagoela, hau da, senidea jatorrian dagoenean. 
Kopuru nahiko txikia da, halaber, hemen na-
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hiz atzerrian jaiotako adingabeei eskatutako 
baimenen kopurua. Hori, neurri handi batean, 
berrelkartzaileek aurre egin beharreko eskaki-
zunengatik da, batez ere baldintza ekonomi-
koengatik.

Bestalde, Europar Batasuneko senideen bizi-
leku-baimenen eskaerak, gehienak kausatzai-
leak Espainiako nazionalitatea lortu duenean 
edo Espainiako nazionalitatea duen pertsona 
batekin ezkontzeagatik edo izatezko bikote-
kideagatik eskatutakoak, erregularizatzeko 
beste bide nagusietako bat dira oraindik ere, 
baina aurreko urteko ildoari jarraituz, hura 
eskatzeko ezarritako baldintzak gogortu egin 
direla ikusten dugu, eta, horren ondorioz, han-
ditu egin dira baimen-mota horren ukapenak, 
batez ere 25 urtetik gorako seme-alabei dago-
kionez.

Espainiako nazionalitatea aitortzeko prozedu-
rari buruzko kontsultak altuak izaten jarraitzen 
dute, hein handi batean, eskaera konplexua-

ATENTZIO
JURIDIKOA
OIAD sarearen ofizina

goa delako (azterketetarako izen-ematea, 
dispentsak eskatzea, izapide telematikorako 
sarbidea).

Aipatzekoa da 2020. urtean aldaketa handia 
gertatu dela administrazioaren funtziona-
menduan (batez ere Donostiako Atzerritarren 
Bulegoari dagokionez). Gaur egun, atzerri-
tarren bulegoko aurrez aurreko hitzorduak 
kolapsatuta daude, ia ezinezkoa da hitzordu 
bat eskuratzea, eta are gehiago presazkoa 
bada; izan ere, ezinbestekoa da arreta jasot-
zeko hitzordua eskatzea, eta horrek zaildu 
egiten du gure lana. Kudeaketa telematikoak 
eta erregistro eta ziurtagiri digitalen erabilera 
lehenesten duen eredu baten aldeko apus-
tua egiten ari gara (azken honetara egoera 
irregularrean dauden pertsonak ezin dira 
sartu), horretarako baliabide teknikoak be-
har dira. Hori guztia dela eta, gestorietara 
jo behar da edo izapidea postaz egin behar 
da, eskatzaileengan sortzen duen ziurgabe-
tasunarekin; izan ere, urtearen azken aldian 
ikusi dugunez, eskaeren ebazpenak atzerat-

zen ari dira, horiek egiteko modua edozein dela 
ere, eta batzuetan ukatu egiten dira, dagoe-
neko aurkeztu den dokumentaziorik ez dagoe-
lako, eta horrek prozesua are gehiago atzerat-
zen du, sistemarekiko mesfidantza sortuz.

Erakunde finantzatzaileak: Gipuzkoako Foru 
Aldundia eta Eusko Jaurlaritza



Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren informazio- 
eta salaketa-bulegoek diskriminazio-salakete-
kin lotutako 23 gai artatu dituzte 2020an. Bule-
goak artatutako diskriminazio-kasuen artean, 
bertaratu diren pertsonen erdiak gizonak dira, 
eta beste erdiak emakumeak.

Nazionalitateak kontuan hartuta, 11 herrial-
deetako pertsonak etorri ziren guregana, eta 
gehienak Afrikakoak izan ziren; horien artean 
marokoar jatorrikoak, 9 kasu izan baitziren ( % 
39,1), eta ondoren Sahara, Aljeria, Nigeria eta 
Somaliakoak. Kontinente horren atzetik Lati-
noamerikako eskualdea dago, 8 arretarekin ( % 
34,8); horietatik 3 Kolonbiakoak dira, 2 Nikara-
guakoak, eta Brasil, Ekuador eta Mexikokoak 
ere bai. Azkenik, Pakistango jatorriko bi pertso-
nen kasuak aurrekoekin bat etorriko lirateke.

Pertsona horien egoera dokumentalari da-
gokionez, kasuen % 61ean (14p) pertsonak 
egoera erregularrean zeuden. Bestalde, artatu-
takoen % 22 (5p) egoera irregularrean zeuden. 
Azkenik, % 17k (4p) Espainiako nazionalitatea 
zuten.

Erregistratutako salaketen erdietan baino ge-
hiagotan, agente diskriminatzailea erakunde 
pribatua zen ( % 56,5), 6 kasu partikularrak 
ziren ( % 26) eta 4 erakunde publikoak ziren ( 
% 17,5).

Diskriminazio-motari dagokionez, kasuen % 35 
“prestazio edo zerbitzu pribatuak eskuratzea 
ukatzeari” dagozkio, eta kasu gehienetan go-

MIKEL MAZKIARAN

GIPUZKOA

rabeherak izan dira edo banku-izapideak (4), 
aisialdirako lokalak (2), etxebizitza eskuratzea 
(1) edo bidaiatzea (1) oztopatu edo ukatu da.

Beste % 35 gatazka eta eraso arrazistei dagoz-
kie, bai espazio publikoan (5), bai auzoetan (3); 
kasu horiek bereziki larriak ziren konfinamen-
du-garaian. Espazio publikoan, diskriminazioa 
diziplina- edo autoritate-figurekin gertatu da 
institutu eta hipermerkatuetan; eta, bestalde, 
segurtasun publikoarekiko hainbat gatazka-ka-
su erregistratu dira (2).

% 22 (4) “lan-arloko diskriminazioak” dira. Ho-
rien artean, egindako lanen ordainketarik eza 
(3) eta lan-istripu bat daude, gehienak lan-ha-
rreman irregularretan.

Azkenik, % 8 (2) bat dator “prestazio edo 
zerbitzu publikoak eskuratzeko ukapenekin”, 
erroldatzeari edo osasun-laguntzari uko egin 
zaionean.

DISKRIMINAZIO
KASUAK 23 auzi diskriminazio salaketengatik

Agente diskriminatzaiilea:

14 pertsona
%61 egoera regularrean

Marruecos 39,1% 
Sahara, Argelia, Nigeria eta Somalia

Afrika
34,8%

Colombia, Nicaragua, Brasil, Ecuador  
eta México

Latinoamerika

22%
egoera
irregula-
rrean

17%
espainiako 
nazionalitatea

5 pertsona 4 pertsona

56,5%     erakunde
pribatua

26%       partikularrak

17,5 %       erakunde
publikoa
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ETXEGABETASUNA LARRIALDI SOZIAL ETA 
SANITARIOAREN AURREAN: HAUTEMAN-
DAKO ETA ESKATUTAKO BEHARRAK

Covid 19ak eragindako alarma-egoerak age-
rian utzi zuen bizitegi-bazterketan dauden 
pertsonen babesgabetasuna eta ahultasuna, 
besteak beste, etxerik gabeko gazte migratzai-
leen kolektiboa. Ikerketa bat egin dugu jakiteko 
zer pertzepzio duten gazte horiek administra-
zioetatik eta haiekin lan egiten duten gaine-
rako erakundeetatik ematen zaizkien laguntzei 
buruz, osasun-alarma egoeran dauden bitar-
tean, baina baita egoera horren aurretik eta 
ondoren ere.

Ikerketa honen bidez, ikuspegi desberdina izan 
nahi dugu arlo sozial eta sanitarioan eskaintzen 
zaizkien zerbitzuei buruz, erabiltzaile berberen 
pertzepziotik abiatuta. Proiektu honen helburua 
haien beharrei eta eskakizunei buruzko ezagut-
za handitzea da, baliabideak egokitu eta gizar-
teratu daitezen.

Era berean, esparru horretan lan egiten duten 
eragileen iritziak jaso dira, ikuspegi zabalagoa 
eta ikuspegi desberdinak izateko.

Erakunde finantzatzaileak:

Enplegu eta Gizarte politiketako Saila, Eusko 
Jaurlaritza

Gipuzkoako Foru Aldundiko Inbertsio eta Gizar-
te Ekimeneko Departamentua

IKERKUNTZA
GIPUZKOA

ikusi
OSASUN-LARRIALDIAN KALEAN DAUDEN 
BIZTANLEAK: HAUTEMANDAKO BEHA-
RRAK ETA ARRETA EMATEKO ESKAKIZU-
NAK

SOLIDARITY 4 FUTURE

“Elkartasuna etorkizunean Europan” nazioarte-
ko proiektua.

Europa osoa hitzaldi sorta batean. Hitzaldi ho-
riek migratzaileen eta errefuxiatuen eguneroko 
bizitza ulertzen laguntzeko, ematen zaizkien 
zerbitzuak hobetzeko eta Europar Batasunera 
eraman zituzten inguruabarrak ulertzen lagunt-
zeko diseinatu dira. Konferentzia bakoitzaren 
garrantzia publiko orokorra eta tokiko herrita-
rrak landa-arloko adituekin eta errefuxiatuent-
zako zerbitzu-erakundeetako boluntarioekin 
konektatzeko aukera da. Talde horien arteko 
elkarrizketaren helburua kulturen arteko elkarri-
zketa hobetzea eta sustatzea izango da, politi-
kak eta boluntariotza sustatzen parte hartzeko 
bide zuzenekin.

Proiektuaren parte diren hitzaldiak honako 
hauek dira:

• Muslim Migrants in Europe: Overcoming So-
cial Stigma (Poland)
• Solidarity with Refugees in Our Past and in 
Our Future (Czechia)
• Access to Independent Legal Advice (Aus-
tria)
• Co-existence of Different Cultures in Urban 
Environments (Greece)
• Alternative housing solutions for the elderly 
and migrants. (Slovenia)
• The Policies of (Un) welcome: Regional Pers-
pectives (Lithuania)
• What the EU Can Do in the Protection of Un-
accompanied Minors (Spain)

UNIÓN EUROPEA

sartu proiektuaren 
webgunean

GERARDO CARRERE
por
MAGDALENA BOBOWIK

SOLIDARITY 
4 FUTURE

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/solidarity-in-a-future-europe/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/solidarity-in-a-future-europe/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/solidarity-in-a-future-europe/


PANDEMIAK ETA KONFINAMENDUAK ETXE-
KO LANGILEEN EGOERAN DUTEN INPAK-
TUARI ERANTZUNA: ERRESISTENTZIA-KU-
TXA ETXEKO LANGILEENTZAT

Aurtengo apirila eta maiatza bitartean, galde-
keta bat egin genien zaintzaile gisa lan egiten 
duten 250 etxe-langileri, eta Errenteriako gure 
informazio- eta aholkularitza-zerbitzuetatik iga-
ro dira, beren egoera, pertsonala, lanekoa eta 
familiakoa, bertatik bertara ezagutzeko.

Premiazko laguntza behar zuten 56 langile-
ren kasuak hautatu eta horien jarraipena egin 
genuen: 17 Errenteriakoak ziren ( % 30) eta 2 
Lezokoak. Gainerakoak, 11 Donostiakoak ziren, 
9 Hernanikoak, 7 Irungoak, 5 Tolosakoak eta 
beste batzuk Zarauzkoak, Andoaingoak, Lasar-
tekoak eta Beasaingoak. 

Emakume horien % 73.21 egoera irregularrean 
zegoen, eta % 69.64 lanik gabe geratu ziren. 
% 67.86k ez zuen alokairua ordaintzerik, eta 
% 46.43k berehala erosi behar zituzten elika-
gaiak, erabilera pertsonaleko produktuak edo 
botikak.

ETXEKO
LANGILEAK

ERRENTERIA

GERARDO CARRERE

ERRESISTENTZIA-KUTXA ETXEKO LANE-
TAN DABILTZAN LAGILEENTZAT

Errenteriako SOS Arrazakeriako Etxeko Lan-
gileen Taldeak, Oarsoaldeko Mugimendu 
feministarekin batera, etxeko langileentzako 
Erresistentzia Kutxa bat kaleratu du. Guztira 
15.432,61 euro bildu ziren; horietatik 3.577,61 
euro saltokietan banatutako arrautzetarako 
izan ziren, eta 6.355 euro Crowfounding bidez, 
Kutxa Fundazioaren 5.500 euroko ekarpenaz 
gain.

Laguntza-kanpainak oihartzun handia izan du, 
eta, horren ondorioz, funts ekonomiko bat bildu 
da, eta, gainera, sektore ustiatu eta diskrimi-
natu baten errealitatea gizarteari helarazi ahal 
izan zaio berriro ere.

Parte-hartzea.

28 denda, Oarsoaldean: 14 Errenterian, 10 
Oiartzunen, 3 Lezon eta 1 Pasaian.

ikusi 
ERRESISTENTZIA KUTXA

ETXEKO LANGILEENTZAKO LAN-AHOLKU-
LARITZA ZERBITZUA ERRENTERIAN.

2018. urteaz geroztik, SOS Arrazakeriako 
Etxeko Langileen Taldeak lan-aholkularitzako 
eta prestakuntzako zerbitzu bat eskaintzen die 
etxeko langileei. 2020an zehar, arreta asko 
handitu da, bai aurrez aurre, bai telefonoz, 
pandemiak eragindako osasun-krisiak eragin 
handia izan baitu sektorean, eta lan-baldintze-
tan okerrera egin du, zaindutako pertsonekin 
batera 24 orduko itxialdiak, kontratu-eteteak 
edo lanaldi-aldaketak gertatu baitira.

Azken urteko gure jardueraren laburpena da 
hau.

192 aurrez-aurreko hitzordu

5 prestakuntza-tailer Gipuzkoan emanak

4 genero indarkeria kasu Emakumeen Etxera bideratutakoak

22 adiskidetze-ekintza

72 lan eskari

37,5% Donostian
72

17,2% Errenterian
33

7,3% Irunen
14

6,8% Pasaian
13

6,8% Tolosan
13

Jatorri nagusiak
Nikaragua eta 
Hondurasen

ERAKUSKETA: MILA ESKU AURPEGIRIK 
GABE

Gipuzkoako gizartearen zaintza-beharrak, 
neurri handi batean, beste kontinente batzue-
tatik etorritako emakumeek konpontzen dituzte. 
Erakusketa honek etxeko langile diren emaku-
me migratzaileen narratibetan zehar bidaia bat 
proposatzen du, milaka pertsonen nortasuna 
eta historia erakutsiz, errealitate mingarri, dese-
roso eta bakardadez betetako baten ikusezin-
tasuna gaindituz. Topaketarako eta hausnar-
ketarako proposamena izateaz gain, ikerketa 
artistikoa ere bada, Joseba Bontigui argazkila-
riaren eskutik.

ikusi
SOLASALDIA

ARGAZKIGINTZA, BORROKAK ETA 
ERRONKAK

https://youtu.be/VcAWG6W9kw4
https://www.youtube.com/watch?v=z_ZSZnJcljI&t=2258s
https://www.youtube.com/watch?v=z_ZSZnJcljI&t=2258s
https://www.youtube.com/watch?v=z_ZSZnJcljI&t=2258s


Memoria honetan jasotako jarduerek urte frene-
tiko baten fede ematen dute.

Ikuspegi baikorra ematen digute, egiaztatu bai-
tugu herritarrek gero eta inplikazio handiagoa 
dutela pertsona ahulenei laguntzeko eta pert-
sona guztiek eskubide-berdintasuna izan deza-
ten eskatzeko. Boluntarioen inplikazio gero eta 
handiagoarekin eta bultzatzen ditugun proiektu 
askoren harrerarekin esperimentatu dugu.

Aitzitik, nabarmena da beren premiarik oinarri-
zkoenak bete ezin dituzten biztanleen geruza 
garrantzitsuen pobrezia handitzea. Eta, sektore 
horien artean, etorkinak eta emakumeak na-
barmentzen dira. Migratzaileek eta errefuxia-
tuek diskriminazioak jasaten dituzte oraindik 
ere, bereziki zuriak ez direnek, lanpostuak 
lortzeko, etxebizitzak alokatzeko, aisialdirako 
lokalak alokatzeko edo polizia-kidegoek tratua 
emateko orduan. Era berean, arrazismo ins-
tituzional, estatal eta komunitarioaren egitura 
osoa finkatzen da, lehen mailako eta bigarren 
mailako herritarrak osatzen dituzten legediekin. 
Eta, autonomia-, foru- eta toki-eremuetan, zerra 
- hortzak ikusten ditugu, diskurtso aurrerakoi 
nabarmenekin, eta, kasu askotan, ez datoz bat 
aldarrikapenekin.

Horregatik, oraindik ere funtsezkoa da herrita-
rren inplikazioa. Gizarte-mugimenduak oinarri-
zko tresna dira. Eremu hori indartzea da SOS 

Arrazakeriaren helburuetako bat. Animatzen 
gaituzten berdintasunaren eta justiziaren oina-
rrizko idealak partekatzera animatzen zaitugu. 
Memoria honetan deskribatzen ditugun jardue-
ra ugarietako edozeinetan inplikatzeko eskubi-
dea, zure interesen arabera eta ahal duzun 
neurrian. Gure jarduerari eusteko, gure mate-
rialak zabalduz eta ekonomikoki lagunduz.

Zure zain gaude.
Baiezta dezakegu 
gure erakundearekin 
dedikazioa parteka-
tu duten pertsona 
gehien-gehienengan 
ikusten dugun gogo-
betetasuna. Anima 
zaitez!


