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Gure arrazoiak
Aldaketaren ahoan
Iaz SOS Arrazakeriak egiten zituen jarduera ugariei buruzko informazioa bidaltzen hasi ginen. Eta 

horrela hasi ginen Gure Ekimenak buletina egiten, gure ekintzarik handiena biltzen zuena. Aurten, 5. 

puntuari azken puntua jartzen ari ginela, alarma-egoera aldarrikatu zen. Hasieran shock-ean gelditu 

ginen eta, pertsona eta erakunde guztiak bezala, ia denborarik gabe, gure egunerokotasuna egoera 

berrira egokitu behar izan genuen.

Bizi dugun oraina gizarte osoarentzako erronka handia da. Eta are gehiago bat egiten dugun horretan, 

hots, alarmarik gabeko egoerara itzultzeak ez dakarrela pertsona eta kolektibo askok jasaten zituzten 

diskriminazioak betikotzen zituzten bidegabekeria-egoeretara itzultzea, baizik eta, aitzitik, gure gizar-

tearen gakoak aldatzen laguntzea, gizartea enpatikoagoa, solidarioagoa eta integratzaileagoa izan 

dadin.

Beraz, amaiera puntu hau 5. zenbakiari ematea erabaki genuen, urteko lehen hilabeteetan egiten di-

tugun jarduerak biltzen baitira bertan. Gaur egungo egoerari begira, aurreko hamarkadan kokatuak 

dirudite. Badakigu aldaketa baten muinean gaudela. Egun hauetan, jarrerak ikusten ditugu, bai alde 

batetik (balkoiko poliziak, polizia-

indarkeria, diskriminazioa, preka-

rietate-egoerak areagotzea), bai 

bestetik (elkartasun-jarduera uga-

ri, elikagaiak banatzea, leihoeta-

tik erreklamazioak egitea, besteen 

alde lan egiten duten pertsonei la-

guntzea, etab.).Ezer ez da lehenes-

ten, eta indarraren eta adimenaren 

baturaren araberakoa izango da 

guk nahi ditugun aldaketa horieta-

rantz egiten duguna. Horregatik ja-

rraituko dugu SOS Arrazakeriatik 

proposamen eta ekintzekin. Gure 

hondar-alea jarri. Eta horregatik, 

Gure Ekimenak-etik kontatuko di-

zuegu.
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““##STOPSTOPRACISMRACISM””
Real Sociedadek gonbidatuta, eta nazioarteko topaketa batean irain arrazistak izan zituen Isak jatorri eritreako donos-
tiar jokalariarekin elkartuta, #ZalakRacism pankarta erraldoia jartzea erabaki zen. Horretarako, Reala SOS Arrazake-
riarekin jarri zen harremanetan. SOS Arrazakeriaren hainbat proiektutako boluntario eta boluntarioek arrakasta izan 
zuen ekimen batekin bat egin zuten, eta estadioan elkartu ziren 28.000 zale baino gehiagok txalo artean babestu zuten.

Argazkia. Juan Carlos Ruiz

Donostiako etxerik gabekoei lagunt-
zeko Udalaren aurrekontu partida bat.

SOS Arrazakeria, Arrats eta Herritarren Harrera Sa-
reak Donostiako Udalari eskatu diote jantoki sozial bat 
gaitzeko eta udal aurrekontuetan “berariazko” parti-
da bat sartzeko etxerik gabeko pertsonei laguntzeko.

Feminismo eta arrazismoari buruzko 
elkarrizketa
Urtarrilaren 21ean, asteartea, «Feminismoa eta Arrazake-
ria» elkarrizketa-saioa egin zen Arrasaten, hauekin:
IRANTZU VARELA
Kazetari feminista. «Faktoria Lila»ren koordinatzailea, 
«Pikara Magazine»ren «Aló Irantzu»ren aurkezlea eta «El 
Tornillo» programaren sortzailea.
MAYA AMRAE
Testuinguru islamiarretan berdintasunaren aldeko mugimen-
duetan aditua. “Munduko Emakumeak Babel” elkarteko 
kidea.
Moderatzailea: JULIA MONGE
Arrasateko “Emakume Mundu Martxako” kidea.

https://www.facebook.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
https://www.instagram.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
http://mugak.eu/
https://twitter.com/sos_arrazakeria?lang=es
https://www.realsociedad.eus/es/noticias/detalle/que-sea-el-ultimo
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Irun eta Hendaia arteko mugan kontzentrazioa, Giza Eskubi-
deak aldarrikatzeko, gizarte duinagoa baita. 

SOS Arrazakeriak Greziako errefuxiatuei egindako erasoak salatu ditu.

Gertatzen ari dena hasiera besterik ez da. Zapor-ek Lesbosen jasandako erasoa beste batzuekin elkartu zen Chiosen, eta Stay 
Humanen arropa-biltegi bat ere erre zuten atzo Vialen. Jazarpenarekin batera patruila greziarrek Turkiatik ihes egin nahi duten 
ontziei tiro egin diete, baita alboetara ere. Egunsenti Doradoren patruilekin bat egin du, Chiosen eta Lesbosen lehorreratu 
baitira, errefuxiatuen etorrera berriari aurre egiteko. Erasoen aurrean poliziak duen pasibotasunarekin bat egiten du. Turkiako 
mugan mobilizatutako herritar-patruila armatuekin bat egin du, etorrera berriak eragozteko.

SOS Arrazakeriak erakundeen konplizitate hori salatzen du, eta Espainiako Gobernuari eskatzen dio Europako Batzordeei 
EBren Sorrerako Gutunaren eta haren balioen arabera jarduteko, baita nazioarteko itunak sinatzean hartutako betebeharrak 
betetzeko ere.

HEZKUNTZA
- Zarauzko Lizardi Institutuko ikas-
leak erreportaje komunitarioak gra-
batzen aritu dira!
#komunikatu ON

Promise saioa
Gizarte-ekimena izan zen Cebanc-en egin zen Promise 
Jardunaldiaren gai nagusia, eta IV. Topaketarekin amaitu 
zen. pitch lehiaketaren argitalpena, Ostalaritza, Turismo eta 
Informatikako familietako goi eta erdi mailako ikasleek parte 
hartu zutelarik. Gizarte-ekimeneko ekimenak partekatzeko 
asmoz, beren esperientzia Mugarik gabeko Ekonomistak, 
Kikarakada eta SOS Arrazakeria aurkeztu zituzten.

- Urretxindorra Aholkularitzaren pro-
gramako bikoteak Donostiako Aqua-
riumean izan ziren

- Memoriaren eguna. Holokaustori buruz hitz 
egiten du Peñaflorida institutuan. Stop Arra-
zakeria eta Xenofobia

- Urrtexindorrako emakume aholkularientzako 
sexu-hezkuntzako eta berdintasuneko tailerra

- Tailerra Deustuko Unibertsitatean, Gizarte 
Aldaketarako Herritartasuna zeharkako auke-
rako irakasgairako. Hortik aurrera, ikasleek 
Eragin Sozialeko proiektu bat garatuko dute 
ikasturtean zehar. Aurkezpenean izan ditugu 
Alboan, Loyola Etxea, EGK eta SOS Arrazake-
ria.

http://mugak.eu/news/ataques-a-la-poblacion-refugiada-en-grecia
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“MILA ESKU AURPEGI GABE”, San 
Telmo museoan
Irudiak mundua definitzen eta aurkezten digun garai batean, 
«Mila eskuak aurpegirik gabe» arte-proiektua da, eta etxeko 
emakume migratzaile langileen gizarte-arazotik abiatzen da, 
eta ez dakigu ezer egiten duten lanaz haratago. 
Erakusketa honek SOS Arrazakeria Gipuzkoa etxeko emaku-
me migratzaile langileen bizipenak eta aldarrikapenak ezagut-
zeko aukera ematen digu. Errealitate ikusezina da, mingarria 
eta bakardadez betea, eta arreta behar duen gizarte zaharkitu 
bat deserosatzen du.
Topaketa- eta gogoeta-agertoki honek pertsona horien norta-
suna, aurpegiak eta historia pertsonalak, orain arte ezkutuan 
egon direnak, ezagutzera gonbidatzen gaitu.

Pandemiari aurre egiteko ezarritako konfinamendu sozialak 
arindu egin ditu arreta ere behar duten sektore oso ahulak.

Horietako bat etxerik gabeko pertsonena da, eta horietako 
batzuekin, atzerritarrekin, Herritarren Harrera Sareak lan 

egiten du.

redacogidaciudadana@gmail.com 675 71 53 15
Facebook: @HiritarronHarreraSarea

Instagram: @harrerasarea

Hemen dituzue BULETINAK

https://www.facebook.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
https://www.instagram.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
http://mugak.eu/
https://twitter.com/sos_arrazakeria?lang=es
http://mugak.eu
http://www.mugak.eu/presentacion/colabora
http://mugak.eu/asesoramiento-y-denuncia/covid-19-boletines-de-la-red-ciudadana-de-acogida-de-donostia

