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Topikoak aintzat hartu,

aurreiritzia sortu eta

diskriminatu, horixe ei da

ohiko eskema. Zurrumurruek

estereotipo negatiboak

zabaltzen dituzte eta, berau

ekiditeko, ekimen barritzailea

abiatu du Getxoko Immigrazio

Zerbitzuak: “zurrumurruen

aurkako agenteen” bitartez

garatuko du.

Zurrumurruen kontrako estrategiaren
es perientzian oinarritutako komunikazio
eta sentiberatze programa aitzindaria sus-
tatuko du Immigrazio Zerbitzuak, Bar tze -
lonako esperientzia batean oinarrituta.
Open Society Fundazioaren arrazakeria-
ren eta xenofobiaren kontrako programa-
ren barruan garatuko dute, eta RECI-Hiri
Interkulturalen sarearen jardueren adibi-
deetako bat da.

Proiektuaren asmoa da, zehazki, “zu -
rrumurru en kontrako agente” sarea osatzea,
zertarako eta immigrazioari zein kultur
aniztasunari buruzko estereotipo negati-
boak, to pikoak eta zurrumurru faltsuak
indargabetzeko: “Interakzioa eta bizikide -
tza oztopatzen dute eta, gainera, jarrera dis-
kriminatzaile eta xenofoboak eragin ditza-
kete”. Izan ere, “topikoek zein estereotipoek
hainbat jatorri dituzte, eta bide desberdine-
tatik zabaldu eta indartzen dira, baina
argi dago ahoz-ahozkoaren indarra oina-
rrizkoa dela”.

Beraz, agenteek zurrumurru eta topi-
ko horiek identifikatu eta aztertuko dituz-
te, horren ostean ikuspegi kritiko eta zo -
rrotzakaz indargabetzen saiatzeko. Ho rre -

Zurrumurruen kontrako proiektua abiatu du Udalak kultur
aniztasunari buruzko estereotipo negatiboak indargabetzeko:
zurrumurruen kontrako agenteek garatuko dute

Ez zaitez marmartia izan!

la, benetako ko mu nikazioari la gun duko
dioten tresnak, eta komunikazio eta psi-
kologia trebetasunak ere eskaini gu ra di -
tu Immigrazio Zer bi tzuak.

Alor desberdinetako eragile sozialen
or  dezkariakaz osatu gura dute agenteen

sarea, herritarrengan eta talde berezituen-
gan eragin dezaten (auzokideak, berdin-
tasuna, euskara eta euskal kultura, ki rola,
garapena, gizarteratzea, kultur arte ko -
tasuna, artea eta an tzerkia, e.a).

Ha si eran partaideek maila pertsona-
lean parte har tuko dute, “proiektuaren
baliabideen arabera”. Proiektuaren ardu-

“Eragile sozialen
ordezkariakaz osatu gura

dute zurrumurruen aurkako
agenteen sarea”

Apirilaren 26an aurkeztu zuten egitasmoa Algortako kultur etxean
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radunen iritziz, “xe nofobiaren kontrako
bo rrokan udale rri a oinarrizkoa da, herri-
tarrenganako hur  biltasun handieneko
maila da-eta; Uda lak pertsonengan eragin
zuzenagoa edu ki dezaketen harremanak
sor ditzake”.

BEGIRUNEk garatuko du, EHUko
So ziologia Fakul ta teko Immigrazioaren
Iker ketarako La borategiak. Bere par tai -
de  tza gaz, hain zuzen ere, proiektuaren
metodologia orokorra Ge  txoren eta agen-
teen berezko ezaugarri etara egokituko
du. Gainera, be stelako eragile sozialen eta
erakundeen hainbat ekimenegaz ere ha -
rremanak garatuko dituzte proiektuan
zehar. Apirilaren 26an aurkeztu diote egi-
tasmoa he rriko eragileei eta hemendik
aurrera lanari ekingo diote. 
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