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Gure arrazoiak

Aurrera goaz,
konfinamenduan ere
2020eko bigarren trimestrea zaila izan da danontzako, baina pertsona guztiek ez dituzte pairatu
modu berean egoera honek eragin dituen kalteak. COVIDarekin batera desparekotasunak eta
diskriminazioak areagotu dira, eta horrexegatik gure proiektuekin aurrera jarraitu dugu, baldintza
eta behar berriei egokituta. SOS Arrazakeria Gipuzkoatik aritu gara, oraingoan ere, inzidentzia,
hezkuntza, laguntza ta mobilizaziotik lanean. Egindakoa hemen duzue.
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Mobilizazioak
Arrazakeriaren
konrtako martxa
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Harrera
Konfinamenduarekin ere, gure kaleetan hainbat
mobilizazio ikusi ditugu:
Maiatzak 27an Hiritarron harrera sareak bota
zuen deialdiarekin bat egin genuen. Giza kate
batek Jaurlaritza, Gipuzkoako Diputazioa eta
Donostiako Udaletxea inguratu zituen etxerik
gabeko pertsonei behar bezalako arreta
eskatuz.
Argazkia:
Santiago Farizano, Donostitik

Urteroko lez, arrazakeria eta xenofobiaren kontrako XXIV. martxa
martxoak 29an, igandean, ospatu behar zen. Beti martxoak 21
egunaren inguruan egiten da, Arrazakeriaren eta xenofobiaren
kontrako nazioarteko eguna, hain zuzen ere, baina aurten bertan
behera utzi behar izan dugu eta data atzeratu egin da alarma
egoera zela eta.

Black Lives Matter
Ekainak 7an Black Lives Matter mugimenduak
ere Donostiako kaleak hartu zituen. Ezusteko
jendetza abiatu zen bulebarretik Antiguoko
komisaldegiraino,
Europar
Batasunak
Mediterranoean hartzen dituen erabaki politikoek
milaka pertsonen heriotza dakartela salatzeko.
SOS Arrazakeriak eta Donostia Antirracistak
gogoratu zuten Europarako sarbidea mozten
denean hiltzen diren pertsona gehienak beltzak
direla, eta hor ere arrazakeria dagoela. SOS
Arrazakeria Manifestua..

Edizio honetarako, martxa sekundatzen zuten 51 kolektiboek
“Zure papera garrantzitsua da” leloa aukeratu zuten egungo
egoera latza salatzeko, non paperik gabeko pertsona migratuek
babesik gabe dauden. Hauen artean, asilo eskaeraren
erantzunaren zai dauden penrtsonak, kontraturik gabeko etxeko
langileak, errotzea lortu ez duten pertsonak eta beraz lanik
egin ez dezaketenak edo eta kalean dauden pertsonak. Azken
finean, pertsona guzti hauek egunero pairatzen dituzte paperik
ez izatearen ondorioak. Aurretik ere euren eskubideak urratzen
baziren, egun koronabirusaren testuinguruak egoera areagotu
du.

Errefuxiatuak
Ekainak 20ean Pertsona Errefuxiatuen
Nazioarteko Eguna ospatzeko bostehun bat
pertsona gerturatu ziren Aquariumetik Donostiako
udaletxeraino ibili zen giza katera.
Eskakizunen artean, erregularizazioa erdigunean
izan zen.
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Hezkuntza
pentsamendu
kritikoa
landu
ondoren,
kamarak
hartu eta
akziora
pasa
Komunikatu_ON

19/20 ikasturtean zehar Zarautzeko eskoletan
#Komunikatu_ON proiektua gauzatu da, non
komunikabide ezberdinak aztertuz zurrumurruak,
estereotipoak eta aurreiritziak zalantzan jarri diren.
Tailerretan pentsamendu kritikoa landu eta sustatu
da eta neska mutilak ekintzara pasa dira erreportai
komunitarioak eginaz.
Zarautzeko gazteak kalera atera dira beraien inguruan
duten errealitateari lekua emateko eta aldarrikatzeko
aurreiritzirik eta estereotiporik gabeko herri bat sortu
daitekeela denen artean.

11 etxe eta kolore
11 etxe eta kolore proiektua Errenteriako Udalarekin
eta Ventana de la Diversidad (VEDI) erakundeareekin
aurrera eramandako proiektu bat izan da eta
maiatzak 21, Aniztasun Kulturalaren Nazioarteko
egunaren harira sortzen da. Izan ere, urtero bezala,
Errenteriako udalak egun berezi honetan herri
osoak parte hartzeko hainbat ekimen gauzatu ditu
eta aurten DBH-ko ikasleekin lan egiteko SOS
Arrazakeriak ikastetxeetan izan duen presentzia
aprobetxatu du.

Ikus itzazu
erreportaiak

Lizardi Institutua, Salbatore Mitxelena ikastola eta
La Salle Zarautzeko eskoletako 14-16 urte bitarteko
neska mutilek hartu dute parte prozesuan eta
COVID-19aren ondorioz, Antonianos Ikastetxeak
ezin izan du parte hartu aurreikusita zegoen moduan.
Gainera, alarma egoera dela eta ezin izan dira
herriko Modelo Zineman proiektatu eginiko lanak.
Hala ere, Erlo Telebistan ikusgai daude erreportai
komunitario guztiak, eta baita SOS Arrazakeriaren
sare sozialetan.

Begiratu hemen ikasleen sorkuntzak:
Gainera gaur egun irekia dago
edonork parte hartu ahal izateko!

Gazteekin egindako proiektu hau, konfinamenduan
izanik etxean egon beharra zegoela baliatuz, betidanik
ezagutu dugun hori beste begi batzuekin begiratzeko
aukera bat izan da. Horrela, ikasleek euren etxeetan
dagoen aniztasuna eta elkarbizitza islatu behar
izan dute argazki baten bidez, eta ondoren honen
inguruko kontakizun txiki bat sortu. Helburua beraz,
ikasle guztien parte hartzearekin, modu kreatibo eta
artistikoan online formatuko argazki eta narrazio
erakusketa sortzea zen. Horretarako web plataforma
baten bidez ikasleei formakuntza bideoak eskaini
zaizkie bere sorkuntzak aurrera eramateko eta
bertan partekatu ahal izateko. Proiektua maiatzak 18
aurkeztu zen prentsaurreko telematiko baten bidez.
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Mentoretza

Inoiz baino gehiago, orain ikusi dugu zenbat behar
dugun danok sostengu sare bat, babestuta sentitzen
garen espazioak eta harremanak. Zentzu horretan,
mentoretza programek duten garrantzia handitu da:
soilik besteekin harremanetan egin diezaiokegu aurre
egungo egoerari.
Konfinamenduan
mentorerza
harremanak
mantentzeko helburuarekin, teknologiak erabiltzeko
ahalmena, bai tekniko zein ekonomikoa, ezinbestekoa
suertatu da, honek eragin baitu laguntza prozesuaren
eragina.
SOS Arrazakeria Gipuzkoa, Estatu mailako beste
hainbat eragileekin batera, Giza Mentoretza
Koordinadoraren parte da. Elkarrekin egindako
lanaren ondorio dugu LAGUNTZARAKO TRESNA
INDIKAZIOEKIN gida, gure mentoreek ere erabiltzen
dutena eta ere erabilgarri izan daitekeena bestelako
pertsona zein erakundeentzako, akonpainamenduan
aritzen direnak.

Bestetik, giza mentoretza proiektuek, eta zehazki
arrisku egoeran dauden adin txikikoekin burutzen
ditugunak, harreman zuzena dute hezkuntza
zentruekin programaren fase desberdinetan zehar.
Zentru hauen helburuen artean ere hezkuntzarako
eta garapen pertsonal zein sozialerako ikasle
guztientzako sustatzea dute.
KoordinadorakAlarma egoera, Hezkuntza eta
Mentoretza Soziala testua eskatu zion SOS
Arrazakeriari, #LaMentoríaNoPara atalerako. Bertan
gure ikuspuntua partekatu dugu gure adin txikikoek
eta hauen familiek dituzten egoeraren inguruan.
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Ikasturte honetan Urretxindorra modu desberdin
batean bukatu da. Pandemia zela eta, ezin izan
genuen urtero egiten dugu festa ospatu, eta
horren beharrezkoak diren eskerreko besarkadak
eman. Hala ere harremanean mantendu gara, eta
SOS Arrazakeriatik bihotz bihotzez eskertu nahi
diegu mentoretzan parte hartu duten lagun guztei
eskeinitako denbora, ilusioa, gogoa eta alaitasuna.
Hemen dituzue.
urretxindorra

eskerrik
asko!
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Ekintzak

Kaixo AMHER
Alarma egoeran ginela, AMHEReko lagunek KAIXO
aldizkariaren 49. alea argitaratu zuten, non Hernanin
egindako hainbat ekintza azaltzen dituzten. Horien
artean emakumeen defentsarako mobilizazioak edo
eta etxeko langileen aldekoak, Saharako emakumeen
aldekoak, besteak beste.

!
Erregularizazioa!
Pertsona guztien erregularizazioaren aldeko
kanpaina aste batzuk abian darama Estatu
mailan. SOS Arrazakeria Gipuzkoak ere parte
hartu du proposamen batzuk aurkeztuz,
udalerri guztiek kontutan hartzeko. Donostia,
Arrasate, Tolosa, Irun, Errenteria, Bergara eta
Hernaniren erantzunaren zai gaude. Kanpaina
honek pertsona guztiek eskubide berak izatea
bilatzen du, are gehiago egun dagoen osasun
egoera dela eta, non pertsona askok kalte
ekonomikoak pairatzen dituzten. Gaur egun,
biziraupenerako oinarrizko laguntzak lortzeko
paperak izatea ezinbesteko baldintza da.

,
En los margenes
Bilduma honetan elkarrizketak, kronikak edo eta
hausnarketak partekatu nahi ditugu alarma egoerak
dakartzan ondorioen inguruan. Horien artean dituzue
eskuragarri EHUko ikasleek egindako elkarrizketak.
Askotan entzuten da lelo bera, “ez dugula inor atzean
utzi behar”, baina hemen jasotzen diren istorioek
erakusten digute zeinen punturarte garrantzitsua
den. Hona hemen Cintia, Juan, Mónica...

Memoria 2019
Urteroko lez, SOS Arrazakeria Gipuzkoak aurkeztu du
urteko Memoria. Bertan urte guztian zehar egindako
guztiaren berri ematen dugu, baita transparentzia
ariketa bezela balio duena.
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