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Gure arrazoiak
Hemen duzue Gure Ekimenak buletinaren bigarren alea. Gipuzkoako SOS Arrazakeriak argitaratzen du, bere jardueren
berri emateko. Lan ugari egiten ditugu, eta boluntario ugarik laguntzen gaituzte, ikerketak, itzulpenak eta bestelako lanak
egiten.
Helburuetako bat dugu zurrumurruek eraikitzen dituzten inkomunikazio harresiak eraistea, oztopo baitira pertsonen
arteko harremanak berdintasunean garatzeko, jatorria edozein dela ere. Bizilagunak ekimenak helburu horri heltzen dio.
Mahai beraren inguruan bazkaltzea menu ezin hobea da arrazakeriaren aurka. Parte hartuko al duzu?

Errepresioa
VS
Harrera
Donostiako Moraza kaleko eraikin okupatuaren hustuketak agerian utzi du instituzioen jarrera kalean bizi behar duten
pertsonekiko, zehazki atzerritarrenganakoa. Harrera baliabide
eskasia errepresioarekin estali nahi dute, SOS Arrazakeriak
publikoki egindako salaketan esan bezala. Eta arazoa gainetik
modu zentzugabean kendu nahian, irailean zehar polizia jazarpenak jarraitu du: kalean gazteak, gehienbat magrebtarrak,
kriminalizatzen dituzten kontrolak areagotuz; ahalik eta kanporatze dosier gehien irekiz; lo egiten duten lekuetan etengabeko sarraldiak eginez…
Alde handia dago Herritarren Harrera Sareak egiten duen
inklusio lanarekin. Instituzioen politikak salatzeaz gain, herritarren elkartasuna bideratzen du pertsona horien eskubideen
defentsan eta bere esku dagoen laguntza osoa eskaintzen die,
aterpea, janaria, legezko informazioa eta lagun egitea eskainiz.
SOS Arrazakeriak bete betean babesten du herritarren ekimen
garrantzitsu hau, bestelako ekimen batzuk bultzatzen dituen
bezala gizarte justuago baten alde eta diskriminazio ororen
aurka herritarrek egiten dituzten ahaleginak lagunduz.
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Boluntariotzaren azoka

Urtero bezala UPV/EHU eta Deusto Campus Donostia unibertsitateetara hurbildu gara boluntariotza egin nahi duten gazteei
informazioa zabaltzera. Harrera arrakastatsua izan da, ikasle asko izan dira bai Bizilagunak zein Urretxindorra proiektuetan parte
hartzeko gogoz azaldu direnak.

SOS Arrazakeriaren partaidetza
Bartzelonan
Pasa den astean, SOS Arrazakeria Gipuzkoako kideak eta,
aldi berean, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Psikologia eta Zientzia Sozialen metodologiako departamentuan adskribatuak daudenak ikertzaileak, Bartzelonan irailaren 4,5 eta
6an ospaturiko IX. Migrazioen Kongresuan parte hartu zuten.
Bertan, SOS Arrazakeria Gipuzkoatik bideratzen diren gizarte
esku-hartzeekin erlazionaturiko hainbat lan aurkeztu zituzten.

¿Nor da nor?
Urtez urte gizartean ezarrita dauden zurrumurru, aurreirtzi
eta estereotipoei aurre egiteko tresna berritzaileak proposatzen
ditugu. Aurtengoan jolasaren bitartez sensibilizatzea da gure
asmoa. Nor da nor? Jolasaren egokitzapena egingo dugu modu
didaktiko batean jendartean dauden zurrumurruak eta aurreiritziak lantzeko.
Jolasa, pertsonaia ezkutua asmatzean datza. Horretarako,
parte hartzaileei txartel bana banatuko zaie eta galderak egin
beharko dituzte. Galdera hauek baiezko edo ezezko erantzuna
izango dute. Erantzun bakoitzarekin, parte hartzailea, pertsonaiak baztertuz joango da, pertsonaia bat bakarra geratu arte.
Pertsonaia horrek txartelekoarekin bat egiten badu, irabazle
izango da.
Baina jolas honetan ez dago irabazlerik, IKASI DUENA
BAIZIK!
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AMHER. Hernani, Jaialdi
Gastronomikoa
AMHERren 15. urteurrena ospatzen gaude! Beste urte
batez, nazioarteko gastronomiaren bilgune bilakatuko dugu
Atsegindegi plaza. Aurtengo Jaialdi Gastronomikoa antolatzen
gaude AMHER elkarteak irailak 29rako, eguerdiko 12:00etan
hasi eta 14:00etara bitarte, eta denetariko aukera egon dadila
herriko hainbat elkarte edo mugimenduaren parte hartzearekin
kontatuko dugu.
Gaztetxoentzat ere izango dugu urtero bezala goizeko
10.00etatik eguerdiko 12.00etara sukaldaritza tailerra.

“Chica seria y responsable”
dokumentala, Gipuzkoako SOS
Arrazakeriak ekoiztuta.
Articulo 31 GGEEen Festibala (ikuslearen saria).
Ekaina. Madril (Espainia)
Pavez Sarien VI. Edizioko Dokumentalen Saila – Film
Laburren Nazio Festibala. Ekaina. Talavera de la Reina (Espainia)

Etxeko langile
emakueenkin
Joan den larunbatean, irailaren 7an, 5 Estrellas Emakumeen
Elkarteak gonbitatuta SOS Arrazakeriak trebakuntza-tailer bat
eman zuen etxeko langileen lan-eskubideei buruzkoa. Hogeita
bost persona bertaratu ziren; gehienak emakumezko migratzaileak ziren, etxeetan zaintza-lanak egiten dituzten emakumezkoak.

GGEEei buruzko Nazioarteko Mostra. Uztaila.
Txile
“Tenemos que ver”, Zinema eta giza eskubideen Festibala. Uztaila. Uruguai.
“Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren 11. Nazioarteko Festibala. 2019ko urriak 18. Bilbo (Euskal Herria)
Diversimacine Festibala. Irailak 17 eta urriak 5. Coruña (Galizia)
Globale Festibalaren hamaikagarren edizioa. 2019ko
irailaren 12tik 21era. Uruguai
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Lehenen hezkuntzan ikasgaia ANIZTASUNA

San Luis-Lasalleko umeekin jolasten egon gara anistazunaren aberastasunari buruz hitz egiten!Eta bukatzeko, denon artean
mazedonia bat egin dugu...denok elkarrekin, gure gizartea “goxogoa” delako!

Gunereko prentsa aldizkaria

Bestalde, gure azterketetan ondorioztatu dugu, etorkinak
eta gutxiengoak arazo iturri bezala agertaraztea maiz ematen
da kazetarien lan egiteko gogo eskasa dela eta, edo lan egoera
prekarioa, edo espezializazio ezagatik, beti erabiltzen dituzte
informazio iturri berdinak eta inportanteena, oso gutxitan erabiltzen dituzte lehen eskuko informazioa eman diezaieketen
iturri alternatiboak, direla etorkin edo elkartasunezko erakundeak, direla adituak. Neurri handi batean ikusezinak eta mutuak dira etorkinak hedabideentzat informazio iturri moduan.

Datu basea.
Doako harpidetza.
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64 Lan kuadernoak

Formakuntza ezinbeteskoa da errealitate konplexu batean
kokatzeko. SOS Arrazakeriak betidanik eman dio garrantzia
arlo honi. 64. Lan Koadernoak gakoak ematen ditu 2019ko
lehen seihilekoan immigrazioari eta atzerritartasunari dagozkien gaietan: Ekonomiaren egoera; Fluxuak eta migrazio mugimenduak; Asilo eta babes politiken bilakaera; Immigrazioa,
pobrezia eta gizarte prestazioak; Muturreko eskuinak, autoritarioak, iliberalak; Emakumeen aurkako indarkeria; Espainiar
naziotasuna lortzea; Demografia, jaiotza tasak, ugalkortasun
tasak, biztanleriaren zahartzea; Arrazakeriak.
SOS Arrazakeriako boluntarioek formakuntza saio bat egin
dute hilabete honetan, Lan Koadernoa erabilita eta Agustin
Unzurrunzagaren gidaritzapean.

