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HELBURUAK 

• Larruazalaren koloreagatik, edo sorterriarengatik, edo kulturarengatik 
norbanakoen, gizataldeen edo instituzioen mailan eman daitekeen 
edozein diskriminazio eta segregazioren aurka borroka egitea. 

• Tolerantzia, errespetua eta elkar ulertzearen alde aritzea eta bide batez 
edonorentzat eskubide eta tratu berdina aldarrikatzea. 

• Kulturen aniztasuna onuragarritzat edukitzea eta gure gizartean dauden 
gizabanako eta gizataldeetako bakoitzak bere kultura libreki garatzeko 
duen eskubidea defendatu eta errespeta dadin eskatzea. 

• Bertan jaioen, etorkinen eta minorietako pertsonen arteko harremanak 
bultzatuko dituzten jardunbideak sustatzea. 



NON 

GAUDE? 



SOS ARRAZAKERIA ELKARTEEN 

ESTATU ESPAINOLEKO 

FEDERAZIOA 

 

• MADRIL 

• KATALUNIA 

• ARAGOI 

• BIZKAIA 

• ASTURIAS 

• NAFARROA 

• GIPUZKOA 

(Idazkaritza Teknikoa) 

 



INFORMAZIOA, 

AHOLKULARITZA 

ETA SALAKUNTZA 



 
 

ASBak, HELDUAK 

1. Sorterrian ez kontratatzea 

2. Irregulartasun gaineratua 



ADINGABE ETA GAZTEEN 

BULEGOA 





ADINGABE ETA GAZTEEN BULEGOA 





KANPAINAK 



 

 Datozen udal hauteskundeetam immigrazioa demagogiaz eta 
populismoz erabiltzearen aurka. 
Estatu espainoleko SOS Arrazakeria Elkarteen Federazioa:  

 

“BELDURRAREN OLATUAK EZ DITZALA BLAITU GURE UDALAK”  
agiria 

  
 Etorkinen boto eskubidearen alde. 

Gipuzkoako SOS Arrazakeriak aurkezturiko mozioa,  
Errenteria, Irun, Tolosa, Hernani eta Donostiako udalbatzetan onartua 

 

                                                                     FLASHMOBean parte hartzea 



KANPAINAK eta EKINTZAK 

  Pueblos Unidos, Ferrocarril Clandestino eta Estatu Espainolean 

Migreurop sarea osatzen dugun erakundeek osatutako plataformatik 
sustaturiko kanpaina: 

 

  “ZUZENBIDEA EZ DADILA AZIen ATARIAN GERA”  

 

KANPAINAKO EKINTZAK 

  



KANPAINA eta EKINTZAK 

Hendaiako AZIan 
elgarretaratzea 

 

Cimade eta Isiltasunaren zirkuluekin batera 

350 gizarte-erakundek eta milaka norbanakok 
–horien artean, legelari, artista, kazetari eta 
akademiko ezagunek– sinaturiko AGIRIAren 
aurkezpena. Donostian, agiria Gobernuaren 
Azpiordezkaritzan aurkeztu zen 2011ko 
ekainaren 26an. 

 

Agiriaren alde, hainbat ekintza egin ziren  

Estatu espainoleko zenbait hiriburutan 



HEDABIDEEN BEHATOKIA 



Eguneroko prentsa ikuskapena, 
Estatuko 23 egunkaritan 
immigrazioaz eta gutxiengo 
etnokulturalez argitaratzen den 
guztia jasotzen duen albiste buletin 
elektronikoa da. 

 

 

 

 

Doan bidaltzen zaie egunero 
4.000 harpideduni 

observatoriodeladiversidad@mugak.org 

 

www.mugak.eu 

EGUNEROKO PRENTSA IKUSKAPENA 



Prentsa Albisteen Datu Basea 
Estatuko prentsan 2004az geroztik argitaratu den informazioa  

jasotzen duen lanabesa da eta  
kronologikoki edota deskriptoreak erabiliz bilaketak egitea zilegitzen du.  

On line: http://medios.mugak.eu/ 

  



 
Bertako zein etorkinen arteko 

informazio iturriak biltzen ditu, 
adituak, immigrazioarekin eta 

minoria etnokulturalekin 
harremana duten erakundeak, eta 

halaber kazetariak.  
Immigrazioari buruzko 

irudikapenetan eta edukietan 
eragina lortzea du helburu. 

Informazio iturrien helbidetegi 
espezializatua da eta  

on-line kontsulta daiteke. 

http://ad.mugak.eu 

 

 

ANIZTASUNAREN AGENDA 



HEDABIDEEN BEHATOKIA 

Kirola, hedabideak  
eta integrazioa. 

Hedabideen eta ikuskizun-kirolaren 
artean dagoen harreman estua 

sakonki aztertzen ari gara  
2008az geroztik. 

Kirol eta kazetaritzako  
gogoeta-bideetan  

jarrera bortitz, diskriminatzaile edota 
arrazisten sustatzaile izan daitezkeen 

hainbat elementu  
zehaztu eta sailkatzeko ezagutza 

eman digute egin ditugun 
hausnarketek. 



 SENTIBERATZE ETA 
HEZKUNTZA ANTIRRAZISTA 



GOGOAN IZAN  

HAU BENETAN  

GERTATU ZELA:  

 

Holokaustoaren 

irakaskuntza  

Bakea eta Giza Eskubideei 

buruzko  

Heziketan. 









HURRENGO ERAKUSKETAK 

URRIAREN 17tik 21era:  

 

GOGOAN IZAN HAU BENETAN GERTATU DELA.  

FLOREAGA IKASTETXEAN.  

AZKOITIA.  

 

 

AZAROAREN 7tik 13ra 

 

NI ERE GIZAKIA NAIZ eta 

GOGOAN IZAN HAU BENETAN GERTATU DELA. 

URRETXUko IKASTETXEAN 

 



TÍTULO ¿QUIÉN LA DIO? LUGAR FECHA 

Euskara e inmigración Agustín Unzurrunzaga Durango 25 de enero 

Informativa sobre extranjería Stijn Callens Beasain 19 de febrero 

Inmigración y derechos políticos Agustín Unzurrunzaga Universidad de Deusto en Donostia 23 de febrero 

La reagrupación familiar Alicia Albeza y Shandra 

Lourido 

Hernani 12 de marzo 

Informativa sobre extranjería Shandra Lourido Lasarte 13 de marzo 

Principales problemáticas y necesidades de la población inmigrante Silvana Luciani Instituto de Leizarán- Andoain 11 de abril 

El derecho al voto de las personas inmigrantes. Mikel Mazkiaran Coordinadora de ONGs de Euskadi. Bilbao 4 de mayo 

Informativa sobre extranjería Stijn Callens Ordizia 7 de mayo 

Movilizaciones sociales en el mundo Árabe  Xabier Aisa Casa de Cultura Biteri- Hernani 12 de mayo 

Mujer inmigrante y vecina Silvana Luciani Centro de Cultura Tomasene (Donostia) 8 de junio 

Consecuencia de las revueltas del norte de África  en el Espacio Shengen. Mikel Mazkiaran  IX Encuentros Interculturales TOPK. Donostia 14 Junio 

Un año de la expulsión de romas en Francia Agustín Unzurrunzaga Donostia. Organiza la Asociación Gitana por el 

futuro de Gipuzkoa 

23 de octubre 

El nuevo reglamento de extranjería Agustín Unzurrunzaga Hernani 5 de octubre 

Mediación social transnacional. España- Marruecos Loira Manzani y 

Mohamed Bouchammir 

Tánger  30 de junio 

Externalización de las fronteras: el caso de Europa. Seminario Binacional “Relaciones Fronterizas: el 

gobierno de la seguridad ciudadana”. 

Peio Aierbe Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) Ecuador 

9 de febrero  

Proyecto todoimas: foro para la igualdad y la no discriminación Anaitze Agirre Palacio Euskalduna, Bilbao. 17 de Junio 

Medios de comunicación: ¿Herramientas de integración? Anaitze Agirre JORNADA DE FORMACIÓN  Proyecto europeo 

“Beyond Diversity”- “Más allá de la Diversidad” 

Programa LEONARDO DA VINCI . 

Organizado por Inveslan XXI  

3 de junio 



IKERKETA ETA  

GIZARTE-EKINTZA  

PROIEKTUAK 
 

 

UPV-EHUko Gizarte Psikologiaren Departamentuarekin lankidetzan 

http://blog.aboutbc.info/wp-content/uploads/2011/06/LogoUPV-EHU.jpg


Genero indarkeriari buruzko sineskizun sozialak  

aniztasun soziolulturaleko ingurumenetan 

Helburuak:   

• Genero indarkeriari zer-nolako kausekin lotuta ikusten den identifikatu. 

• “Bortxatizat” zein hartzen duten eta zein aldagai soziokulturalekin lotuta egon daitekeen jakin.  

• Multzo soziokultural bakoitzean emakumeei buruzko pentsakera distortsiotuak zein diren ikertu.  

• Multzo soziokultural ezberdinetan tradizioz berdintasunezko genero rolen finkatzeak deskribatu. 

• Biktimen zaurgarritasunean eragin gehien eduki dezaketen faktoreak balioztatu. 

Lagina:  

• 70 latinamerikar(Peru, Bolivia, Ekuador edota Kolonbiakoak) 

• 70 Magrebeko 

• 70 Saharaz hegoaldeko 

• 70 Bertako 

 

 

 



Gutxiengo etnikoei buruzko sineskizun sozialak EAEn eskolatutako 

jendearen artean: ijitoez, magrebtarrez eta txinatarrez. 

Helburuak: 

 
• Komunitate hauei buruzko ezagupena neurtu. 

 

• Talde hauei buruzko irudikapenak eta estereotipoak ezagutu. 

 

• Multzo hauei buruzko aurreiritzi etsaikorrak eta sotilak argitu. 

 

 

Lagina 

 
• 400 pertsona, sexuz, adinez, horrelako jendearekin ikasgelan elkarbitza egiteaz eta haiekiko adiskidetasuna 

edukitzeaz estratifikatuta. KULTURARTEKO HARREMANAREN HIPOTESIA..  

 

 









 AUZO EKINTZA: 
AUZOTASUN INKLUSIBOA 



DE GIPUZKOA SOLIDARIOA  
GIPUZKOA SOLIDARIOA-

BIZILAGUNAK 
 

GIPUZKOA SOLIDARIOA 
• Kultura edota etnia minorietako pertsonek 
Gipuzkoako gizartearen eraikuntzari egiten 
dioten ekarpenarekin betetzen duten papera 
aitortzea. 

• Elkar-harreman eta ezagutzara gure 
gizarteko sektore berriak erakartzea, 
pertsona guztien eskubide berdintasuna 
abiapuntutzat hartuta. 

• Gipuzkoako gizarteak kultura edota etnia 
minorietako pertsonez duen ikuspegia 
hobetzea, aurreiritzi eta estereotipo 
gutxiesleei aurre eginez. 

BIZILAGUNAK 
• Gizarte sarkariagoa sustatu eta sendotzea, 
elkarren ezagutza eta laguntza sareak 
bilbatuz. 

 

• Gizartean lehendanik jada bertan jaioen 
eta atzerritik etorritakoen artean, hainbat 
alorretan (administrazioaren munduan, 
lantokietan, hezkuntzan, kultura 
jardueretan, kirolean, aisialdi ariketetan…),  
badiren elkarlan eta laguntasun harremanak 
agerian ipintzea, harreman horiek giltzarri 
direlako integraziorako eta herritartasun 
sarkarirako eta, aldi berean, zilegitzen 
dutelako, elkar ezagutuz, topikoak, 
aurreiritziak, orokorkeriak, e.a. desegitea, 
bertakoen nortasuna aberastuz. 



DE GIPUZKOA SOLIDARIOA  
GIPUZKOA SOLIDARIOA-

BIZILAGUNAK 
 



PARTIDO POLÍTICO POR EL DERECHO A VOTO DE TODAS LAS PERSONAS 

 

 

Politikagintzan parte hartzeko eskubidea 

Lanbide duina diskriminaziorik gabe edukitzeko eskubide 

Sorterriagatik diskriminaziorik jasan gabe etxebizitza eduki ahal izateko eskubidea 

Paperak zintzo eta Integrazio Kontratuak bezalakoetatik at egingo dituen Udalaren alde 

Gizarte laguntzak berdintasunean lortzearen alde 

Naziotasuna eroso Portu ahal izatearen alde 

Bazterketarik gabe, berdintasunean eta berdintasunerako hezitzearen alde 

 



MARTXA ANTIRRAZISTA 
TRINTXERPETIK DONOSTIARA 



BESTELAKO JARDUERAK 



MUGAK aldizkaria 



4 ZENBAKI URTEAN 

 

600 HARPIDEDUNDIK GORA 

MUGAK aldizkariak  

migrazioen fenomeoari eta  

minoria etnokulturalen gizarteratzeari buruzko 

ikerketa, ezagutza eta eztabaida  

sakontzeko tresna izan nahi du. 



DOKUMENTAZIO ZENTROA 



MUGAK-Arrazakeria eta Xenofobiari buruzko Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa 
1995az geroztik ari da lanean. 

Bitarte honetan dokumentazio andana jaso, artxibatu eta sartu dugu gure datu-basean, 
mila bat liburu, aldizkari, idazki teniko eta bideo, besteak beste. 

Interesdunentzat zabalik dago. 

 Dokumentu berrien katalogatzea 

eta indexatzea 

 Interesdunei harrera 

 

 

  aurrez-aurrekoa 

 

 telefonozkoa 

 

 telematikoa 



ERAKUNDE FOROETAN  
ESKU HARTZEA 

 
 
 

 
 

 

Kale Gorrian   

 

Udal  

lantaldeak 

Euskal Herriko  

herritar etorkinen 

integrazio eta  

parte hartze 

sozialerako foroaren  

berme juridikoan 

Batzordea.  

Immigrazioa  

eta genero 

indarkeriaren 

Batzordea. 



SOS EN – RED – ANDO….. 



HEMEN BERTAN... 

ZERO POBREZIA PLATAFORMA: 

 25 erakundetik gora elkartzen ditu. Pobreziaren aurka borroka egiteko 

gizartearen sektore guztiak sentiberatzea du helburu.  

 

SARGI ELKARTEA: 
 Gipuzkoako 21 gizarte-erakundek osatzen dute. Denen artean eratu den 

Sargiren helburuak, hirugarren sektorean eduki behar duen papera 
aldarrikatzea eta jende-talde behartsuen defentsa antolatu eta 
koordinatzea dira.  
Era askotako zerbitzuak eskaintzen dituzte Sargin parte hartzen duten 
elkarteek: babesa, informazioa, orientabidea, lanbide heziketa eta gizarte-
hezkuntza, besteak beste. 



EN LO ESTATAL…. 

XENOMEDIA 
 Es una asociación sin ánimo de lucro que estudia la representación de la 

diversidad en los medios de comunicación. 

 

PLATAFORMA POR EL RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS EN LOS CIE  

 Red impulsada por 19 organizaciones que trabajan en torno a los CIE de 
cara a que se elabore un Reglamento que recoja los derechos que asisten a 
las personas ahí encerradas. 



EUROPAN... 

MIGREUROP  
 2002an sortu zen.  

Europa, Magreb, Saharaz Hegoaldeko Afrika eta Ekialde Ertaineko hainbat 
herrialdetako elkarte, ekintzaile eta ikertzaileek osatzen duten sarea da.  
Estatu Espainolean Migreuropeko kide dira Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, SOS 
Arrazakeria, ACSUR-Las Segovias.  
Bere jarduera nagusia Atzerritarrentzako Zentro Itxien izatea eta baldintzak, 
Europar Batasunaren mugak externalizatzeko politika eta hirugarren herrialdeekin 
eginiko berriz onartzeko akordioak salatzea da.  

 



EUROPAN… 

 UNITED for Intercultural Action 

 Etorkinenkin eta errefuxiatuekin lan egiten duen sare europarra da.  
46 herrialdetan dihardu. 

  

  XENOCLIPSE  

 Pertsona atzerriatarrak gaitzeko ikusentzunezko ekoizpenekin lan egiten duen  
sare europarra da. 

 

 MORE COULORS IN THE MEDIA 

  Minoriek hedabideetan duten irudikapena aztertzen duten elkarte eta adituez 
osatutako sare europarra da.  

  

  ROOTS&ROUTES 

  Europako hirietan bizi diren eta ingurumen etniko eta kultural ezberdinetatik 
datozen gazteen sormena agerrarazi nahi duen sare europarra da. 



EUROPAN... 

BrigeIT 
 Teknologia berrien erabilpenaren bitartez pertsona etorkinen integrazioa  

sustatu nahi duen sare europarra da. 

 

 

 

Media4Migrants 
 

  Migrazio eta Hedabideen Sarea, Europar Batasuneko herrialde ezberdinetako 
gobernuz kanpoko eta irabazi asmorik gabeko erakundeen elkarte informala da, 
hedabideez eta minoria etnokulturalez diharduena. 
Gizarteratzeko prozesuak errazteko edota eragozteko orduan hedabideak 
estrategikoak direla uste izateak elkartzen gaitu. 



AFRIKAN... 

AL KHAIMA  
 Tangerren sortu zen 2007an. Adingabekoen eskubideak benetan aintzat 

har daitezen ahalegintzen da.  
Instituzioekin, familiekin eta adingabeekin nazioarteko gizarte bitartekotza 
egitea, aholkularitza eta bitartekotza juridikoa eskaintzea, eskubide 
urraketen ikerketa eta salaketa egitea, itsasartearen bi aldeetako 
profesional zuzenak trebatzea elkargarapenaren ikuspegia erabiliz, 
nazioarteko babes sareak sendotzea eta migrazio prozesuen ulerpen eta 
ekimen eraginkorragoak lor daitezen sentiberatasuna hobetzea ditu 
jarduera nagusiak. 



KOMUNIKAZIOA 



WEB BERRIA ERE BADUGU… 



MILA ESKER!  
¡MUCHAS GRACIAS! 


