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SOS Arrazakeria/SOS Arrazakeria Gipuzkoa 1993an sor-
tu zen formalki, larruazalaren kolorearen ondoriozko be-
reizkeria eta bereizkeria ororen aurka borrokatzeko, dela 
bakarka, dela taldeka, dela erakundeetan. Harrera, erres-
petua eta eskubide-berdintasuna aldarrikatzen ditugu.

Positibotzat jotzen dugu kultura-aniztasuna izatea, eta pert-
sona bakoitzaren eta gure gizartean dauden pertsona-tal-
de bakoitzaren kulturaren garapen librerako eskubidea eta 
errespetua defendatzen ditugu. Bertako pertsonen, etor-
kinen eta gutxiengoen arteko harremana eta trukea bult-
zatzen duten praktikak sustatzearen alde egiten dugu.

Helburu horiek lortzeko, hainbat jarduera eta proposamen egi-
ten ditugu urtero. Hona hemen 2019an egindako lan gehienak.
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SARRERA
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MENTORIA URRETXINDORRA

INDIZERA ITZULI

URRETXINDORRA

Urretxindorra Mentoriaren proiektuak, jatorri migratzailea zuten gazteekin, indarra hartzen 
jarraitu zuen 2019an. Helburua da ahalik eta tresna, baliabide eta trebetasun gutxienetan sus-
tatu eta indartzea, mentoriaren ondoren gizarte honetan bizi ahal izateko, kidekoen pareko 
aukera-baldintzetan. Hori dela eta, nerabezaroa heldu eta adin-nagusitasuna lortu ondoren, 
esku-hartze programa gizarte-bazterkeriako egoerak eta egoerak prebenitzearen ikuspegitik 
planteatzen da. Unibertsitateko ikasle bat nerabezaro aurreko ikasle batekin (10 eta 14 urte 
bitarte) ikasturte osoan zehar, aisialdi, kultura eta/edo kirolguneetan batera parte hartzeko.

2019an, 18/19 ikasturtearen amaieran eta 19/20 ikasturtearen hasieran egin zuten bat. Guzti-
ra laurogei aholkulari-bikote, hau da, ehun eta hirurogei gazte igaro dira aurten programan.
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MARTXA ANTIRRACISTA

2019ko martxoaren 24an, beste urte batez, Arrazismoaren eta Xenofobiaren aurkako XXIII. 
Ibilaldia egin zen, Pasaiatik abiatu eta Donostiako erdigunera iritsi zena. Antolatzaileak: 
SOS Arrazakeria, Medicus Mundi Gipuzkoa eta Euskadiko GGKEen koordinatzailea, gehi 
47 entitate gehiago. Gainera, hamargarren urtez jarraian, Usandizaga BHIko Publizitate Gra-
fikoko ikasleek komunikazio kanpaina sortu eta garatuz parte hartu zuten jarduera horretan.

2019ko apirilaren 28ko hauteskunde orokorrak eta 2019ko maiatzaren 26ko Europako, Uda-
letako eta Foru Aldundietako hauteskundeak hurbil zeudenez, Usandizaga BHIrekin batera, 
Ibilaldiaren antolatzaileek “Aukeratu zeure slogana arrazismoaren aurka” leloa aukeratu 
zuten, aurten botoaren garrantzia azpimarratzeko eta horrek pertsonen eskubideak zabaltze-
ko edo murrizteko eragina izan dezan. Alde horretatik, eta korronte xenofoboen diskurtsoak 
ikusita —joera handia dute EBko herrialde gehienetan, eta Espainiako estatuan finkatzen 
hasten dira—, Martxak ohartarazi nahi izan zuen diskurtso eta politika horiek ez zutela esa-
nahi bera immigrazio-politiketan eta asilo- eta babes-eskubidean. Seguruenik, murrizketek 
gora egingo lukete, harrerarako trabak areagotuko lirateke eta immigrazio eta atzerritartasun 
politikak gogortuko lirateke. Era berean, eskuin muturrekoek lehentasun edo lehentasun na-
zionaleko politikak aplikatzearen bidezko bereizkeria areagotzea ekarriko lukete, eta horrek 
gaur egun onartuta dauden lan- eta gizarte-eskubideen zati bat baztertzea indartuko luke, bai 
atzerritarrak oro har, bai zati jakin batzuk. Joera xenofobo horiek areagotzeak dakarren bes-
te arrisku bat alterofobia indartzea da, “gu” eta “haiek”, “gureak” “besteen”, “autoktonoen”, 
aurka borrokatzea areagotuz; hau da, “autoktonoak”; “hau da, lehenago etorri zirenak, etor-
kinak, oro har, edo etorkinen edo gutxiengoen kategoria jakin batzuk”.
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MARTXA ANTIRRACISTA

INDIZERA ITZULI

Erakunde antolatzaileek uste dute gure gizartean dauden zurrumurruak eta aurreiritziak di-
rela eta immigrazioa gatazka sozialeko faktore bihurtzen dutela, “aurre egin behar zaie ko-
rronte horien adierazpen politikoari atea ixteko”.

Las organizaciones que apoyan la XXIIIª Marcha contra el Racismo y la Xenofobia son: 
SOS Arrazakeria • medicusmundi gipuzkoa • Coordinadora de ONGD de euskadi • Adis-
kidetuak • Amher • Amigos del Sáhara • Amnistia Internacional • ARRATS • Asociación 
Adeco • ASOCIACIÓN AMIGOS DEL SÁHARA • Behar Bidasoa • Bidez Bide Elkartea 
• CEAR Euskadi • CALCUTA ONDOAN • CITE-CCOO • DENON Elkartea • Egham • 
Emaús Fundación Social • ELA SINDIKATUA • ELAN-Euskadi • ESF • ESK • ESPE-
RANZA LATINA • FUNDACIÓN ADSIS • FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD DE 
EUSKADI • Harrera Sarea – Red Ciudadana para la Acogida • HARRESIAK APURTUZ • 
Haurralde Fundazioa • HELDUAK • Irungo Harrera Sarea/Red de Apoyo de Irún • Kolore 
Guztiak • KOMITE INTERNAZIONALISTAK • LAB Sindikatua • Malen Etxea • Modaha-
ra • MUNDUBAT • MUGARIK GABE • Mugen Gainetik • ONGI ETORRI ERREFUXIA-
TUAK • Plazandreok • Proyde-Proega Fundazioa • PROSALUS • SETEM Hego Haizea • 
Sodepaz Euskadi • STEILAS • TAU FUNDAZIOA • Tercera edad para el tercer mundo • 
ZERO POBREZIA



Memoria 2019

SOS Arrazakeria 7

PASAIA 
Mes de la diversidad

INDIZERA ITZULI

Pasaiako Udalak duela sei urtetik antolatzen du aniztasunaren eguna Pasaian, Pasaia kultu-
ralki askotariko herria dela nabarmentzeko.

Hala, ekainean, Udalak hainbat ekitaldi eta jarduera antolatu zituen, herriak bere aniztasuna 
nola bizi duen ikusarazteko eta aberastasuna balorizatzeko.

2019. urtean, SOS Arrazsmo Gipuzkoa/ Gipuzkoako SOS Arrazakeria arduratu zen hilabete 
honetako jarduerak diseinatu eta koordinatzeaz.

Gure aldetik, hilabeteko balorazioa positiboa izan da. Kontuan hartuta gaur egun eta Pasaian 
horrelako ekitaldietan parte hartzea ez dela oso handia, jende asko joan da jardueretara, eta 
parte-hartzaileek balorazio ona egin dute jarduera bakoitzean.

Helburua izan zen Nafarroako Foru Aldundiak ematen duen aberastasunari buruz hausnart-
zeko jarduerak eskaintzea.
Pasaiako aniztasuna eta migrazioa ezagutzea,
eta hura ulertzeko eta baloratzeko azterketa- eta gogoeta-tresnak ematea. Gainera, eta gure 
xedeekin bat etorriz, diskriminazioari aurrea hartzea, kultura-aniztasunari balioa ematea eta 
jatorri eta kultura desberdinetako pertsonen arteko elkarreragin positiboak sustatzea helburu 
duten ekimenak bultzatzen ditugu. Alde horretatik, mahai-inguruko jardueretan sortutako 
eztabaidak ildo horretatik joan dira, eta eztabaida interesgarriak eta aberasgarriak izan di-
tuzte.

Hainbat jarduera egin ziren askotariko ikusleak hartzeko. Antzerkia, zine-foruma, erakus-
ketak, jolas eta sormenezko jarduerak helduentzako eta gazteentzako espazio publikoan, 
zurrumurruak, etab. Etxeko lanak, aurreiritziak, estereotipoak eta zurrumurruak, mugen 
kontrola eta giza eskubideen urraketa, eskuin muturrekoa, aniztasuna eta artea bezalako 
gaiak landuz, Pasaiako aniztasunari buruzko hausnarketa egin ahal izan zen, ikuspuntu eta 
esperientzia desberdinetatik.
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PASAIA 
Mes de la diversidad
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PASAIA 
Mentoria entre mujeres

INDIZERA ITZULI

Pasaia harrera-udalerri bihurtuz: iritsi berri diren emakumeei harrera inte-
grala egiteko gizarte-aholkularitzaren programa pilotua.

2018/2019 ikasturtean, Pasaiako Udalak programa pilotu bat garatu du, Gipuzkoako SOS 
Arrazakeriak eta Elhuyar Aholkularitzak gauzatua. Programa horren helburu nagusia gi-
zarte-aholkularitzan oinarritutako programa bat abiaraztea da, iritsi berri diren emakumeei 
harrera integrala emateko.

Programaren helburua da, alde batetik, Pasaiara iritsi berri diren emakumeak harremanetan 
jartzea, eta, bestetik, Pasaian aspalditik bizi diren emakumeak. Iritsi berri den emakumeak 
udalerrian integrazio-prozesua garatzeko baldintzak ezarri nahi dira, dagoeneko integratuta 
dagoen emakume baten eskutik. Proposatzen duguna 1+1eko edo banakako mentoria da, 
eta, beraz, konfiantzan eta loturan oinarritutako mentoria da.
Programa honek bi norabidetako gizarteratzea eta parte-hartzea sustatzen du: alde batetik, 
etorri berriei harrera egokia egiteko aukera ematen die, haiek baitira zuzeneko onuradunak. 
Bestetik, mentoria-programan parte hartzen duten boluntarioei aukera ematen die herritar 
berriei integrazio-prozesuan laguntzeko eta bizilagun berriak ezagutzeko.
5 bikote egin ziren, 4 bikote 1+1 metodologiarekin eta talde bat 2 mentorarekin.
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ARRASATE 
(arroces del mundo)
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ARRASATE 
(arroces del mundo)

INDIZERA ITZULI

2019ko uztailaren 13an, Arrasateko Munduko Arrozak jaia egin zen, Udaleko Aniztasun-
sailak antolatuta: EKIN Ekamukeak, AMS Activos por un Mundo Solidario, IMME, Gu-
rutze Gorria eta SOS Arrazakeria. Bertan, hainbat jatorritako 8 taldek arroza prestatu zuten 
ohiko erara.

Jai honen helburua da Debagoieneko kultura propioa erakustea, hainbat herrialdetako kul-
turen erakusleiho bat eskaintzea, herritarren parte-hartzea sustatzea, harremanak eta gizar-
teratzea normaltasunez bultzatzea, espazioak partekatuz, elkarbizitza sustatuz, gure herrien 
kultura-aniztasunak dakarren aberastasuna ezagutuz eta horretaz gozatuz.

Arroza, hura prestatzeko erabiltzen diren formak, nahasketak, koloreak, zaporeak... kultura 
guztiak batzen dituzten elementu komunak dira, eta, beraz, sinbolo egokia da gure herria-
ren unibertsaltasuna, aniztasuna eta aberastasuna adierazteko. Ondorioz, batzen gaituenetik, 
elkar ezagutu eta onartzetik abiatuta, “Munduko Arrozak” bizikidetza positiboa aldarrikat-
zen duen jaia da.

Munduko hainbat tokitako sukaldaritzaren inguruan egin zen festa. Askotariko platerak tal-
dean prestatu ziren, gure sekretuak eta esperientziak partekatuz, eta, ondoren, elkarrekin, 
plater horiek probatu eta gozatzeko aukera izan genuen.
Jaia girotzeko, gure herrian elkarrekin bizi diren kulturen erritmoei jarraitzen diegu, eta 
neska-mutilek horma-irudi kolektibo bat sortu zuten, aniztasunari eta bizikidetzari buruz 
zuten ikuspegia azaltzeko.
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RUMORES
Funtsik gabeko zurrumurruak, etorkinei eta kultura-aniztasunari buruzko estereotipo nega-
tiboak eta aurreiritziak izatea eta zabaltzea oztopo bat da pertsonen arteko harremanetarako, 
intolerantziaren diskurtsoa elikatzen du eta, epe luzera, desberdintasunerako, gizarte-zatike-
tarako eta diskriminaziorako lanketa ezin hobea da.

Beharrezkoa da pertsonen eta taldeen ideietan, pertzepzioetan, estereotipoetan eta kontzep-
tuetan eragitea, gure jarduera sozial, indibidual eta kolektiboetan jarrera-aldaketa eragiteko.

Egoera horren aurrean, SOS Arrazakeria Gipuzkoak uste du jarrera negatiboen agerpenari 
aurrea hartzeko, beharrezkoa dela herritarren artean finkatutako aurreiritzi, estereotipo eta 
zurrumurru jakin batzuk desmontatzen dituzten mezuak zabaltzea, eta, hala, gizarte askota-
riko baina kohesionatuago bat eraikitzen laguntzea.

Urte batzuk daramatzagu zeregin horretan, ZAS osatzen dugu! Zurrumurruen Aurkako Sa-
rea, Zurrumurruen Aurkako Euskal Sarea, eta urtero baliabide eta tresna ugari bilatzen ditu-
gu publiko anitzagora iristeko. www.zurrumurikez.eus
Gure estrategia funtsezko bi zutabetan oinarritzen da. Prestakuntza eta sentsibilizazioa, tres-
na original eta berriak sortuz.

Zurrumurruen aurkako prestakuntza

Donostian, Donostiako Udalarekin batera, oinarrizko prestakuntza ematen dugu herrita-
rrentzako Antirrumoreetan. Hiru prestakuntza saio egin ziren:

• Interpretazio marko kontzeptualak
• Zurrumurruen testuingurua eta azterketa
• Zurrumurruaren aurrean komunikatzeko tres-

nak eta trebetasunak

Gainera, bi prestakuntza-saio egin ziren Donos-
tiako Udaltzaingoarentzat, zurrumurruen eta go-
rroto-delituen aurrean zurrumurruak, komunika-
zio-tresnak eta -trebetasunak testuinguruan jarri 
eta aztertzeko.

2019ko abenduan, bi elkarrizketa egin genituen 
Donostian. Bata, feminismoari eta arrazismoari 
buruzkoa, Maya Amrane eta Irantzu Varelarekin, 
Emakumeen Etxean, abenduaren 2an, eta, bestea, 
¿Crisis europea o Crisis de Europa? Asilo eta 
Muga Zuzenbidea Iker Barberorekin (EHU) eta 
CEAR Euskadiko Patricia Bárcenasekin.
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RUMORES

Gainera, ZAS erlojuarekin! Zurrumurruen Aurkako Sarea proiektuak Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren diru-laguntza jaso zuen, eta hiru ekintza izan zituen:

 1) Zurrumurruen aurkako estrategiari buruzko prestakuntza sei toki-erakundetan 
Zurrumurruen aurkako 5 prestakuntza tailer, bi saiokoak bakoitza bi ordukoa, guztira 4 or-
dukoa: gai zerrenda.

  1º Kulturak eta identitateak: aurreiritziak, estereotipoak eta zurrumurruak

  2º Zurrumurruak kudeatzeko estrategia komunikatibo eta emozionalak

Udalerri hauetan: Arretxabaleta: urriaren 29an eta azaroaren 5ean; Soraluze: urriaren 29an 
eta azaroaren 5ean; Beasain: urriaren 30ean eta azaroaren 6an; Oñati: azaroaren 7an eta 
14an; Irun abenduaren 4an eta 11n egin zen, eta Deban, 2020ko urtarrilaren 16an eta 23an.

  2) Tokiko KITak egitea

Tokiko kit-ak egiteko, Ikuspegiren laguntza izan zen, ZAS!-eko kide gisa. eta Andrea Ruiz 
Balzola, antropologo ikertzailea, ZAS taldeko kidea, aniztasunean eta migrazioetan aditua.

Saioak egin diren tokietara egokitutako materialak
Zurrumurruen aurkako estrategiaren prestakuntzakoak dira, eta bi zati dituzte:

   1. Euskal Herriaren errealitate soziodemografikoaren deskribapen labur  
   eta zehatza migrazio-mugimenduetan garrantzi berezia duen herria.   
   Hau da: herriko bizilagunak argazki bat gehiago izatea
   udalerriko zehatza. Testuinguruan kokatzen eta kokatzen laguntzen   
   duen argazkianeurri egokian, migrazio-kontua. Hau egiteko
   Ikuspegi, Euskal Behatokiaren, lanaren deskribapena Immigraziokoa.
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RUMORES

INDIZERA ITZULI

  2. “20 gauza immigrazioari buruz jakin nahi zenuen, eta inoiz ez zizutela   
  esan”. Gure herrietako eguneroko eta errepikatutako adierazpenetatik aurrera
  paragrafo labur bat (8-10 lerro), erantzun original eta arrazoitua.
  Eta horrek bi helburu ditu:
   a. Alde batetik, zerbitzu horietara joan diren bizilagunak hornitzea.
   Kokatzeko tresnak, ideiak eta materiala sortzea
   elkarrizketa zail horietan segurtasun handiagoz.
   b. Udalerriak kit horiek eduki eta
   herritarren jarrera oro har baliabide gisa
   informazioa/prestakuntza.

3) Sei hitzaldi/eztabaida ibiltari antolatzea: HIZKETALDIAK

Herri eta hiri gehiagotara iristeko eta formazioen formatua dibertsifikatzeko, testuinguru 
bakoitzaren beharren arabera eskaini ahal izateko, jendeari oro har irekitako hitzaldi edo 
eztabaiden formatu bat antolatzea pentsatu zen, hausnarketarako eta hausnarketarako piz-
garriak emateko, hausnarketarako irudizko gaiak sortzeari lotuta dauden gaiei buruz. Hala, 
“elkarrizketariak” antolatzea erabaki genuen, modu berriagoa eta gaurkotuagoa baita, parte 
hartzera gehiago gonbidatzen duena.

Honako hauek egin ziren:

Ordizia: azaroaren 7an, Feminismo eta Arrazakeria Elkarrizketan, Irantzu Varelaren parte-hartzearekin. 
(Fabrika Lila). Kazetari feminista eta Maya Amrane, testuinguru islamiarretako berdintasunaren aldeko 
mugimenduetan aditua. “Munduko Emakumeak Babel” elkarteko kidea.

Irun: Abenduaren 16a, Migrazio-krisia edo Europako krisia. Asilo-eskubidea eta
Iker Barberorekin duen muga Administrazio Zuzenbideko Saileko irakasle agregatua da.
Konstituzionala eta Zuzenbidearen Filosofia (EHU) eta Javier Galpansoro: CEAR-Euskadi, Batzordea
Euskadiko errefuxiatuentzako laguntza. Eta 2020. urtearen hasieran.

Elgoibar: Urtarrilak 23, Feminismo eta Arrazismoko Elkarrizketa, Irantzu Varelaren parte-hartzearekin. 
(Fabrika Lila). Kazetari feminista eta Norma Vazquez García Psikologo Feminista de Sortzen.

Deba: Urtarrilaren 28a. Feminismo eta Arrazakeriaren arteko elkarrizketa, Irantzu Varelaren parte-hart-
zearekin. (Fabrika Lila). Kazetari feminista eta Maya Amrane, testuinguru islamiarretako berdintasunaren 
aldeko mugimenduetan aditua. “Munduko Emakumeak Babel” elkarteko kidea.

Arrasate: Urtarrilaren 21a. Feminismo eta Arrazakeriaren arteko elkarrizketa, Irantzu Varelaren parte-
hartzearekin. (Fabrika Lila). Kazetari feminista eta Maya Amrane, testuinguru islamiarretako berdintasuna-
ren aldeko mugimenduetan aditua. “Munduko Emakumeak Babel” elkarteko kidea.

Azpeitia: Urtarrilaren 29an, Feminismoari eta Arrazismoari buruzko elkarrizketa, Irantzu Varelaren 
parte-hartzearekin. (Fabrika Lila). Kazetari feminista eta Norma Vázquez García Psikologo Feminista de 
Sortzen.
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JUEGO QUIEN ES QUIEN?

¿Quién es Quién?Nor da nor? joko ezaguna simulatzen duen jolas erraldoia egin zen. 
fitxak benetako migratzaileak ziren. Taula erraldoi batek (9 fitxa) eta dagozkien txartelek 
(dagozkien erantzunak barne) osatzen dute jokoa. Erantzun bakarra (bai/ez) izan dezaketen 
galderak egin behar dira, 9 pertsonaietatik norez ari garen ari jakiteko. Erantzun bakoitza-
rekin, jokalariak taulan pertsonaiak baztertzen ditu. Bakarra gelditu arte. Irabazi pertsonaia 
/ profila txartelarekin bat badator. Baina gure jokoan ez da inoiz irabazten IKASI BAIZIK, 
eta sentsibilizatu!!! 10 fitxa egin ziren, hau da, 10 pertsonaia. EAEn bizi diren pertsona 
migratzaileak dira. Beren migrazio-historia eta bereizkeria-esperientziak kontatzen dituen 
kontakizun txiki bat grabatu zitzaien. Fitxa bat geratzen denean, jokoa pertsona horren his-
toria erakusten da, pertsona horren irudiari lotutako aurreiritziei, estereotipoei eta zurrumu-
rruei buruz gogoeta egiteko, eta haren benetako historiarekin alderatzen da.
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JUEGO QUIEN ES QUIEN?

INDIZERA ITZULI

Jokoaren bi aurkezpen egin ziren. Bat irailean Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren as-
tean, jende gehiago joaten baita kaleetan. Gipuzkoa plazan jarri zen jokoa, eta pasadizokoak 
gonbidatu ziren jokatzera. Partida bakoitzaren amaieran, hezur-haragizko pertsona erreala 
oihalaren atzean agertzen zen, eta jokalariekin hitz egin zezakeen. Hala, hitzaldi baten zuze-
neko harremanean aurreiritzi estereotipo eta zurrumurru faltsuak eraikitzen ziren.

En noviembre en el marco del día internacional por los derechos de la Infancia se instaló 
en Pasaia y jugaron más de 400 escolares
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FIESTAS LIBRES DE RACISMO

INDIZERA ITZULI INDIZERA ITZULI

 Donostiako jaietarako 
liburuxka bat egin zen
zurrumurru arrazistak 

eta
zirkulatzen duten ma-

txistak. Kultura Anizta-
sunaren Bulegoarekin 
eta Berdintasun Saila-

rekin batera,
Udala,

liburuxkak
Donostiako auzo 

guztiak banatu zituzten 
jaietan jarritako “mo-
rea puntu” guztietan.
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ZERO POBREZIA

INDIZERA ITZULI

2005. urtean sortu zenetik, Zero Pobrezia Plataformaren parte gara. Milurtekoko Helburue-
tan du jatorria, baina laster frogatu zenez ez zirela beteko, bira bat ematea eta Hezkuntza lan 
bat egitea erabaki zen
pobreziaren arrazoiei buruzko sentsibilizazioa. Euskadiko hogei bat GKEk osatzen dute. 
Urtero, Pobreziaren aurkako Nazioarteko Egunaren inguruan,
sentsibilizazio jarduerak. 2019an “Emakume migratzaileak” gaia landu zen. SOS Arrazake-
ria Gipuzkoak eta bere etxeko lantaldeak aktiboki hartu zuen parte jardueretan. 2019ko leloa 
“Eskubide guztiak emakume guztientzat” izan zen, eta BIZI-MARTXA ezaguna egin zen 
Haizearen Orrazitik Sagueseraino, TXITA SOUND SISTEMAREKIN eta CLOWN KON-
TUKANTOIREN lankidetzarekin, “Lué Zinère Serum” film luze eta arduratsua, Trueba 
zinemetan.

EHUn film labur bera aurkeztu zen, protagonistekin mahai-ingurua eginez.
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BIZILAGUNAK y 
GIPUZKOA SOLIDARIOA

INDIZERA ITZULI

BIZILAGUNAK

Bizilagunak elkartearen zortzigarren edizioa azaroaren 17an egin zen. Igande horretan,
14:00ak inguruan, Euskal Herriko hainbat etxek ateak zabaldu zizkieten familiei
lokalak, eta gure herri, auzo eta hirietan bizitza berri bati ekin zioten familiak.

Bizilagunak ekimenak, Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen “gizarte zibilaren saria” 
jaso zuen 2016. urtean, eta, beste behin ere, erakutsi du tresna berritzaile oso eraginkorra 
dela pertsonak hurbiltzeko, aurreiritziak eta estereotipoak hausteko eta gizarte-harremanen 
sare bat sortzeko. Aurten, kopurua 2.557 pertsonakoa izan da 244 bazkaritan.

Hala, 2019ko edizio honetan, topaketak antolatu dira hiru lurraldeetan
Euskal Autonomia Erkidegoa. Araban, Lautada, Aiaraldea, Mendialdea eta Añanako 14 
koadrilatan (Agurain, Heredia, Zalduondo, Araia, Dulantzi, Amurrio, Artziniega, Laudio, 
Lezama, Kanpezu, Peñacerrada, Maeztu, Santurtzi, Lamoyón, Gasteiz) bizi diren pertsonek 
hartu dute parte. Bizkaian, Getxon, Barakaldon, Basaurin eta Bilbon. Gipuzkoan, Donos-
tian, Irunen, Errenterian, Hernanin, Zarautzen, Ordizian, Andoainen, Arrasaten, Bergaran, 
Eibarren, Mendaron, Azpeitian, Tolosaldean eta Urretxun ikusi dituzte kulturen arteko bizi-
kidetzako topaketa horiek.

Bizilagunak, los aromas de Gipuzkoa
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BIZILAGUNAK y 
GIPUZKOA SOLIDARIOA

INDIZERA ITZULI

GIPUZKOA SOLIDARIOA

Eta janari berezi batean luxuzko postre bat falta ezin zuenez, 2019ko azaroaren 30ean Her-
naniko Oronaren Auditoriumean izango gara, bizitako esperientzia partekatzeko eta, bes-
te behin ere, elkartasunezko eta errespetuzko harremanak sustatzen dituen gizarte anitzak 
aberasteko duen aukera agerian jartzeko. Asko garelako horren bila gabiltzan eta lan egiten 
dugunok, Gipuzkoa Solidarioan duela 10 urtetik ospatzen dugu Gipuzkoa hazi egin dela eta 
oso modu desberdinetan aberastu dela. Horri esker, Gipuzkoa osatzen dugun guztion artean 
etorkizun hobea izango dugu. Aurten, hiru praktika on sarituko ditugu harrera-, integrazio- 
eta autoantolakuntza-esparruetan, eta, beti bezala, jaialdi musikal batekin elkartu ginen.

Bizilagunak: comidas que rompen muros
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#KOMUNIKATU-ON

INDIZERA ITZULI INDIZERA ITZULI

#KOMUNIKATU_ON

2019ko martxoaren 21ean, lanaldia egin zen Bigarren Hezkuntzako irakasleen prestakuntza 
prestatzeko, “Komunikatu_ON: Ikastetxeetan kulturen arteko elkarrizketa genero-ikuspe-
giarekin sustatzeko proiektua, kritika eta alfabetatze mediatikoa oinarri hartuta” izeneko 
proiektuaren barruan. Proiektu hori kulturarteko hezkuntzarako eta garapenerako hezkunt-
zarako da, eta ikasgelan komunikabideak erabiltzean oinarritzen da.

Ligue de l’Enseignement, Amelia Barquín (Arrasateko Unibertsitateko Kultura arteko 
Hezkuntzako irakaslea), Carlos Garayalde (irakasle ohia eta Amara Berri Eskolako zuzen-
dari ohia), Katia Reimberg (BidezBide elkartea) eta SOS Arrazakeria Gipuzkoako arrazake-
riaren aurkako hezkuntza arloko ordezkariak izan ziren.
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MENTORIA refugiados-as

INDIZERA ITZULI

2019ko martxoaren 12an, SOS Arrazakeria Gipuzkoak jendaurrean aurkeztu zituen, prents-
aurreko baten bidez, “Errefuxiatuak, erreflexuak eta pertzepzioak” azterlanaren emaitzak, 
eta errefuxiatuekin talde-aholkularitzaren proiektua abian jartzea.

Hortik aurrera, CEARen lankidetzarekin,
errefuxiatutako edo asilo-eskaeran dauden pertsona eta/edo familiekiko mentoria-proiektua. 
Bi familiak gehi bost pertsonak eman zioten hasiera programari, 22 boluntariorekin batera.

Zerbitzuak 2019. urte osoan iraun zuen, eta 2020ko lehen asteetan.

Programak bost fase zituen:
  1.- Tokiko talde aholkulariak hautatu eta prestatzea (5 lantegi)
  2.- Errefuxiatu mentoratuak hautatzea
  3.- Taldeak parekatzea
  4.- Topaketen asteko jarraipena
  5.- Proiektuaren amaieran, tandem bakoitza ondo ixtea, agurra eta dolua 
  ardatz dituen trebakuntza-tailerra ere barne.
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Etxeko langileen txostena

Urriaren 16an, “Etxeko langile atzerritarrak: gizarte- eta lan-baldintza oke-

rragoak eta diskriminazio eta jazarpen handiagoa” txostena aurkeztu genuen 

Tolosan. Txosten hori 2018ko urtarriletik 2019ko otsailera bitartean egin zen, 

eta etxeko 138 langilek hartu zuten parte. Txostenaren arabera, zeharkako ja-

torriak zuzeneko eragina du emakume migratzaileek jasaten duten diskrimina-

zioan. Gainera, txostenean planteatutako zifrak eta egoerak janzteko aukera 

izan genuen, SOS Arrazakeriaren Etxeko Langileen Taldeko sei lankideren testi-

gantzen bidez. Testigantza horiek “Neska serio eta arduratsua” dokumentalean 

jaso ziren.

Zurrumurruen aurkako estrategia dinamika bat da, etorkinei eta errefuxiatuei buruzko este-

reotipo negatiboen eta aurreiritzien ondorioei aurre egin nahi diena. Donostian, Antirumores 

Euskal Sarea (ZAS!) osatzen dugun elkarte eta erakundeek bultzatzen dugu estrategia hori. ), 

besteak beste, SOS Arrazismo Gipuzkoa eta Donostiako Udala.

Ekimen honetan planteatzen diren prestakuntza saioek hainbat helburu dituzte, besteak bes-

te, zurrumurruen aurka elkarrekin lan egingo duten hainbat pertsonak osatutako Donostiako 

umorearen aurkako agenteen sarea sortzea.

Etorkinei eta errefuxiatuei buruzko zurrumurruei 
aurre egiteko

GURE EKIMENAK
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Urriaren 5ean, larunbata, SOS Arrazake-
ria de Gipuzkoak ekoitzitako “Chica Seria 
y Responsable” laburmetraiak aipamen be-
rezia jaso zuen Coruñako “DiversmaCine” 
jaialdiko Genero Ikuspegiaren atalean. Sari 
hori joan den apirilean Madrilen Giza Es-
kubideen Jaialdian jaso genuen “Publikoaren 
Saria”-ri gehitu zaio. “31. artikulua”. Iraila-
ren 17tik urriaren 5era bitartean, 40 herrialde 
baino gehiagotako 100 film labur proiektatu 
ditu DiversmaCine-k, lau gaitan banatuta: 
Gizarte-bazterketa eta errefuxiatuak, LGT-
BIQ+, genero-ikuspegia eta aniztasun fun-
tzionala.

SOS Arrazakeria Gipuzkoak 
ekoitzitako dokumentala

“Chica seria y responsable” 
sarien batura

GURE EKIMENAK
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Migrazioen Mundu Itunetik haratago
SOS Arrazakeriak Giza Eskubideen ikuspegia eskatzen du Migrazioen Mun-
du Ituna abian jartzeko
SOS Arrazakeriak urriaren 4an aurkeztu zuen “Donostiako Adierazpena”, Migrazioen Mun-
du Itunari buruzko jardunaldietan, Donostian, bost herrialdetako adituek parte hartuta. Ber-
tan, premiazko bederatzi puntu kritiko adierazi zituen. Gai hauek landu ziren, besteak beste: 
arrazismoa eta intolerantzia handitzea, mugak kanporatzea giza eskubideak urratzen diren 
herrialdeetan, edo Europako Parlamentuaren eta Batzordearen jarduna. Testuinguru horre-
tan, SOS Arrazakeriak “Donostiako Adierazpena” aurkeztu du. Bertan, Europako migrazio-
politikak errotik aldatzea proposatzen da, giza eskubideak errespetatzen dituen lege-esparru 
batean pertsonengan oinarritutako neurri eta jarduera-ildoen bidez.

Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna dela eta, SOS Arrazakeriak, Foru Aldundiko Garapene-
rako Lankidetzarako Zuzendaritzaren eta Donostiako Udaleko Kultura Aniztasunaren Sai-
laren laguntzarekin eta finantzazioarekin, “Giza Eskubideen Agonia” erakusketa inaugu-
ratu genuen Egiako lurpeko gunean. Bertan, UNITEDek Europan sartu nahian hildako eta 
dokumentatutako 35.597 pertsonen zerrenda dago. Bost mila triptiko inguru banatu ziren 
erakusketa horretan, ikusle guztiengana iristen saiatu ginen, gaur egungo tragediarik han-
dienetako bati, Europa bazterrean hiltzen ari diren milaka pertsonei eta Europar Batasuneko 
asilo-politikek eta migrazio-politikek horretan duten eraginari erreparatzeko.

35.597 gorpu Egiako lur azpian

GURE EKIMENAK
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INDIZERA ITZULI

2019ko Memoria honetan aurkezten ditugun jarduera asko ezin izango lirateke aurrera 

eraman SOS Arrazakeria osatzen duten boluntarioen parte-hartzerik gabe. Urretxindorran 

entregatzen diren edo sustatzen dituzten unibertsitateko ikasleak

sentsibilizazio ekintzak bere ahalmenetan. Urrutitik etorritako beste familia batzuen aho-

lkulari diren familiak. Prestakuntza proposamenak. Itzulpenarekin edo eguneroko albisteen 

oinarriarekin edo diseinuarekin eta maketazioarekin zerikusia duten lanak. Emakume mi-

gratzailearen eskubideen defentsa. Bereizkeriazko egintzen aurkako salaketak. Akonpaina-

mendua, munduko arrozak, bizilagunak, etab.

SOS Arrazakeria hainbat boluntariok osatzen dute, eta asko ahalbidetzen dute

hemen aurkezten dugu, eta egunero elikatzen dute arrazismoaren aurkako kontzientzia hori, 

hemen bizi den herritarren sektore zabal batean finkatzen den eskubide-berdintasuneko ha-

rrera eta inklusioa.

Boluntarioak

Prestakuntza funtsezkoa da errealitate kon-

plexu baten aurrean kokatzeko. SOS Arrazakeria 

aspalditik ari da arlo horretan lanean. 64. lan-

koadernoak immigrazioari eta atzerritartasunari 

eragiten dieten gaien gakoak ematen ditu: egoera 

ekonomikoa; migrazio-fluxuak eta -mugimenduak; 

asilo- eta babes-politiken bilakaera; immigra-

zioa, pobrezia eta gizarte-prestazioak; muturreko 

eskuindarrak, autoritarioak, liberalak Europan; 

ugalkortasun-tasak; emakumeen aurkako indarke-

ria; espainiar nazionalitatea; jaiotza-tasak;

SOS Arrazakeriako boluntarioek prestakuntza 

lana egin dute hilabete honetan, Agustín Unzu-

rrunzagak zuzendutako Lan Koadernoa erabiliz.

64. lan-koadernoa

GURE EKIMENAK
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BALANCE ECONOMICO

Gipuzkoako SOS Arrazakeria / SOS Arrazakeria Gipuzkoak gardentasun-politikarekin kon-
prometituta dago, baita esparru ekonomikoan ere. Politika horren bidez, laguntza finantza-
rioa ematen digutenei beren ekarpenak modu eraginkor eta etikoan bideratzen diren jakin 
ahal izango dute. Hemen, 2019ko gastu eta diru-sarreren egitura deskribatzen dugu, kau-
dimen ekonomikoa ematen diguten elementuak eta antolaketarako zailtasunak dituztenak 
adieraziz.

DIRU-SARRERAK

2019an 569.472,30 €sartu ziren. Diru-sarreren partidarik garrantzitsuena erakundeen la-
guntza finantzarioarekin garatzen ditugun proiektuei dagokie (394.210,44 €), eta, ondo-
ren, hainbat erakunde eta instituziori ematen dizkiegun zerbitzuetatik datozen diru-sarrerak 
(prestakuntza-mintegiak, aholkularitza, hitzaldiak, prentsa-zerbitzua, planak, erakuske-
tak…). Guztira 137.055,09 € dira. Atzetik datoz dohaintzengatiko sarrerak (30.696,90 €) 
eta bazkideen eta bazkideen kuotak (6.689,88 €).
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BALANCE ECONOMICO
Erakundeen babesari dagokionez, 2019an gure jarduerak gehien babestu zituztenak hauek 
izan ziren: a) Foru Aldundia (192.532,37 €) b) Eusko Jaurlaritza (131.868,12 €) c) Europar 
Batasuna (16.465,03 €) d) Donostiako Udala (28.940,80 €) eta Errenteriako Udala (8.667,97 
€); Irungo Udala (1.5290,00).

Horretarako, 27 proiektu onartu zizkiguten 43 deialditan. Beste deialdi batzuetan beste proie-
ktu batzuek ere ez zuten diru-laguntzarik jaso. Datu horiek garatutako lan-bolumenaren eta 
proiektuen kalitatearen berri ematen dute.

Aurkezten eta lantzen ditugun proiektu guztiak SOS enpresarentzat interesgarriak diren lan-
arloei dagozkie.

Proiektuen bolumenak eta dibertsifikazioak sendotasuna ematen diete gure finantzei. Ai-
tzitik, gure aurrekontuan duen proportzioa ahultasun-faktorea da erakundeen aurrekontu-
doikuntzen une batean. Kuoten ekarpena, duen garrantziagatik, landu beharreko eremua da.
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BALANCE ECONOMICO

INDIZERA ITZULI

GASTUEN EGITURA

Boluntarioekin batera SOS Arrazismo Gipuzkoaren proiektuak eta jarduerak aurrera era-
maten eta gauzatzen dituen talde profesionala 11 emakumek eta 2 gizonek osatzen dute 
2019ko abenduan. Horrek eragiten dituen langileen gastuak 335.101,38 €dira, 268.327,81 
€nominetan eta 66.773,81 €gizarte-kargetan. Azken urteotan sendotzen ari den giza talde 
hori espezializazio- eta eskumen-maila handia hartzen ari da, SOS lanari egonkortasun han-
dia ematen dio, eta boluntario gehiago sartzen laguntzen du proiektuetan.

Ustiapen-gastuak (jardueren eta horniduren antolaketa) 135.887,62 €dira.
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OID 
(Oficina asesorIa y denuncia)

INDIZERA ITZULI

LAGUNTZA JURIDIKOA
OIAD BULEGO-SAREA

SOS Arrazakeriaren Informazio, Laguntza eta Salaketa Bulegoen Sareak eginkizun nagusi 
hauek ditu:

Atzerritartasunari eta oinarrizko eskubideak eskuratzeari buruzko legezko informazioa eta 
aholkularitza, bai eta edozein motatako arraza-bereizkeria eta xenofoboa salatzea ere.

Sentsibilizazio-jarduerak, dibulgazio-materialak argitaratuz eta hitzaldiak, informazio-jar-
dunaldiak, ikastaroak eta abar antolatuz. Gipuzkoako immigrazioari buruzko behatokia.

Lurraldeko immigrazio egoerari buruzko txostenak egitea eta iruzkinak eta gogoetak idaz-
tea.

OIADek pertsona orori ematen diote zerbitzua, dela zuzenean interesatua edo ukitua, dela 
haien familiakoei, enplegatzaileei edo sektore publiko nahiz pribatuko profesionalei, baldin 
eta goian aipatutako hiru eremuetako batekin zerikusia duen informazioa, aholkularitza edo 
beste edozein esku-hartze eskatu nahi badute.

OIADen helburu orokorra da atzerritar jatorriko edo gutxiengo etnikoetako pertsonen gizar-
teratzea eta kultura bultzatzea, informazioaren, aholkularitzaren eta salaketaren bidez.

Gaur egun, SOS Arrazakeriak zerbitzu hori eskaintzen du Donostian (Txara), Errenterian, 
Zarautz-Beasainen eta Arrasaten, eta Donostialdean, Buruntzaldean, Tolosaldean, Oarsoal-
dean, Goierrin, Urola-Kostan eta Debagoienean bizi diren pertsonei ematen die zerbitzua.

Atenditu diren pertsonek honako nazionalitate hauek dituzte: Albania, Angola, Armenia, 
Aljeria, Argentina, Apatridak, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Txile, Txina, 
Kongo, Costa Marfil, Kuba, Ekuador, Egipto
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OID 
(Oficina asesorIa y denuncia)

INDIZERA ITZULI

INFORMAZIO ETA SALAKETA BULEGOAK
Nº total personas atendidas 2.458
% mujeres 1.371 pax. / 55,8%
% hombres 1.087 pax./ 44.2%
% extranjeras 87,50%
% estatales 12,50%
Nº consultas 2.040
Nº gestiones 52
Nº acompañamientos 43
Nº consultas realizadas por e-mail 109

Erakunde finantzatzaileak: Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza
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SOS ARRAZAKERIA
www.mugak.eu

INDIZERA ITZULI

VUELTA AL INDICE

Egunkari-aldizkaria
Komunikabideek gutxiengo etnikoak beren alderdirik zabalenean eta anitzenean nola irudikatzen di-

tuzten jaso, aztertu eta katalogatuko dugu sistematikoki. Prentsa idatziak azken urteotan argitaratu dituen 
berrehun mila berri eta artikulutik gora biltzen dituen datu-basea dugu. Zeure ikerketak egiteko prest zaude. 
Gainera, hemen dituzu hedabideek gutxiengoei ematen dieten tratamenduari buruzko hainbat ikuspegi, 
azterketa edo ekarpen.

Base de datos.
Suscripción gratuita.

http://www.mugak.eu/presentacion/colabora
http://medios.mugak.eu/
http://medios.mugak.eu/suscripciones/new

