
ANTIRUMOURS… 
IN MOTION

Getxoko Zurrumurrurik Ez	  Akzioaren Topaketa
Bigarren Edizioa

2016-‐eko	  Urtarrilak 30	  eta	  31



Zer da?

“Zurrumurrurik Ez	  Akzioan Topaketa”	  
hezkuntza,	  hausnarketa eta	  elkar
bizitzaren ekintza bat da.
Ekimen hau,	  “Zurrumurrurik ez”	  
estrategian parte	  hartzen dutenei
bideratzen da,	  baita sinesmen
faltsuen aurka borroka egin nahi
duten pertsonei ere	  (40	  pertsona).



Zertan datza?
Asteburuan zehar ekimen batzuk antolatuko dira:  

LARUNBATA  30:
4 mintegi praktiko 2  arlo  desberdinetan:   Gatazkak eta  konponbide baketsuak,   gizarteko eta  gazte
eragina.  

IGANDEA  31:
2  eztabaida mahaia.   Trebetasun garrantzitsu batzuk garatuko ditugo agente   hobeak izateko.

Elkar bizitzeko eta  aisialdiko leku ederrenean…Getxon.  



LARUNBAT  GOIZEKO  MINTEGIAK  (10.30h-13.30h)  

Emoziozko Gestioa:   Emozioetara eta  haien gestiora hurbildu zaitez,   bereziki pertsonekin eta  
kolektiboekin lan egiten baduzu.  Hezitzailea: CHARO  RUBIO. PSICÓLOGA.  
http://www.charorubio.es

Integraziorako hezkuntza: Teknikak eta  tresnak hezkuntza gure inguruneak garapenarako eta  
pertsonen integraziorako osagai nagusia bihurtzeko.  Hezitzailea: ASOCIACIÓN  ALBOA.  
http://www.alboan.org/portal/index.asp

LARUNBAT  ARRATSALDEKO  MINTEGIAK  (16.00h-19.00h):  

Gatazken konponbide: Konponbide baketsuak topatzeko oinarri teorikoak eta  estrategia   praktikoak.  
Hezitzailea:   ASOCIACIÓN  MATIZ.  http://www.asociacionmatiz.org

Gazte esku-hartzea: mintegi honen zehar,   eragintzeko eta  gizartea hobetzeko gure ingurumen
eskaintzen dituen aukera batzuetara hurbilduko zara   eta,  bereziki,   gazteak parte  hartzen dituen
lekuetan.   Hezitzailea: ASTIALDI  FOROA.   http://astialdiforoa.org/es/

Mintegiak…  



Eztabaida mahaiak

M.1  Emakume migratuak,   zurrumurruak eta  errealitateak:
Emakume migratuen errealitateak,   egoera,   beharrak eta  haiei buruzko
zurrumurruak ezagutzea,   oso  tresna  erabilgarria da  zurrumurruen aurkako
borrokatzeko.  MUJERES  CON  VOZ.  

M.2  Babesa,   asiloa eta  zurrumurru berriak:   Babesa bilatzen dituen
pertsonen mugimendua ez da  fenomeno berri bat baina azken
denboraldian gaizotu egin da  eta  hedabideetako lehengo orrietan agertzen
ari da,  nahasketa asko eta  zurrumurru berriak sortuz.  Toki honen
helburuak,   kontzeptu nagusi batzuk argitzea eta  aurreiritziekin bukatzeko
estrategiak eztabaidatzea,   dira. CEAR  EUSKADI.  http://cear-
euskadi.org

Ikuspuntu desberdinak bilduko ditugu eta,  horregatik,   bi eztabaida gune antolatu nahi ditugu.  Mahai
hauetan arlo  bakoitzean adituak diren pertsonak izango ditugu.  Igandea 11-etatik   13:30-etara.



Elkar bizitza eta  aisialdia
“Zurrumurrurik Ez  Akzioan Topaketa”-ren bigarren edizioa ez da  hemen amaituko.   Gune hau gozatu,   gure
harremanak indartu eta  pertsona desberdinak ezagutu nahi ditugu.  

Horregatik,   asteburu horretan zehar,  agente   zaharrenek eta  agente   berriek beraien denbora eta   esperientziak
banatuko dituzte,   helburu nagusi batekin: “etorkineei buruzko zurrumurruen aurka borrokatu gure ingurua
hobetzeko”.  

Horrez gain,   gure zurrumurruen aurkako sarearen kideek beste herriko edo Europako sareen kideei haien
etxeetako ateak zabaltzea proposatzen dugu.

Beste zurrumurruen aurkako sareen kideentzat 15  toki erreserbatuko dira.  Gainera,  topaketa honetan beste
ekintza batzuk ospatuko dira.  

Larunbatean,   (urtarrilak 30)  bazkari eta  afari bereziak ospatuko dira parte   hartzaileentzat.   Eta  igandean
(urtarrilak 31)   lunch   bat,   jardunaldiak amaitzeko.  

Honez gain,   “Zurrumurruruik Ez”   topaketa hau askoz gehigago gozatzeko ustekabe bereziak gordeko ditugu.



Noiz eta  Non?

2016ko  urtarrilak 30  eta  31.  Asteburu
horretan Getxo herria eta  Fadurako
polikiroldegia Zurrumurruen aurkako

borrokaren Europako erdigune bihurtuko
ditugu.



Noiz eta  Non?
URTARRILAK 30 URTARRILAK 31

10.00h Oinarrizko prestakuntza lagun berrientzat 11.00h- 13.30h  Mesas   de  discusión/reflexión
- Emakume migratuak,   zurrumurruak eta   errealitateak.
- Babesa, asiloa eta   zurrumurru berriak.       10.30h Akreditazioak

10.30h-13.30h  Mintegiak 1
- Emoziozko Gestioa (Gela 1)
- Integraziorako Hezkuntza (Gela 2)

13.30h  Ekitaldiaren amaiera eta  2016-eko  Zurrumurrurk Ez
urtearen hasiera.

14.00h  Lunch-a  Ostalaritza Eskolan.  Agurra eta   itxiera.  14.00h  Bazkaria eta  kafea Ostalaritza eskolan

16.00h- 19.00h  Mintegiak 2
- Gatazken Konponbidea (Gela   1)
- Gazte Esku-hartzea (Gela 2)

MEREZITAKO   ATSEDENA

21.30h  Taldeko afaria eta  ustekabe batzuk.  



www.getxo.net/antirumoresweb  orrian sartu eta  bete ezazu izena
emateko agiria.

Tokiak mugatuak dira,  horregatik…

EZ  PENTSA  ETA…
MUGI  ZAITEZ!

Parte  hartu nahi al  duzu?



AURRERA  GUZTIOK!


