
 

 

 

ETORKINAK AISIALDIKO EKINTZETAN. 

ZIZURKO ESPERIENTZIA 

 

SARRERA 

 

Zizur Nagusia,  Iruñetik 6 kilometrotara dago Lizarra aldera begira. 

Autobiak herria bitan bereizten du, alde zaharra edo beti herria izan den eta alde 

berriagoa edo urbanizazioa. 

 

Duela urte batzuk, lotarako udalerria zena, asko jantzi da zerbitzu ezberdinei 

dagokionez. Horrela, honakoak aurki ditzakegu: 

 

-Udaletxea:17 zinegotzi, sei talde politiko ezberdin. 

-Kultur Etxea: Kultur ekitaldi anitz eskaintzen dituena. Bertan, elkarte ezberdinei 

biltzeko parada eskeintzen zaie: Kultur taldeak, Euskara taldea, Gaitero eta Txistularien 

taldea, Saharaarren aldeko taldea, Emakume taldea, Txaranga, Enróllate Gazte Elkartea, 

Kirol taldeak, Antzerki taldea…… 

-Polikirodegia: kirol ekintza anitz eskaintzen dituena 

-Gizarte Zerbitzuak : Oinarrizko Gizarte Zerbitzua, non programazio orokorraz gain, 

(lana aurkitzeko informazio programa), Babesturiko Enplegu Soziala, Adinekoentzako 

Programa….aurki ditzakegu 

-Hezkuntza Zentroak: Haur Eskola bat baino gehiago (batzuk pribatuak, bestea 

udalekoa), bi ikastetxe bata euskal lerrokoa eta bestea erderakoa (A eredua badago ere),  

DBHko institutoa, eta tailer profesionalak erakusten direneko Nafar Gobernuko Zentroa 

bere Guraso Elkarteekin 

-Aisialdiko zerbitzuak: Ludoteka eta Haur eta Gazte Programa; aisirako udal eskaintzak 

(udalekuak, dantza saioak, ikastaroak…..) 

-Eliza 

-Osasun Zentroa 

-Jubilatuen Elkartea 

-Gaztetxea 

-Udalak jarritako Skate Park bat 

-Tabernak, arropa dendak, janari dendak, kirol dendak, jatetxeak, hotelak 

-Udaltzainak…… 

 

 

 

Bere jendeari dagokionez, egun Zizur Nagusiak 13.000 biztanle baino gehixeago ditu. 

Azken urte hauetan zabalkunde prozesu sakona bizi izan du, bai jende kopuruari 

dagokionez, nola herria bera zerbitzu egokitzeari dagokionez. Beraz, biztanlegoaren 

gehiengoa Iruñerriatik zein Nafarroako beste hainbat lekuetatik etorritakoa da, 

Europatik eta Europar Batasunatik kanpo etorritako jende kopurua gehiagotzen ari bada 

ere. Hau da, etorkinen presentzia gero eta nabariagoa egiten arid a Zizurko kaleetan, 

ikastetxeetan eta bizimoduan ere. 

 

 

 



Argi dago gero eta gehiagora dihoan fenomenoa dela maila guztietan (Estatu mailan, eta 

baita Euskal Herri mailan ere) 

1999tik 2005erako gorakada oso nabarmena izan da eta horretan jarraitzeko joera 

dagoela esan daiteke. 

Bian gehiago zehaztuz: 

Hego Euskal Herrian 1999.urtean 39.515 etorkin izatetik, 2005.ean 149.619 izatera 

pasatu da 

EAE, 1999.ean 29.028 tik 2005ean 93.967 izatera 

Eta Nafarroan, 10.487 izatetik, 55.652 izatera 

 

Jatorriari begira, estatuz kanpoko etorkinak gehienak latinoamerikarrak dira (Ecuador, 

Kolonbia, Argentina, Bolivia, Peru….); gero magrebiarrak (Marokokoak bereziki), 

ondoren Europar Batasunekoak (Portugal, Frantzia…) eta azkenik Europa erdi eta 

Ekialdekoak (Errumania, Bulgaria….), Saharatik hegoaldeko Afrikakoak, eta Asiakoak 

(Txina) 

 

Ez dago esan beharrik datu hauek orokorrak direla, eta ez dutela eremu geografikoaren 

errealitate homogeneo bat adierazten, eskualde edo herri bakoitzak bere errealitate 

propioa baitu 

 

Hezkuntzari dagokionez, estatuz kanpoko etorkinen seme-alaben kopurua nabarmen 

igotzen ari da azken urteotan. Hego Euskal Herriko 2005-2006 ikasturteko datuen 

arabera, EAEn %4,6 eta Nafarroan %8,7 adierazten dute. 

 

Hizkuntz ereduen arabera, Euskal Herrian D edo B ereduetan matrikulatzeko joerak 

gora egin badu ere, oso ezberdina da zonalde batzuen eta besteen dinamika.  

Adibidez: 

EAEn gehiengoak D (%51) eta B(%22,6) ereduetan matrikulatuak egon badaude ere, 

herrialdeen arteko kopuruak oso ezberdinak dira; eta Nafarroaren kasuan D ereduan 

matrikulatutakoak gutxiengoa izanik (%21a 2003-2004 ikasturtean), zonaldeka oso 

desberdina da (Sakanan adibidez,%75 baitzen D ereduan matrikulatutakoen kopurua 

2004-2005 ikasturtean. 

 

 Etorkinen seme-alaben matrikulazioari begira, EAEn %51,8 A ereduan egiten 

du, %27,8 B ereduan eta %20,4 D ereduan. Nafarroan berriz, D ereudan matrikulaturiko 

etorkinen seme-alaben kopurua %2 besterik ez da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horren aurrean, gizarte eragileok, eta bereziki aisialdian gabiltzanok, zeregin handia eta 

zabala daukagu, datozenen eta gaudenon arteko elkarbizitza benetazkoa, errespetuzkoa, 

onarmenekoa eta integratzailea izan dadin. 

Horretarako, eta lehenik eta behin, zein gizarte mota eraiki nahi dugun eduki behar dugu 

argi; norantza bideratu nahi ditugun gure neska-mutilen arteko harremanak; kanpotik 

datozenen kutsua zein modutan egin nahi dugun gure; eta beste zentzuan, gureak 

ditugun ohiturak, bizimoduak, sinismenak, aisia bizitzeko era……nola helarazi nahi 

diegun gurera bizitzera datozen pertsona berri horiei. 

Kultur artekotasunean bizi nahi dugun, kultur aniztasunean, integrazioaren bidean, 

asimilazio hutsean….. 

 

GAIAN MURGILDUZ… 

 

Horretarako, ezinbestekoa dugu kontzeptu horiek denak bereiztea eta argi edukitzea, 

gure eguneroko lana eogkiro egin nahi badugu behintzat. 

 

Hona hemen ideia batzuk: 

 

ASIMILAZIOA: Asimilazioaren bidez, etorkina harrera gizartearen parte banaezina 

izatera pasatzen da, gizartearekin bat egiten du baina bere jatorrizko izatea galtzera 

iristeraino. Soziologiak akulturazioaren fenomenoarekin parekatzen du, zeinaren bidez 

gutxiengo taldeak denboran zehar (2-3 belaunaldi) bere kultur herentziaren azken 

osagaiak galtzen dituen (talde memoria, erlijio sinismenak, ohiturak, folklorea eta 

hizkuntza bera). 

Asimilazioa ona suertatzen da harrera gizartearentzat, kultur aniztasunak ekar ditzakeen 

gatazka nola egokitze zailtasunak ekiditzen dituelako, baina aldi berean gorrotagarri 

suertatzen da etorkinarentzat iritsi deneko gizarte berrian modu baketsuan eta ziurtasun 

ekonomikoan bizitzeko ordaindu behar duen prezioa oso altua delako: bere sustrai, izate 

eta aberastasun pertsonal eta kulturalaren galera, hain zuzen. 

 

INTEGRAZIOA: Integrazio prozesuan, etorkinak benetazko partehartzea 

gauzatzen du harrera gizartearen ekintza eta hainbat baloreetan, baina bereak dituen 

ohitura, balore, eta izateari uko egin gabe. Integrazioa emanen bada, etorkinak ez dio 

uko aginen bere kulturari, baizik eta bi kulturetan mugituko da: jatorriz berea duen 

kulturaren parte izaten jarraituko du baina izate hori gizarte berrian aurkituko dituen 

hainbat baloreekiko atxikimenduarekin partekatuko du. Ziurtasun ekonomikoa eta bake 

soziala lortuko ditu, baina horrek ez dio suposatuko gizarte berrira erabateko egokitzea 

edota asimilazio osoa. Asimilazioan gertatzen ez den bezala, integrazio prozesuan 

etorkinak gordetzen ditu bere oinarrizko izatearen keinuak. 

Integrazioaren bidea da inmigrazioaren fenomenoa egokiro bideratzeko modutzat 

hartzen dena ikuspegi ekonomiko, sozial, kultural eta politiko batetik, egia bada ere aldi 

berean biderik zailena dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Integrazioa beraz, gizakien ezberdintasun soziokulturalean oinarritzen da, identitate 

kulturalaren errespetuan, ezberdintasunaren eskubidean, eta kultur aniztasuna 

gizarterako baliogarria delakoaren sinismenean. 

Etorkinei begira, hemengo gizartera integratzeak bertako biztanleok ditugun baldintza 

berdinetan egokitzeko prozesua behar du izan. Hain zuzen ere, integrazioa prozesuan bi 

aktore garrantzitsu daude: etorkinak eta bertako biztanleak. Zentzu horretan,  

gizartearen bi alderdien egokitzapena dakar integrazioak, ezberdinak diren bi 

alderdirenak, baina eskubide eta betebehar berdinak dituztenak. 

Integrazioak aldaketak suposatzen ditu bertako gizartean eta beraien erakundeetan 

alegia, etorkinak bertan integra daitezen. 

 

 

Beste kontzeptu bat, Kultur Aniztasunarekin zerikustekoa daukana, INSERZIOArena 

da. Asimilazioa eta integrazioaren kontra, .Inserziao fenomenoaren arabera, etorkinek 

ez dute beraien izatearen inongo osagairik alde batera uzten, ez eta beraien lurraldeetako 

bizimoduena ere. Alderantziz, bere osotasunean mantentzen  dituzte harrera gizartean 

beraien ohitura, egitura mental eta sozialak. 

Fenomeno hau, talde etniko, kultural, eta linguistikoen oinarrizko eskubide batzuen 

aldarrikapenean oinarritzen da, eta ez da gatazkatik libre egoten gehienetan. Etorkinen 

taldeak ez dira benetan barneratzen harrera gizartean, baizik eta bertan “sartu”  soilik 

egiten dira, eta maila fisiko hutsean. 

 

 

KULTUR ANIZTASUNA: Inserzioan bezala baina neurri  txikiago batean, Kultur 

Aniztasunak gizarte berdinean Kultura bat baino gehiagoren presentzia eta elkarbizitza 

adierazten ditu. Gakoa, elkarbizitza horren izatean dago. 

Kultur aniztasuna kulturen arteko ezberdintasunean oinarritzen da, baina ezberdintasun 

horien baikortasunean, eta ez ezkortasunean, hau da, ezberdintasunei baikortasunaren 

balioa ematen die. 

Elkarbizitza horretan parte hartzen duten kultura ezberdinen izate sozialak, herriak, 

hizkuntzak, antolakuntza politikoa, soziala, erlijiosoa, kulturala….onhartu eta 

errespetatzen dira,  baina ez du kultura ezberdinen arteko hartu-emaneko prozesua 

dagoenik esan nahi, ez eta berdintasuneko tratua dagoenik ere. Azken finean, 

elkarbizitza da. 

Beste modu batera esanda, kultur aniztasunak zentzu osoa dauka gune físiko batean 

kultura ezberdinen presentzia eta elkarbizitza ematen denean, bakoitzak bere izate eta 

egiteko moduari heusten dionean (agurra, janzkerak, elikatzeko modua, hizkerak, lana 

egiteko ohiturak, usainak…), eta parte hartzen duten aktore sozialeen ezberdintasun 

soziokulturala esanguratsu bihurtzen denean. Hau da, egoera horietan  bestearekiko 

ezberdintasunari ( zentzu zabalean )  ematen zaio garrantzia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTURARTEKOTASUNA:  Kultur ezberdinen arteko komunikazio eta 

errespetu harremana dakar, zeinak, aldaketa txiki baina esanguratsuak dakartzan kultur 

ezberdinetako eszenatokietan, bai hemengoan nola kanpotik datozen kulturen 

eskenatokiean. 

Inmigrazioaren eszenatoki honetan parte hartzen duten  aktore guztiak elkar 

eraginda daude: bai bertakoak, nola etorkinak ere. Zentzu horretan erabateko hartu-

emana ematen da, eta harreman hori ez da estatikoa, erabateko mugimenduan dagoena 

baizik. 

Kultur aniztasunak bestearen errekonozimendua dakar, bestearen onarpena 

komunikazio ingurune batean. Beraz, kultur aniztasunak aldaketa dakar bere baitan, 

dinamika, nahasketa, eta egoera bakoitzarekiko ikasketa joan etorriko norabidean. 

Kultur artekotasunaren ezaugarririk garrantzitsuena, kultur ezberdinen 

amankomuneko gauzak, berdin egiten dituen gauzen bilakaera da. Ezberdintasunetik 

berdintasunerako bidean aurrera  pausua ematea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZIZUR NAGUSIKO ESPERIENTZIA 

 

 

Hemen kontatzera noan esperientzia, Zizur Nagusian 9 urtetan zehar aurrera 

eraman ditugun aisialdiko bi programetan oinarritzen da:  Ludoteka eta Haur eta Gazte 

Programa. 

Biak Udal Programak dira,  Prebentzio Programa baten barnean daude eta 5-30 

urte bitarteko neska-mutil gazteei zuzenduta dago, nahiz eta joaten direnen gehiengoa 5-

20/21 urteetakoak izan. 

Gainera bi programetako helburuak nahiko antzekoak dira (orokorrak alegia, 

gero helburu zehatzetan halako berezitasunak baldin badaude ere). 

Programen aurrean gauden lan taldeak, Animazio Soziokulturalean, Integrazio 

Sozialean, Egokitzapen Sozialean  eta Aisialdian jantzitako profesionalak daude. 

 

Bai batean nola bestean ditugun helburuak norabide askotakoak dira, (e- 

rabiltzaileei zuzenduak, herriari zuzuenduak, aisialdiarekikoak….) eta horien artean eta 

batzuk aipatzeagatik honako hauek: 

 

- Elkarren arteko gizarteratzea erreztu, elkarbizitza landuz 

- Zizur Nagusiko garapen sozialean baikorki eraginen duten haur eta gazte 

talde anitzen sorrera bultzatu, edozein dela ere beraien jatorria, interesa, 

ideologia, egin nahia….. 

- Programen erabiltzaile posibleei berauen inguruko informazioa iristea 

bermatu kale lana dela medio 

- Zizurren dauden eragile sozialekiko koordinazio harremana estutu, zentzu 

berean lan egitearren, esfortzuak batzearren, ekintzen informazioa 

trukatzearren eta berauek ahalik eta egokien aurrera eramatearren 

- Kultur aniztasunarekiko errespetua eta onarpena bultzatu eta erreztu bai 

neska-mutilen artean, Zizurko herrian….. 

- Programetara hurbiltzen diren pertsonen partehartze aktiboa bultzatu, beraiek 

egin nahi dituzten ekintzen aukeraketan,laboraketan,antolaketan,eta ekintzen 

garapenean, horrela norberaren izatea indartuz eta garapen pertsonal baikorra 

bultzatzeko herramintak eskeiniz 

- Gurera etortzen direnen gurasoei nahi dutenaren inguruko informazioa 

zabaldu, beti ere osotasunaren ikuspegi batetik, kulturartekotasunaren prisma 

barne delarik 

- Etorkinen integrazioa erreztu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gure lanak integrazioa du azken helburutzat, gurera etortzen direnen eta Zizurren bizi 

diren artekoa; hango eta hemengoen arteko integrazioa erreztea. Zentzu horretan, gure 

egitekoa, kulturartekotasunaren norabidean doa, edo joan nahi du, (ez bait da egun 

batetik besterako prozesua), hau da, kultura batzuen eta besteen arteko elkar ezagutzan, 

errespetuan, eraginean, eta berdintzen gaituen horretan sakontzean, ezberdintzen 

gaituenari balio baikorra ematen badiogu ere, ezberdintasun horiek berak ikasketa 

iturritzat jotzen baititugu. 

 

Gure egunerokoa aurrera eramateko, aisia eta kulturartekotasuna, etorkinak gurera 

hurbiltzeko eta barneratzeko garaian, hemengo neska-mutilak etorkinak onar ditzaten 

eta aldi berean etorkinak euskal kulturara hurbil daitezen, ezinbestekoak diren  ardatz  

batzuk ditugu: 

 

-KOORDINAZIOA: 

Ezin uler dezakegu gure lana koordinazio estu bat gabe: Gizarte Zerbitzuekin, 

Ikastetxe (Haur Eskola, Ikastola, Eskolak, Institutuak), Kirol eta Kultur Patronato zein 

erakundeak, Osasun Zentroa, Guraso Elkarte, Gaztetxea, Gazte Elkarteak, Udala, 

Udaltzaingoa, Jubilatuen Elkartea, Euskeraren aldeko elkarteak, Euskaltegia, 

Emakumeen taldeak, Saharar Herriaren aldeko Elkartea, Elkarte Gastronomikoak…..eta 

oro har, Zizur Nagusian dagoen mugimendu sozial, eta kultural guztiarekin, apaizekin, 

gure programetatik egiten dugunaren berri gutxienez izan dezaten, gero antola 

ditzakegun ekintza ezberdinetan  herriaren parte hartzea eskatu ahal izateko, modu 

honetan Zizurko gizarte osoa partehartu araziko baitugu kulturartekotasunaren bidean. 

Soberan dago koordinazio maila ezberdina dela batzuekin hala besteekin, eta 

zentzu horretan helburuak ere ezberdinak direla. Batzuetan, informazio hutsean 

geratuko da, eta besteetan maila sakonago batean ariko gara: partehartze plan bat 

diseinatzen, antzemandako behar berezi posibleei aurre egiteko eta erantzun egokiena 

emateko estrategiak sortzen eta aurrera eramaten, heburuak bateratzen……Inmigrazioa 

eta kulturartekotasunari buruzko sentsibilizazio programak, nola ikastaro edo saioak 

prestatzen eta aurrera eramaten, bai guraso, irakasle, orientatzaile, gazte taldeei….. 

Eta azkenik, lan taldearen koordinazioa. Funtsezkoa dugu hau gure lanerako, 

helburu, jokabide eta jokamoldeak zehaztu eta bateratzearren, programazioa 

adostearren…..egunerokoa eramatearren, alegia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-LAN TALDEA: 

 

Koordinatuta egoteaz gain, eta adostasunez lan egiteaz gain, funtsezkoa da 

neska-mutilei begira egunero gabiltzan hezitzaileen jarreran hausnartzea. 

Ez ditut hemen aipatuko hain ezagunak diren hezitzaileen ezaugarriak, baina 

berriki bizi dugun inmigrazioaren fenomenoaren aurrean, parean dauzkagun neska-mutil 

horien integrazioari begira kontutan hartu beharreko hainbat puntu bai. 

 

 

*Zer esanik ez, inmigrazio gaietan jantzia bada, askoz ere egokiago dela, baina horrela 

ez bada ere, bide horretan janzten hasi beharko lukeela. 

*Kontuan hartu beharko du inmigrazioarekin batera, etorkinak badakartela makina bat 

gauza uzteak sortzen dion minaren pisua 

*Erabateko munduko ikuspegia beharko du izan, eta aurrera daramatzan ekintza 

guztietan agerian utziko: agurra hizkuntza ezberdinetan eginez, adibidez (horrek, 

etorkinak direnak ulertuak, errespetatuak, eta kontuan hartuak sentiarazten ditu, eta 

ondorioz, gurera berriro etorri nahia piztu arazten. Azken honek, zentzu handiagoa 

hartzen du aisialdiko ekintzetan, hautazkoak diren heinean, eta ez derrigorrezkoak) 

*Orokortasunetik at, hemengo edonor bezala, etorkina ere banako bezala ikusi eta 

ulertu beharko du: bere bizipen, adierazteko era, izateko modu, janzkera, elikadura, 

agurtzeko era, usainak……) eta horiek denak talde anitzean azaleratzeko bideak erreztu 

beharko ditu: bera eredu denetik gauza txiki horienganako erabateko interesa erakutsiz, 

galdera zabal eta irekiak eginez….Eta beste kulturetako ohiturak gure aisialdiko 

jardueretan gero eta gehiago barneratuz.. (jolasak, urtebetzeak, ospakizunak, kirolak, 

dantzak, jostailuen sormena, jateko modua, platerraren bat prestatu….) 

 *Beste kulturetako gauzak presente egon behar dute gure egunerokoan: hemengo eta 

beste tokietako musika tartekatu, toki ezberdinetako argazkiez gune fisikoa apaindu….. 

Hemengo eta hango apaingarriez gune fisikoa beraiena egin, beraiek gustora ongi senti 

daitezen 

Jakiak eskeintzen diren bakoitzean, bertako eta beste lurraldeetako jakiak ekarri beharko 

dira taldera, jan aurretik beraien jatorria eta prestatzeko erak ezagutu eta gero 

dastatzeko. 

Horrelakoetan beraien gurasoen partehartzea oso onuragarria izaten da, haur etorkinen 

integrazioari begira, horrek protagonismoa ematen baitie eta autoestimua neurri batean 

igoarazi ere egiten baitie 

*Kultura ezberdinetan erabiliagatik, antzekoak diren gauzak ere plazaratu behar dira, 

ezberdinak izanagatik berdinak bagarela ere gauza askotan ikus dezaten: taloaren 

jatorria adibidez, “taba”ren jolasera ibiltzea, material gutxiarekin jolasak asmatu eta 

eraikitzea …..gure arbasoen ohiturak ere bertaratzeak, hemengo neska-mutilen interesa 

gehiagotzen du eta hemengo eta hangotarren arteko neska-mutilen nolabaiteko lotura 

puntu bat ere sorrarazten du, berdintasunak ikusten dituzten neurrian. 

 



 

 

 

 

 

* Beste kulturekiko jakinmina behar du erakutsi eta jantzia ez badago, janzten joan 

behar du, ezinbestekoa baita gainontzeko kulturen errealitatea eta bizimodua (zentzu 

zabalean: famili egituraketa, emakumea, hizkuntza, erlijioa, jaien ospakizunak) 

ezagutzea, horrek izugarrizko laguntza ekarriko baitigu aurrean daukagun pertsonaren 

funtzionamendua ulertzen; eta hortik abiaturik, aurrean dugun pertsonaren egoera 

zehatza ezagutu beharko du (noiztik dagoen hemen, nola, famila nola osatuta dagoen, 

sare sozialik baduten, nola elikatzen den, aisiaz  zer ulertzen duen eta nola bizitzen 

duen, zer moduz daraman honera etorri izana…..) horrek denak lagunduko baitigu 

aisirako ekintzak etorkinen beharretara egokitzen, beraien interesak hemen txertatzen 

eta ondorioz beraiek gurera erakartzen, horrek aldi berean, hemen dauden neska-mutilen 

interesak eta beharrak alde batera utzi gabe, baizik eta denen artean aisialdirako 

proposamen berriak sortzen. 

Horregatik, ezinbestekoa da gizarte eragile ezberdinekin koordinazio estuan aritzea 

(Gizarte Zerbitzuak, Ikastetxeetako orientazio zerbitzuak, Irakasleak, Tutoreak  eta 

Zuzendaritzak, Osasun Zentroak, Eliza…..) 

*Taldean dituen kultura ezberdinei erabateko erreferentzia egin behar die: edo 

aurrekoan ikusi zutena gogoratuz, edota jolas berri bat ikasi behar dutelako gaur, baina 

badakiela Marruekoseko zonalde batean antzeko jolas bat izaten dela……edo gisa 

horretako aipamenak. Batetik, hemengo neska-mutilengan interesa pizteko, eta neurri 

horretan errespetua, eta bestetik hangoak direnengan protagonismoa bultzatzeko eta 

integraziorako bidea errezteko. 

*Etnozentrismotik aldendu behar du eta kultur aniztasunera ireki bere egitekoa, gero 

kulturartekotasunerako pausoak ematearren 

 

 

 

-KALEA: 

 

Gure lanaren beste zati handi bat aurrera eramateko ahaztu ezineko gunea. Pisuzko bi 

arrazoiengatik, gainera. 

 

-Gurera etortzen ez diren neska-mutilei gurean egiten duguna eta egin 

dezaketenari buruzko informazioa denei helaraztea da helburu. Haiek ez bazaizkigu 

hurbiltzen, gu hurbilduko gatzaizkie haiei, eta informazioa emateaz gain, gure buruak 

aurkeztu eta guregana irsiteko bidieak erakutsi eta erreztu. “Gure ateak beti irekita 

izanen dituztela argi utzi”. 

Aldi berean, probextu behar da kaleak eskeintzen dituen aukerak, aisialdiarekiko 

dituzten jarrerak ezagutzeko. Dituzten interesak, nahiak eta ez nahiak, egin nahi 

luketena jakiteko, gustatuko litzaiekena……hortik abiaturik gustoko izan ditzaketen 

ekintzat proposatzea errazagoa izanen baita, eta ondorioz gurera hurbiltzeko bidea berri 

bat irekitzen ariko gara. 

 

 

 

 



 

 

 

Hala ere, erabatean eskeini behar zaie gurera etortzeko aukera, eta beraiek aisian 

egin nahi luketena aurrera eramateko gure laguntza luzatzen zaiela ere,hau da, gure 

ateetaz gain, gu hezitzaileok ere beraien ondoan egoteko gaudela jakinarazi behar zaie, 

gu erabiltzeko aukera beraien esku utziaz alegia. 

 

Antolaturiko ekintza bakoitzarekin egin beharreko lana da, proiektua aurrera 

eramateko parte garrantzitsua. Modu hortan bizitzera etorri diren gizartean aurki 

ditzakeen aukera, zein gune fisikoak ezagutzeko bideak eskeini eta errazten 

zaizkie 

 

-Gainontzeko gizarteari ere eman behar zaio gurean egiten dugunaren berri. Gune 

físiko zehatza duten erakunde ezberdinetara joaz, baina baita ere ahoz-ahoko kale lana 

eginez: parkeetan, ikastetxeko jolastokietan, polikiroldegiko gradetan, tokiko 

aldizkariak erabiliz, herria kartel deigarriaz josiz (argazki asko dituztenak, kultur 

ezberdinetako neska-mutilak agertzen diren argazkiak), gainontzeko aisi taldeei 

gonbiteak eta informazio txostenak igorriz, gurera etortzen diren neska-mutil taldeak lan 

hori egiten laguntzeko eskatuz, Udal Batzordeetan egiten denaren berri emateko bidea 

eskatuz, gurera etortzeko idatzizko gonbite ofizialak igorriz…..eta egin behar ditugun 

ekintza ezberdinetarako gizarte orokorraren partehartzea eskatuz, gure lanaren zergatia 

azalduz eta arrazoinduz. 

 

Horrek aldi berean, kalean etorkin eta inmigrazioari buruz dauden bizipenak, 

ezagutza maila zein nahiak ezagutzen lagunduko digu; dauden zalantzak, kezka, 

beldurrak, gaizki ulertuak edo ez; proposamenak jasotzeko parada ona izaten da eta 

hori bilduz gero antzeman diren beharrei aurre egiteko plangintzak prestatzea litzake 

lan taldearen beste zeregina. 

 

 

Azken finean, kaleko lana, joan-etorriko lana da, hau da, guretik informazioa 

zabaldu kalera, herrira, eta zabaltze hortan jaso herriak, kaleak esaten diguna. Hori jaso 

eta gero berriro ere kalera ateratzeko herriak adierazi duen jakinminari erantzunen dion 

proposamen berri batekin. Modu horretan, herria gurekin elkarlanean aritzeko bideak 

eta ateak zabalduko ditugu, integrazioaz ari bagara ezinbestekoa dugun faktoreetako bat. 

 

 Funtsezkoa bihurtzen da gure egitekoa lau paretetatik ateratzea: herri dimentsioa 

hartu behar du. Bertako komunikabideak ere erabili behar dira gurean egiten duguna 

kontatzeko, baina ez guk begiraleok soilik baizik eta aisiaren protagonista direnak: hau 

da, neska-mutilak. 

 Zentzu horretan, erakunde, hezkuntza zentro, aisialdiko talde ezberdinetara, 

gizarte eragile ezberdinei gurearen informazioa ahoz aho helarazteko bideak irekitzen 

hasi behar da, eta helburu anitz batekin gainera: 

 -etorkinei protagonismoa eman harrera gizartearen aurrean,  

 -protagonismoa gainontzeko ikaskideen aurrean (gelaz-gela ekintza berri bati 

buruzko informazioa ematearen arduradun bihurtzen baditugu) 

 -integraziorako bideak errezten doaz, aisialdiko ekintzetatik abiaturik 

 -gainontzeko aisialdi taldeekin harremanatuz gero, integraziorako norabide 

berdinean lanean aritzeko bideak irekitzen dira, sare soziala sortzen, talde ezberdinetako 



partaideen elkar ezagutza errezten,  non etorkinak eta bertakoak biziko diren elkarrekin 

eta elkar hartu-emanean 

 

 

-GURASOAK  

 

Gurasoek eskubide osoa dute gurera etortzen diren beraien seme-alabekin jorratzen , 

lantzen ari garenaren berri jakitekoa. 

Hortaz,ezinbestekoa suertatzen da gurasoek etorkinei eta inmigrazioaren 

fenomenoaren inguruan daukaten eritzia eta jarrera ezagutzea, eta horren inguruan 

zerbait landu nahi duten hala ez jakitea. Al di berean, oso baliogarri bihurtzen da guraso 

etorkinen egungo egoera ezagutzea (nola aurkitzen diren gurean, nola bizi duten 

inmigrazioaren fenomenoa, nolakoa da gure lurraldearekiko zuten espektatiba , zer den 

hortaz aurkitu dutena, zein behar dituzten…..). Horrek izugarri lagunduko baitigu 

beraien errealitatea ezagutzen eta jokabidea ulertzen: zergatik ez diren joaten 

hitzaldietara, aisialdiko jardunaldietara, zein den haien interesa aisiarekiko….Hori 

jakinik izanen baitugu gurera hurbiltzeko beste modu batzuk prestatzen hasteko aukera: 

noizean behin jaialditxoren bat prestatu, kultur arteko otorduren bat…. 

Ezinbestekoa bihurtzen da gurasoak gu ezagutu gaitzaten, konfidantza izan dezaten 

beraien seme-alabak uzten dituzteneko jendearengan, proposamenak egiteko aukera 

aurki dezaten beraien seme-alaben hezkuntzarekiko aisian ere….eta edozertarako jo 

dezaketen gune bat badagoela beraientzat jakitea ezinbestekoa da. 

Gurasoekin ere lan egin beharko dugu, neska-mutilak gurera etortzea nahi badugu. 

Horretarako Guraso Elkarteetara jo beharko dugu nor garen, zertarako gauden, zer 

nahi dugun, eta zer eskeintzen diogun azaltzeko. Honen ondoren, etorriko da beraien 

partehartze ezinbestekoa eskatzeko garaia, baina ez proposamenak eta kezkak azaltzeko 

garaian soilik, baizik eta antolatzen ditugun ekintzetan parte aktiboa hartuz lan 

taldearekin batera. 

Horregatik, oso interesgarria da, gure jardueren  ordutegitik kanpo, beste ordu bat 

edo denbora tarte bat uztea herritargo osoari irekia (irakasle, guraso, hautetsi, langile 

oro…..nahi duen edonor gurera hurbil eta nahi duena kanpora dezan) Gero guk hasiko 

ditugu eskaera posibleei erantzuteko bideak jorratzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-IKASTETXEAK 

 

 

Ikastetxeekin gauza bera gertatzen da: informazio iturri oso erabilgarria eta 

onuragarria da ikastetxeek zabaltzen ahal digutena, etorkinen integrazio prozesuaren 

inguruan, eskolara mugatua bada ere, bere integrazio prozesuaren norakoak jakiteak, 

eta eskolarekin elkarlanean aritzeak, etorkinei integrazio egokirako pauso zuzenak 

ematen lagunduko digu, helburuak bateratzen ditugun heinean, estrategiak elkarren 

artean prestatzen ditugun neurrian, eta zentzu berdineko norabidean ari garen 

heinean. 

Aldi berean, idatzizko informazio neska-mutil guztiei helarazteko biderik 

seguruenetakoa da ikastetxeetan barrena jarduera ezberdinei buruzko informazioa 

zabaltzea. 

Behin ikastetxean sartu garela, eta maila bateko konfidantza eskuratu dugunean, 

proposamen ezberdinekin joanen gatzaizkio ikastetxeari inmigrazioa eta etorkinen 

inguruan gauzak elkarrekin egiteko: guraso elkarteei hitzalditxoak, irakasleei ere, 

geletan barrena joan gure zerbitzuaren berri neska-mutilei ematea, neska-mutil talde 

bat bera izan dadila geletan barrena joanen dene hezitzaileetariko batez 

lagundua….horrelako gauza txikiak eskatzeak izugarrizko eragina izaten du neska-

mutilek aisialdiko ekintzetara hurbiltzeko garaian. Geletan zehar joateak balio 

diezaguke neska-mutilek beraiek aisialdirako nahi dituzten proposamenak zuzenean 

jasotzeko….. 

Ikastetxeek etorkinentzat izaten dituzten harrera planetan gurea bezalako 

aisialdirako taldeak presente egotea eskatu behar diogu ikastetxeari. 

 

Beste norabide batean, ikastetxeak berak beti egon behar du gure ekimenekin 

eguneratua,eta ez gure ekimenekin soilik, baizik eta gure funtzionatzeko 

moduarekin, harrera planarik badugun edo ez jakin behar du, etorkinak gurean zer  

eta nor aurkituko duen lehendabiziko aldiz gurera joaten denean…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-GIZARTE ZERBITZUAK 

 

 Etorkinekin ari garenontzat oso zerbitzu baliogarria zaigu Gizarte Zerbitzuena. 

Zizurko kasuan, arrazoi bikoitzarengatik: bata gure programak Gizarte Zerbitzuaren 

menpe daudelako, beraz, harekiko koordinazio oso oso estua da; eta bestetik, 

etorkinei buruzko informazio zuzena eta zehatza bertan aurkituko dugulako 

ikastetxearekin batera. 

 Gizarte Zerbitzuetan aurkituko dugun informazioa orokorragoa izanen da: 

familiaren egoera eta konposaketa; etorkinen iritsiera eta honen prozesua (noiz 

hasia, nolakoa izan den, zertan dauden), egoera sozioekonomikoa eta lanari 

dagokiona, seme-alaben ingurukoa……Horrek asko lagunduko digu gure zeregina 

fintzen. 

 Baina aldi berean, Gizarte Zerbitzuek jakin behar dute zertan ari garen, zer 

eskeintzen dugun, nola, programazioaren eta jarduera ororen datu zehatzak jakin 

behar dituzte, gero beraiek etorkinei beraiei ere zabaltzearren. 

 

-AISIA BERA 

 

 Ezin ahazt dezakegu, ardatz horiek denak txertatzen direneko markoa Aisia dela: 

konpromezuetatik, bete beharretatik kanpo dagoen denbora….bolondreski 

aukeratua. 

 Hezkuntzarako garaia, pertsonaren garapenerakoa, bere izatearen kanporaketa 

erreztuko duena, kulturala ere badena, librea, gainditu beharrekorik eskatuko ez 

duena, izaten uzten duena…. 

Gurera etortzeko/erakartzeko, euskarak eta euskal kulturak berak bizi izan duen 

eta bizi duen zapalkuntza egoera bera ere, identifikazio ikur bihur daiteke zenbait 

etorkinen jatorrizko lurraldeek bizi duten egoerekin. 

Zentzu horretan, pertsonak eta egoerak nolabaiteko konplizitatean 

elkarrengandik hurbil egoteko bidea topatzen dute, harrera gizartearekiko 

baikortasun puntu bat adieraziz.. 

Umorean, barrean, algaran, irudimenean, simulazio egoeretan…..aisian, eman 

behar zaio indarra kanpotik datorrenari, bertakoari emateari utzi gabe alegia; 

desberdintasunak berdintzeari , gatazkak era baketsuaz konpontzeari 

Aisialdiko jarduera ezberdinetatik abiatuz, gure ustetan erabili beharreko hainbat 

estrategia badaude: 

 

-protagonismoa ematea etorkinei:ekintza ezberdinetan haien partehartzea 

eskatuz, beraien presentziaren premia helaraziz jarduera aurrera atera nahi 

badugu….horrek azken finean haien ongi egotea eta ondorioz autoestimua altxa 

arazten du, pixka batean soilik bada ere 

-hildo horretatik jarraituz, “empoderamentua” deritzona jarri behar da praktikan: 

beraien gaitasunen kontzi entzia hartzeko prozesuari deritzo. Maila desberdineko 

ezberdintasunetan (gehienetan gutxiagotasun egoeretan ) iristen  dira gurera 

(ekonomikoa, soziala, jolasekikoa, hezkuntzakoa, hizkuntzakoa, autonomiakoa, 

proposamena emateari dagokionekoa, ziurtasun pertsonaleko, autoestimukoa….), 

hortaz, begiraleon lana da berdintasun maila batera iristea gurean daudenean alegia: 



partehartzean, erakuste uneetan, konpartitze garaietan, gozatze 

momentuetan…..beraiena denaren berri guri emanez, 

 

 

 

 

 Soberan da esatea bakoitzaren egoera aztertu beharko dela eta egoera denak ez 

direla berdinak, ezta gutxiago ere. 

 

 -berdintasunera jo, ezberdintasunak kontutan hartuz: berdinak egiten gaituenari 

indarra eman, garrantzia eman, neska-mutilen arteko berdintasunak batu egiten 

dituztelako, etorkina harrera gizartean erosoago sentitzen laguntzen duelako, 

antzekotasunak bilatu behar dira datozenen eta gaudenon kulturen artean, hau da, 

kultur antzekotasunak kulturen artean; baina ezberdintasunak une dibertigarriak, 

hezgarriak eta bateratzaileak ere eskeintzen ahal dizkigula ahaztu gabe 

 

 -neska-mutilak gurera etortzen jarraitzea nahi badugu, gurasoak ere erakarri 

beharko ditugu gurera. Eta gurasoak gurera etortzeko, neska-mutilen gozotasun 

mailak zerikustekoa izaten du. Horregatik, garrantzitsua da gustoko dituen ekintzak 

prestatzea, beraiek proposatzen dituztenak, beraien kulturekin zerikusteko zuzena 

dutenak, beraien irakaskuntza eskatzen dutenak (eta honetan gurasoen presentzia 

beharrezkoa bada hobe). Eta faktore garrantzitsu bat: aisialdirako jarduerak 

doanekoak edo prezioz eramateko errazak badira, askoz ere hobe. 

 Azken puntu honetan, doanekoa ezin badute izan, Gizarte Zerbitzuetako 

eragileekin hitzegin beharko da beka modukorik edo badagoen…..horrelako 

estratejiak bilatu beharko dira 

 

 -denbora pasa bezala, edota gazte garaian dagoen etorkinak gure aisialdiko 

jardueretan begirale moduan aritzea ere estrategia erakargarri bat izaten da etorkinen 

partehartzea errazteko. Keinu honek, hemen aipatu ditugun guztiak bateratzen 

baititu (autoestimua, berdintasunerako bidea, begirale lana egiten duen neska-mutil 

etorkinean, nola berari arreta jarriz egonen diren gainontzeko neska-mutiletan). Eta 

honek bide batez, bertako neska-mutiletan interesa ikaragarri pizten du berria den 

egoera baten aurrean. 

 

 

-GU/K-ZU/K, ZUEK; HEMEN-HAN BINOMIOAK 

 

 Nahi adina binomio sor ditzakegu hemen: guri/zuri, gurean /zuenean, 

honela/horrela……. 

 Baina funtsezkoa dugu etorkin-autoktonoen arteko integrazioaz ari bagara, 

kulturartekotasunaz ari bagara. 

 Aisialditik lanean aritzeak, izugarri errezten digu horrelako binomioetan 

jardutea: kontutan hartuz aisia cultúrala ere badela, plazerrerako unea, bolondreski 

hautatua, ez derrigorrezkoa, non ongi pasatzera doazen eta goazen …… 

  

 Dena den, binomio hauek gure egunerokoan, gure ahotan egon behar du, gure 

izatearen parte, aisialdiko programazio guztien bizkarhezurra, kultur artekotasunez 

ari bagara, integrazioaz ari bagara, eta gurera etortzea nahi badugu, gatazka 

posibleen prebentzioa nahi badugu, elkar ezagutzea nahi badugu. 



Azken finean, binomio hauen praktika, bitartekaritza lanetan trebatzea da, zeinaren 

bidez, batzu eta besteen izateen ulermena eta ezagutza lortzen diren, 

ezberdintasunak balio eta aberastasunaren iturri bihurtuz.  

 

 Azken finean, antolatzen diren ekintzek beraien garrantzia baldin badute ere 

(koherentzia bat jarraitu behar baitute ditugun helburuekin), beste hainbat gauza 

lantzeko herraminta bezala hartzen ditugu gure egunerokoan. 

Adibidez: musika tresnen tailer bat antolatzea,  beste gauza pila bat lantzeko 

herraminta bihurtzen zaigu: munduko instrumentuak ezagutzea, neska-mutilen 

arteko elkarlana lantzea, elkarren artan kultur arteko musika taldetxoak osatzea, 

munduko musikak ezagutzea, elkartasuna lantzea, etorkinek bertakoei hango musika 

tresnak ezagutaraztea, eta bertakoak hangoei…….hau da, gauza materialekin 

zerikustekorik ez duten beste gauza batzuk lantzeko: errespetua, elkar ezagutza, 

aurreritziak, uste okerrak, estereotipoak, harreman gatazkatsuak, inmigrazioaren 

eragina batzuengan eta besteengan…… 

 

 

 Dena den, hemen esan dezaket, estratejiarik eraginkorrena irrifarra dela. Beraz, 

marraz dezagun denok irrifarre bat gure ezpainetan. 
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