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XXI. mendeko gizartea, funtsean, kulturaniztuna da.1
Bistan da gure lurraldeetako herritarren aniztasuna
areagotu egin dela azken hamarkadetan, hainbat
sorterritatik abiatutako pertsonak heldu baitira.

Gizakiok nor bere herrialdearen barnean edo
beste herrialde batzuetara lekualdatzen gara,
zalantzarik gabe, giza garapenerako aukera eta
ongizate bila, lurralde edo egoera jakin batek
halakorik ematen ez badigu. Edo, bestela,
nazioarteko babes bila, gatazketatik,
indarkeriatik, giza eskubideen urraketetatik, eta
ingurumen-degradaziotik ihesean, besteak beste.

Migrazio prozesuak aukera bat dira, eta, beraz, migrazioak gizadiaren parte izan dira historian zehar.
Ez alferrik, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean zehatz jasota dago, jadanik, pertsona guztiek aske zirkulatzeko eta bizitokia estatu baten barnean ezartzeko eskubidea dutela.2
Duela gutxiko historiari soilik erreparaturik, barneko
zein nazioarteko migrazioek garrantzi handia izan
dute azken 150 urteetan, Europako eskualdeak garatzeko bidean. Hasiera batean, migrazio prozesu
horietako gehienen protagonistak beren herrialdeetatik irtendako Europako herritarrak ziren. Azke-

naldiko migrazio prozesuak, baina, ezberdinak dira.
Hain zuzen ere, urte gutxi-gutxi igarota, Europa
helmuga giltzarri bilakatu da hainbat jatorritako
etorkinentzat, eta, bereziki, errefuxiatuentzat eta
nazioarteko babesa eskatzen dutenentzat.
Bauman-ek gogora dakarkigun bezala, ekarri
ere, «migrazio masiboak ez dira fenomeno berririk:
modernitatearen bidelagun izan dira haren hasieratik bertatik aurrera, nahiz eta etengabe aldatu
diren eta, zenbaitetan, noranzkoa ere alderantzikatu den».3 Kontuan hartzekoa da munduko hogei
migrazio korridore nagusien erdia baino gehiago
Hegoa-Hegoa ardatzean zehar daudela, baliabide
naturalak ekoizten dituzten herrialdeen hazkunde
ekonomikoaren ondorioz (esate baterako, Angola,
Papua Ginea Berria, edo golkoko herrialdeak). Migratzaileen helmuga nagusia, berriz, Ameriketako
Estatu Batuak dira, bai iparreko herrialdeetatik bai
hegokoetatik datozenena.4
Azken hamarkadetan, migrazioa garrantzi eta
konplexutasun handieneko gaietako bat izaten
ari da nazioartean, eta bulkada berria eman zaio,
batik bat, globalizazioa eta planetako eremuen arteko desberdintasunak direla medio, garapen zein
ongizate mailen harira. Hain zuzen ere, globalizazioak aurrekaririk gabeko eskala batean konprimitu
ditu espazioa eta denbora. Aldi berean, telekomunikazioetan, hedabide berrietan, garraioan edo

1
Europako Kontseilua (2012).
Intercultural competence for all.
Preparation for living in a heterogeneous world [Kulturarteko
gaitasunak denontzat. Mundu heterogeneo batean bizitzeko prestaketa lana]. Europako Kontseilua, Pestalozzi
sailak, 2. alea, 25. or.
2
NBE: Batzar Nagusia, Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, 1948ko abenduaren
10, 217 A (III), Paris.

Bauman, Z. (2016). Extraños
llamando a la puerta [Arrotzak
ate joka]. Ediciones Paidós
Ibérica, Bartzelona, 10. or.

3

Migrazioetarako Nazioarteko Erakundea (2013). Informe sobre las Migraciones en
el Mundo [Munduko migrazioei buruzko txostena, 2013:
migratzaileen ongizatea eta
garapena], Geneva, 61. or.
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turismoan gertatu diren iraultzek eskuragarriago
bilakatu dituzte kultur sistema nazionalak, eta zuzeneko harremanak ezarri dituzte milioika lagunen
artean; azken batean, kulturarteko elkarrizketaren
aukerak ugaritu egin dira, ondorioz.5
Inguruabarrak horrelakoak izanagatik ere, eta
prozesu globalizatzaile horrek langileen eskaera
sustatzen duelarik ere, merkataritza askeko itunek
ondasunen eta kapitalaren mugimendua errazteari erreparatu diote, pertsonen mugimendua
alde batera utzirik. Hartara, estatuen murrizketa
ugari jasaten dituzte lekualdatzen direnek. Horren
ondoriozko egoera paradoxikoa da, eta eutsiezina: langile etorkinen eskaera dago, baina ez daude legezko mekanismoak langileak legez lekualda
daitezen eta gizarte hartzaileetan berdintasun
baldintzetan bizi daitezen. 6
Aldi berean, gizartean sortu den eztabaidak biktimismoa eta giza sufrimendua ditu elikagai, eta,
ikuskizun baten antzera, migrazio fenomenoa
hauspotu egiten dute. Horren eraginez, herritarren
sektore jakin batzuk sumindu egiten dira, eta gizartean zein politikan eratzen diren iritziak atzerritarrekiko arbuioz eta mesfidantzaz osaturik daude. Hala,
egiatan askoz ere konplexuagoa den errealitatea
desitxuratu egiten da. Izan ere, migrazioak dakartzan onura handiak ezkutuan geratzen dira, helmugako gizarteen ekonomian, demografian, ekoizpenean, eta, baita ere, berrikuntzan eta sormenean.
Migrazio-fluxuak murrizteak migratzaileen oinarrizko eskubideei eragiten die, eta, ondorioz,

oztopoak sortzen dira harrera egin dakien, gizartera egokitu eta gizartera daitezen. Horiek tokian-tokian bideratzen dira; bizikidetza ehuntzen
den eremuan, alegia. Gehienetan, muga horiek
harrera-gizarte bakoitzak hartutako jarrerarekin
zerikusia dute, baita kulturarteko gizarte baten
erronkei heldu eta aurre egiteko moduarekin ere.
Europar Batzordearen iritziz, tokian tokiko eragileek garrantzi handia dute, bereziki hirietan daudenek. Gaur egun, errotiko aldaketak gertatzen
ari dira tokiko esparruan, biztanleria handitzea
dakartenak eta herritarren aniztasuna nabarmentzen dutenak; lehen baino are bistakoagoa
da, beraz. Gure herritar zahartuek eta langileek
hartu ezin dituzten lanpostuak mundu osoko
jendea horiek betetzera etorri ahala, udal administrazioek herritarrengandik zeinen gertu
dauden ohartu beharko lukete, eta kontuan
izan egoera pribilegiatuan daudela orain baino erantzun politiko arinagoak eta efikazagoak
emateko, 7 Halaber, jabetu behar dute ondorioak
izan ditzaketela hiru ekintza eremu hauetan: ongizate politikak, harrera politikak, eta bizikidetza
sustatzeko politikak.
Ez da igarokorra izango; aitzitik, aldaketa kualitatibo handia da. Funtsean, gizarte politika izan
zen XX. mendearen bigarren erdian eginikoa. XXI.
mendeko politika, ordea, migrazioa eta kultur aniztasuna kudeatzeko bektoreek zeharkatuta dago.
Gaur egun politika egiteak esan nahi du erabaki
politikoak hartzen dituztenek eta erabaki horiek
kudeatzen dituzten teknikariek kultur aniztasu-

Europako Kontseilua (2008).
Libro Blanco sobre el Diálogo
Intercultural «Vivir juntos con
igual dignidad», [Kulturarteko
elkarrizketari buruzko liburu
zuria: elkarrekin bizi, duintasun berdinez], Estrasburgo,
16. or.

5

6
Petrozziello, A.J. (2013). Género en marcha: Trabajando el
nexo migración-desarrollo desde
una perspectiva de género [Generoa martxan: migrazioaren
eta garapenaren arteko lotura
lantzen, genero ikuspegitik].
NBE Emakumeak, Santo Domingo, Dominikar Errepublika, 35. or.

Justizia, Askatasun eta Segurtasuneko Zuzendaritza
Nagusia (Europar Batzordea, 2007). Manual sobre la
integración para responsables
de la formulación de políticas y
profesionales [Gizarteratzeko
eskuliburua, politikak egiten
dituztenentzat eta profesionalentzat]. Europako erkidegoak, 2007. 2. edizioa, 4. or.
Hemendik hartu da https://
n9.cl/r0v2d
7
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nean trebatuta egon behar dutela, eta «eta ikuspegi kulturaniztuna eduki» behar dutela. 8
Are gehiago, ikuspegi positiboa eta proaktiboa
behar dute, herritarrak anitzak izateagatik sortzen
diren ekarpenak kontuan hartu behar dituzte, eta
horiei onura nola atera jakin behar dute, baita kulturarteko hirien ereduak eskaintzen dituen alde on
ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalei ere. Kulturarteko hiri inklusiboek jarrera eta prestasun handia dituzte beste batzuek baino, berrikuntzak egite aldera eta, une honetan, gizarte gisa, aurrean
ditugun erronka zail hauei ausardiaz eta arduraz
erantzute aldera: gorrotoaren diskurtsoa eta estremismo bortitzaren areagotzea, migrazioen eta
lekualdatze derrigortuen krisiak, populismo politiko dibisionista sortu izana, etab. Politika nazionalek
atzerriko herritarrak gizalegez gizarteratzeko tresna efikazak eskaintzen ez badituzte, «hiriek berrikuntzak egin eta jardun berriak probatu ditzakete;
gainera, arrakasta lortuz gero, aldaketak eragin
ditzakete legerian, baita estatu mailan ere». 9

Ildo horretatik, kulturarteko ikusmira politika publikoetan baliatzeak oinarri jakin batzuk ditu: eskubideak, betebeharrak, eta gizarte aukerak berdinak
izan daitezen jardutea; aniztasunari buruzko diskurtso positiboa eraikitzea; eta, batez ere, gizarte
interakzio positiboa eta herritar guztien partaidetza sustatzea, pertsonak eta kolektiboak diskriminatu eta baztertzearen kontra borrokatzeko.
Hartara, kulturarteko hirien eta lurraldeen eraikuntzan aurrera egingo badugu, tokiko administrazioetan diharduten langileek kulturarteko gaitasunak
garatu behar dituzte, jardun sektorialen eremuetan. Horra hor zeri esaten zaion kulturarteko gaitasun, «La ciudad intercultural paso a paso» [Kulturarteko hiriak, urratsez urrats], eskuliburuaren arabera:
«Herritarrak anitzak dira; hots, askotariko nazionalitateak, sorterriak, hizkuntzak edo erlijioak/sinesmenak dituzte. Herritar gehienen iritziz, aniztasuna baliabide bat da, ez arazo bat, eta, kulturek espazio
publikoan topo egiten dutenean, kultura guztiak
aldatzen direla onartzen dute. Horrelako hirietako
agintariek jendaurrean defendatzen dute aniztasuna errespetatzeko beharra eta hiriak nortasun
anitza izatea. Horrelako hiriek, halaber, era aktiboan
egiten diete aurre aurreiritziei eta diskriminazioari,
eta aukera berdintasuna ziurtatzen diete herritar
guztiei. Horretarako, gobernantza egiturak, erakundeak eta zerbitzuak herritar anitzen beharretara
egokitzen dituzte, giza eskubideen, demokraziaren
eta zuzenbide estatuaren printzipioak urratu gabe».

Horrenbestez, administrazio publikoan diharduten
langileek kulturarteko gaitasunek badituzte, udal

8
Zapata-Barrero, R. (2009).
«Diversidad y política pública», en «Reflexiones sobre
diversidad(es)» [Aniztasuna
eta politika publikoa], Reflexiones sobre diversidad(es), Dossier CIP-Ecosocial
– PAPELES, 93-104 or.

Europako Kontseilua (2017).
Nuevo paradigma CIUDADES
INTERCULTURALES Conectando las agendas de igualdad,
diversidad e inclusión [KULTURARTEKO HIRIEN paradigma
berria. Berdintasun, aniztasun eta inklusioko agendak
bat eginda], 17. or. Hemendik
hartu da https://n9.cl/9zr9
9
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zerbitzu hobeak eman daitezen (baita uharteetako zerbitzuak ere, udalerriez gaindiko erakundeak dituzten uharteetan), erabiltzaileak aseago
egon daitezen, eta zerbitzuak bestela baino efizienteagoak izan daitezen lan egingo dute. Horretarako, tresna praktikoak garatu eta ezarri behar
dira, ezagutza zehatzak barneratu eta kulturarteko hiriek dakartzaten premiei erantzuteko aukera
emango dutenak.
Orrialde hauetan zehar, kulturarteko ikuspegiari
hurreratuko gatzaizkio, modu praktiko eta hurbileko batean. Xehe-xehe jorratuko dugu, baita
hura tokiko proiektuen kudeaketan martxan jartzeko funtsezko gai teoriko eta metodologikoak ere.
Bestalde, hainbat udalerritako esperientzien berri emango dugu, martxan baitira jada. Haietan
erdietsi diren lorpenak ekarpen irmo eta ausarta
dira, ikaskuntza prozesua eta bizikidetza inklusiboaren paradigma berria denon artean eraikitzeko lanean. Paradigma horren pean, kultura
politikoaren giltzarriak hauexek dira: demokraziaren balio erkideak, giza eskubideak eta oinarrizko
askatasunak, zuzenbide estatua, pluralismoa, tolerantzia, herritarren partaidetza, diskriminaziorik
eza, eta elkarrenganako errespetua.
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Huts egiteko beldurrik gabe esan dezakegu gizartean eta politikan gai eztabaidagarri eta
konplexuenetako bat dugula esku artean: gizarteratzeko politikak diseinatu eta ezartzea, hain zuzen
ere, kulturari begira anitzak diren herritarrentzat.
Gure lurraldean kokatu direnez gero, gure gizartearen kide dira orain, eta, era berean, gizartearen
etorkizuna osatzen laguntzen dute, haien ekarpen
sozial, ekonomiko eta kulturalei esker.
Etorkinek harrera gizarteekin bat egiteko paradigma teorikoen egokitasunak, efikaziak eta aplikagarritasunak eztabaida handiak piztu dituzte gizarte
zientzietan, azken hamarkadetan zehar, espero
bezalaxe. Eredu horien xedea ibilbide orri edo gidoi
bat finkatzea dela esan daiteke, migrazio fenomenoari egokiro heltzeko, eta, hortaz, bertakoen eta
atzerritarren bizikidetza ona izateko. Abian jarri diren aukera nagusiak aztertuko ditugu.
Kultur aniztasuna kudeatzeko zenbait ikuspegi
daude, oinarrizko zer alderdiri begiratzen zaion,
besteak beste: migrazio prozesua nola ulertzen
den (igaroko al den edo iraunkorra izango ote
den); pertsona guztien askatasunak eta eskubideak ulertzeko beharra; eta giza nortasuna eta
aniztasuna errespetatzea, baita ondorioz hartzen
diren legezko neurri zehatzak ere. Lehenik, kultur

aniztasuna alde batera uzten duen eredua dago.
Horren baitan, etorkinak «langile gonbidatuak» direla ulertzen da, eta, aldi baterako etorri direla uste
denez, sorterrira itzuliko direla ere uste da. Hartara,
lan testuinguru duina besterik ez zaie ematen, eta
kolektibo hura bereizita egon dadin sustatzen da.
Bestalde, ikuspegi asimilazionista dago, gutxiengoei beren nortasun etnikoa baztertzeko exijitzen
diena, kultura eta eskubideak homogeneizatzen
saiatzeko. Kultura aniztasuna beste ikuspegi bat
da, ezberdintasunak errespetatzea eta eskubide
berdinak izatea azpimarratzen duena, baina horren baitako testuingurua elkarrekin bizitzea baino
ez denez, kulturalki ezberdinak diren taldeen arteko distantzia indartu egiten du. Azkenik, kulturarteko ereduak talde kulturalen arteko interakzioak
sustatzeko premia nabarmentzen du, elkarrizketa,
errespetua eta ezberdintasunen balioa oinarritzat
harturik. Hala, kulturarteko bizikidetza bi noranzkoko
prozesu bat dela ulertzen da, zeinean elkar aitortu
eta aberasten baitugu.
Ikuspegi horien artean, azkenekoan soilik ulertzen da
aniztasuna balio bat dela, eta ez arazo bat. Kulturarteko ereduaren barruan, berdintasuna, gutxiengoak
errespetatzea, eta kultur truke aberasgarria sustatzen dira. Orobat, eskubideak ekitatez gauzatzea eta
guztientzako aukera berdintasuna bultzatzen dira.

Immigrazioa, kulturaniztasuna, eta
bizikidetza kudeatzeko ereduak

Gainera, kulturartekotasuna determinismo kulturaletik urruti dago; izan ere, gizakiok nortasun ugari
ditugula ulertzen da, sorterriak, generoak, adinak,
lanbideak, familia egoerak, bizitokiak eta abarrek
taxututa. Era horretan, nortasunak konplexuak eta
fluidoak dira, testuinguruaren arabera egokitu eta
denboran zehar aldatzen direnak. Nortasuna, beraz, ez da ematen den zerbaiten edo pasiboki berez daukagun zerbaiten modura ulertzen, aldarrikatzen den eta aldarrikatuz zehazten den zerbaiten
modura baizik.10 Horrenbestez, kulturarteko integrazioaren oinarria gizadia ulertzeko era jakin bat
da: gizakiok ez gara zehazten nortasun adierazle
bakar bati jarraikiz, askori jarraikiz baizik. Orobat,
nahiz eta gizakion artean askotariko aldeak dauden, garrantzitsuena batzen gaituena da, denok
duguna. Pertzepzio hori ere oinarriaren parte da.

Immigrazioa kudeatzeko politiken matrizea
Eskubide
ekonomikoak

Eskubide
sozialak eta zibilak

Kultur
eskubideak

Guestworker
Langile
gonbidatua

Asimilazionismoa

Beraz, kulturartekotasuna ikuspuntu holistiko eta
inklusibo batetik ulertzen dugu, eta horren abiapuntua kultura aniztasuna errespetatzea eta hari
balioa ematea da, giza eskubideak aitortzeaz
gain. Xedea genero ekitatea bilatzea eta arrazakeria, diskriminazioa eta bazterkeria gainditzea da, eta, horretarako, komunikazioa eta elkar
ulertzea sustatzen da, gizartearen eraldaketa
demokratikoa lortzeko, justizia sozialari dagokionez. Hortaz, kulturartekotasuna:

Kultura aniztasuna

Kulturartekotasuna

Iturria: Intercultural Cities. Europako Kontseilua.

Europako Kontseilua (2017).
Op. cit. 31. or.
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gizarte kohesioa
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•

Gizartea ulertzeko era bat da, aniztasuna
bera baliotzat hartzen da eta.

•

Gizarte osoa osatzen duten norbanako
guztiei aldaketa eta trukea dakarkie, ez soilik gutxiengoen barruan.

•

Pertsona guztien eskubideak eta ekarpenak aitortzen ditu, bakoitza dagoen gizartea eraikitzeko bidean.

•

Elkarrizketa eta komunikazioa sustatzen ditu,
horiek direlakoan hainbat sorterritatik datozen eta nortasun konplexuak dituzten pertsonekin harremanak izateko eta haiek ulertzeko oinarria.

•

Topaketa eta elkarrekiko lotura sustatzen ditu,
ikuspegiak alderatzeko eta gatazkak gainditzeko, eta ikaskuntza partekatuak sortzen ditu.

•

Diskriminazio forma ororen aurka borrokatzen da.

12
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Carlos Gimenez irakasleak dioenez,11 erronka horri
erantzuteko, kulturartekotasunak oinarrizko hiru
PRINTZIPIO hauek ditu: berdintasuna, aniztasuna
errespetatzea, eta interakzio positiboa:

•

Berdintasuna: berdintasun politiketan eta programetan enfasia jarriz (berdintasun juridikoa
legearen aurrean, eta tratu, aukera, eta genero
berdintasuna), ezinbesteko eskakizuna baita bereizkeria ereduen aurkako borrokan (arrazakeria,
xenofobia, diskriminazioa, eta segregazioa).

•

Aniztasuna errespetatzea: printzipio hau berdintasunaren printzipioarekin osatzen da, ezberdintasunak errespeta baitaitezke berdintasun esparru baten barnean gaudenean soilik
(desberdintasun latzik gabeko esparru batean),
baldin eta talde batzuen eta besteen berezitasunei eta ezaugarriei esentzialismorik eta paternalismorik gabe begiratzen badiegu.

•

Buades, J. y Giménez, C.
(koordinatzaileak) (2013). Hagamos de nuestro barrio un lugar
habitable. Manual de intervención comunitaria en barrios.
[Gure auzoa bizitzeko moduko toki bihur dezagun. Auzoetan esku hartze komunitarioak egiteko eskuliburua].
Valentzia. CEMIGRA, 48. or.
11

Interacción positiva: erkidea nabarmenduz; hau
da, anitza dena baliatuz, denon esfera hori sendotu eta kulturarteko elkarlana edo lankidetza
finkatzeko. Eremu erkide hori ez da berez dugun
zerbait, dinamikoa da, ostera, historian zehar aldakorra, kolektiboan eta parte hartuz identifikatu
eta mamitzen joango dena.

Kulturartekotasunaren printzipioak

«Europako Kontseiluak, Intercultural Cities programaren bitartez,

premisa jakin bat plazaratu du. Haren ustetan, aniztasuna aukera bat da,
baita baliabide giltzarri bat ere, gizartea maila guztietan zeharo garatzeko.
Era horretan, aniztasuna kulturarteko printzipioei jarraikiz jorratzen eta
kudeatzen bada (alegia, berdintasunari, diskriminazio ezari, inklusioari, eta
interakzio positiboari jarraikiz), onuragarria izan daiteke aniztasunik gabe
edo hura kudeatzeko era jakin bat gabe lortuko liratekeenak baino emaitza
hobeak lortzeko (emaitza sozialak, ekonomikoak, kulturalak,
hezkuntzarekin lotuak, ongizatearekin lotuak, etab.)».12

Printzipio horiek gogoan, botere publikoek kulturarteko ikuspegia bultzatzeak hau guztia dakar:
berdintasuna eta diskriminaziorik eza ziurtatzea
botere publiko bakoitzaren harreman eta jarduketa eremu guztietan (tratu, aukera eta elkarrizketa
berdintasuna); aniztasuna aitortua eta errespetatua izan dadin sustatzea, baita balio positiboa
eman dakion ere, hura normaldu aurreko baldintza gisa; eta, azkenik, interakzioa indartzea, egunerokoaren topaketa positibo eta eraikitzailea gertatzeko baldintzak sortze aldera, ezberdintasun
kulturaletatik eta askotariko nortasunetatik abiatuta, eta oinarritzat hartuta, lehenik, interes erkide

posibleak (ongizatea eta bizi kalitatea, herritarren
eskubideak, partaidetza, etab.), bigarrenik, helburu erkideak erdiesteko kulturarteko elkarlana
(emakumeak, gazteak, merkatariak, etab.), eta, hirugarrenik, lan komunitarioa, kulturarteko bitartekaritza zein elkarrizketa baliatuz, eta erantzukizun
partekatuko irizpideei jarraikiz.
Are gehiago, kulturartekotasunaren printzipio edo
ardatz horietatik abiatuta kudeatzen bada aniztasuna, herritarren bizikidetzaren eraikuntza eta
tokiko gizarte kohesioa bideratzen lagungarri izan
daiteke, gure aburuz.

12
RECI (2017). La ventaja de la
diversidad en la ciudad intercultural [Aniztasunaren onurak kulturarteko hirietan].
RECIren dosierra, 3. or.
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Ildo horretan, Gimenezek soziabilitatea bideratzeko
moduetan sakontzen du, eta hiru egoera posibleren berri ematen digu. Lehenbiziko egoera bizikidetza da, errespetuan eta komunikazioan oinarritzen den rharreman positibo gisa ulertuta. Horren
barnean, elkarrizketa baliatzen da sor daitezkeen
gatazkak konpontzeko, errespetuz eta indarkeria
erabili gabe. Bigarren egoera elkarrekin bizitze
hutsa da. Hartan, pertsonek eta taldeek espazio
bat partekatzen dute, baina ia harremanik gabe
eta sor daitezkeen gatazkei heldu gabe, halakorik
sortuz gero. Amaitzeko, etsaitasuna gailentzen den
egoeraz mintzatzen zaigu, harremanik sortzekotan,
nahiz eta hura txarra izan. Gatazka egoera argiak
azaltzen ditu, liskarrak eragiten dituztenak, eta indarkeria latentea edo agerikoa izaten da.
Soziabilitatea bideratzeko modu horiek hainbat
mailatan adierazten dira: harremanetan, jarreretan, arauetan, axiologian, partaidetzan, komunikazioan, gatazketan, nortasunean, eta politikan.
Egileak bizikidetzaren dimentsio deritze horiei.
Dimentsio horien bitartez geratzen da agerian
egoera edo testuinguru zehatz batean (hots, auzo

batean, bizilagunen artean...) zertan den bizikidetza, edo elkarrekiko bizitza, edo etsaitasuna.
Dimentsio ugariko eredu horri jarraituz, zera gomendatzen digute auzoetako bizikidetzaren alde
lan egitea egokitzen zaigunean: esate baterako,
behar bezalako arreta ipintzea (behatu, aipatu,
aztertu, jardueren egitarauak) ez herritarren arteko harreman eta jarrera sisteman soilik, baizik eta,
halaber, beste dimentsio batzuetan ere; adibidez,
arauetan (usadioak, ohiturak, araudiak), balioetan (zein diren erkideak eta zein ez), partaidetzan
zentzu zabalean (ez elkarteak soilik), komunikazioan
(hizkuntzak, bideak, uneak, gaizki-ulertuak), sor daitezkeen gatazketan (latenteak eta agerikoak), eta
nortasunetan (erkideak izan edo ez). Hori guztia bideratzean, osotasuna eta xehetasunak aintzakotzat hartu behar dira; hau da, komunitate osoari
erreparatu behar zaio, baina baita segmentu
soziokultural bakoitzari ere. Eredu horretan, eskema
dimentsio politikoarekin itxi egiten da, harremanen
dimentsioa bezain erabakigarria baita. Ez alferrik,
harreman orok polisean du bere isla, arlo publikoan eta politikoan.

Bizikidetzaren dimentsioak
Bizikidetzaren dimentsioak
Bizikidetzaren
dimentsioak

Kontuan hartu
beharreko ezaugarriak

Bizikidetza hobetzeko
jarduketa posibleak

HARREMANAK

Interakzio soziala eta pertsonen arteko interakzioa ba al
dagoen edo ez / Interakzio hori nolakoa den.

Egiazko harreman soziala eta horren izaera positiboa
sustatzea auzoan diharduten eragileen artean.

ARAUAK

Arau erkideak / Arauak ezagutu eta onartzea /
Arauak egokitzea.

Bizilagunen komunitateko arauak errespeta daitezen, bidezkoa den arauen egokitzapena egin dadin, eta arau berriak
partaidetzaz sor ditzaten sustatzea.

AXIOLOGIA

Balio eta xede erkideak / Erkidea ez dena aitortzea
eta errespetatzea.

Errespetu edo tolerantzia aktiboko jarrerak sustatzea espazio
sozialean, eta, bereziki, gutxiengoetako kideei, kanpotarrei edo
heldu berriei dagokienez.

PARTAIDETZA

Erabakiak hartzen diren eremuetan egotea / Zerbaiten kide direla sentitzea edo ez / Denen inplikazioa baterako bizitza sozialean.

Balio erkideak sustatzea, ez balio espezifikoekiko errespetua
soilik.

KOMUNIKAZIOA

Nolako komunikazioa dagoen / Komunikatzeko jarraibideak eta
espazioak / Efikazia.

Herritarrek auzoan parte har dezaten sustatzea.

GATAZKAK

Nola jokatzen den gatazka latenteen eta agerikoen aurrean /
Jokabide baketsuak edo indarkeriazkoak / Negoziazioa versus
hirugarrenek esku hartzea.

Gizarte eta kulturarteko komunikazioa sustatzea auzokoen
eta beste eragile batzuen artean.

JARRERAK

Besteekiko errespetua, eta tolerantzia nolakoa den / Besteak
taldean sartzeko edo hartatik kanpo uzteko borondatea.

Auzoko gatazkak bakez kudea daitezen sustatzea, eta erregulazio sistemak bultzatzea; adibidez, bitartekaritza komunitarioa
eta kulturartekoa.

NORTASUNA

Zein nortasun diren erkideak eta zein ez / Zerbaiten kide
izateko senak.

Tokiko nortasun zibikoa sustatzea, bai eta denak auzoko
kideak direlako sentimendu erkidea ere.

POLITIKA

Subjektuen ekintzak indartzen al diren / Subjektuen erabakiak
orientatu eta kokatzen dituzten informazioak eskuratzeko aukera demokratizatzea / Askotariko ikuspegiak txertatzea tokiko
eztabaidetan.

Tokiko demokrazia sustatzea.

Iturria: Gimenezen lanetik (2013) hartua eta egokitua.
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Eredu horrekin bat etorriz, baldin eta gure jarduketen oinarria kulturarteko bizikidetzaren ikuspegia
bada eta hura aipatu dimentsioetara eramaten bada, gerta daiteke etsaitasuna nagusi den
egoera utzi eta beste batera igarotzea, zeinean
bizikidetza positiboa gailentzen baita. Hori dela
eta, dimentsio edo maila horietan soziabilitatea
bideratzeko moduak identifikatzen edo ezagutzen
baditugu testuinguru zehatz batean, bestela baino dezente errazagoa izango da kulturarteko bizikidetza hobetzeko programak, proiektuak edo jarduketa zehatzak diseinatzea, kasuan kasu egokiak
eta efikazak direnak, geroago ikusiko dugun bezala.
Kulturarteko bizikidetzaren printzipioak eta dimentsioak tokiko esparruan eraginkortasunez txertatzen
badira, gainera, politika publikoaren arlo guztietara
helduko dira, eta langile teknikoek eta arduradun
politikoek zuzeneko inplikazioa izango dute. Ariketa
hori «kulturarteko mainstreaming» deritzogunaren
barnean dago; hau da, kulturartekotasuna zeharkako bihurtzeko lanaren barnean. Ezinbesteko baldintza da, lurraldeak gauza izan daitezen aniztasunak dakartzan onurei etekina ateratzeko.

19

El mainstreaming
intercultural

21
5

Kulturarteko
mainstreaminga

Kulturartekotasunarena baino ezagunagoa edo
orokortuagoa dugu genero mainstreamingaren
kontzeptua; horri jarraikiz, emakumeen eta gizonen tratu eta aukera berdintasunaren printzipioa
politika publikoetan aplikatzen da. Ildo beretik,
KULTURARTEKO MAINSTREAMINGA estrategia
bat da, talde kultural guztien premiak eta esperientziak zehaztasunez aintzakotzat har daitezen
erakundeen politikak, programak eta proiektuak
prestatu, abiarazi, kontrolatu eta ebaluatzen direnean. Hartara, askotariko herritarrak bizi ahalko
dira berdintasunean, oinarrizko printzipio hauen
pean: ekitatea, partaidetza, eta giza eskubideak
errespetatzea.
Bi argudio nagusi daude ikuspegi hori udalen politika publikoetan eta programetan aplikatzeak
duen garrantzia azaltzeko. Hauek dira:

•

•

Argudio normatiboa: kulturartekotasuna bera
da xedea. Lankidetzak oinarritzat dituen balioek
giza eskubideak (norberaren eskubideak eta
eskubide kolektiboak barne) aitortzera eta indarrean mantentzera bideratzen dituzte gure
helburuak eta ekintzak, baita justizia sozialari
ekarpenak egitera eta Garapen Iraunkorraren
Helburuak (GIH) betetzera ere.
Argudio funtzionala: kulturartekotasuna beste
xede bat erdiesteko bitartekoa da. Kultura aniztasuna aitortzen eta kudeatzen denean, bestela baino emaitza hobeak lortzen dira, eta gure
ekintzen inpaktuen iraunkortasuna bestela baino
handiagoa da.13

Orain, abiapuntutzat dugun esparru arauemailea gogora ekarri behar da. Honako hauek nabarmentzekoak dira:

Deutsche Gesellschft für Internationale Zusammernarbeit
(GIZ) GmbH (2013): Guía metodológica de «Transversalización
del enfoque de interculturalidad
en programas y proyectos del
sector gobernabilidad» a partir
de la experiencia del Programa
«Buen Gobierno y Reforma
del Estado» del Perú [Gida
metodologikoa: kulturartekotasunaren ikuspegia zeharkako
bihurtzea gobernabilitatearen
sektoreko programetan eta
proiektuetan, gobernu onaren
eta estatua berritzeko Peruko
programaren esperientziatik
abiatuta]. Lima, 23. or.
13
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•

4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta aska-

•

tasunei buruzkoa, eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzkoa

2 ter artikulua. Immigranteen integrazioa.
2. Administrazio publikoek immigranteen eta gizarte

hartzailearen arteko integrazioaren helburua zeharka
txertatuko dute, politika eta zerbitzu publiko guztietan [...].
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544

Integrazioari buruzko Europako ministro konferentzia (Zaragoza, 2010eko apirilaren 15a eta 16a).
ZARAGOZAKO ADIERAZPENA

Hiriak eta auzoak eremu pribilegiatuak dira kulturarteko elkarrizketa bultzatzeko eta kultura aniztasuna

zein gizarte kohesioa sustatzeko. Horrenbestez, udal
agintariek gaitasunak sortu eta barneratzea garrant-

zitsua da, aniztasuna hobeto kudeatzeko eta arrazakeriari, xenofobiari eta diskriminazio forma guztiei

buru egiteko. Horretarako, tresnak ere prest eduki

beharko lituzkete, herritarren askotariko premietara
egokitzen diren politikak prestatzen lagungarri direnak.

EUROPAKO LEGERIA SAMURRA (SOFT LAW)

•

Europako esparru erkidea, hirugarren herrialde-

http://www.intermigra.info/archivos/noticias/DecZgza.pdf

tako nazionalen integraziorako

Immigranteak Europar Batasunean integratzeko politikaren Oinarrizko Printzipio Erkideak (2004), Justiziako
eta Barne Gaietako Kontseiluak 2004ko azaroaren

19an hartutakoak. Ingelesezko sigla CBP izango litzateke, eta euskarazkoa, berriz, OPE.

10. Integrazioa dagozkion eskumen politiko eta gober-

•

Hirugarren herrialdetako nazionalak integratzeko Europako agenda. [Brusela, 2011-07-20
BATZORDEA(2011) 455 azkena]

B. TOKIAN TOKIKO NEURRI GEHIAGO

behar bezala kontuan hartu behar dira neurri publi-

agintariak zerbitzu eta jarduera sorta zabalez ardurat-

politika guztietan zeharka ez ezik, politika espezifikoak
bideratuz ere heldu behar zaio [...].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14502

Ekintza Plana

2020-11-24 BAZTORDEA(2020) 758 azkena
Europako bizimodua inklusiboa da. Integrazioa eta
inklusioa giltzarri dira Europara datozenentzat eta
tokiko komunitateentzat, baita gure gizarteen epe

luzerako ongizaterako eta ekonomien egonkortasunerako ere.

Integrazioa migratzaileak bizi diren, lan egiten duten,

eta eskolara edo kirol talde batera joaten diren herri, hiri eta eskualdeetan gertatzen da. Tokian-tokian
gertatzen dena funtsezkoa da iritsi berriei harrera

egin eta haiek orientatzean, herrialde berrira helt-

zabala izan dadin, honako hauek guztiek ere zeregin

Integrazio politikak prestatu eta aplikatu behar dira,

koak prestatu eta abiarazten direnean. Integrazioari,

Integrazioari eta inklusioari buruzko 2021-2027

zen direnean. Integrazio politika benetan efikaza eta

nu maila zein zerbitzu publiko guztietan txertatzeko
joera duten politika eta neurriak bideratu nahi badira,

•

tokiko agintariek modu aktiboan parte hartuta. Tokiko

zen dira, eta zeregin garrantzitsua dute migratzaileen
eta harrera gizartearen arteko interakzioa taxutzen.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0455:FIN:ES:PDF

garrantzi-garrantzitsua dute: gizarte zibileko erakundeek, heziketa instituzioek, enplegatzaileek, solaskide

sozioekonomikoek, ekonomia sozialeko erakundeek,
elizek, komunitate erlijiosoek eta beste komunitate

filosofiko batzuek, gazteen eta ikasleen erakundeek,
diasporako erakundeek, eta migratzaileek berek.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_2179
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Gerta daiteke neurri gehigarriak eta selektiboak
hartu behar izatea une jakin batzuetan (harrera
prozesua, egoera juridikoa, etab.), premia espezifikoen ondorioz. Nolanahi ere, herritar guztientzako
programa orokorren bidez ere immigranteen integrazioa susta daiteke, aurreko prozesu edo egitura
batzuk egokiro moldatzen badira.14

Horren haritik, aipatzekoa da kulturarteko mainstreaminga ez dela, berez, politika bat, politika
egiteko modu bat baizik. Kontzeptuen esparru,
metodo eta irizpide jakin batzuk eduki behar dira
gogoan, politika publiko guztiak diseinatu, ezarri
eta ebaluatzeko prozesuan txertatuta geratzen
direnak.

Era horretan, tratu eta aukera berdintasunaren
printzipioa politika orokorren esparruan txertatu nahi bada, kudeaketaren oinarrizko bi alderdi
hauek aldatu behar dira:

Funtsean, horrela jokatzea gobernariek duten
konpromiso politikoaren eta lidergoaren menpe
dago, nahiz eta, gainera, borondate politikoa ere
behar den, beste gai giltzarri batzuetan. Adibidez,
hauetan:

•

•

Prozedurak. Administrazio jardunaren egiteko moduak dira. Horien barnean, talde kultural
bakoitzaren egoera eta posizio ezberdina aztertu behar da, premiei ekitatez erantzuteko.
Egiturak. Administrazioaren egiturak eta antolaera direla eta, abiapuntuan gizarte desberdintasunak sor ditzaketen elementuak bazterrean utzi beharko lirateke.

Hartara, kulturarteko mainstreamingak berdintasun faktore bat txertatzea du xede, eragina izateko eta, hortaz, herritar talde jakin batzuek, zerbitzu, ondasun edo espazio publikoak eskuratu
eta erabiltzean, paira ditzaketen bereizkeria edo
zaurgarritasun egoerak aldatzeko. Horretarako,
kulturarteko ikusmira zehaztasunez txertatzen da
udalen politika eta jarduketetan, baita dagozkion
aurrekontu esleipenetan ere.

•

Lurraldeko

testuinguru

kulturaniztuna

eta harreman sistema sakon aztertu eta
ezagutzea.

•

Askotariko herritarren presentzia aktiboa

•

Administrazioko sailen arteko elkarrizketa

•

Beste eragile batzuek parte hartzea eta

zeko prozesuetan.

Kulturarteko ikuspegia politika, plan edo

programa baten kudeaketa etapa guztietan txertatzea: arazoa identifikatzea,
egoeraren diagnostikoa egitea, progra-

ma diseinatzea, gauzatzea, jarraipena
egitea, eta ebaluazioa egitea.

eta elkarlana indartzea.

elkarlanean aritzea modu aktiboa (enpresak, GKEak, heziketa erakundeak, etab.).

sustatzea parte hartzeko espazioetan eta

herritarrei galdetzeko zein erabakiak hart-

•

Justizia, Askatasun eta Segurtasuneko Zuzendaritza Nagusia (Europar Batzordea, 2007).
Op. cit. 14. or.
14

•

Kulturarteko

gaitasunetan

trebatuta

dauden langile teknikoek lanean jardutea; era horretan, kulturarteko bizikidetzaren

prozesuak

eraginkortasunez

bideratu ahalko dira, eta erakundeen
arrazakeriaren ondoriozko egoera posibleak saihestu.
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Zenbait ikerlan ekonomiko eta psikologikoren arabera,
aniztasunak alde on handiak dakarzkie hiriei: berrikuntza,
ekoizpena, eta arazoak konpontzeko gaitasun handiagoa.
Bereziki onuragarria da hiriko politiken kudeaketan,
hainbat jatorritako jendea politiken diseinuan aritzeak
politika horien eraginkortasuna areagotzen baitu.

Kulturarteko hirien sareak (RECI) dioen bezala, aniztasunari etekina ateratzea ez da entitate, hiri edo
negozio baten irudia zuritzea; aitzitik, gobernantzarako, kudeaketarako, eta erabakiak hartzeko filosofia bat da. Horren harira, aintzat hartu behar dugu
kultur sentikortasuna garatzea eta interakzioa zein
kulturarteko mestizajea sustatzea ez dela sail edo
agintari jakin baten erantzukizuna, baizik eta hiriko
sail eta zerbitzu guztien funtzionamenduaren helburu estrategiko eta funtsezko ezaugarri bat.

Bestalde, udal bateko hainbat arlok edo sailek era
koordinatu eta integralean jarduten dutenean hiriaren ikuspegi jakin bat errealitate bihurtzeko, bestela baino aukera gehiago daude aldaketa nabarmena eta iraunkorra izan dadin.
Nola heldu erronka horri, ordea? Nola ekin lanari
kulturarteko ikuspegi batetik? Jarraian ikusiko dugunez, kulturarteko gaitasunak barneratzea giltzarri izango da.
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Kulturarteko gaitasunen terminoa neurri handian
garatu da, batez ere hezkuntzaren eta enpresen
sektoreetan, baina baita komunikazioan eta atzerriko hizkuntzak ikasteko alorrean ere. Haatik,
oso ikerlan gutxi egin dira administrazio publikoetan eta, bereziki, tokiko erakundeetan diharduten langile tekniko eta politikoek kulturarteko
gaitasunak barneratzeari buruz. Horra zer diren
gaitasun horiek:

« Kulturarteko gaitasun esaten zaio
baliabide psikologiko garrantzitsuak
abiarazteko abileziari, kulturarteko
egoerek dakartzaten eskaera, erronka
eta aukerei egoki eta efikaziaz
erantzuteko 15 »
Errazago esanda, kulturarteko gaitasun esan dakioke abilezia kognitiboen, abilezia afektiboen eta
jokabidearekin lotutako abilezien multzoari, zeinen
bidez komunikazio eta interrelazio eraginkorra eta
aproposa lortzen baita beste « kultur sistema» batzuetakoak diren pertsonekin.
Gaitasun horiek edukiz gero, parte hartzen duten
taldeak eta norbanakoak ahaldundu egiten dira,
eta, gainera, bestela baino ikusmira zabalago ba-

tez elkarri eragiteko gauza izan gaitezke, baita sor
daitezkeen gatazkak baretzeko eta elkarrekin bakez
bizitzeko ere.16
Kulturarteko gaitasunak garatu nahi badira, estereotipoek gure pentsamoldea eta jokabidea era
inkontzientean bideratzen dituztela ohartu behar
dugu, lehenik. Hain zuzen ere, Allport-ek (1954) dio
estereotipo negatiboak aurreiritzizko jarreraren
osagaiak direla. Hona hemen zertan datzan
jarrera hori: «Talde jakin batekoa den norbaiten aurkako jarrera, edo jarrera mesfidatia,
talde horren kide delako besterik ez».
Egiazki, zerbait ezagutzen ez dugunean, aurreiritzien eta estereotipoen arabera jokatzen dugu. Horiek, ordea, errealitatearen
sinplifikazio hutsak dira, ezberdina eta ezezaguna dena orokortu eta kudeatzeko. Hartara,
pertsona taldeak kategoriatan banatzen ditugu
berezitasun jakin batzuen arabera: sexua, etnia,
sexu orientazioa, jatorria, gizartea klasea... Baita ezaugarri fisikoen arabera ere; adibidez, ilehoria edo
ilegorria izatea. Ondoren, berezitasun, praktika, itxura edo irudi zehatzak esleitzen dizkiegu talde horiei,
alde batera utzita kolektibo horretako pertsonen
errealitatearekin bat datozen edo ez.
Jabetu behar dugu herritar taldeei era homogeneo
batean erreparatzeak mesfidantzazko, arbuiozko

Europako Kontseilua
(2018). Reference framework
of competences for democratic
culture – Volume 1. Context,
concepts and model [Gaitasunen erreferentziazko esparrua kultura demokratiko
baterako. 1. liburukia: testuingurua, kontzeptuak, eta eredua], Estrasburgo. 32. or.

15

UNESCO (2017). COMPETENCIAS INTERCULTURALES Marco conceptual y
operativo [KULTURARTEKO GAITASUNAK: esparru
kontzeptuala eta operatiboa].
Bogota: Kolonbiako Unibertsitate Nazionala, UNESCO
katedra, kulturarteko elkarrizketa. 10. or.
16
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eta intolerantziazko jarrerak eta ekintzak eragin ditzakeela hein handian, baita diskriminaziozkoak ere.
Horien guztien ondorioa marjinazioko eta gizarte
bazterkeriako prozesuak izan daitezke. Giza taldeei
begiratzeko era horrek, halaber, esku hartze okerrak
eta ez oso efikazak ekar ditzake.

Bistan da beste kultur sistema batzuei buruz dakiguna eta egiten dugun interpretazioa gure kulturaren posizio etnozentrikotik datozkigula, eta
horrek ematen dizkigun estereotipoak baliatzen
ditugula. Hori dela eta, kulturarteko bizikidetzarantz aurrera egitea funtsezkoa da; horretarako,
elkar topatzeko espazioak eta interakzio positiboa sustatu behar dira, aldez aurretik pentsatutako estereotipoak eta ideiak desmitifikatzeko. Ikuspegi horretatik, kulturartekotasunak xede
jakin bat dakarkigu: komunikazioa bideratzea,
jatorrizko kulturen gaineko aurreiritziez, estereotipoez, eta desadostasunez harago. Horrek esan
nahi du une oro ahalegindu beharra dagoela
harremanak era positibo batean eta sormenez
gauzatzeko, harremanak berdintasunez izateko
modu posibleak eraikitzen joateko asmoz. 17 Izan
ere, lortu den ebidentzia oparoaren arabera, frogatuta dago ezen, hainbat sorterri eta bizimodutatik datozenek zenbat eta harreman handiagoa
izan elkarren artean (zuzenekoa edo zeharkakoa),
orduan eta aukera gutxiago daudela aurreiritziei
jarraituz pentsatu eta jokatzeko. 18
Baina, zein dira kulturarteko gaitasunen osagai
nagusiak?

Arlo horretan egin diren ikerlanak eta proposatu diren eredu kontzeptualak ikusirik, eta abiapuntutzat
hartuta Europako Kontseiluak kultura demokratiko
baterako gaitasunei buruz prestatu duen erreferentzia esparrua, Martyn Barret-ek (2018) 14 osagai
bildu ditu, identifikatu diren 20etatik, kulturarteko
gaitasuna garatzeko beharrezkoak direlakoan:19

Luna, F. (2004). «Interculturalidad, un signo de los tiempos»[Kulturartekotasuna, garaion adierazle]. Lima, CAAAP.
Tomado de Deutsche Gesellschft für Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH
(2013): Guía metodológica de
«Transversalización del enfoque de interculturalidad en
programas y proyectos del sector gobernabilidad» a partir
17

Balioak

Ezagutzak

•
•

•
•
•

Giza duintasuna eta giza eskubideak.
Kultura aniztasuna.

Nork bere burua, eta autogogoeta.
Hizkuntzak eta komunikazioa.
Mundua: kultura, kulturak, erlijioak.

Jarrerak

Abileziak

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Bestelako kulturetara eta beste sinesmen, ikuspegi eta praktika batzuetara
irekitzea.
Errespetua.
Autoefikazia.
Anbiguotasunarekiko tolerantzia.

de la experiencia del Programa
Buen Gobierno y Reforma del
Estado» del Perú. [Gida metodologikoa: kulturartekotasunaren ikuspegia zeharkako
bihurtzea gobernabilitatearen
sektoreko programetan eta
proiektuetan, gobernu onaren
eta estatua berritzeko Peruko
programaren esperientziatik
abiatuta]. Lima, 14. or.

Pentsamendu kritikoa eta analitikoa.
Entzutea eta behatzea.
Linguistikoak, eleanitzak, eta komunikatiboak.
Enpatia.
Malgutasuna eta moldakortasuna.
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Eredu horri jarraituz, kultura demokratikoaren eta
kulturarteko elkarrizketaren testuinguruan, pertsona
bat trebetasunez ari da kulturarteko egoerek dakartzaten eskaera, erronka eta aukerei egokiro eta efikaziaz heltzen dienean, aipatu diren 14 gaitasunetatik
baten bat (edo guztiak) mobilizatuz eta baliatuz.20
Zehaztu behar da, eredu horretan, gaitasun terminoa ez dela abilezia terminoaren sinonimo gisa
erabiltzen, baizik eta zentzu tekniko batekin, kulturarteko egoeren ondoriozko erronka eta eskaerei
erantzute aldera mobilizatu behar diren baliabide
psikologikoez mintzatzeko (balioak, jarrerak, abileziak, eta ezagutzak). Beraz, balioak eta jarrerak
ezinbestekotzat hartzen dira kulturarteko egoera
batean egoki eta efikaziaz jokatzeko. Hots, abileziak,
ezagutza eta ulerkortasuna bezalaxe, balioak eta
jarrerak ere jokamoldearen bidez aktibatu, antolatu eta aplika ditzakegu, kulturarteko egoerei era
apropos eta eraginkorrean erantzuteko.
Proposamen metodologiko bakoitzaren arabera,
elementu bat edo beste nabarmentzen da. Dena
den, antza denez, kulturarteko gaitasunak eskuratzea eta garatzea bizitza osoa irauten duen prozesu
bat da, eta, hortaz, beti aberastuko gaituena. Kulturartekotasunari begira pertsona eta profesional
trebeak izan gaitezen, prestakuntza behar dugu,
kulturarteko espazio eta egoeretan gertatzen den
interakzioak dakartzan esperientzia eta eguneroko
praktikarekin batera.
Praktikan, ordea, gaitasun horiek nekez mobilizatu
eta bideratzen dira isolatuta. Eskuarki, trebe jokatu

nahi bada, hainbat gaitasun aktibatu eta aplikatu
behar dira, testuinguru bakoitzeko egoera, eskaerak, erronkak eta aukerak zein diren. Halaber, tartean daudenen helburu eta premia zehatzen araberakoak ere badira.21
Bestalde, kulturarteko gaitasuna askotariko espazioetan efikazak izateko aukera ematen duten
balio, jarrera, abilezia eta ezagutza multzo baten
gisara ulertzen bada, ulertu behar da, halaber, komunikazioak garrantzi berezia duela halakoetan,
eta zenbait ereduri jarraitzen dien prozesu bat dela,
erreferentzia esparrua zein den. Hala, kultur aldeek
ez diote produktu zehatz bati soilik eragiten (familiaren kontzepzioa, emakumeen zeregina, espazio
publiko edo pribatuak erabiltzea, etab.), baizik eta,
baita ere, gertatzen dena adierazteko eta aditzera
emateko moduari.22
Kulturarteko elkarrizketari,buruzko liburu zurian,
kulturarteko elkarrizketa honela definitzen da: «Iritzi
truke zabala eta begirunetsua, elkar ulertzea oinarri
duena, sorterri eta ondare etniko, kultural, erlijioso
eta linguistiko ezberdinak dituzten pertsonen eta
taldeen artean». Bestalde, garrantzitsutzat jotzen
da elkarrizketak kultura demokratikoaren espiritua
eta horren oinarrizko osagaiak aintzat hartzea; hau
da, partaideek elkar errespetatzea, eta norberak
adostasuna bilatu eta onartzeko borondatea.
Egiatan, gure kulturan barneratu ditugun gizarte
kategoriak baliatuz ulertzen dugu inguratzen gaituena, eta, horrenbestez, mezuak ezagutza horiei jarraituz adierazi eta interpretatzen ditugun,

Europako Kontseilua (2017):
Op. cit. 9. or.

18

De Torres, D. (koordinatzailea) (2020).Guía antirumores en
el ámbito educativo. [Hezkuntzaren esparruan zurrumurruei
aurre egiteko gida]. Kulturarteko hirien sarea, 60. or.
19

Gaitasunetan eta horien
oinarrizko osagaietan sakondu nahi izanez gero, ikusi hau:
Guía antirumores en el ámbito educativo. [Hezkuntzaren esparruan zurrumurruei
aurre egiteko gida]. Kulturarteko hirien sarea, 60-64 or.
Hemendik hartu da https://
n9.cl/urq2
20

Europako Kontseilua (2018).
Op. Cit. 33. or.

21

Relinque Medina, F. y Mora
Quiñones, N.G. (2015): Interculturalidad y gestión de la
diversidad: el reto de la nueva
sociedad [Kulturartekotasuna
eta aniztasunaren kudeaketa: gizarte berriaren erronka].
Andaluziako Junta, Justiziako
eta Barne Gaietako Saila. Sevilla, 38. or.
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bat etorri edo ez beste talde kultural batzuetako
kideen adierazpide eta interpretazioarekin. Hari
horretatik, Rodrigok (1997) dio metakomunikatu
beharra dagoela. Hau da, zerbait esaten dugunean zer esan nahi dugun azaltzeko gauza izateko
beharra. Kulturarteko komunikazioan, aurresuposizioak eta esan gabe doana azaldu egin behar
dira, zuzen interpretatu ahal izateko. Nahiz eta horrek solasaldia hain arina ez izatea ekarriko duen,
ziur egongo gara solaskideak mezua nahi genuen
zentzuarekin ulertuko duela.
Kulturarteko komunikazioa hobetu nahi izanez
gero, badira hobeto ulertzen lagunduko diguten
zenbait tresna edo teknika. Hona hemen erabilgarrienetako batzuk: era aktiboan entzutean, galdera
irekiak erabiltzea, errefortzu positiboa, mezu asertiboak adieraztea, parafrasiak egitea, komunikazioa
modu deskriptibo batean kokatzea, eta hitzik gabeko komunikazioa modu kontzientean erabiltzea
(begi bidezko kontaktua, irribarrea, etab.). Beheko
taulan, komunikazioa efikaza izateko jarraibide batzuk jaso ditugu:23
Bestalde, kulturarteko gaitasunak abian jartzen
ditugunean, zenbait arau labur ere gogoan izan
ditzakegu, kulturarteko testuinguruetan komunikazioa erraztea xede dutenak:24

•
•

Ez egin interpretazio, suposizio eta epai automatikoak.
Saiatu gure erreferentzia esparrua alde batera
uzten.

Zer da entzute aktiboa?

Iturria: duIN! (2015)

Entzute Aktiboa besteen pentsamenduak, sentimenduak eta es-

perientziak ezagutzea eskatzen duen erantzuteko modu bat da;
bestela esanda, enpatia. Horrek erakusten du entzuleak sinesten

duela komunikazioa ez dela noranzko bakarreko prozesu hutsa,
eta esaten denak merezi duela entzutea eta ulertzea. Bi parte
hartzaileei ahalbidetzen die komunikazioko balore eta estiloei

buruzko informazioa aldatzea eta ulertzea, hitzez eta hitzik gabe.
Epaitu gabe, enpatia eta errespetua erakusten dugunean, giza-

kiok hitz egiten jarraitzera animatzen gara, eta hobeto sentitzen
gara gure pentsamenduak eta sentimenduak adieraziz.

Entzute aktiboaren gidalerroak:
Saia zaitez ulertzen bestea esaten ari dena eta esandakoarekiko sentitzeko modua.
Hitzik gabeko portaeraren bitartez, ulertzen eta onartzen
duzula erakutsi:

•
•
•
•

Ahots tonua
Aurpegiko espresioak
Keinuak
Jarrera

Lagunaren pentsamendu eta sentimendu garrantzitsuenak
errepikatu.
Ez eten, ez aholku edo iradokizunik eman. Ez zeuk izandako antzeko sentimendu eta arazorik adierazi.
Neutraltasunez jokatu. Ez hartu alde bateko edo besteko jarrerarik.
Galdera irekiak egin, mintzakidea kezkatzen duena hobeto
ulertu ahal izateko.

Maza, S. y García, S.
(koordinatzaileak) (2015).
duIN! Gatazkak era baketsuan
konpontzea. Hezitzaileentzako
baliabide eta esperientzia praktikoen gidaliburua. Gasteizko
Udala. Gazteria Zerbitzua,
36. or.

23

Europako Kontseilua (2012).
Op. Cit. 38. or.
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•

Egon bistakoa dena azaltzeko prest.

•

Entzun eta egin behar adina galdera.

•

Erabili pentsamendu kritikoa, eta jarri zalantzan
aurrez pentsatutako gogoetak eta ideiak.

•

Azaldu eta eztabaidatu balio iritzi posibleak (sinesmenak, bizimoduak, balioak...).

•

Ipini arreta irtenbidean beti, ez arazoetan.

Zalantza izpirik gabe, kulturarteko gaitasunak barneratu eta haietan trebatu beharra dago kulturarteko elkarrizketari helduko bazaio. Tamalez, beti ez
da aski izango. Izan ere, boterearekin eta politikarekin zerikusia duten beste oztopo batzuk daude;
esate baterako, posizio soziala, diskriminazio, pobrezia eta esplotazio egoerak, etab. Horrelakoek
hein handiagoan eragiten diete beharrean dau-

den taldeei, beste batzuei baino, eta egiturazko
traba nabarmenak dira elkarrizketa bideratzeko.
Horren harira, ezin dugu aipatu gabe «utzi atzerritar» eta «ezberdin» direnekiko edo nortasun erlijioso
jakin batzuekiko gorrotoa pizten duten erakundeak
eta talde politikoak gorantz dabiltzala. Arrazakeriak,
xenofobiak, intolerantziak eta diskriminazioaren
gainerako formek elkarrizketaren ideia arbuiatzen
dute. Halaber, bizikidetza eragozten dute, eta, beraz, beste erronka bat dira, gobernantza kulturartekotasunaz gauzatze aldera.
Kulturarteko elkarrizketak funtsezko abiapuntua
ematen digu. Bestea ezagutzeak ez du beti ziurtatzen sinpatia sortuko denik edo pertsonen arteko harremanak jarraituak izango direnik. Hala eta
guztiz ere, lagungarri izan daiteke aurreiritziak eta
estereotipoak txikiagotzen, eta askotariko kulturetako kideekiko jarrera irekiak sortzen, haiek aitortu
eta estimatzekoak.
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1 IDENTIFIKAZIOA: Testuingurua aztertzea,

DA
ZI
A

diagnostikoa prestatzea, eta arazoak, hel-

1. ID
EN
TI

buruak eta beste aukerak aztertzea.

2 DISEINATZEA EDO ADIERAZTEA: Esku hartze-

ko proposamena deskribatzea eta horren
plangintza osoa prestatzea; alderdi meto-

dologikoak eta ekonomikoak zehatz-mehatz jasotzen dira.

3 GAUZATZEA ETA JARRAIPENA EGITEA: Esku

hartzeko proposamena deskribatzea eta

ZT

EA

RA

A

TZ

EA

Z
AU
3. G

Definizio horretan, azpimarratzekoa da egileak
dioen zerbait: proiektuak apurka-apurka prestatu
behar direla, aurrera eginez hasieratik amaierara
arte elkarren artean koherenteak diren urratsekin,
plangintza guztiz zehatz bati jarraituta. Orobat, beste adiera batzuen arabera (adibidez, lankidetza teknikoko Alemaniako GTZ agentziarena), parte hartzen duten pertsonak eta erakundeak ahalduntzea
garrantzitsua da, ekintzek gizartean inpaktua izango
dutela eta iraunkortasuna bermatzeko modukoak
izango direla ziurtatze aldera; denbora igaro aha-

Egiaz, apurka-apurka prestatzeko beharrari dagokionez, proiektu guztiek oinarrizko lau fase edo etapa izaten dituztela jakin behar dugu. Proiektuaren
ziklo deritzo horri, eta hemen azalduko dugu, handi-handika:

A
ZIO
KA
FI

Proiektu bat zer den definizio ugarik azaltzen dute.
Hala ere, kontzeptuari soiltasunez heltzen saiatuko gara, Gimenezen (2013) eskutik: «Proiektu bat
hainbat jarduerak osatzen dute, helmuga argiak
eta helburu espezifikoak erdietsi nahi dituztenek
une jakin batean, aurrekontu zehatz bat baliatuz,
eta emaitzek kalitate irizpide zehatzak izaki. Beste
ezaugarri batzuk berezitasuna eta apurka-apurka
prestatzea da; hots, aurrera egitea elkarren artean
koherenteak diren eta hasieratik amaierara arte
aurreikusita dauden urratsak eginez».

la jarraitzerik izango dutela, alegia. Biak ala biak dira
oso interesgarri, eta gogoan izan behar ditugu.

4. E
BA
LU

Administrazio publiko batean lan egiten baduzu,
proiektuak kudeatzen ohituta egongo zara, seguru
asko. Eskuarki, administrazioa egituratzen duten
sailek bultzatzen dituzte proiektuak, edo, bestela,
askotariko gizarte entitatek, udalek babestuta edo
elkarlanean.

2.

A

E
DI

horren plangintza osoa prestatzea; alderdi metodologikoak eta ekonomikoak zehatz-mehatz jasotzen dira.

4 EBALUAZIOA: Proiektuaren emaitzak eta
inpaktua aztertzea. Emaitzak sistematizatzea eta atzerako elikadura egitea, ikasteko.
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Gure proiektuetan kulturarteko ikuspegia landu
nahi badugu, bi formula balia ditzakegu, zer helburu erdietsi nahi diren eta esku hartzeko zein arlotan kokatuko den. Bestela esanda, esku hartzearen
elementu nagusia izan daiteke, edo, ostera, zeharka bideratu dezakegu, kultura aldetik anitzak diren komunitateen inklusio kuotak areagotzen direla
ziurtatzeko. Horrelako komunitateetan, bertako eta
atzerriko jendea bizi izaten da, eta, gainera, egoera
juridikoak ere ezberdinak izaten dira, atzerritarren
eta babesaren erregulazioa dela bide.

•

•

Lehentasun sektoriala: kulturartekotasuna, berez, esku hartzeko esparru gisa. Proiektuaren xedea (helburuak) kulturarteko bizikidetzaren alde
lan egitea da, eta, horrenbestez, proposatzen
diren ekintza eta emaitza guztiak horretara bideratuta daude.
Ardatz edo zeharkako ildo gisa, esku hartzeko beste esparru batzuetako proiektuetan
(osasuna, kirola, hezkuntza, garapen ekonomikoa, etab.), baldin eta ekarpen hauek egin badezakete:

katzeko eta kulturarteko elkarrizketarako espazioak; ordezkari anitzak; emakumeak, neskatoak eta mutikoak ahalduntzea, etab.
Genero ikuspegia udal proiektuen kudeaketan
orokortu da dagoeneko, zeharkako lerro moduan.
Ezbairik gabe, genero ikuspegiarekin bezala, kulturarteko ikuspegia zeharkako bilaka dadin, goitik behera txertatu behar da proiektu bakoitzaren
identifikazioan, plangintzan eta hura gauzatzeko
lanean. Hots, aintzakotzat hartu behar da proiektua identifikatzeko prozesutik bertatik aurrera,
eta azken ebaluazioa egiten den arte. Esku hartzeko metodologian ere islatu behar da, eta, hortaz,
aurrekontu ekonomikoan ere bai.
Egiatan, zeharkako bi ikuspegi horiek txertatzeak
kulturarteko ekintzak osatzen eta aberasten dizkigu,
gizakion eskubide indibidualak eta kolektiboak babestea baitute xede, eta, gainera, honetarako aukera ematen dute:25

•

Herritarrekiko harreman pertsonala eta instituzionala sendotzea, eta genero, kultura, adin,
desgaitasun eta abarrengatiko ezberdintasunak aztertzea ikuspegi intersekzionaletik.

•

Aztertzea oinarrizko eskubideen urraketek inpaktu ezberdina eta handiagoa dutela gutxiengoetan eta baztertu ohi diren taldeetan, beste batzuetan baino.

•

Udal kudeaketako ekintzak, prozedurak eta sistemak indartzea.

• Kultura aniztasunaren kudeaketa lantzeko estrategia bat.
• Kulturari begira askotarikoak diren herritarrek
parte har dezaten sustatzeko neurriak, proiektua guztiz gauzatzen den artean.
• Kultura aldetik askotarikoak diren herritarren
interesak eta premiak txertatzea, baita hauek
ere, besteak beste: elkarri eragiteko, komuni-

Peruko herriaren defendatzailea (2015). Los enfoques de género e interculturalidad en la defensoría del
pueblo[Genero eta kulturartekotasun ikuspegiak herriaren defendatzailearen
lanean]. Lima, 10. or.
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•

Askotariko kolektiboen arteko harreman berdinzaleak hobetzea xede duten neurriak eta aldaketak bultzatzea.

Hartara, proiektu jakin baten zikloari heldu behar diogunean, kulturartekotasun eta genero ikuspegietatik
erreparatzen badiogu, gerta daiteke emaitzak bestela baino inklusiboagoak izatea, eta udalerriaren
edo hiriaren gizarte kohesioaren mesederako izatea.
Horretarako, kulturarteko betaurrekoak jantzi behar
ditugu, baita genero betaurrekoak ere, lagungarriak
izango baitzaizkigu errealitatea aztertzeko, eta, hortaz,
erantzun egokiagoak emateko.

Administrazio publikoan aritzen bazara eta proiektu berri bat garatzeko asmoa baduzu, edo jada
abian dagoen bat berrikusi, baliteke proposatuko
ditugun galderek baldintza aproposak sortzen la-

guntzea, kulturartekotasunari begira gizarte aldaketa gerta dadin, aurretiko hausnarketa prozesu
baten ondorioz. Jarraian, aintzakotzat hartu beharreko elementu giltzarri batzuen berri emango dizugu, proiektuaren zikloaren faseei jarraikiz:

7.1. Proiektuaren identifikazioa
Identifikatzeko lana eginez, esku hartu nahi dugun
errealitatearen argazki bat egin dezakegu. Horretarako, informazio garrantzitsua bilatu eta aztertu
behar da, eta hura diagnostiko moduan erabiliz,
argi ikusiko dugu zein diren zailtasun posibleen jatorria eta kausak. Hori jakinda, hainbat begiradaz
eta sentsibilitatez heldu ahalko diegu. Etapa horretan zehar, honako galdera giltzarri hauetarako
erantzun zehatzak aurkitu beharko genituzke:
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Zer talde kultural bizi dira elkarrekin, esku hartu nahi den eremu geografikoan (auzoa, barrutia, etab.)? (Soziabilitatea bideratzeko
moduak detektatu behar dira, giro komunitarioak).

Informazioa al dago talde kultural horiei buruz? (Ezaugarri sozioekonomiko, juridiko eta administratiboak, sinesmen erlijiosoak, baliabideak erabiltzeko aukera, etab.).
Lurraldeko taldeen
edo kolektiboen
harira:

Zer premia edo arazo adierazten dituzte talde kulturalek edo erlijiosoek?
Detektatu diren arazoen harira (kultur arrakalak), nolako eragina jasaten dute kolektiboek? (Arazoak edo premiak deskribatzeko datu
kuantitatiboak eta kualitatiboak, jatorri etnikoarekin, sexuarekin eta adinarekin gurutzatuta).

Identifikatu diren arazo posibleak direla eta, horiekin lotutako kontzeptuek esanahi ezberdina dutela edo ezberdin ulertzen direla
ikusi al da?

Arazoen eraginez, zer eskubide indibidual eta kolektibo urratzen dira?
Esku hartzeko aukerek nolako eragin positibo edo negatiboak izan ditzakete talde kulturalen multzo osoan?

Hizpide ditugun arazoak eta kultura aniztasuna direla eta, zer esparru normatibori erreparatu behar diogu?

Erabil daitezkeen

baliabideen harira:

Ba al dago zailtasun horiek konpontzen saiatzen ari den tokiko ekimenik?
Zein gizarte eragile aritzen dira eremu geografiko horretan, irtenbidea ematen parte har dezaketenak? (Gizarte eta heziketa instituzioak, gizarte zibileko erakundeak eta herritarrak, GKEak, ikastetxeak, osasun zentroak, etab.).
Ba al dago talde kulturalen edo erlijiosoen ordezkariak dituen loturarik?

Ba al dago askotariko herritarrek parte hartzea eragozten duen muga zehatzik?
Administrazioko langileak eta beste eragile batzuk kulturarteko ikuspegian trebatuta al daude?
Gaitasunen
harira:

Ba al dago, zure administrazioan, kulturarteko bizikidetza bultzatzen eta kudeatzen duen alorrik edo zerbitzurik? Harremanik hasi al
da? Ba al dago aholkularitzarako beste aukerarik?

Ba al dago inspirazio iturritzat erabil dezakezuen esperientziarik edo jardunbide egokirik beste administrazio publiko batzuetan?
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Ariketa horrek behar adina informazio eman beharko liguke, esku hartze jakin bat zergatik hautatu behar dugun ulertzeko. Hau da, hau guztia zehatz eta
argi jakiteko aukera eman behar digu: zer gertatzen
ari da? zergatik ari da gertatzen? nori eragiten dio?
nola konpon daiteke? Lan horretan zehar, gainera,
identifikatu diren arazoek edo premiek talde kultural eta genero talde bakoitzean nolako ondorioak
dituzten aztertu behar da, harik eta errealitatearen
PARTAIDETZA DIAGNOSTIKOA lortzen den arte.
Egoera bat aldatu nahi bada interesdunek berek egoera hori nola ulertzen duten abiapuntutzat hartuta, eta, gainera, parte hartzen badute arazoa zedarritzean eta irtenbide posibleak
taxutzean, balio erantsi handia gehituko zaio
proiektuaren kudeaketari, erabakigarria baita
proiektuaren JABE egingo direla ziurtatzeko eta,
ondoren, IRAUNKORRA izan dadin laguntzeko.

7.2. Proiektua diseinatzea eta adieraztea
Proiektuaren zikloaren bigarren fasean, testuingurua eta zailtasunak aztertu ostean gauzatu nahi

den esku hartzeari forma emango diogu, egituratuko dugu eta plangintza prestatuko dugu. Bide
horretan, identifikatu den proiektuaren ezaugarri
nagusiak eta elementu bereizgarriak agerian ipiniko ditugu. Horiek horrela, plangintza ariketa egingo
dugu, eta hartan:

•

Partaidetzaz hautatutako aukera edo estrategia
azalduko eta justifikatuko da.

•

Metodologia deskribatuko da eta behar diren
baliabideak kuantifikatuko dira (aurrekontu batean islatuko direnak gero).

•

Proiektuaren xedeak erdiesteko behar den denbora finkatuko da.

•

Denborazko sekuentzia finkatuko da (proiektua
gauzatzeko kronograma).

Proiektua diseinatzen den bitartean, galdera jakin
batzuk egin ditzakegu, kulturarteko ikuspegia behar
bezala txertatzen dela ziurtatze aldera. Hauek dira:
Ikusi hurrengo orrialdeko taula:
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Diseinua eta plangintza

Proiektuaren diseinua bat al dator talde kulturalek edo erlijiosoek adierazitako zailtasunekin edo premiekin? Kontuan hartu al dira
haien eskaerak?

Proposatu diren helburuak eta emaitzak egokiak al dira, arazoaren kausak aldatzeko edo lehenetsitako premiei erantzuteko kulturartekotasun eta genero ikuspegitik?
Lurraldeko taldeen
edo kolektiboen
harira:

Proposatu diren emaitzek inpaktua izango al dute arazoa edo zailtasuna eragiten duten oztopo linguistikoetan, juridikoetan, ekonomikoetan, kulturaletan eta generokoetan?

Herritarrekin lan egiteko metodoan, aintzakotzat hartzen al dira giza taldeen arteko aldeak, adinari, sexuari, afiliazio erlijiosoei eta
kulturalei eta abarri erreparatuta?

Emakumeekin egin beharreko lanak erantzuten al die haien premia praktikoei eta interes estrategikoei? Bat al dator haien disponibilitate eta lehentasunekin?

Proposatu diren jardueren bitartez, talde kulturalek edo erlijiosoek parte hartzea sustatzen al da, haien ekarpenak berdintasunez

aintzat harturik (ezagutzak, praktikak, ideiak, berrikuntzak, etab.)? Inplikazio maila ezberdinak bideratu al dira, askotariko partaide
profiletarako?

Aukera ematen al da iritziak trukatzeko eta benetako eztabaida prozesua egiteko?
Jarduera zehatzak diseinatu al dira talde kulturalen eta generoaren arabera, desberdintasunak murrizteko?
Proposatu diren

jardueren harira:

Interakzio positiboa eta kulturarteko elkarrizketa sustatzeko jarduerak ere jaso al dira, herritar guztientzat?

Zenbait komunitate erlijiosoren arteko elkarrizketa bideratzeko jarduerak jaso al dira?
Proiektuaren barruan, lantzen al da gatazkak eragin ditzaketen estereotipoak eta diskriminaziozko egoerak nola desagerrarazi?
Tresnak jaso al dira sor daitezkeen kulturarteko gatazkak egoki kudeatzeko?

Proposatzen diren emaitzak gauza izango al dira herritarren partaidetza sustatzeko, baliabideak neurri handiagoan eskuratzeko,
edo erabaki publikoei eragiteko gaitasuna handitzeko?

Adierazle zehatzak finkatu al dira, proiektuaren lorpenen irismena neurtu ahal izateko, generoaren eta dagozkion afiliazio kulturalen arabera?
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Proiektuaren diseinuan, aintzakotzat hartu al dira kulturarteko eta genero ikuspegien oinarri diren esparru normatiboa eta eskubideena?
Proiektuaren diseinua ongi kokatu al da erreferentzia diren tokiko edo autonomia erkidegoko garapen planen barruan?
Zer mekanismo eta baliabide bideratu nahi dira, talde kulturalek gizonen eta emakumeen partaidetza ekitatiboa ziurta dezaten?
Zaindu al da zereginak nola banatu diren eta erabakiak nola hartuko diren?
Erabil daitezkeen

baliabideen harira:

Baliabide espezifikoak bideratu al dira prozesu instituzionalak kulturarteko ikuspegiaren eskakizunetara egokitu daitezen (langileak
trebatzea, aholkulari adituak kontratatzea, etab.)?

Ziurtatu al da talde kultural bakoitzaren premia espezifikoei erantzuteko behar diren giza baliabideak eta baliabide finantzario zein
logistikoak egongo direla?

Talde tekniko kulturaniztunekin lan egingo al da? Talde teknikoaren barnean, ba al dago parte hartzera adoretu nahi ditugunen
profil bera duen norbait? (Erreferente positiboa).

Gizarte eragile giltzarri izan daitekeen norbaitek ere parte hartuko al du?

Esku hartzeko proposamena diseinatzen dugun
bitartean, gogoan izan behar dugu proposamena
bideragarria ote den (proiektuak arrakasta eta jarraitutasuna izateko bermea, epe ertain eta luzera) eta amaitu ondoren ere irauteko gauza izango
al den (esku hartzearen ondoriozko eragin positiboek zer mailatan jarraitzen duten indarrean,
proiektua itxi eta kanpoko laguntza kendutakoan).
Proiektua bideragarria izango dela ziurtatu nahi
badugu, azterketaren oinarrizko lau alderdiri
erreparatu behar zaie. Horiei helduko diegu orain, kulturarteko betaurrekoak jantzita, eta, jakina,
parte hartzen duten kolektiboak gogoan hartuz:

•

Alderdi teknikoak: aurreikusten diren giza baliabideak eta baliabide teknologiko, material eta
metodologikoak egokiak al diren.

•

Alderdi ekonomikoak: finantzazioa nahikoa eta
egokia al den.

•

Alderdi instituzionalak: agintari publikoak,
ohiko agintariak edo kolektiboen ordezkari diren beste erakunde batzuk laguntzeko prest al
dauden.

•

Azkenik, alderdi soziokulturalak eta ingurumenarekin lotuta dauden alderdiak: aniztasun
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etnikoa, afektibo-sexuala, erlijiosoa, linguistikoa,
edo gaitasunena; eta proiektuaren inpaktua ingurunean eta baliabide naturaletan.

zeko kronogramari jarraikiz. Adierazleen sortan
arreta berezia ipiniko dugu, proiektuaren jarraipen egokia egite aldera.

Bestalde, proiektua amaitu ondoren ere iraunkorra izan dadin, etorkizunean jarrai dezan susta
dezaketen neurri eta jarduketa posibleak osatzen
joan beharra dago, diseinatzen denean bertan,
eta gauzatzen den bitartean, bereziki. Hartara,
kulturarteko bizikidetzari begira lortu diren eragin
positiboek luzaroago iraungo dute. Besteak beste,
horrelako neurri bat konpromisoak, aliantzak edo
sare lana finkatzea izan daiteke, gizarte eragileen
eta talde kulturalen artean. Edo onuradun diren
herritarrak eta egokiak diren beste eragile posible
batzuk trebatzea, esate baterako.

Monitorizatzea edo jarraipena egitea kudeaketa
tresna bat da, eta, horren bitartez, proiektuaren
alderdi nagusiak aldian behin berrikus ditzakegu. Halaber, egiten diren aurrerapausoei eta sor
daitezkeen oztopoei buruzko erabakiak hartzeko
lagungarri da, xedea espero diren emaitzak eta
inpaktuak optimizatu eta ziurtatzea izanik.

Arreta ezaugarri hauetan jar dezakegu:

Gauzatzeko prozesua monitorizatu eta hartan zehar laguntzeko, honi guztiari erreparatu beharko
genioke:

•

Espero diren helburuak eta emaitzak betetzen
ari al diren.

•

FAKTOREAK (ekonomikoak, soziokulturalak, ingurumenarenak, eta teknologikoak).

•

Baliabideak plangintzari jarraituz aplikatzen ari
dira.

•

Abian diren GAITASUNAK (herritarrak, langile teknikoak, eta agintariak).

•

Askotariko partaidetzaren mailak egokiak al diren eta konstante mantentzen al diren.

•

Proiektua hainbat testuingurutan UGARITZEKO
edo ERREPLIKATZEKO aukera.

•

Proiektuaren ekintzak lagungarriak izaten al diren
esku hartzeko prozesua sendotzeko eta kolektibo
onuradunak ahalduntzeko.

7.3. Gauzatzea eta jarraipena egitea
Proiektua gauzatzeko etapan zehar, aurreikusi
den ekintzen multzoa abiaraziko dugu, proiektua
adieraztean egindako plangintzari eta gauzat-

Aukera ematen digu...

•

Gauzatzeko prozesuan egindako aurrerapenak
eta sortutako zailtasunak identifikatzeko.
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•

Ahulguneak eta indarguneak identifikatzeko.

•

Aldaketa posibleak egiaztatzeko, eta, beraz, dagozkion doiketak egiteko.

•

Askotariko partaidetza sustatzeko, eta horri euste
aldera beharrezkoak diren doiketak egiteko.

•

Kulturarteko gatazka posibleak aurreikusi eta
kudeatzeko.

•

Aldaketak eta neurri zuzentzaileak denbora
errealean txertatzeko.

•

Proiektuaren errealitate tekniko eta finantzarioaren jarraipen aproposa egiteko.

Etapa honetan, proiektua dela-eta bideratzen dugun KOMUNIKAZIOA ere bereziki garrantzitsua da.
Giltzarri denez gero, lanaren eta aurrekontuaren
zati bat eskaini beharko diogu: kartelak, irudiak eta
komunikazioak diseinatzea; sare sozialak erabiltzea; hedabideekin harremanetan egotea, etab.
Orobat, kulturartekotasunari dagozkion alderdi
hauek ere aintzat har ditzakegu:

Informazioaren zati bat edo informazio osoa

Baterako estrategia antolatu al genezake toki-

datozen zenbait hizkuntzatara itzultzen badu-

kulturartekotasunari begira albisteak arduraz

lurraldearen ezaugarri soziolinguistikoekin bat

gu, bestela baino modu efektiboago batean
iritsiko al zaio kolektibo hartzaileari?

Komunikazio eta informazio ohiko bitartekoak
eta erabiltzeko modukoak balia al ditzakegu?

ko komunikabideekin edo kazetaritza eskolekin,
aurkez daitezen?

Hiriko erreferenteren baten laguntza izan al dezakegu, tokiko enbaxadore izan dadin kulturartekotasunaren alde eta proiektua babesteko?

Herritar guztiengana heltze aldera, hurbiltasu-

Kulturarteko jarduera berriak sortzeko gauza

tu al dezakegu informazioa? (Zenbait bide era-

(Partaidetza anitza edo kulturarteko testuin-

nez eta denentzat egoki izateko moduan banabiliz, hainbat kolektiborentzat egokitua, etab.).

Hizkera inklusiboa eta estereotipoetan erori
gabeko irudiak erabili al ditugu, genero ikuspe-

al gara, hedabideen interesa piztuko dutenak?
gurua erakusten dutenak, estereotipoak kolokan jartzen dituztenak, errealitatearen iruditegi berriak proposatzen dituztenak...).

gia kontuan hartuta?

Bidea prestatu al dezakegu, proiektuan da-

Proiektua gauzatzean sortutako ikusizko mate-

komunikazio materialak sortzen parte har de-

rialek, ikus-entzunezkoek, eta inprimatutakoek

tartean dauden talde kulturalen irudi erreala
eta positiboa ematen al dute?

Proiektua gauzatzean sortutako ikusizko ma-

biltzan kolektiboek proiektua diseinatzen eta
zaten?

Harrera prozesuak erraztu al ditzakegu, parte

hartu nahi dutenei informazio zehatza emanez?

terialek, ikus-entzunezkoek, eta inprimatu-

Eztabaida berriak pizteko gai al gara, migrazio

garapenari egiten dioten ekarpena adieraz-

biltzetik urrun daudenak?

takoek tartean dauden talde kulturalek tokiko
ten al dute?

fenomenoa sufrikarioaren ikuskizun gisa era-
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Arrazakeriaren aurkako partaidetzako komunikazio
sozialarekin bat,26 gure komunikazio prozesuaren
emaitzetan gizarte arauak, indarreko politikak, kultura, eta garapenaren testuingurua kontuan hartu
behar dira, erreferentzia esparru berriak eta errealitatea interpretatzeko iruditegi berriak eraikitzeko.
Beharbada, beharrezkoak diren beste eztabaida
batzuk sortzen lagundu dezakegu, eta, horien bidez,
hegoaldeko mugatik ihesean, aurrera egin genezake gizarte inklusiboak eta kulturartekoak eraikitzeko bidean.

Ebaluazioa

•

Proiektuaren emaitzak eta helburuak erdietsi
al diren (EFIKAZIA), eskura zeuden baliabideak
erabiliz (EFIZIENTZIA).

•

•

Epe luzerako eraginak, positibo eta negatiboak,
espero zirenak eta ustekabekoak, zuzenean zein
zeharka sortu direnak (INPAKTUA).
Emaitzek denboran zehar iraungo al duten
(IRAUNKORTASUNA).27

•

Bultzatu al dira herritarrek elkar topatzeko eta

aintzat hartzeko, hala emaitza positiboei nola

•

Nola sustatu da kulturarteko gaitasunak barne-

Partaidetza prozesua eta talde kultural bakoitzak

•

Kulturarteko bizikidetzaren eta ahalduntzearen

prozesuan txertatuta dagoen ekintza ebalua dezakegu.

Zer ikasi atera daiteke hurrengo jarduketetan
akats posibleei buruz.

egindako ekarpena azter daitezke.

Kultur talde bakoitzaren premia espezifikoei erantzuteko esleitu diren baliabideak azter daitezke.

Proiektua gauzatutakoan, esku hartze osoa aztertu
beharko da. Horretarako, proiektuan zehar sortutako informazioa aztertu eta tratatuko da, era objektibo eta sistematikoan. Ariketa horren oinarria, hein
handi batean, aurretik egindako jarraipen prozesua
da, eta, horren bidez, hau jakin ahalko dugu:
Helburuak bat etorri al diren testuinguruarekin
eta premiekin (EGOKITASUNA).

Zer ekarri du proiektuak, gaitasunak eta ahal-

Ekarpena egin nahi zaion gizarte eraldaketako

7.4. Ebaluazioa

•

•

Kolektibo onuradunen artean eta erreferent-

ziazko testuinguruan gerta daitezkeen aldaketak
azter daitezke:

•

Zerk egin du hobera proiektuan ibili direnen bizitzan?

Buraschi, D, Aguilar-Idáñez
M.J. eta Zapata V.M. (2016). Comunicación social antirracista
participativa: la propuesta metodológica de los laboratorios
dialógicos de la red antirrumores en Tenerife [Arrazakeriaren
aurkako partaidetzako komunikazio soziala: zurrumurruen
aurkako sarearen elkarrizketa

26

laborategien proposamen metodologikoa Tenerifen], Publicación Documentos de Trabajo
Seminario Permanente de Ciencias Sociales,11. zk., 12. or.
Garapenerako laguntza
ebaluatzeko irizpideak, ELGAren arabera.Hemendik hartu
da https://n9.cl/z98p2

27

menak areagotzea dela eta (ahalduntzea)?

parte hartzeko prozesuak?

ratzea eta haietan trebatzea?

harira, zer ondorio izan ditu instituzioetan, erakundeetan, eta herritarren artean?

•

Zer neurritan murriztu dira kultur kontuek eta

•

Sustatu al dira aniztasunarekiko errespetua,

generoak eragindako desberdintasunak?

interakzio positiboa, eta kulturarteko elkarrizketa? Eratu al dira kulturarteko topaketetarako
espazioak?
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Ebaluazioak kontuak emateko betebeharra dakar,
bistan denez. Halaber, partaideekin kulturarteko
elkarrizketari berriz heltzeko aukera ere bada, eta
emaitzei buruz hausnartzekoa ere bai. Hala, prozesuaren beraren bitartez ikasi ez ezik, ikasitakoa abian
diren proiektuetan edo ekimen berrietan txertatu
ere egin daiteke; eta gizarte eraldaketarako premia
edo aukera berriak detektatu; eta tartean dauden
partaide eta gizarte eragileen kulturarteko ahalduntze prozesuak elikatu; eta lortzen diren emaitzak instituzionalizatu, administrazioko sailetan zehar
heda daitezen, ekintza berriak sustatu eta haien
inspirazio iturri izan daitezen; eta ekarpenak egin
kulturarteko ezagutzari eta jardunbide onei. Gainera, hedapen eta komunikazio lan handia egin daiteke amaitzean, beste sektore batzuetara heltzeko,
talde kulturaletara, gizarte zibileko erakundeetara,
erakunde akademikoetara, etab.

7.5. Un elemento central: La participación
Ikusi denez, ikusi ere, PARTAIDETZA oso garrantzitsua da kulturarteko jarduketa guztietan. Kulturarteko proiektuak diseinatu, garatu, abian jarri eta ebaluatzeko faseetan komunitateei kontsultak egitea
eta haiek parte hartzea funtsezkoa da arrakasta
lortzeko, eta gizarte eraldaketako ondorioek denboran zehar berean jarraitzen dutela eta bizikidetza benetan hobetzen dutela ziurtatzeko.
Baina partaidetza aktiboaz eta benetakoaz mintzo gara, zera bideratzen duenaz: «Presente ego-

tea, parte izatea, kontuan hartua izatea zerbaitegatik eta zerbaiterako, tartean sartzea, esku
hartzea, etab. Parte hartzea eragitea da, nork
bere gain hartzea dagokion ardura. Partaidetza
subjektuak eta taldeak ezinbestean lotzen dituen
prozesu bat da; norbaitek zerbaiten parte hartzeak harremanetan jartzen ditu norbait hori eta
tartean dauden besteak. Partaide izateak eragile
kide izatea dakar, lankide, egile kide, erantzunkide...». 28
Izan ere, kulturarteko bizikidetza benetan lortuko
badugu, udalerriko edo uharteko erakundeek, sektore pribatuak, taldeek eta komunitate nagusiek
era aktiboan parte hartzea sustatzeko gauza izan
behar dugu.
Kulturarteko hirien sareari jarraikiz, herritarren kulturarteko partaidetzak esan nahi du herritarrak
parte hartzera gonbidatuta daudela, herritar diren
aldetik, eta horrek dakarren aniztasuna kontuan
hartuz. Era horretan, etorkina izateak edo gutxiengo
kultural bateko kide izateak ez lekarke parte hartzeko oztoporik, adinak, sexuak, sexu orientazioak eta
abarrek ekarri behar ez luketen bezala. ICCren “Participation in Intercultural Cities” artikuluarekin bat,
«pertsona guztiek parte hartzeko abileziak, ezagutza, konfiantza eta aukerak lituzketen hiriak eraiki»
behar dira, batik bat bakoitzari eragiten dioten erabakietan, sorterria eta bertan bizitzeko egoera zein
diren bazterrean utzirik. Halaber, horrelako hirietan,
«agintari publikoek askotariko partaidetzaren alde
egin beharko lukete».29

Giménez, C. (2002). Dinamización comunitaria en
el ámbito de la inmigración
[Dinamizazio komunitarioa
immigrazioaren esparruan],
hemen: en M.J. Rubio y S.
Monteros
(koordinatzaileak). Exclusión social. Teoría
y práctica de la intervención
[Gizarte bazterkeria. Esku
hartzeko teoria eta praktika],
Madril: CCS.
28

Kaleidos sarea (2019). El
desarrollo de procesos participativos interculturales en el
ámbito local. Red de Ciudades
Interculturales [Kulturarteko partaidetza prozesuen
garapena tokiko eremuan].
RECI, 7. or.
29
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AUKERA
BERDINTASUNA

Eskubideak gauzatu daitezkeela ziurtatzea

eta desberdintasunak
konpentsatzea

Parte hartzeko benetako

aukera berdintasuna eragozten duten oztopoak
desagerraraztea

ANIZTASUNA
Aniztasuna aitortzea, enfasia er-

kidea den horretan jarriz, herritar

KULTURARTEKO
IKUSPEGIA

gisa batzen gaituen horretan

Aniztasuna ezagutu eta neu-

rtzea partaidetza prozesuetan

Kulturarteko ikuspegitik, herritarren partaidetzak
gorago adierazi diren oinarrizko hiru printzipioak
ditu funts: berdintasuna, aniztasuna errespetatzea
eta interakzio positiboa, Hartara, partaidetza benetan gauzatzeko, ezinbestekoa dugu hau guztia: herritar guztien eskubideak, betebeharrak eta
aukerak benetan berdinak izango diren testuin-

INTERAKZIOA
Hainbat sorterri eta profil

soziokultural dituzten pertsonen
arteko harremanen garrantzia
Interakzio positiboa sustatzea,
partaidetza prozesuen bidez

guru bat ziurtatzea; aniztasuna zentzu zabalean
aitortu eta errespetatzea, aniztasun soziokulturalaren ondoriozko aukerei etekina ateraz; eta interakzio positiboa baliatzea, batzen gaituen hori
azpimarratuta, eta partaidetza prozesuen xedea
partaide guztientzat esanguratsua izateko premia
gogoan harturik.

Iturria: Kaleidos (2019)
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Argudio ugari daude partaidetza anitza eta plurala
sustatzeko,30 eta ugari dira, halaber, halako partaidetzak dakartzan onurak, kulturarteko gizarteak
eraikitzeko bidean. Hala eta guztiz ere, ahalegin gehigarriak egin behar izaten dira partaidetza hori dinamizatu eta abian jartzeko. Gure kulturarteko gaitasunak erabili ez ezik, neurri hauek ere kudeaketan
lagungarri izan daitezke:

•

Adostea partaidetza zer den guztiontzat.

•

Kulturarteko talde profesionalak proiektuan
sartzea.

•

Espazio erosoak sortzea, partaidetzaren mesedetan (talde kulturalen arabera, talde erlijiosoen arabera, sexuaren arabera, adinaren arabera, etab.).

•

Komunikazioa eta kulturarteko elkarrizketa sustatzeko neurriak hartzea: aldi bereko interpretazioa, kulturarteko bitartekaritza, erreferentziazko
espazioekin elkarlanean aritzea, etab.

•

Emakumeek eta gizonek berdintasunez parte
hartzeko neurri zehatzak txertatzea.

•

Ordutegiak malguak izatea eta ulerkor agertzea
egoera zailen aurrean.

•

Laguntzeko zerbitzuak ematea: haurren zaintza,
eskolarako errefortzua, etab.

•

Kontsulta egin eta parte hartzeko prozesuak
dibertsifikatuak izatea (parte hartzeko zenbait

bide, estiloak, kokapenak), askotariko herritarrengana heltzeko.

Kulturarteko proiektuan parte hartzea ezinbestekoa da, arrakastatsua izango dela ziurtatzeko eta,
tartean dauden eragile guztien artean, ikaskuntza
partekatua zein kulturarteko gaitasunetan trebatzea sustatzeko. Kulturarteko bizikidetza kudeatze
aldera, erakunde publikoek lider moduan jardun
behar dute. Era berean, tokian tokiko eragile giltzarriek parte eta esku hartu behar dute; esate
baterako, hainbat esparrutan diharduten askotariko gizarte erakundeek, hezkuntzarekin lotutako
erakundeek, erakunde erlijiosoek, entitate pribatuek, eta enpresa entitateek.

Informazio gehiago nahi
izanez gero, ikusi hau:
Kaleidos sarea (2019).El
desarrollo de procesos participativos interculturales en el
ámbito local. [Kulturarteko
partaidetza prozesuen garapena tokiko eremuan].
RECI, 10-11 or.

30
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Zalantzarik ez dago askotariko gizarte erakundeek
nolako zeregin garrantzitsua duten harrera prozesuan, integrazioan, eta kulturarteko bizikidetzaren
sustapenean. Horrelako erakundeek etorkinentzat
egiten dituzten jarduerak esperientzia eta ezagutza iturri ezinbestekoa dira, eta arduradun politikoek nahiz udal teknikariek balia ditzakete, eta baliatu egin behar dituzte. Horretarako, elkarlanean
jarduteko era berria bilatzeaz gain, lankidetza publiko-sozial ere susta dezakete.

erakundeek batera eta koordinatuta lan egin behar dugu. Bestalde, nork bere jarduerak modu kritikoan aztertu behar ditugu, tokiko programa eta
jarduketetan kulturarteko betaurrekoak txertatzeko, eta, horrenbestez, baita kulturarteko mainstreaminga ere, eguneroko kudeaketan eta zereginetan.

Erakundeak etengabe egokitzen dira askotariko
gizarte aldakor honen testuingurura eta errealitatera. Esperimentatu egiten dute, eta ikasten dutenak aukera ematen du barnean hartzen dituen
gizarteen kohesioa sendotzeko. Gogoan izan behar dugu erakunde horiek tokiko garapenari eta
gizarteratzeko prozesuen eraketari egiten dioten
ekarpena, eta ustiatu ere egin behar dugu, kulturarteko gizarteen kudeaketa errazte aldera. Hori
dela bide, erakundeen kulturarteko gaitasunak
hobetu ditzaten bultzatu beharko da, orobat, eta,
hala, kultura aniztasuna eraginkortasunez aintzakotzat hartuko dutela ziurtatuko da, ezein proiektu eta jarduketatan.

Gainerako gizarte eragileek kulturartekotasun
irizpideez jardun dezaten bultzatu beharra dago
udal barneko eremuetatik. Horren garrantziaz jabetu behar dugu, alde batera utzita udal egiturak
zer neurritan ematen digun beharrezko laguntza;
alegia, alde batera utzita integrazioa sustatzeaz
arduratzen den eta aholkuak eman ditzakeen
departamentu edo sail espezifikorik dagoen edo
ez. Orobat, horretaz ohartu behar dugu, nahiz eta
zeregin horretan aritu daitekeen lanpostu zehatza egon geure taldean, edo, are, kanpoko entitateen esperientzia eta ezagutza erabili behar dugun horretarako.

Azken batean, tokiko arduradun politikoek, teknikariek, eta zerbitzuak eman ditzakegun gizarte

Administrazioa prozesuaren buru izan dadin, oinarrizko bi tresna ditugu: kontratazio publikoa, eta entitateentzako laguntzen edo dirulaguntzen lerroak.

Jarraian, proposamenak aztertzean aintzakotzat
har ditzakegun zenbait ideia eta jarraibide erraz
eta orokorrak jasoko ditugu. Kudeatu ohi ditugun

Inoiz otu al zaigu udalerriko edo uharteko kontratazio politika mesedegarria den
profil inklusiboak dituzten enpresa edo
erakundeentzat?
Ildo horretan doazen klausulak edo esleipen
irizpideak txertatu al daitezke?
Horrelakoak gauzatzeko baldintza espezifikoak finkatu al daitezke?
Eta udaleko zure arlo edo zerbitzuak egiten dituen laguntza eta dirulaguntzen deialdietan?
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kontratu publikoak esleitzean erabil daitezke, edo,
bestela, udal sailen laguntza eta dirulaguntza nominatiboen deialdien bitartez finantzatzen diren
proiektuak hautatzen direnean.

•

Kultura aniztasuna sustatzeko barne politika izatea lantaldeetan (kultura anitzeko taldeak).

•

Zerbitzu emaileak frogatzeko moduko eskarmentua izatea kultura aniztasunean.

8.1. Zenbait kontsiderazio,kulturartekotasuna kontrtazio publikoaren bidez sustatzea dela eta

•

Giza taldeak kultura aniztasunari buruzko prestakuntza espezifikoa (ikastaroak, gradu ondokoak, masterrak, doktoregoak...) edo froga
daitekeen lan eskarmentua izatea.

•

Ziurtagiri edo aitorpen ofizialen bat izatea, edota
entitate publiko batek emandako homologazioa.

KONTRATUAREN XEDEA: kontratuaren xedea zehaztean, aurkezten diren proposamenetan kulturarteko ikuspegia zeharka jasotzeko beharra aipa daiteke argi eta garbi.

•

Aniztasuna kudeatzen eta kulturarteko bizikidetza sustatzen diharduten eta tokiko esparruan
edo komunitatean erreferentzia diren erakunde
edo instituzioen bermea izatea.

ZERBITZU EMAILEEN KAUDIMENA: incluir condiciones
relacionadas con el perfil, la experiencia y el posicionamiento institucional de las prestadoras del
servicio en relación con la mejora de la convivencia
y la promoción de la interculturalidad, intentando
que alguna/s sea/n de adscripción obligatoria:

ESLEIPEN IRIZPIDEAK: Oro har, baztertzekoak dira
komunitateen kultura aniztasuna eta bestelako
aniztasuna egoki adierazten ez duten hizkera edo
irudiak dakartzaten proposamenak. Hori da, hain
zuzen ere, zerbitzu emaileek kultura aniztasunarekin eta kulturarteko bizikidetzarekin duten konpromiso maila azaleratzen duen lehen adierazlea.

Era praktikoan hurbilduz, hona hemen kontratazio
publikoko prozesuetan txerta ditzakegun zenbait
kontsiderazio:

•

Irabazi asmorik gabeko entitateen kasuan, bizikidetza hobetzea eta kulturartekotasuna sustatzea gizarte xedearen parte izan daitezke, eta
berariaz aipa dezakete zerbitzu emailearen estatutuetan edo plangintza agirietan.

•

Aniztasunari eta kulturarteko bizikidetzari buruzko
plan espezifikoak izatea.

Ezingo dira onuradun edo entitate kolaboratzaile izan jaiotze, arraza, sexu, erlijio, iritzi edo beste
edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo
sozialengatiko diskriminazioak eraginda zigor administratibo edo penala jaso duten entitateak eta
pertsona fisiko edo juridikoak.
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Proposamenak aztertzeko bestelako irizpideak jasotzea, kulturarteko ikuspegia esku hartzeko proposamenetan txertatzearekin zerikusia dutenak.
Esate baterako, hauek:

•

Diagnostiko soziokultural bat ere jasotzea, esku
hartuko den esparruko talde etnikoek eta erabiltzaile izan daitezkeenek paira ditzaketen
arrakalen harira, izan eskubideena, gaitasunena, partaidetzarena, etab.

•

Proposamenen alderdi berritzaileak nabarmentzea, aniztasuna onura erreala eta zehatza
dela islatzeari begira.

•

Ikuspegi intersekzional zabalagoa txertatzea, eta,
horren barnean, beste ikuspegi batzuk ere aintzakotzat hartzea; adibidez, genero ikuspegia eta
giza eskubideen ikuspegia.

•

Proposatzen diren jarduerek kulturalki anitzak diren herritarrak ahalduntzeko prozesuak sustatzea.

•

Proposamenen barruan, bizikidetza hobetu eta
kulturartekotasuna sustatzeko estrategia, ekintza edo neurrien bideragarritasun eta iraunkortasun soziala aztertzea.

•

Esku hartuko den komunitate edo espazioetako
kultura aniztasunari buruzko datuak jasotzea,
talde kulturalen eta etnikoen arabera, eta zenbait azpitalderen arabera (sexua, adina, etab.).

•

Kulturarteko partaidetza errazten edo sustatzen duten metodologia egokiak planteatzea.

•

•

Kulturarteko espazio komunitarioen garapena
edo dinamizazioa sustatzea, antolatzeko, elkarri
eragiteko, parte hartzeko, eta trukean aritzeko.

Estrategia, ekintza edo neurri horiek ezartzeko
behar diren baliabide materialak, giza baliabideak eta baliabide teknikoak edukitzea.

•

Talde teknikoak kulturaniztunak eta profesionalak izatea, eta aniztasuna kudeatzeari edo
kulturarteko gaitasunei buruzko prestakuntza
edukitzea.

•

Esku hartzeen inpaktua ebaluatzeko adierazle
zehatzak finkatzea, bizikidetza hobetzeari eta kulturartekotasuna sustatzeari begira.

•

Kulturarteko komunikazio plana edo estrategia
proposatzea, proiektuaren edo jarduketaren mugarri nagusiak hedatzeko eta aditzera emateko.

•

Talde edo kolektibo etniko eta gutxiengo kultural,
zaurgarri edo baztertuei ezagutzak edo gaitasunak transferitzeko prozesuak ere jasotzea.

•

Hizkuntzen erabilera (eta beste kultur adierazpide batzuena) sustatzea, aniztasunaren adierazpen eta gizarte kohesioko elementu erkide diren aldetik, hala hizkuntza ofizialen kasuan nola
esku hartuko den eremuko herritarrentzat garrantzitsuak diren beste batzuen kasuan.
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8.2. Zenbait kontsiderazio, kulturartekotasuna laguntza publikoen deialdien eta
lerroen bidez sustatzea dela eta
Era berean, proiektu baten baremoa ezartzeko irizpideak finkatu behar direnean, honako ezaugarri
hauek kontuan izan ditzakegu, kulturartekotasuna
gogoan aztertzeko aukera emango digute eta:

31
Jarraian aurkeztuko dugun proposamena berrikuspen eta azterketa xehe baten
emaitza da. Horren barnean,
tokiko erakundeetan, autonomia erkidegoetan, estatuan eta Europan abian diren
laguntza eta dirulaguntza
publiko eta pribatuen deialdiak eta lerroak jorratu dira,
kulturartekotasuna sustatzea
berariaz kontuan hartzen dutenak, dela lehentasun sektorial gisa dela zeharka.

Aztertu beharreko ezaugarriak, ebaluazio teknikoa egitean31

Erakundeen konpromisoa, bizikidetza hobetzeko eta kulturartekotasuna sustatzeko (entitateen estatutuetan, plan estrategikoetan, politiketan eta beste agiri batzuetan islatzen da).

AURREKARIAK
ETA
JUSTIFIKAZIOA

Erakundeen eskarmentua: kulturarteko lanean eginiko ibilbidea (gauzatu dituzten proiektuak; ordezkatzen dituzten edo bidean
laguntzen dieten kolektiboak).

Diagnostiko soziokultural bat egitea, esku hartuko den esparruko talde etnikoek izan daitezkeenek paira ditzaketen arrakalen harira, izan eskubideena, gaitasunena, partaidetzarena, etab.

Kulturari begira askotarikoak diren taldeek parte hartzen al duten diagnostikoa egin eta esku hartzea diseinatzeko faseetan.

Helburuak eta emaitzak planteatzen direnean, hona hemen zer bilatu:

•

Kulturarteko bizikidetza sustatzea (giza eskubideak errespetatzea, berdintasuna, kultura aniztasuna aitortzea, interakzio
positiboa).
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HELBURUAK,
EMAITZAK ETA
ADIERAZLEAK

•

Gizarte kohesioa egituratuko duten herritartasuna eta partaidetza demokrazia eraikitzea.

•

Modu aktiboan aurre egitea arrazakeriari, xenofobiari, intolerantziari, diskriminazioari eta gorrotoaren diskurtsoei, balioak azpi-

•

Emakume migratzaileak eta gutxiengo etnikoak ahaldundu daitezen sustatzea.

marratzen dituen heziketa baliatuz.

Esku hartzeak komunitarioak eta bi noranzkokoak izatea.
Kulturarteko adierazle espezifikoak garatzea, esku hartzearen jarraipena egin edo hura monitorizatzeko, eta emaitzak edo hel-

buruak zer neurritan erdietsi diren neurtzeko.

Hainbat sorterritako jendeak zer neurritan parte hartzen duen esku hartzeak gauzatu, jarraipena egin eta ebaluatzeko faseetan.
Ekintza komunitarioko eta sare laneko metodologiak garatzea, hainbat gizarte eragile barnean hartzen dituztenak.
Harrerarako, elkar topatzeko, esperientziak partekatzeko, eta interakzio positiborako espazioak eta prozesuak eratzea, hainbat
kulturatako pertsonek edo kolektibok elkar ezagutu eta aitortu dezaten, lotura eta nortasun erkideak eraikitze aldera.

Kulturarteko komunikazioa bultzatzea eta inklusioko, elkarrizketako eta ezberdintasunak modu aktiboan errespetatzeko jarrera

solidarioak sustatzea, baita taldeko balio zibiko eta komunitarioak ere, gatazkak prebenitu, erregulatu, konpondu eta eraldatzeko.

METODOLOGIA
ETA BALIABIDEAK
/ BIDERAGARRITASUNA ETA
IRAUNKORTASUNA

Estrategiak garatzea, migratzaileen gaineko estereotipo negatiboak, zurrumurruak eta aurreiritziak desaktibatzeko.
Proposamenen alderdi berritzaileak jasotzea, aniztasuna onura erreala eta zehatza dela islatzeari begira.
Esku hartzearen barnean, bizikidetza hobetzeko eta kulturartekotasuna sustatzeko martxan jartzen diren estrategiak bideragarriak izatea, ekonomia, teknika, metodologia eta, batez ere, gizarte ezaugarrien aldetik.

•

Giza baliabide, baliabide material eta baliabide tekniko espezifikoak esleitzea, kulturarteko bizikidetza sustatzearekin lotutako

•

Esku hartzea egingo duten taldeen edo pertsonen aniztasuna eta profil akademiko edo profesionala.

•

Komunitatean aldaketa eragile moduan dihardutenek gaitasunak barnera ditzaten sustatzea.

•

Partaidetza prozesu komunitarioak hainbat espaziotan bultzatzea (hezkuntza, osasungintza, kulturak, kirola, gizartea, erlijioa...).

estrategiak garatzeko.
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•

Hizkuntzak aniztasunaren adierazpen eta gizarte kohesioko elementu erkide gisa erabiltzea, hala hizkuntza ofizialak nola esku

•

Tokiko beste erakunde eta instituzio komunitario batzuk esku hartzeetan inplikatzea eta haiekin koordinatzea.

•

Esku hartzeak tokiko beste ekimen komunitario batzuekin osatzea eta sinergiak sortzea.

hartuko den eremuko herritarrentzat garrantzitsuak diren beste hizkuntza batzuk.

Kulturarteko esku hartzeek iraun dezaten beharrezkoak diren oinarriak, ekonomia, teknika, metodologia eta ingurumenari begira,
eta, batez ere, instituzioei eta politikari begira.

METODOLOGIA
ETA BALIABIDEAK
/ BIDERAGARRITASUNA ETA
IRAUNKORTASUNA

•

Esku hartzeak zer neurritan dauden sartuta komunitateko edo tokiko kulturarteko bizikidetza sustatzeko politiketan eta estrate-

•

Konpromisoak, aliantzak eta sarean lan egiteko proposamenak finkatzea, proiektuak aurrera jarraituko duela ziurta de-

•

Ahalduntzeko edo gaitasunak barneratzeko prozesuak txertatzea, kulturalki askotarikoak diren taldeentzat eta herritarren azpi-

•

Proiektua erreplikatzeko edo ugaritzeko aukerak.

gietan, edo zer neurritan datozen haiekin bat.

zaketenak.

talde zehatzentzat.

Esku hartzea partaidetzaz ebaluatu edo sistematizatzeko ekintzak aztertzea. Haietan, bizitako prozesuak eta inpaktua jorratuko
dira, kulturarteko bizikidetza hobetzeari erreparatuz.

Kulturarteko bizikidetzaren adierazle espezifikoak garatzea, esku hartzearen inpaktua ebaluatu eta prozesuak sistematizatzeko.

EBALUAZIOA
ETA INPAKTUA

Kulturarteko esku hartzearen efektu biderkatzailea, inpaktu sozialaren kariaz.
Espazioak eta tresnak sortzea, esku hartzearen ondorioz ikasitakoa jaso eta sistematizatzeko, beste eragile batzuekin edo beste
espazio batzuetan partekatzeko modukoak badira.

Esku hartzea zer heinetan erreplikatu daitekeen kulturarteko beste espazio eta testuinguru batzuetan.
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Konpromisoa eta borondate politikoa ezinbestekoak dira kulturarteko gizarteak sustatzeko. Are
gehiago, tokiko lidergo ausarta behar da, ezbairik
gabe, kudeaketari berrikuntza handiak gaineratzeko gai dena, etorkizuneko gizartearen premiei egoki
erantzungo badiegu.

daketako prozesuan kontziente aritu nahi badu,
aniztasun tekniko eta kulturalaren kudeaketa
txertatu behar du dagozkion sektore guztien politiken diseinuan, aplikazioan, jarraipenean, eta
ebaluazioan, eta luze gabe heldu behar dio lan
horri, ahal dela.

Arduradun politikoen konpromisoa eta inplikazioa
giltzarri dira. Administrazioaren barnealdean ez
ezik, haien irmotasunak inpaktu nabarmena izango du kanpoko eragileen artean ere: hedabideak;
gizartean, ekonomian eta kulturan garrantzitsuak
diren eragileak... Zeregin horretan, aniztasunarekiko jarduera publiko positiboak gara daitezen eta
iraun dezaten bultzatu behar dute.

Kulturarteko gobernantza hautatzen bada, lidergo sendoa eta konpromiso politikoa behar dira,
hau lortzeko:

Europako Kontseiluak ohartarazi du Europako gizarteek ikaskuntza gizarte bihurtu behar dutela. Interakzio eta komunikazio mota berrietara ohitu behar
dute, baita giza talde berri eta ezberdinetara ere,
etorkinak eta errefuxiatuak barne. Ildo horretatik, integrazio politiken oinarrian dauden eta bereziki kritiko diren bi prozesu aipatzen ditu: desberdintasunak
desagerraraztea, eta gaitasunak barneratzea.
Gobernu batek arduraz eta konpromisoz jokatu
nahi badu, eta gizarte dibertsifikazioko eta eral-

•

Tokiko kudeaketan, herritar guztientzako udal
programa orokorrei etekina atera ahal izatea, gutxiengo etniko eta kulturalen integrazioa
sustatzeko, kolektibo horien premia espezifikoei
erantzuteko ezartzen diren ekimenez gain.

•

Eragile instituzional, sozial, publiko eta pribatuek
behar dituzten sentsibilizazioa eta gaitasunak
ematea.

•

Aniztasunaren diskurtso positiboa eraikitzea,
eta kulturari begira askotarikoak diren pertsonek garapen ekonomikoari eta tokiko garapenari egiten dieten ekarpena azpimarratzea.

•

Interakzio sozialerako eta herritarrek parte

Erantzukizun politikoa dutenen zeregina,
kulturarteko sustatzea dela eta

hartzeko espazioak sor daitezen bultzatzea,
kulturaniztunak badira.

•

Jarduketa ausart eta berritzaileak sustatzea, esparru normatibo eta juridikoak ematen dituen
aukeren barruan.

•

Esperientziak tokiko beste gobernu batzuekin
partekatzea, eta elkarlanerako aliantzak eta sareak finkatzea, ezagutza eta ikasbide erkideak
sor daitezen laguntzeko.

•

Ezberdintasunetara irekita dagoela eta aitortzen dituela zabal eta tinko adieraztea, jarrera
sendoak erakutsiz eta adierazpen publikoak eginez, eta, halaber, gizarte kulturaniztunaren aberastasunari balioa ematea.

•

Eskubide, betebehar eta gizarte aukera berdinen alde egitea.

•

Azken batean, XXI. mendeko gizartea, funtsean,
kulturaniztuna dela, eta gure konpromisoa gizartea kulturarteko bihurtzea dela.
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BILBOKO UDALAk, Ellacuria Fundazioarekin elkarlanean, etorkinen elkarteak indartzeko programa
bat du abian. Etorkinek bultzatutako elkarteak egiturazko baldintza jakin batzuen pean daude, eta
baldintza horiek zaurgarritasun handiko egoerak
dakartzate, haien partaidetza mamitzeko garaian.
Horren ondorioz, programak autonomia sustatzea
du xede, elkarteen kudeaketan eta funtzionamenduan, baita elkarte horiek Bilboko partaidetza mapan sendotzea ere. Programaren barruan bideratzen diren jarduketetan, elkarteak indartzea bilatzen
da; gaitasunak eman nahi zaizkie, eta bidean zehar
lagundu, bai barneko kudeaketan bai kanpokoan.
Halaber, genero ikuspegia txerta dezaten bilatzen
da, eta hala etorkinen elkarteek eta udalerriko beste elkarte batzuek elkar topa eta elkarri eragin diezaioten bultzatzen da.
Orobat, beste ekimen batzuk ere egiten ditu Bilboko Udalak, hainbat sailen artean koordinaturik. Bestalde, Berdintasun Sailaren barnean,
«emakumeen kontrako indarkeria matxistaren
prebentziorako eta indarkeria horren biktimen
arretarako programa» dago, emakumeen aurkako indarkeria dela-eta esku hartzeko esparruan.
Programa horren kasuan, kulturarteko ikuspegia

benetan zeharkakoa izan dadin lan egiten da:
zerbitzuen zerrenda zenbait hizkuntzatara itzulita
dago; interpretazio eta itzulpen zerbitzu bat dago;
kultura aniztasuna agerian jartzeko ahalegina
egiten da, sentsibilizazio kanpainetan eta prebentzio programetan; eta kultura aniztasunaren
eta jarraibideen gaineko prestakuntza ematen
zaie gizarte langileei.
Beste proiektu batek izen hau du: «detekzio goiztiarra eta arrisku egoeretan jardutea, bereziki
zaurgarriak diren pertsonekin», Horren bitartez,
lan protokolo bat egituratu dute Udaltzaingoarekin
batera, detekziorako eta esku hartzeko mekanismo
espezifikoak formalizatu eta sustatzeko, arrazakeriarekin, xenofobiarekin, homo eta lesbofobiarekin,
edo diskriminazioarekin zerikusia duten gertaerak
edo jarrerak antzematen direnean. Xede horrekin,
esparru kontzeptuala finkatu nahi da proiektu horren bitartez, gai hauen harira: tratu berdintasunaren printzipioa, diskriminaziorik eza, eta gorrotoak
bultzatutako delituak; eremu horretan, antolamendu juridikoa urratzen duten jokabideak zehaztea; gorrotoaren adierazleak identifikatzea; eta,
horrelakoetan, poliziek jarduteko prozedura xehea
eta horren faseak egituratzea.

BILBOKO UDALA

Elkarte-laguntzari buruzko informazio gehiago hemen:
https://n9.cl/sd7ni
«Emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren prebentzioa» programari buruzko informazio gehiago:
https://n9.cl/4z71
«Arrisku-egoeran dauden pertsonen detekzio goiztiarra eta esku-hartzea» proiektuari buruzko informazio gehiago, hemen:
https://n9.cl/d5irn
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TENERIFE UHARTEKO KABILDOAK, partaidetzaz
eratu zuen bizikidetzarako esparru estrategia;
2019an onartu zen, eta 50 kolektibok eta 300 lagunek baino gehiagok parte hartu zuten. Horren jomuga bertako kultura aniztasuna egokiro kudeatzea izan zen, herritarren kulturarteko bizikidetza eta
giza eskubideak, generoa eta kulturartekotasuna
oinarri dituen ikuspegia hautaturik, horiek dira-eta
gizarte kohesioa eta garapena lortzeko funtsezko
orientabideak.
Lan hori agiri soil batean jaso da. Hartan, proposamenaren erreferentziazko esparru kontzeptuala eta normatiboa antolatzen da; «Tenerife vive
diversidad», esparrua partaidetzaz prestatzeko
metodoa argi eta garbi azaltzen da; errealitatea
aztertzeko prozesua deskribatzen da; abiapuntuko
gizarte eta lurralde testuinguruaren ezaugarriak
agerian ipintzen dira; eta identifikazio prozesuan
aztertutako esperientzia batzuen berri ematen da.
Era horretan, kulturarteko bizikidetzarako esparru
estrategikoaren edukia xehe-xehe egituratzeko
ekarpenen oinarria jasota geratu da.

Bestalde, DONOSTIAKO UDALAK, Kultur Aniztasun
Bulegoaren bitartez, «Ongi etorri eskolara!» programa abian du Donostiako zenbait ikastetxetan.
Helburua hainbat herrialdetatik datozen familien
inklusioan laguntzea da, eskola komunitatetik abiatuta. Horrez gain, eskola eragile guztiak kontzientziatzea ere bilatzen da, kultura aniztasunaren alde
onak direla medio.
Horretarako, hezkuntza komunitate osoa sentsibilizatzeko lana egiten da, eta, hainbat ekintza giltzarriren artean, bidean laguntzen zaie atzerritik
etorritako familiei, bi urtetik behin egiten den «familia-laguna» programa erabiliz. Zehazki, tokiko
familia eta atzerriko familia banak bat egiten dute;
tokiko familiek iritsi berriei laguntzen diete, eta beren sareetan eta euskal kulturan sartzen dituzte.
Halaber, kulturarteko jarduerak ere egiten dira ikasgeletan; egun zehatzak ospatzen dira, kulturarteko
ikuspegiarekin; irakasleek, familiek eta udal zerbitzuko teknikariek osatutako talde motor bat eratzen
da, jarduerak antolatzeko; ikasleei buruzko kulturarteko azterlan bat egiten da (ikasleen sorterria,

TENERIFE IRLAKO KABILDOA

«Tenerife vive diversidad» proposamenari buruzko informazio gehiago
hemen: https://n9.cl/5us5
DONOSTIAKO UDALA

«Ongi etorri eskolara!» !” programari
buruzko informazio gehiago hemen:
https://n9.cl/h5z1r

57

Inspirazio iturri
zaizkigun esperientziak

hizkuntza, euskararekiko interesa, eta udalerrian
dituzten etorkizun itxaropenak jasotzen dira); eta
ikastetxeak dauden auzoetako gizarte entitateekin
elkarlanean aritzen dira, partaidetzako jarduerak
antolatze aldera, kulturarteko ikuspegiari jarraituz.
Proiektua, hasiera batean, guraso talde batek borondatez abiarazitako ekimen baten ondorioz sortu zen. Gaur egun, ordea, tokiko administrazioak
finantzatzen du.

CASTELLÓ DE LA PLANAKO UDALAk 14 urtetik 26 urtera arteko gazteen kulturarteko bizikidetza sustatzen du, diziplina artistikoak erabiliz. «InterculturArte», proiektuaren bitartez, partaidetzazko espazio
egonkorra sortu da, eta, hartan, gazteek gogoeta
egiten dute, udalerrian kultura aniztasuna nola

kudeatzen den hizpide hartuta. Lan saioen emaitzazko hausnarketak herritarrei aditzera ematen
zaizkie, askotariko proposamen artistiko komunitarioak erabiliz; adibidez, bideo-dokumentalak, argazki erakusketak, muralismoa, zapalduen antzerkia, etab.
Horretarako, sozializazio taldeak sor daitezen bultzatzen da, iritsi berri diren gazteei gizarteratzen
laguntzeko; bereziki, gazte errefuxiatuei, bidaiderik
gabeko adingabe atzerritarrei, edo sare sozialik ez
duten gazteei. Gainera, autoezagutza kulturaleko
eta interakzio positiboko espazioak sortzeko tailerrak antolatzen dira, eta, haietan, talde kohesioa
eta taldearen aniztasuna zein interes erkideak aitortzea lantzen da. Sorkuntza artistikoko tailerrak
eta ekintza komunitarioak ere antolatzen dira. Proposamen askoren xedea herritarren artean pentsamendu kritikoa piztea da.

CASTELLÓ DE LA PLANAKO UDALA
«InterculturArte» proiektuari buruzko
informazio gehiago hemen:
https://n9.cl/b7gcn
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Administrazio publikoan proiektuak garatzeko behar

diren kulturarteko gaitasunen eskuliburua kezka ze-

hatz baten ondorioz sortu da. Hain zuzen ere, Bilboko,

kulturartekotasunari; zer zailtasun edo muga topatzen
dituzten horretarako; eta eskura dituzten baliabideak
eta zerbitzuak zer heinetan diren horretarako aproposak.

Castelló de la Planako eta Donostiako udalek zein
Tenerife uharteak (Kabildoa ordezkari) denek duten

Galdetegi horren emaitzak azken txostenean bildu dira,

kezkak sorrarazi du. Hiri horiek guztiak, gainera, Eu-

eta hartan ateratako ondorioak eta egindako gomen-

ropako Kontseiluak bultzatu duen kulturarteko hirien

dioak aintzakotzat hartu dira testu hau idatzi bitartean,

sareko (RECI) kideak dira, Europako Intercultural Cities

interesgarria eta erabilgarria izango dela ziurtatze al-

programaren esparruan.

dera. Hala izatea espero dugu.

Eskuliburu hau proiektu zabalago baten barnean pres-

Ekimen hau Garapen Iraunkorreko Helburuen (GIH)

tatu da, eta, horren bidez, kulturarteko ikuspegia hurre-

barnean dago, eta 2030 Agendak dakarren etorkizun

ratu nahi zaie administrazioko profesionalei, kudeaketa

ikuspegiarekin bat dator: «Mundu justu, ekitatibo, tole-

publikoan eta tokiko gobernantzan aplikatzeko. Gainera,

rante, zabal eta sozialki inklusibo batera» garamatza,

administrazioko hainbat arlotako funtzionario publi-

«non jatorri etnikoa eta kultur aniztasuna errespetatzen

koek adierazi dituzten premia zehatzei erantzuten die

baitira, non aukera berdintasuna baitago, giza ahal-

edukiak. Horien berri eman zuten propio prestatutako

mena zeharo gauzatzeko eta oparotasuna erkidea

galdetegi batean, horren xedea hau guztia identifikat-

izan dadin laguntzeko».

zea baitzen: beren lanean, zer neurritan heltzen zaion

Haren laguntzarekin:

