“Espainiako Kulturarteko Hirien Sarea -RECI
(Red Española de Ciudades Interculturales)kulturarteko politika publikoak sustatzeko
konpromisoa duten Espainiako hirien eta
lurraldeen elkartea da.”
Kulturarteko hiriek konpromiso hauek hartzen dituzte:
eskubideen, betebeharren eta aukera sozialen
berdintasunaren aldeko politikak sustatzea;
bereizkeria eta diskriminazioa prebenitzea; aniztasuna
aitortzea eta balioestea, eta pertsonen arteko
elkarreragin positiboa sustatzea, batzen gaituzten
alderdiak azpimarratuz, gizarte demokratiko bateko
herritarrak garen aldetik.

2011n sortu zen RECI, eta Europako Kontseiluak
sustatutako Intercultural Cities (ICC) programari
lotuta dago. Gaur egun, Espainia osoko hogei hiri
eta lurraldek osatzen dute RECI.
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Aniztasunaren kudeaketa positiboa
bultzatzea tokiko eremuan, lurraldeen
garapen sozial, kultural, ekonomiko eta
jasangarria sustatzeko.

Hiriek adostutako urteko lan-plana
definitzen du RECIk, Europako
Kontseiluaren ICC programaren
lehentasunekin bat datorrena.

Kulturartekotasunaren balioen eta
printzipioen ikuspegi integrala eta
zeharkakoa sustatzea.

Kulturarteko hiria eraikitzeko tresna
kontzeptualak eta aplikazio praktikoak
garatzea eta zabaltzea.

Lurraldeei kulturarteko estrategiak eta
politikak garatzen laguntzea eta elkarrizketa eta praktika egokien trukea
sustatzea.

Adituen bisitak antolatzea, haien
errealitatera hurbiltzeko eta haien lana
balioesteko, eta laguntza eta
aholkularitza ematea.

Eztabaida eta elkarreragina sustatzea
maila politikoan, teknikoan eta
sozialean, gizarte zibileko eragileen
parte-hartzearekin.
Estatu mailako eztabaidan parte
hartzea eta eragitea, tokiko eremuko
esperientziatik eta ezagutzatik abiatuta.
Sarean lan egitea sustatzea Europan
eta nazioartean, kulturarteko gizarteak
eraikitzeko.
Kide diren hirien eta Europako
Kontseiluaren arteko lotura izatea.
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EUROPAKO
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130 hiri baino gehiago daude Europako Kontseiluaren Intercultural
Cities programan. RECIren antzera,
kulturarteko hirien beste estatu-sare
batzuk daude Italian, Portugalen,
Norvegian, Erresuma Batuan, Ukrainan, Australian eta Marokon.
Kulturarteko estrategiak garatzeko,
abiarazteko eta ebaluatzeko prozesuan
lagundu ahal izateko, Intercultural Cities
programak laguntza metodologikoa
ematen du, eta praktika onen datu-basea eta kulturarteko politika publikoak
ezartzeko "urratsez urrats gida" eskaintzen ditu. Horiez gain, hainbat politika
arloekin lotutako eskuliburuak eta
dokumentuak ere eskaintzen ditu.

Hirietarako lehentasunezko gaiei
buruzko mintegiak eta tailerrak
antolatzea.
Ikerketa-lanak eta gaikako materialak
edo txostenak egitea.
Hainbat lurraldetan martxan dauden
ekimenak ezagutzeko eta partekatzeko
aukera ematea.
Europako proiektuetan eta Europako
Kontseiluak sustatutako beste ekintza
eta ekimen batzuetan parte hartzea.

ZER EGITEN DUGU
● Kulturarteko Hirien Indizea.
● Eskuliburuak eta gidak: Tokiko kulturarteko politiken
implementazioa; Kulturarteko parte-hatzea.
● Hezkuntza arloko zurrumurruen aurkako gida…
● Txostenak eta dokumentuak: Kulturarteko
narratibak; Errefuxiatuen harrera....
● Zurrumurruen aurkako estrategien Indizea, Escape
roomours...
● Europako proiektuak: Communication 4 integration
(C4i), Diversity in the Economy and Local Integration
(DELI), European Pact for Integration (EPI)

47 estatu kide ditu, Europar Batasuneko kide guztiak barne. Europako
Kontseiluko kide diren estatu guztiek Giza Eskubideen Europako Hitzarmena sinatu dute, giza eskubideak, demokrazia eta zuzenbide-estatua
babesteko diseinatutako hitzarmena baita. Giza Eskubideen Europako
Auzitegiak Hitzarmenaren ezarpena gainbegiratzen du estatu kideetan.
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