


SARRERA

Historian zehar, biztanleriaren joan-etorria 
etengabea izan da eta egun ere, migratzaile 
eta errefuxiatu kopurua gorantza ari da. 
NBEren arabera, eta 2017ko abenduko 
datuei begiratuz, 258 milioi pertsona 
migratzaile daude munduan, horietatik 20 
milioi errefuxiatuak. 

Eta pertsona anitzak garen gisan, 
migraziorako zergatiak ere ugariak dira: 
arrazoi politikoak, sozio-ekonomikoak, 
gudak, jazarpen erlijiosoak, klima aldaketari 
lotutako arrazoiak, etab. 

Hala ere, migrazio mugimenduen zergatiak 
eta globalizazioa ez dira loturarik gabeko bi 
gertakari, are gehiago, prozesu migratzaileak 
lotura estua dute egun eraikitzen ari den 
globalizazio motarekin. 

Gaur egungo mundu kapitalista eta 
globalizatua gero eta eutsi-ezinezkoagoa 
bihurtzen ari den paradoxa bat dela esaten 
dute. Horren adibide da, ondasun eta 
zerbitzuen elkartrukerako erraztasunak 
izatea, eta pertsonei, aldiz, ateak eta 
mugak ixtea, Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsalaren Hitzaurreko 13. eta 14. 
artikuluetan jasotzen diren eskubideak 
ukatuz. 

Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsalaren Hitzaurreko 13. eta 14. 
artikuluak

13. artikulua
1. Pertsona guztiek dute askatasunez 
zirkulatzeko eta Estatu bateko lurraldean 
bere bizilekua aukeratzeko eskubidea
2. Pertsona guztiek dute edozein 
herrialdetatik ateratzeko eskubidea, 
baita bere lurralde propiotik atera eta 
bueltatzekoa ere.
14. artikulua
Jazarpenen aurrean, pertsona guztiek dute 
edozein herrialdetan babesleku bat bilatzeko 
eta honez probetxu ateratzeko eskubidea

Eta globalizazioak sozialki eta kulturalki ere, 
eta azken bi hamarkadetan mundu mailan 
ematen ari den krisi sistemikoa lekuko, 
desberdintasun eta baztertze sozialeko 
prozesuak azkartu ditu. Baita, gero eta 
homogeneoagoa den gizarte bat eraiki ere. 

Egoera honen aurrean kulturartekotasunak 
anitzagoa den etorkizun bat eraikitzen 
laguntzen du. Kulturartekotasunak gizarte 
dinamiko eta aldakor batean bizi garela 
gogorarazten du, historian zehar pertsonen 
arteko elkarrekintza eta herrien arteko 
mugimenduak etengabeak izan direla 
ohartaraziz eta egungo herri eta kulturak 
mendeetan zehar emandako kultur 
mestizajearen emaitza direla gogoraraziz.
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PROZESUA

Emaús Gizarte Fundazioak Ekonomia 
Solidarioa, Gizarteratzea eta Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntza ditu lan ildo, eta 
gizarte inklusibo eta kohesionatu baten 
eraikuntza kolektiboan lan egiten du, harrera 
eta kulturartekotasun bizikidetzarekin 
konprometituta.

Testuinguru honetan, eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Garapenerako Lankidetza 
Zuzendaritzarekin hitzarmenean duen 
BESARKADAK ekimenaren baitako lan 
esperientzian oinarriturik, Emaús Gizarte 
Fundazioak hainbat urte daramatza 
kulturartekotasuna eta, gaitasunen 
ikuspegitik eta giza eskubideen 
unibertsaltasunetik, honen gainean burutzen 
den kudeaketaren inguruko hausnarketa, 
partekatze eta eztabaidan.

hausnarketa prozesu baten emaitza dira. 
Izan ere, pertsona migratzaileekin lan egiten 
duten, zein pertsona migratzailez osatutako, 
eta inklusioa, harrera, akonpainamendua 
eta ahalduntzea helburu dituzten hainbat 
esperientzia eta elkarterekin interes, kezka 
eta gogoetak partekatu dira.

Era berean adierazi behar da, 
kulturartekotasun bizikidetzaren inguruko 
hausnarketarako gako eta egiteko moduak 
pentsatu eta birpentsatzeko aholku eta 
ikaspenak testuingurura egokitu behar direla 
eta beti ezin direla orokortu.

BESARKADAK ekimenak 
Gipuzkoako lurraldeko aniztasuna agerian 
jartzea du oinarri, 
pertsona bakoitzak dituen gaitasunak eta 
esperientziak partekatuz.

Ildo honetan, argitalpenean partekatzen 
diren ikaspenak kulturartekotasunaren 
arloan, bakarkako zein taldekako 
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KULTURARTEKOTASUNA

BESARKADAK ekimenaren 
testuinguruan ezinbestekotzat jotzen da 
kulturartekotasunaren kontzeptua aipatzea 
eta garatzea. Izan ere, kulturartekotasuna 
harreman eta elkarbizitza prozesuen oinarri 
dela esan daiteke. 

Egungo aniztasun kulturalaren testuinguruan 
ezinbestekoa gertatzen da begiak ireki eta 
ingurura begiratzea, “bestearen” onarpenean 
edo errespetuan oinarritzen den gizarte 
baten eraikuntzan lanean hasteko. Ezin uka 
daiteke egungo gizartea anitza dela, edo 
hala bihurtu dela denbora pasa ondoren 
mundu mailan gertatzen ari diren hainbat 
egoera tarteko. Baina kulturartekotasuna 
bermatzeko benetako harremanak eta 
elkarbizitza lortu behar dira,  gizarte 
kohesionatu bat sortzeko funtsezkoak diren 
ezaugarriak.  

Aniztasuna dagoela onartzeak, 
desberdintasunak existitzen direla onartzea 
dakar, norbanako bakoitzak  bere kultura, 
bizipen, harreman modu, bizi moduak… 
dituela onartuz. Ondokoa osotasunean 
onartzeak eta errespetatzeak, banakoaren 
ezberdintasuna onartzea dakar, eta batez 
ere, banakoa gizarteko kide berdintzat 
izatea. Honek, inguruan ditugun kultura 
anitzen aniztasuna balioztatzea dakar ere. 
Aldi berean, ezberdintasun hauen bitartez, 
pertsonek beren izatea eta identitatea 
garatzea ere errazten du. Beraz, onartzeak 
eta errespetatzeak, berdintasuna bermatuko 
dute, norbanakoaren nortasuna garatzeko 
eta pertsonen arteko harremanak sustatzeko 
funtsezko osagaiak izango direlarik. 

Era berean, eta jatorria edozein dela 
ere, norberaren identitatea ahaldundua 
izateak eramango du pertsona modu 
baikor batean aniztasunean erlazionatzera. 
Hau da, pertsona oro maila berdinean 
daudela sentitzean eta epaituak ez izatean, 
aniztasunean harremanean jartzeko eta 
elkarbizitza bat aurrera eramateko prest 
egongo da, inork identitatea kendu edo 
zapaldua izateko beldurrik izan gabe. 
Beldurrik gabe adierazteak, era berean, 
epaituak izatearen sentimendua ezabatzen 
joatea dakar. Orduan, identitate amankomun 
bat eraiki ahal izango da, kulturaniztasunean 
oinarritzen den komunitate kohesionatu 
bat posible egingo duen, pertsona, 
talde, gizarte-sistema ezberdinen arteko 
harremana bilatuz. Beti ere, errespetu eta 
onarpenean oinarritzen den elkarbizitza bat 
aurrera eramanaz eta sare amankomunak 
sortuz.

Hortaz, BESARKADAK ekimena 
kultuartekotasunaren adibide dela esan 
daiteke. Parte hartze prozesuak tarteko, 
eta norbanakoaren gaitasunetatik 
abiatuz, zein parte hartzaile ororen kultur 
aniztasuna kontuan izanik, ahalduntze 
prozesuak bultzatzen dira, maila berean 
dauden harreman sareak ahalbidetuz eta 
komunitatea sortuz.  
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PARTEKATZEA 

ETA PARTE HARTZEA
  
Pertsonen jatorria dena delakoa izanik, 
pertsona orok ditu gaitasun, esperientzia eta 
bizipen ezberdin eta propioak. Hizkuntza 
bera partekatzen ez bada ere, ohitura 
ezberdinak badira ere, eta beste kultura  bat 
izan arren jatorrian gaitasun eta bizipenak 
partekatuz, aniztasunean oinarritzen den 
giro bat partekatu ahal izango da, pertsona 
anitzak harremanetan jarriz.  

Hauen bidez, gainerakoekin erlazionatzeko 
aukera izan daiteke, espazio eta testuinguru 
ezberdinetan parte hartu eta komunitate 
baten barnean egon eta horren parte izan. 
Testuinguru ezberdinetan parte hartzeak, 
inguruan dauden elementuak eta pertsonak 
modu integral batean ezagutzeko ahalmena 
ematen du, usteak eta aurreiritziak alde 
batera utziz eta errealitate berri bat ikusteko 
eta eraikitzeko aukera bermatuz. 

Bestalde, parte hartzearen aukera 
norberaren esku badago ere, guztion 
erantzukizuna da. Hau da, pertsona guztiei 
eman behar zaie parte hartzeko aukera, 
baliabide eta erraztasunak emanaz, baita 
irakatsiz ere. Honela, parte edo kide izate 
sentimendua gailenduko da, berdintasunean 
oinarritua egongo den identitate bat 
eraikitzeko aukera bermatuz.

Parte hartzea ez da soilik norbanakoaren 
ardura, komunitatearen ardura ere bada. 
Izan ere, komunitateak definitu beharko 
du parte hartze horren helburuak zeintzuk 
diren, nola, zergatik eta zertarako, eta noski, 
nor izango den edo nortzuk izango diren 
parte hartze prozesuko subjektuak.

IKASPENAK 

IDENTITATEA ETA AHALDUNTZEA

Modu kontziente edo inkontziente batean, 
tresnak eman eta eskaintzeko joera bat 
dago mendebaldeko ikuspegi batetik, 
“gurea” den horrek gainerako pertsonentzat 
parametro bezala balio duela pentsatuz. 
Bereganatzeak, nolabait, pertsonek beraien 
identitate kulturalaren zati bat galtzera 
eramaten du, modu honetan kulturen arteko 
nagusitasun bat ezarriz.

Horrela, kulturartekotasunean oinarritutako 
gizarte bat eraikitzeko, kohesionatua, 
errealitateari egokitua, inklusioaz hitz egiten 
hasi behar da. Bizi garen aniztasunaren 
onarpena eta aintzat hartzea, nagusiki 
pertsona bakoitzak bere identitate propioa 
mantenduz. 

Norberaren identitatea mantentzeko eta 
babesteko beharrezkoa da aniztasunak eta 
elkarbizitzak esan nahi dutenaz jabetzea. 
Testuingurua ikuspegi ireki batetik eta 
erantzukidetasunetik aztertu behar da. 
Elkarbizitza baten barruan ezinbestekoa 
da, bi aldeak inklusioan lan egitea, 
hierarkizatutako erlaziorik ez onartzeko, ezta 
erlazio pasiborik ere. Horretarako, pertsona 
bakoitzaren identitateak ahaldundua egon 
behar du, pertsonak bere gaitasunak eta 
dituen ahalmenak hobetzen dituzten tresnez 
hornituz, konfiantza eta segurtasuna izanez 
erabaki hartze unetan.

Ahalduntzea, pertsona edo komunitate bat 
tresna multzo batez hornitzearen bitartez 
ematen den prozesua da, pertsonaren 
indarrak gehitzeko, gaitasunak hobetzeko 
eta norberak dituen helburuak lortzeko 
beharrezkoak diren gaitasunean eta 
indarrean konfiantza izateko kontzientzia 
garatzeko.

SENTSIBILIZAZIOA ETA 

ERANTZUNKIDETASUNA

Askotan ezinezkoa egiten zaigu gainerako 
pertsonen lekuan jartzea, guztia errealitate 
beraren parametrotik neurtzen saihestuz. 
Honen ondorioz kulturak, gizarteak, 
hizkuntzak… sailkatzera eta horien mailak 
sortzera eramaten du, berdintasunetik oso 
urrun geratuz, eta inposatutako sistemaren 
portaera berdinak errepikatuz; era berean, 
existitzen diren gizarte desberdinkeria 
berdinak sortuz, segurtasun ezak eta 
aurreiritziak.

Sentsibilizazioa, gizarte hautematea 
eta diskurtsoa mailaka eraldatzeko 
lehen ordenako tresna bat da. Bereziki, 
ingurune zehatz batean egon daitezkeen 
desberdinkeria eta ezjakintasunetatik 
sortzen diren estereotipoak eta aurreiritziak, 
pertsona migratzaile eta errefuxiatuen 
aurrean, eta errealitate hau inguratzen duen 
guztiaren aurrean.

Sentsibilizatzea pertsonen atzean 
dagoen hori ezagutzea izango da, 
berdinetik berdinera elkar ezagutzea, 
estereotipoak hautsiz, amankomunean 
lan eginez. Beharrezkoa izango da 
erantzunkidetasunean lan egitea eta 
eraikitzea. Eta guztiaz kontziente izateak, 
bestearen lekuan jartzea erraztuko du, 
enpatizatu eta ezagutu, mendebaldeko 
ikuspegi eta errealitate batetik haratago 
ikustea, existitzen den aniztasunean 
oinarritutako identitate komunitario bat ko-
eraikitzea. Beraz, pertsonak tresnaz hornitu 
behar dira, pixkanaka gure errealitatean 
existitzen den kultura aniztasunaz 
kontziente izateko.

HARRERA 

ETA HARREMAN SAREAK

Harreraz hitz egiten denean, norbanakoa 
modu integral batean ikusi behar da, 
pertsona bakoitzaren nondik norakoak 
ezagutuz, eta behar, nahi eta desioak 
erreparatuz. Hortaz, lehenik eta behin, 
errealitatea ezagutu beharko da, sentimendu 
eta nahiak ulertuz eta beharrak detektatuz, 
baita hauei nola erantzun erabaki ere. 
Horretarako, ezinbestekoa izango da 
egoera honen kudeaketa eta onarpena 
komunitatean gauzatzea, pertsona bakoitzak 
bere eginez eta elkarrekin balioztatuz. 

Komunitatea osatzen duten pertsonen 
jatorria edozein izanik ere, pertsona beti 
izan behar da erdigune, aniztasuna oinarri, 
amankomuneko nahi eta beharrak helburu 
eta elkarlanean konponbide alternatiboak 
eraiki daitezkeela aditzera emanaz. Era 
berean, ez da ahaztu behar, komunitatea 
osatzen duten pertsonen eta hauen egoerak 
anitzak badira ere, harreman sare hauetan 
pertsona guztiak maila berean daudela.

Puntu honetara iritsirik, eta norbanako 
bakoitzaren egoeraren arabera, baliabide 
eta tresnen premia funtsezkoa izango da 
eta horretarako erreferente nagusiena 
komunitatea izan behar da. Ezinbestekoa 
izango da komunitatearekin harremana 
izatea, baita inguruko eragile eta elkarteak 
ezagutzea ere. Komunitate sareak, hala 
nola, hainbat baliabide, errekurtso, espazio… 
eskaini ahal ditzake, baita aholkularitza ere. 

Esan ere, komunitate sarea konfiantzazko 
gune bat izan behar da, non sareko 
kideak elkar ezagutu, errespetatu 
eta berdintasunean aritu behar diren. 
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Hainbat kasutan, eta batik bat eragileen 
egunerokotasunari erreparatuz, bakoitzak 
berean jarduten du, gainontzeko kideen lana 
ondo ezagutzen ez delarik eta benetako 
harreman eta elkarlan bat existitzen 
ez delarik. Horregatik, pertsonak, eta 
zehatzago esanda, komunitateko kide 
berriak, komunitatearen erdigune izatea 
nahi bada komunitateko kide guztiak, 
norbanako zein eragile,  elkar ezagutu eta 
norabide berdinean egin behar dute lan, 
konfiantzazko giro batean beti. 

SARE LANA

Sare lanak mundura gerturatzeko modu 
aberasgarri berriak garatzen lagunduko du, 
sare barrura egiten den aberastasuna balio 
handikoa izanik eta era berean, kanpora 
egiten den lana, existitzen diren errealitate 
ezberdinak onartuz.

Modu koordinatuan burututako sare lanaren 
bitartez, errealitate berri bati dagozkion 
behar ezberdinei aurre egiteko prest dagoen 
komunitate kohesionatu bat sortu liteke, 
urte batzuk badira errealitate hori bizitzen 
ari garela. Horretarako, maiz partekatzen 
diren hainbat gai eta kezka ezberdin landu 
behar dira, askotan pertsona eta eragile 
guztiei kezka sortzen dien gaien inguruan 
koordinazioa, ezagutza partekatzea eta 
konponketak posible egiten dituzten 
espazioen bidez. Hau oinarrizko abiapuntu 
bat izango litzateke dekonstrukzio/ 
desikaskuntza baterako eta era berean, 
eraikuntza eta ikaskuntza bat komunitatean 
elkartua, komunikazioan.

Jakintza, esperientzia eta bizipen ezberdinez 
osatutako sare bat, bizitzen ari garen 
errealitate berri honi aurre egiten lagun 
dezakeen ezagutza iturri integral bat da. 
Pertsona guztiak beharrezkoak diren tresnez 
hornituz, aniztasunean modu berdinean 
elkarbizitza mantendu ahal izateko eta 
pertsonen onarpen integraleko kodeen 
arabera.

ONDORIOAK

Gizarte inklusibo eta kohesionatu 
baten eraikuntza kolektiboan aritzeko, 
hortaz, beharrezkoa da harrera eta 
kulturartekotasun bizikidetzari heltzea, beti 
ere, gaitasunen ikuspegi batetik eta giza 
eskubideen unibertsaltasunetik.

Testuinguru honetan, inklusioaz hitz egin 
behar da, pertsonen arteko antzekotasun eta 
desberdintasunen aberastasunaz jabetuz. 
Hau da, norbanako bakoitzaren gaitasun eta 
bizipenetatik abiatu eta beharrei erantzun 
arren, parte hartze komunitarioko prozesuak 
tarteko, norbanakoaren identitatea 
ahaldundu behar da.

Pertsona erdigunean jartzeaz gain, 
komunitatearen garrantzia ere funtsezkoa 
da. Izan ere, konfiantzazko eta gertuko 
harremanek komunitate sare sendo bat 
osatzen laguntzen dute, elkarlanerako 
eta bizikidetzarako espazioak eratuz. 
Komunitatean lan egiteak ere pertzepzio 
eta diskurtso sozialaren eraldaketa baitakar, 
berdinen artean ezagutuz, aurreiritziak 
ezabatuz eta helburu amankomunekin 
elkarlanean arituz.
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