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2022ko otsailean, Galdakaoko Udalak Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak 
urte horretan bertan egindako azterlan diagnostikoa argitaratu zuen udalerrian atzerritar 
jatorria duten pertsonen egoerari buruz1 . Azterlanaren helburu nagusia atzerritar jatorriko 
pertsonen errealitatea ezagutzea izan zen . Horretarako, estatistika-datuen azterketa eta 
hurbilketa kualitatibo baten garapena konbinatu ziren, udalerrian bizi diren atzerritar 
jatorriko pertsonen nahiz udalerriko migratzaileen errealitatetik hurbil dauden bertako 
pertsona batzuen pertzepzioak, balorazioak eta proposamenak jasotzeko . Hala, 
iturri ofizialetatik (Estatistikako Institutu Nazionala –EIN–, Lanbide, Estatuko Enplegu 
Zerbitzu Publikoa –SEPE– eta Gizarteratzeko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako 
Ministerioa) eratorritako datu estatistikoen azterketari hogeita bost informatzaileren 
ekarpenak gehitu zitzaizkion; horietatik hemeretzi Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko 
pertsonak izan ziren .

Diagnostiko horren ondorio nagusien artean, nabarmentzekoa da Galdakaok gizarte-
gatazka nabarmenik ez izatea duela abiapuntu nagusi, lasaitasuna eta segurtasuna 
eskaintzen dituen egoitza-esparru baten barruan . Hala ere, egindako kontsulta-
prozesuak bizikidetza-giro inklusiboa lortzeko beharra azpimarratzen du, desberdintasun 
ekonomikoei aurre egiteko, klasismoari, arrazakeriari eta xenofobiari aurre egiteko, 
gizartearen eta kulturaren aldetik askotarikoak diren populazio-sektoreen arteko 
elkarrekintza sustatzeko eta, ildo horretan, “lo egiteko herria”-ren berezko dinamikak 
gainditzeko, udalerriko gizarte- eta komunitate-bizitza sustatuz . Horretarako, bereziki 
funtsezkotzat jotzen da etorkin egoiliarren kolektiboen ekimena eta inplikazioa kontuan 
hartzea . 

Era berean, nabarmendu da Galdakao zerbitzu publiko eta baliabide komunitarioz 
hornituta dagoela, atzerritar jatorriko pertsonei arreta eta laguntza eskaini ahal izateko, 
baina, gaur egunera arte, ez duela horien artean sare-lan eraginkorra garatzeko aukera 
ematen duen erakunde koordinatzailerik izan . 

1 Azterketa diagnostikoa: Atzerritar jatorriko pertsonen egoera Galdakaon labur .eus/galdakao_diagnostikoa

AURKEZPENA
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Bertako informatzaileek eta migratzaileek adierazi dute egokia dela kultura- eta jatorri-
aniztasuna lantzea (laguntza-baliabideekin, eta hausnarketa- eta prestakuntza-prozesuak 
gauzatuz) tokiko arreta-instantzia guztietan, tratu egokia eta ez-diskriminatzailea 
bermatzeko beti . 

Azkenik, etxebizitza lortzeko zailtasunak arazo zehatz gisa bereizi dira, bertan bizi diren 
eta arreta espezifikoa merezi duten atzerritar jatorriko zenbait kolektibori modu larrian 
eragiten baitie .

Ondorio horiekin bat etorriz, Galdakaoko Udalak erabaki du Galdakaoko Udalaren 2023-
2026ko Immigrazioaren eta Bizikidetzaren Kulturarteko I . Plana egitea eta abian jartzea . 
Plan horretan, datozen urteetan esparru horretan ezarri beharreko udal-ekimenak jaso 
dira .

Plana Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak egin du, honako hauekin elkarlanean: 
Udala, udal-teknikariak, migrazioen eta gizarte-ekintzaren esparruan lan egiten duten 
elkarteak eta beren izenean kolaboratu duten atzerritar jatorriko egoiliarrak . Gainera, 
erreferentziatzat eta laguntzatzat hartu da antzeko planak dituzten beste euskal udalerri 
batzuek ematen duten informazioa2 .

Argi dago kultura-aniztasuna dagoela Galdakaon, Bizkaian eta EAEn . Gainera, eskura 
ditugun datu guztiek adierazten digute etorkizun hurbilean gizartea anitzagoa eta 
pluralagoa izango dela, atzerriko immigrazioa egiturazko fenomeno bihurtu baita, epe 
ertainerako behintzat . Horregatik, etorkin berriak hartzeko baliabideak eta energia 
behar ditugula ahaztu gabe, kultura-aniztasuna kudeatzeko eredu publiko baten aldeko 
apustua egin da; hain zuzen ere, kulturartekotasunaren aldeko apustua .

Eredu horrek berekin dakar bizilagunen arteko bizikidetzan oinarrizko hiru printzipio 
kontuan hartzea atzerriko immigraziotik eratorritako aniztasuna arrakastaz 
kudeatzeko: betebeharren eta eskubideen berdintasun-printzipioa, kultura-ohituretan 
desberdintasunerako eskubidearen printzipioa eta interakzio positiboaren printzipioa 
bizikidetza harmoniatsu, eraikitzaile, parte-hartzaile eta inklusiboaren sine qua non 
baldintza gisa .

Horrekin bat etorriz, Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta 
Bizikidetzaren Kulturarteko I . Plana bat dator eta koherentea da beste udal-plan 
batzuekin eta, EAEko testuinguru zabalagoan, kultura-aniztasuna kudeatzeko beste 
jarduketa-plan batzuekin .

2    Metodologiari buruzko atalean, udal-plan horiek zeintzuk diren zehazten da .
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Zehazki, honako plan hauei buruz ari gara:

• Herritartasunaren, Immigrazioaren eta Asiloaren Kulturarteko VI . Plana . 2022-
2025 .

• Garapen Jasangarrirako Nazio Batuen Agenda 2030 .

• Migrazio seguru, ordenatu eta erregularrerako Nazio Batuen Mundu Ituna 
2018 .

• Migraziorako Euskal Itun Soziala 2019 .

Era berean, plan hau bat dator Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuekin 
(GJH), honako hauekin bereziki:

• 1 . GJH . Pobreziaren amaiera: pobrezian bizi diren pertsonen proportzioa 
murriztea eta planetako biztanle guztiek eskubide berberak dituztela bermatzea .

• 3 . GJH . Osasuna eta ongizatea: Bizitza osasungarria bermatzea eta adin 
guztietako pertsonentzako ongizatea sustatzea .

• 4 . GJH . Kalitatezko hezkuntza: hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa 
bermatzea, eta guztiontzako etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatzea .

• 5 . GJH . Genero-berdintasuna: generoen arteko berdintasuna lortzea eta 
emakume eta neska guztiak ahalduntzea; eremu publikoan eta pribatuan 
emakume eta neskato guztien aurkako indarkeria mota guztiak ezabatuz, 
salerosketa eta sexu-esplotazioa barne .

• 8 . GJH . Lan duina eta hazkunde ekonomikoa: hazkunde ekonomiko iraunkorra, 
inklusiboa eta jasangarria, guztizko enplegua eta produktiboa eta guztiontzako 
lan duina sustatzea .

• 10 . GJH . Desberdintasunak murriztea: udalerrian dagoen desberdintasuna 
murriztea .

• 16 . GJH . Bakea, justizia eta erakunde sendoak: gizarte baketsuak eta 
justiziarako sarbide hobea sustatzea . Beharrezkoa da tratu txarrei, esplotazioari, 
salerosketari, torturari eta indarkeria mota guztiei azkena ematea, heriotza-
tasak murriztuz .
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Xedea eta ikuspegia

Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta Bizikidetzaren Kulturarteko I . 
Planak tresna operatibo bat izan nahi du, udalak udalerriko bizilagunei zerbitzu emateko 
bokazioarekin bete dezan bere eginkizuna, bizilagunen beharrei modu eraginkor eta 
hurbilean erantzunez . Kudeaketa horrek pertsonak jartzen ditu gobernu-ekintzaren 
ardatz nagusi gisa eta ikuspegi sozial irekia, inklusiboa, integratzailea eta solidarioa du, 
tratu-berdintasunaren eta gizarte-kohesioaren aldeko apustua eginez .

Eusko Jaurlaritzaren Herritartasunaren, Immigrazioaren eta Asiloaren Kulturarteko VI . 
Planak (2022-2025) ezartzen dituen ildo estrategikoei jarraituz, Galdakaoko Udalak 
lehentasunen artean jarri du kulturartekotasunaren printzipioekin koherentea den lan-
ildo bat, udalerrian bizikidetza inklusiboa eraikitzeko aukera demokratiko, bidezko eta 
berdintasunezkoena baita .

Etorkizunerako helburua da udalerrian eguneroko bizikidetza parte-hartzailea eraikitzea, 
bertan bizi diren pertsona guztien partaidetzarekin; horrela, pertsona, talde, eragile eta 
erakunde guztiek beren aukeren arabera ekarpenak egin ahal izango dizkiote kulturarteko 
bizikidetzaren etorkizun komunari .

Kulturalki desberdinak diren pertsonen kolektiboen bizikidetza harmoniatsua funtsezko 
hiru printzipiotan oinarritzen da, zeinak geroago garatuko ditugun . Hemen gainetik 
bakarrik azalduko ditugu: udalerrian bizi diren pertsona guztien tratu-berdintasunaren 
eta diskriminazio ezaren printzipioa: elkarbizitzaren joko-esparrua zuzenbide-estatua da, 
eta pertsona guztientzat eskubide eta betebehar berberak ditu; desberdintasunerako 
eskubidearen printzipioa: pertsona guztiek desberdinak izateko, desberdintasun hori 
adierazteko eta errespetatuak izateko dugun eskubidea errespetatu behar dugu, muga 
bakarra indarrean dagoen legedia izanik; eta, azkenik, interakzio positiboaren printzipioa: 
kulturalki desberdinak diren pertsonen eta taldeen arteko bizikidetza pertsona horiek 
guztiek proiektu komun bati egiten dioten ekarpenetik eta parte-hartzetik abiatuta 
eraikitzen da .

PLANAREN FILOSOFIA
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Plan honen bidez, bizikidetza harmoniatsua eta inklusiboa eraikitzera bideratutako lan 
integrala sustatu nahi da . Horrela, planaren neurriek hainbat esparru hartzen dituzte 
tratu-berdintasuna eta diskriminazio eza sustatzeko, pertsonek desberdinak izateko 
duten eskubidearen inguruan sentsibilizatzeko eta desberdintasun horiek adierazi ahal 
izateko, eta interakzio positiboko espazioak sortzeko, horren bidez udalerrian bizi garen 
guztiok auzo-bizikidetza eraikitzeko egunerokoan ekarpenak egin ahal izateko .

Helburuak

Honako hau da Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta Bizikidetzaren 
Kulturarteko I . Planaren helburu nagusia:

Udalerriko bizikidetzaren hobekuntza sustatzea, arreta jarriz bizilagun 
guztien tratu-berdintasunean, kulturartekotasuna kultura-aniztasuna 
kudeatzeko udal-eredu gisa erabiltzeko konpromisoan eta galdakoztar 
komunitatean diskriminazio-portaerarik ez izatean .

Helburu espezifikoei dagokienez, honako hauek proposatzen ditugu:

• Etorkin atzerritarrei harrera-esparru bat eskaintzea Galdakaoko Udalaren 
zerbitzuen bidez .

• Tratu-berdintasuna eta diskriminazio eza sustatzea Galdakaoko udalerrian bizi 
diren pertsona guztien artean .

• Galdakaoko udalerrian kultura-aniztasunarekiko tolerantzia sustatzea, 
pertsonek kultura-desberdintasunerako duten eskubidea errespetatuz, 
indarrean dagoen legeriak ezarri bezala .

• Kulturalki desberdinak diren pertsonen eta pertsona-taldeen arteko trukerako, 
elkarrekiko erlaziorako, hibridaziorako, sintesirako eta interakzio positiborako 
espazioen eraikuntza sustatzea .
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Esparru kontzeptuala

Garrantzitsua da planaren hiru kontzeptu nagusiak nola ulertzen ditugun argitzea, hots: 
kulturartekotasuna, immigrazioa eta bizikidetza .

Kontzeptuak

Kulturartekotasuna

Zinez plan honen ardatza da: kulturartekotasuna ezartzea Galdakaoko Udalaren kultura-
aniztasuna kudeatzeko eredu publiko gisa . Hain zuzen ere, asimilazionismoaren eta 
kultura-aniztasunaren ereduak gaindituz, udalerrian bizi diren pertsona guztien kultura-
aniztasuna udal-kudeaketa eredu demokratikoago, inklusiboago eta integratzaileago 
baten bidez burutzearen alde egin nahi da . Apustu horrekin, Galdakaoko Udalak aditzera 
eman du kulturartekotasuna ezartzeko asmo irmoa duela, galdakoztarrek gaur egun 
dituzten eta etorkizunean izango dituzten harremanak garatzeko esparru gisa, edozein 
dela beren jatorria .

Kulturartekotasunari heltzeak honako hiru printzipio hauek onartzea dakar, 
Carlos Giménezek azpimarratzen duen bezala3: berdintasunaren printzipioa, 
desberdintasunerako eskubidearen printzipioa eta interakzio positiboaren printzipioa .

1 . Berdintasunaren printzipioa: Pertsona guztiek, edozein dela beren jatorria edo 
nazionalitatea eta Galdakaoko udalerrian bizi badira, eskubide eta betebehar 
berberak (ardatz juridikoa) eta aukera berak izan behar dituzte gizarte-eremuan 
(ardatz soziala) .

2 . Desberdintasunerako eskubidearen printzipioa: Galdakaoko udalerrian bizi 
diren pertsona guztiek eskubidea dute beren kultura-ohiturak izateko eta 
desberdintasunak erakusteko, betiere indarrean dagoen legeria errespetatzen 
bada . Hain zuzen, beste pertsona errespetua eta aitorpena merezi duen 
subjektu gisa errespetatzeko printzipio etikoa hedatzean datza (ardatz etikoa), 
baita kultura-desberdintasunak publikoki adierazteko aukera ematean (ardatz 
juridikoa) eta desberdintasun horien aitorpen instituzionala eskatzean ere 
(ardatz politikoa) .

3 . Interakzio positiboaren printzipioa: Galdakaoko udalerrian bizi diren pertsonen 
arteko harremanak, interakzioa, komunikazioa, elkar ezagutzea, hurbiltzea, 
bateratzea, hibridazioa eta sintesia modu aktiboan sustatzean oinarritzen da . 
Xedeak honako hauek lirateke: kulturalki desberdinak diren pertsonen eta 
taldeen arteko egiazko ezagutza zabaltzea (ardatz kognitiboa), enpatia eta 
tolerantzia sustatzea (jarrera-ardatza) eta elkartzeko eta interakziorako espazio 

3   Ikusi: Giménez, C . (2010) . Kulturartekotasuna: kontzeptu-proposamena eta aplikazio praktikoak . Ikuspegi .
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sozialak eraikitzea (portaera-ardatza) . Interakzio positiboak berekin dakar 
pertsona guztiek modu eraginkorrean parte hartu ahal izatea Galdakaoko 
udalerriko bizikidetzaren eguneroko eraikuntzan .  

1. Eskema. Kulturartekotasunaren oinarriak 

Iturria: Herritartasunaren, immigrazioaren eta asiloaren Kulturarteko VI. Plana. 2022-2025.

Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta Bizikidetzaren Kulturarteko 
I . Plana bat dator eta koherentea da Eusko Jaurlaritzako Migrazioaren eta asiloaren 
Kulturarteko VI . Planarekin; izan ere, aurreko planean jasotako honako ideia hau 
azpimarratzen du: «Kulturartekotasunaren politikak berekin dakar dibertsitatearen 
kudeaketa positiboa eta inklusiboa egitea, helburutzat hartuta oraingo gizartea aldatzea, 
eta kultura berri bat sortzea subjektu kulturalki desberdinen arteko interrelazioen eta 
interakzioen ondorio» (Eusko Jaurlaritzaren V . Planeko 17 . or .) .

Immigrazioa

Gure ustez, udalerrian gero eta handiagoa den kultura-aniztasuna kudeatzeko 
estrategiarik onena kulturartekoa da; izan ere, gizarte-harremanetarako arau 
demokratikoak ezartzen ditu, gure portaerak arautzen dituen zuzenbide-estatuaren 
eskubideetan eta betebeharretan oinarrituta .

BERDINTASUNA

ESKUBIDEAK ETA
BETEBEHARRAK

AUKERA-
BERDINTASUNA

DESBERDIN-
TASUNA

BESTEA
ERRESPETATZEA

DESBERDINTASUNA
ADIERAZTEA

AITORPEN
INSTITUZIONALA

INTERAKZIO
POSITIBOA

EGIAZKO
EZAGUTZA

TOLERANTZIA
ENPATIA

PORTAERAK ETA
JARDUNBIDEAK

ARDATZ
JURIDIKOA

ARDATZ
SOZIALA

ARDATZ
ETIKOA

ARDATZ 
JURIDIKOA

ARDATZ
POLITIKOA

ARDATZ
KOGNITIBOA

JARRERA-
ARDATZA

PORTAERA-
ARDATZA

EkintzakEsanahia ArdatzakKontzeptua Printzipioak

KULTURARTEKOTASUNA

Udaleko legearen, araudiaren, erregelamenduaren, etab. aurrean
tratu-berdintasuna bermatzera bideratutako ekintzak.

Pertsona guztiek Udalak sustatutako ekimen, ekintza eta programa
guztietarako sarbidea dutela bermatzera bideratutako ekintzak.

BESTEEKIKO errespetua sustatzera bideratutako ekintzak, edozein dela
beren jatorria, generoa, adina, hizkuntza, etab.

Kultura-ohitura guztien adierazpen, elkartze, aitorpen etab. askatasuna
sustatzera bideratutako ekintzak, betiere indarrean dagoen legeria errespetatuz.

Erakundeek eta Udalak kulturalki desberdinak diren pertsonak eta kolektiboak
aintzatestera bideratutako ekintzak.

Kulturalki desberdinak diren pertsonei eta kolektiboei buruzko informazioa
ematera eta elkar ezagutzera bideratutako ekintzak, estereotipo faltsuei eta
aurreiritziei aurre egiteko.

Kulturalki desberdinak diren pertsona eta taldeekiko jarrera positiboak eta
errespetuzkoak sustatzera eta/edo sortzera eta inpunitate-guneak murriztera
bideratutako ekintzak.

Kulturalki desberdinak diren kolektiboen topaketarako, komunikaziorako,
hibridaziorako, sintesirako edo interakzio sozialerako espazioak sortzera eta
eraikitzera bideratutako ekintzak.
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Egoera halakoxea da gure komunitatea kulturalki askotarikoa dela onartu dugulako, 
batez ere azken hamarkadetan eman den eta etorkizun hurbilean jarraituko duen gizarte-
fenomeno baten aurrean gaudenetik: atzerriko immigrazioa .

Galdakaoko bizilagunak orain dela urte batzuk baino askotarikoagoak dira kulturari 
dagokionez, eta etorkizunean hala izaten jarraituko du . Hortaz, konturatu behar gara 
eta onartu behar dugu, gaur egun, migrazio-mugimenduak direla gizarte-fenomenorik 
garrantzitsuena; izan ere, gizartea eraikitzeko gizarte-prozesuetan eragiten dute eta 
prozesu horiek berak moldatzen dituzte . Galdakoztar komunitatearen arrakasta, neurri 
handi batean, migrazio-mugimendu horiek behar bezala kudeatzeko dugun gaitasunaren 
araberakoa izango da . Horretarako, herritar berriak onartuko dira eta pertsona eta talde 
sozial guztien goranzko mugikortasun soziala ahalbidetuko da .

Hala ere, argi utzi behar da kultura-aniztasuna ez dela mugatzen Plan honen ardatza 
den migrazio-errealitatera; aitzitik, bertako biztanleen arteko kultura-desberdintasunak 
ere barne hartzen ditu . Ildo horretan, azpimarratzekoa da ijito-herriaren errealitatea, 
dokumentu honek ez baitu bere horretan lantzen; dena den, kontuan hartzen du tratu-
berdintasunaren eta diskriminazio ezaren arloko jarduera-lerro orokorrak ezartzerako 
orduan .

Bizikidetza

Immigrazioaz eta kultura-aniztasunaz ari garenean, gizarteratzearen gaia ere aipatu 
behar dugu, eta udalerriko atzerritar jatorriko pertsonek bertako biztanleekin batera parte 
hartzen duten prozesu dialektiko gisa ulertu . Prozesu hori elkarrekiko integraziotzat hartu 
behar da, eta gizarte-testuinguru berean kultura desberdinetako pertsonak elkartzen 
direnean sortzen da . Gizarteratze-prozesua alderdiak (bertakoak eta etorkinak) osotasun 
batean sartzea da, zeinak integrazio-prozesu inklusiboan bertan berezko izaera hartzen 
duen . Kontua ez da atzerritarrak aurrez ezarritako testuinguru batean sartzea, baizik eta 
interakzioak berak sortzea ex novo . 

Ondorioz, gizarteratzeaz ari garenean, ezin ditugu etorkinen egokitze-prozesuak 
soilik aipatu, ezin dugu horien izaera asimilazio-prozesu huts batera mugatu . 
Kulturartekotasunaren kontzeptuak eta kulturartekotasuna burutzeak gizarteratzea 
Galdakaoko komunitateko pertsona guztien arteko prozesu dialektiko eta interaktibo 
gisa bideratzera behartzen gaituzte, edozein dela pertsonen etorkia, jatorria eta/edo 
nazionalitatea .

Plan honen bidez, Galdakaoko bizilagunen arteko bizikidetza sustatu nahi da, kontuan 
hartuta mundu guztia ez dela aukera eta baldintza berberekin sortzen; horregatik, 
ahaleginak egin behar dira gizarte-desberdintasuneko dinamikei aurre egiteko, 
bai ikuspegi arrazista edo xenofoboan sor daitezkeenei, bai ikuspegi klasista edo 
aporofobikoan, sexistan, kapazitistan . . . sor daitezkeenei ere . Azken batean, Planak 
inklusioaren eta gizarteratzearen aldeko tresna izan nahi du, galdakoztar guztiei mesede 
egingo diena . 
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Printzipioak eta jarduketa-eremuak

Galdakaoko Udalak datozen urteetan atzerriko immigrazioaren ondorioz sortutako 
kultura-aniztasunaren kudeaketaren esparruan abian jarri nahi dituen ekintzak 
lerrokatzeko, plan honek hiru jarduketa-eremu ezarri ditu, kulturartekotasunaren oinarri 
diren printzipioekin bat datozenak .

Horrela, ekintza zehatzak ezarri ditugu hiru jarduketa-eremuren inguruan: tratu-
berdintasunaren eta diskriminazio ezaren eremua, desberdintasunarekiko errespetuaren 
eremua eta interakzio positiboaren eremua .

• Tratu-berdintasuna eta diskriminazio eza: Eremu honek bi ekintza-talde 
hartuko ditu: 1) Galdakaoko udalerrian bizi diren pertsona guztien tratu-
berdintasuna eta diskriminazio eza bermatzera zuzendutako ekintzak, bereziki 
udalaren beraren araudi, erregelamendu, zirkular eta abarrekin zerikusia duten 
gaietan . Herritarren eskubide eta betebeharrei buruzko ekintzez ari gara (ardatz 
juridikoa); 2) Galdakaon bizi diren pertsona guztiei Udalak sustatutako edozein 
ekimen, ekintza, programa eta abarretarako sarbidea bermatzera zuzendutako 
ekintzak . Aukera-berdintasunari buruzko ekintzez ari gara (ardatz soziala) .

Eremu hori 2000 eta 2002an onartutako Europako Erkidegoko zuzentarauetan 
oinarritzen da zuzenean (Kontseiluaren 2000/43/EE Zuzentaraua, 2000ko 
ekainaren 29koa, EBAO, L180, 2000-07-19; Kontseiluaren 2000/78/EE 
Zuzentaraua, 2001eko azaroaren 27koa, EBAO, L303, 2000-12-02; eta 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002/73/EE Zuzentaraua, 
2002ko irailekoa, EBAO, L296, 2002-10-05) . Tratu-berdintasunaz ari garenean, 
honako hau ulertzen dugu: «arraza- edo etnia-jatorriagatik, erlijioagatik, 
sinesmenengatik, desgaitasunagatik, adinagatik edo sexu-joeragatik inolako 
diskriminaziorik ez egotea, ez zuzenean ez zeharka»4 .

• Desberdintasunarekiko errespetua: Eremu honetan sartzen dira Galdakaoko 
Udalak honako gai hauei dagokienez garatuko dituen edo abian jarriko 
dituen ekintza guztiak: 1) bestea errespetatzea, hau da, beste pertsonekiko 
errespetua sustatzera bideratutako udal-ekintzak, jatorria, generoa, adina, 
hizkuntza eta abar edozein direla ere . Bestearen aitorpen etikoa helburu 
duten ekintzez ari gara (ardatz etikoa); 2) kultura-ohitura guztien adierazpen-
askatasuna, elkartze askea, aitorpena eta abar bultzatzera eta sustatzera 
bideratutako udal-ekintzak, betiere indarrean dagoen legeria errespetatuz . 
Kultura-desberdintasuna adierazteko eskubidea sustatzen duten ekintzak dira 
(ardatz juridikoa); 3) erakundeek eta Galdakaoko Udalak kulturalki desberdinak 
diren pertsonak eta kolektiboak aintzatestera bideratutako udal-ekintzak . 
Aitorpen instituzionalera bideratutako ekintzak dira (ardatz politikoa) .

4   Ikusi: Kontseiluaren 2000/43/EE Zuzentaraua, 2000ko ekainaren 29koa .
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• Interakzio positiboa: Hiru motatakoak dira: 1) kulturalki desberdinak diren 
pertsonei eta kolektiboei buruzko informazioa ematera eta elkar ezagutzera 
bideratutako ekintzak, atzerritarrekiko estereotipo eta aurreiritzi faltsuei aurre 
egiteko . Pertsonen egiazko ezagutza helburu duten ekintzak dira (ardatz 
kognitiboa); 2) kulturalki desberdinak diren pertsona eta taldeekiko jarrera 
positiboak eta errespetuzkoak sustatzera eta sortzera bideratutako ekintzak 
(jarrera-ardatza); 3) kulturalki desberdinak diren kolektiboen topaketarako, 
komunikaziorako, hibridaziorako, sintesirako eta interakzio sozialerako 
espazioak sortzera eta eraikitzera bideratutako ekintzak . Interakzio positiboa 
sustatzeaz eta portaera xenofobo eta baztertzaileak adierazteko inpunitate-
guneak murrizteaz ari gara (portaera-ardatza) .

Eremu hau kulturarteko bizikidetzan oinarritutako gizarte-eraldaketaren 
ikuskeran oinarritzen da . Bizikidetza hori, Carlos Giménez gisako egileek sortu 
zuten zentzurik zorrotzenean ulertuz gero, pertsonen arteko topaketarako 
eta gizarte-eraikuntzaren truke eraldatzailerako gunea da, non egoera, jatorri 
eta/edo genero desberdineko pertsona eta/edo pertsona-talde guztiek parte 
hartu ahal duten . Kulturartekotasunak, Carlos Giménezen hitzetan, honako 
hau behar du: «interakzio positiboa kulturalki elkarrengandik bereizita dauden 
gizabanako eta kolektiboen arteko harremanetan»5 .

Gainera, planak jarduteko aldez aurreko eremu bat ezartzen du, Harrerarena, eta ekintza 
espezifikoak jasotzen ditu .

Zeharkako ikuspegiak

Este I Plan Intercultural de Inmigración y Convivencia 2023-2026 del Ayuntamiento de 
Galdakao se nutre de los siguientes cinco enfoques transversales .

• Ikuspegi antirrazista: Kulturartekotasunean oinarrituta, azaldu den bezala, 
berariaz antirrazista den zeharkako ikuspegia ere onartzen dugu, aztergai ditugun 
arazoek egiturazko botere-harreman asimetrikoekin zerikusia dutela jakinik . Ez 
dugu alde batera utzi nahi logika arrazistak eta kolonialistak daudela, sistema 
gisa dugun funtzionamenduari eusten diotenak, eta, ondorioz, berrikuspen 
sakon bat egin behar dela, kultura-aniztasuna eta -trukea goraipatzera mugatu 
gabe; aldiz, pertsonek jatorriagatik eta/edo etnizitateagatik jasaten dituzten 
desberdintasunak, diskriminazioak eta indarkeriak ikusarazi eta jorratu behar 
dira, beste aldagai batzuk kontuan hartuz, hala nola, generoa, klase soziala, 
sexu-orientazioa edo adina .

5 Ikusi: Giménez, C . (2010) . Kulturartekotasuna: kontzeptu-proposamena eta aplikazio praktikoak . Ikuspegi . (28 . orrialdea) .
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Kulturartekotasunaren, migrazioaren eta bizikidetzaren arloan udalak egiten 
duen lehen jarduketa-planari atxikitako mugak alde batera utzi gabe, gogoeta 
eta autokritika instituzionaletik lan egiteko berariazko konpromisoa hartzen 
dugu, ikuspegi funtzionalean besterik ez erortzen saiatuz .  

• Giza eskubideen ikuspegia: Plan honek erabat onartzen du giza eskubideen 
ikuspegia . Plana egiteko, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala kontuan 
hartu dugu, bereziki 2 ., 6 ., 7 . eta 13 . artikuluak . Halaber, planak Espainiako 
Konstituzioaren 14 . artikulua eta Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearen 
eta Europar Batasuneko ordenamendu juridikoaren zenbait artikulu jasotzen 
ditu .

Zehazki, honako artikulu hauei buruz ari gara: Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsalaren 2 .1 artikulua; Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 14 . 
artikulua; Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 2 .1 artikulua; eta 
Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren 2 .2 artikulua .

Plan honek Migrazioetarako Euskal Itun Soziala ere aintzat hartzen du, 
jarduketa-ikuspegiarekin bat datorren honako printzipio hau berariaz jasotzen 
baitu (11 . or .): «Immigrazioaren fenomenoa ez dugu ikuspegi utilitarista batetik 
lantzen, humanitatearen eta justiziaren ikuspegitik baizik» .

Era berean, plan hau koherentea da Nazio Batuek 2018ko abenduan onartutako 
Migrazio Seguru, Ordenatu eta Erregularrerako Munduko Itunarekin . Itun hori 
Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidean oinarritzen da .

Hori guztia, jakina, Galdakaoko Udalak kulturarteko bizikidetzan oinarritutako 
kultura-aniztasunaren kudeaketaren arloan duen eskumen-esparruaren 
barruan . Era berean, onartu egiten dira Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide 
eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 
4/2000 Lege Organikoak gizarteratzeko bizikidetza-prozesuak kudeatzerakoan 
ezartzen dituen mugak .  

• Genero-ikuspegia: Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta 
Bizikidetzaren Kulturarteko I . Planak konpromisoa du genero-ikuspegiarekin 
bereziki, ikuspegi horretan oinarritzen baita eta erabat orientatzen baitu .

Ikuspegi horrek generoari dagozkion baldintzen, egoeren eta premien arteko 
desberdintasunak sistematikoki kontuan hartzea eskatzen du, plan bateko 
ekintzak lantzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko fase guztietan, horren bidez 
edozein sexismo-motari aurre egiteko .

Sexismoa genero-desberdintasunean oinarritzen da eta menderatze 
patriarkalaren sistemaren barruan jarduten du, gizonak eta maskulinoa 
lehenetsiz emakumeen eta femeninoaren gainetik, eta, aldi berean, errealitatea 
binarismo horri mugatuz . 
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Sexismoaren aurkako tresna gisa, genero-ikuspegiak aukera ematen digu 
emakumeen eta gizonen errealitateak aztertzeko eta ikusarazteko bizitzaren 
eremu guztietan, kulturarteko bizikidetzaren esparrua barne, benetan 
garrantzitsua baita .

Genero-ikuspegia txertatzeak eta aplikatzeak, jarraian aipatuko dugun ikuspegi 
intersekzionalari dagokionez, berekin dakar EAEko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko martxoaren 3ko 1/2022 
Legean ezarritakoa betetzea . Halaber, bat etorri behar da berdintasunaren 
arloan estatuan eta nazioartean indarrean dagoen legeriarekin .

• Ikuspegi intersekzionala: Planak hainbat motatako desberdintasunen 
arteko elkargunea aintzat hartu nahi du, arreta berezia jarriz honako hauen 
elkargunean: generoa, klase soziala, etnizitatea eta jatorria .

R . Lucas Platerok6 azaltzen duen bezala, hirurogeiko hamarkadatik aurrera eta 
askotariko terminologien bidez, batez ere borroka antirrazista eta feministei 
dagokienez, teorizazioak egin dira errealitateari buruz, eta horrek pertsona 
guztiok hainbat motatako desberdintasun-ardatzak izatea ekarri du (klasea, 
generoa, etnizitatea, jatorria, adina, sexu-orientazioa, gaitasuna . . .) . Ardatz 
horiek ez dira elkarrekiko independenteak; aitzitik, elkarri erlazionatuta daude 
eta hala eragiten digute, rol bat edo bestea betez (zapalkuntza- edo pribilegio-
mailetan jartzen gaituzte), une bakoitzeko testuinguru zehatzaren arabera .

Errealitate horretaz jabetu nahian, ez ditugu alde batera utzi nahi Galdakaon 
bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen egoeren eta bizi-baldintzen aniztasuna 
eta konplexutasuna, ez eta kulturarteko bizikidetza ere . 

• Ikuspegi linguistikoa (euskara): Gure bi hizkuntza ofizialak, euskara eta 
gaztelania, ezagutzea eta erabiltzea sine qua non oinarri eta baldintza da 
atzerritar jatorriko pertsonak gizarteratzeko prozesuan aurrera egiteko . 
Prestakuntza-prozesuen eta lan-merkatuan sartzeko prozesuen bideratzaile 
gisa ez ezik, baita gizarte-interakziorako eta ahalduntze pertsonalerako 
ezinbesteko elementu gisa ere, atzerritarren gizarte-ingurunea ezagutzeari eta 
menderatzeari dagokionez . Azken finean, beharrezkoa da hizkuntza-ikuspegia 
plan honetan sartzea, bereziki euskarari dagokionez, funtsezko elementua izan 
baitaiteke prestakuntza eta enplegua eskuratzeko, bizikidetza osoa izateko, 
integratzeko eta gizarteratzeko, egungo eta etorkizuneko belaunaldien gizarte-
mugikortasunerako, eta, azken batean, kulturarteko ereduak lortu nahi duen 
prozesu orokorrerako .

6 Ikusi: Platero, L .R ., Rosón, M . eta Ortega, E . (2017) . Barbarismos queer y otras esdrújulas . Bellaterra .
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Ikuspegi horrek eguneroko bizitzako esparru guztiak barne hartzen dituen 
arren, garrantzitsua da batez ere hezkuntzaren, enplegurako sarbidearen 
eta kulturarteko bizikidetzaren esparruetan duen presentzia . Horregatik, 
plan honek bereziki baloratzen du euskara sustatzea etorki, jatorri eta/edo 
nazionalitate atzerritarra dutenen artean . 
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Ikuspegi kualitatiboa jarraituz, plan honen ezaugarri nagusia da Galdakaon kultura-
aniztasunaren inguruan lan egiten duten eragileak inplikatu dituela . Ikerketa-talde 
teknikoaren eta galdakoztar eragileen arteko trukea izan da plana sortzeko dinamikaren 
funtsezko ardatza, eta honako urrats hauek jarraituz zehaztu da:

1. BULEGO-LANA

— Atzerritar jatorriko pertsonen egoera Galdakaon (2022) azterlan diagnostikotik 
ateratako emaitzak sakon berrikustea .

— Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak azken bost urteetan egin dituen udal 
jarduketa-planei buruzko informazioa biltzea: Bermeoko Bizikidetza eta Aniztasun 
Plana 2018-21; Eibarko Bizikidetza eta Aniztasun Plana 2018-22; Tolosaldeko 
Bizikidetza eta Aniztasun Plana 2017-20; Aguraingo Bizikidetza eta Aniztasun Plana 
2019-22; Azkoitiko Bizikidetza eta Aniztasun Plana 2016-19; Arrasateko Bizikidetza 
eta Aniztasun Plana 2020-23; Basauriko Kulturarteko Bizikidetzarako III . Plana 2022-
2025, eta 2022-2025 Debako Kulturarteko Elkarbizitza Plana .

— Galdakaoko udalerrirako planaren lehen zirriborroa egitea, Immigrazio zerbitzu 
teknikoarekin eta Berdintasun, Etxebizitza, Migratzaile, Euskaltegi eta Garapen 
Iraunkorrerako Zinegotzitzarekin koordinatuta .

2. TALDE-DINAMIKAK GALDAKAOKO ERAGILEEKIN

— Bi kontraste-talde garatu ziren, planaren lehen zirriborroari buruzko ebaluazioak eta 
ekarpenak jasotzeko . Zirriborroa aurretiaz egindako bulego-lanaren emaitza da .

METODOLOGIA

3
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1. taldea: Gizartean, immigrazioan eta bizikidetzan funtsezkoak diren udalerriko teknikariak. 

1. taldea: Partaideak

Udaleko gizarte-langilea

Udaleko gizarteratze-teknikaria 

Udaleko berdintasun-teknikaria

Emakumeentzako laguntza psikologikorako udal-zerbitzuko psikologoa

Galdakaoko Helduen Hezkuntza Ikastetxeko (HHI) ordezkaria

Kultura, gazteria eta kiroletako udal-teknikaria 

Udaleko parte-hartze teknikaria

2. taldea: Udalerrian migrazioen eta gizarte-ekintzaren arloan lan egiten duten gizarte-
eragileak (elkarteetako eta kolektiboetako ordezkariak), bai eta beren izenean parte hartu 
duten atzerritarrak ere (ez dira elkartekideak).

2. taldea: Partaideak

Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea-ko ordezkaria

Cáritas Galdakaoko ordezkaria

Brasiletik etorritako emakumea, Galdakaon bizi da 2006tik

Senegaletik etorritako gizona, Galdakaon bizi da 2012tik

Errumaniatik etorritako emakumea, Galdakaon bizi da 2008tik

Bi taldeetako partaideek aldez aurretik jaso zuten planaren lehen zirriborroa; horrela, 
aukera zuten hura berrikusteko eta aldez aurretik beren kontura lantzeko, banaka edo 
taldeka (elkarte eta kolektiboetako ordezkarien kasuan) . Planaren lehen zirriborro hau 
konfidentziala da eta ez du balio administratiborik, oraindik martxan dagoen lana islatzen 
duen dokumentua baita .
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Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta Bizikidetzaren Kulturarteko I . 
Planak 21 ekintzari ekitea eta ekintza horiek garatzea xedatzen du . Jarraian aurkeztuko 
ditugu .

Ekintzak honako bost talde hauetan sailkatuta aurkeztuko dira: 

• Estrategikoak (10 ekintza)
• Udalaren konpromisoa kulturartekotasunarekin (3 ekintza)
• Etxebizitza (3 ekintza)
• Hizkuntza-trebakuntza eta enplegua (2 ekintza)
• Aisia, sentsibilizazioa eta interakzio positiboa (3 ekintza)

EKINTZA ESTRATEGIKOAK

1 . Udalaren egituran figura tekniko espezifiko bat sartzea, toki-administrazioak 
kulturartekotasunari eta atzerritar jatorriko biztanleen integrazioari laguntzeko egiten 
dituen ahaleginak zentralizatzeko .

2 . Parte hartzeko gune bat sortzea, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren arloan 
udalerrian esku hartzen duten eragile guztien koordinazioa bermatzeko .

3 . Udal-harrerarako protokolo bat sortzea udalerriko bizilagun berriei baliabideetarako 
sarbidea errazteko; udal-baliabideen gida eleaniztun bat sortzea eta zabaltzea 
barne hartu behar du .

4 . Interneten, hainbat hizkuntzatan eskaintzea Galdakaori eta udal-zerbitzuei, atzerritar 
jatorriko pertsonen harrerari eta Planaren inguruan Udalak egindako lanari buruzko 
informazioa . 

PLANEAN SARTUTAKO EKINTZAK

4
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5 . Udalean itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuen erabilera sustatzea, baita udalerrian 
dauden gainerako zerbitzu eta administrazio publikoetan ere . 

6 . Errolda sozialaren erabilera sustatzea .

7 . Eraso arrazista edo xenofoboen eta diskriminazio-portaeren aurrean jarduteko 
protokolo bat egitea .

8 . Atzerritar jatorriko pertsonei informazioa eta orientazioa emateko eta diskriminazio 
arrazista edo xenofoboa jasan duten pertsonei arreta emateko zerbitzua abian 
jartzea . 

9 . Elkarteek Planaren ildoko jarduerak sustatzea, Udalak babestuta eta/edo diruz 
lagunduta .

10 . Atzerritar jatorri eta/edo etorkiko emakume heldu eta nerabe galdakoztarrak 
ahalduntzeko proiektuak abian jartzea .

UDALAREN KONPROMISOA KULTURARTEKOTASUNAREKIN

11 . Prestakuntza- eta hausnarketa-guneak sortzea teknikariekin eta udal-
korporazioarekin, aniztasunari nola erantzun eta estereotipoen eta aurreiritzien 
aurka nola borrokatu jakiteko .

12 . Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta Bizikidetzaren Kulturarteko 
I . Plana sozializatzeko eta ezagutarazteko prozesuak sustatzea Udala osatzen duten 
sailen, gizarte-erakundeen eta Galdakaoko biztanleen artean .

13 . Kulturarteko bizikidetzari eta arrazakeriaren eta xenofobiaren prebentzioari lotutako 
adierazpen instituzionalak egitea eta zabaltzea .

ETXEBIZITZA

14 . Asilo-eskatzaileei arreta emateko udal-etxebizitzak lagatzeko akordioa mantentzea 
eta, hala badagokio, zabaltzea . 

15 . Udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko gazteak gizarteratzeko prozesuak laguntzea .

16 . Etxebizitzaren arloarekin lankidetzan jarduketak abiaraztea, atzerritar jatorriko 
pertsonek alokairuko etxebizitzak eskuratzeko aukera berdinak izatea bultzatzeko .  
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HIZKUNTZA-TREBAKUNTZA ETA ENPLEGUA

17 . Hizkuntza indartzeko zerbitzua eskaintzea haur eta nerabeentzat, ikastetxeetako 
murgiltze-programa linguistikoa osatzeko . 

18 . Udal-programetan atzerritar jatorriko pertsonak laneratzeko neurri espezifikoak 
ezartzeko aukera aztertzea, hizkuntza-trebakuntza kontuan hartuta .

AISIA, SENTSIBILIZAZIOA ETA INTERAKZIO POSITIBOA

19 . Atzerritar jatorriko pertsonen parte-hartzea sustatzea udaleko jaietan eta ekitaldi 
soziokulturaletan, eta aniztasuna sartzea Galdakaoko kultura-programazioan eta 
jai-programan .

20 . Atzerritar jatorri eta/edo etorkiko haur eta nerabeen aisialdirako eskubidea baldintza 
berdinetan sustatzeko jarduerak abiaraztea .

21 . Galdakaoko Udala ZAS! sarean sartzea, Euskadiko Zurrumurruen Aurkako Sarea .
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Ekintzen deskribapena

EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA

1. Udalaren egituran figura tekniko espezifiko bat sartzea, 
toki-administrazioak kulturartekotasunari eta atzerritar 
jatorriko biztanleen integrazioari laguntzeko egiten dituen 
ahaleginak zentralizatzeko. 

HELBURUZKO HARTZAILEAK Galdakaoko biztanleak eta Udala.

DESKRIBAPENA
Udalaren egituran immigrazio-teknikari bat egongo da 
gutxienez, eta organigramaren barruan egonkortuko da. 

HELBURUA
Plana abian jarri eta hedatu dela bermatzea, eta kulturarteko 
ikuspegia txertatzea udal-kudeaketan. 

PROZESUA EBALUATZEA Immigrazioko figura tekniko bat kontratatzea.

EMAITZAK EBALUATZEA
• Immigrazioko figura tekniko bat mantentzea.
• Immigrazioko figura tekniko bat egonkortzea 

organigramaren barruan. 

ARDURADUNA/K Gobernu-taldea. 

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA
2. Parte hartzeko gune bat sortzea, kulturartekotasunaren eta 

immigrazioaren arloan udalerrian esku hartzen duten eragile 
guztien koordinazioa bermatzeko.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Immigrazioaren, kulturartekotasunaren eta bizikidetzaren 
esparruan eragina duten erakundeak, udalerriko erreferenteak eta 
Udaleko teknikariak.

DESKRIBAPENA

Udalerriko kultura-aniztasunaren kudeaketarekin zerikusia duten 
gai guztietan kontsulta, eztabaida, proposamen eta aholkularitza 
funtzioak izango dituen espazio bat eraiki nahi da, plana abian 
jartzen parte hartu duten eragile guztien laguntzarekin. 

Hainbat gizarte-erakundetako ordezkariek, udalerriko erreferenteek 
eta udal-administrazioko teknikariek hartuko dute parte. 

Landuko den gaiaren arabera, gogoan hartuko da topaketa 
horietara beste administrazio publiko edo erakunde batzuk 
gonbidatzea. 

Bileren maiztasuna espazioa zehaztu ondoren eta epe labur, ertain 
eta luzerako lan-ildoak finkatu ondoren ezarriko da.

Oso garrantzitsua izango da espazio horrek, eragileen eta 
pertsona anitzen arteko elkarrizketa erraztu nahi duen aldetik, 
diskriminazio-dinamikarik ez errepikatzea, kontuan hartuta mundu 
guztiak ez dituela, hasiera batetik, parte hartzeko, ekarpenak 
egiteko eta lankidetzan aritzeko baldintza eta aukera berberak. 
Ildo horretan, besteak beste, genero-ikuspegiari dagokionez oreka 
kuantitatiboa ez ezik, kualitatiboa ere zainduko da.

HELBURUA

Plana aplikatzean gizartearen parte-hartzea bermatzea eta 
Galdakaoko biztanleen eta erakundeen arteko elkarrizketa 
bultzatzea.

Immigrazioaren eta kulturartekotasunaren kontuetan lankidetza 
bultzatzea udalerriko beste erakunde batzuekin. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Parte-hartzaileen kopurua. 
• Deitutako bilera kopurua.
• Emakumeen eta LGTBI+ kolektiboaren ordezkaritza.
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Immigrazioari buruzko partaidetzarako gune bat sortzea. 
• Urtean lau bilera egitea gutxienez.
• Adostutako proposamenen arabera egindako jarduketen 

kopurua.
• Egindako jarduketen genero-inpaktua. 

ARDURADUNA/K
Immigrazio-teknikaria.
Parte-hartze teknikaria.

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA

3. Udal-harrerarako protokolo bat sortzea udalerriko bizilagun 
berriei baliabideetarako sarbidea errazteko; udal-baliabideen 
gida eleaniztun bat sortzea eta zabaltzea barne hartu behar 
du.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Galdakaora iritsi berri diren pertsonak. 

DESKRIBAPENA

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuarekin batera, Udaleko beste 
esparru batzuez gain, zenbait jarduketa adostuko dira (adibidez, 
ongietorri-gutuna, informazio-saioak, etab.), udalerrira iritsi berri 
direnen harrera errazteko. 

Jarduketa horien artean egongo da udalerrian dauden hainbat 
hizkuntzatan gida bat egitea, udalerriko informazio garrantzitsuena 
eta bertako baliabideak bilduko dituena. 

Bereziki garrantzitsua izango da harrera-protokoloan inplikatutako 
zerbitzuen arteko koordinazioa errazteko lan egitea, bai eta hura 
lantzean eta aplikatzean udalerrian erroldatuta ez dauden pertsona 
guztiak kontuan hartzea ere. 

HELBURUA

Udalerrira iritsi berri direnei informazio irisgarria ematea.

Harrera-esparruan diharduten arlo eta erakunde guztien arteko 
koordinazioa bultzatzea. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Protokoloa sortzeko egindako bilerak. 
• Prestaketan parte hartu duten pertsonak/erakundeak/arloak. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

Protokoloaren funtzionamenduari buruzko urteko txostena, 
genero-inpaktuaren azterketa barne.

ARDURADUNA/K
• Immigrazio-teknikaria.
• Herritarrentzako arretarako teknikariak. 

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2023
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA

4. Interneten, hainbat hizkuntzatan eskaintzea Galdakaori 
eta udal-zerbitzuei, atzerritar jatorriko pertsonen harrerari 
eta Planaren inguruan Udalak egindako lanari buruzko 
informazioa. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Atzerritar jatorriko pertsonak, eta, oro har, Galdakaoko biztanleak. 

DESKRIBAPENA
Udalaren webgunearen bidez egingo da, edo, bestela, horri 
lotutako webgune bat sortuz. Bertan eskuragarri egongo den 
edukia aldizka berrikusi eta eguneratuko da. 

HELBURUA

• Galdakoztarrei informazio eguneratua eta eskuragarria 
eskaintzea, udalerrira iritsi berri direnen harrera errazteko. 

• Udalak bizikidetzaren eta diskriminazio ezaren alde duen 
konpromisoa ikusaraztea.  

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Webgunea garatzea. 
• Hiru hilero berrikustea eta eguneratzea. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Webgunea sortzea.
• Bisita-kopurua.
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
Immigrazio-teknikaria.
Komunikazioko teknikariak.
Informatikako teknikariak.

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2023
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA
5. Udalean itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuen erabilera 

sustatzea, baita udalerrian dauden gainerako zerbitzu eta 
administrazio publikoetan ere. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Hizkuntza ofizialak ezagutzen ez dituzten edo horien bidez behar 
bezala komunikatzeko zailtasunak dituzten pertsonak. 

DESKRIBAPENA

Gaur egun, udaleko zenbait arlotan itzulpen-zerbitzu telefonikoak 
erabiltzea xedatuta dago. Zerbitzu hori Udaleko arlo guztietara 
zabalduko da, beharrezkoa denean arreta emateko erabil dadin. 

Era berean, itzulpen-zerbitzuak erabiltzea sustatuko da beste 
administrazio publiko batzuetan edo udalerriko bestelako 
zerbitzuetan.  

HELBURUA

• Galdakaoko pertsona guztiek udalarekin harremanak baldintza 
berdinetan izan ditzaketela bermatzea. 

• Pertsona guztiek, jatorria edozein dela ere, udalerriko 
administrazio publikoekin harreman egokia izan dezaten 
sustatzea. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Beste administrazio publiko batzuekin egindako jarduketen 
kopurua. 

• Itzulpen-zerbitzua Udaleko zenbat zerbitzutan ezarri den. 
• Itzulpen-zerbitzua duten Udaleko zerbitzu kopurua. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea. 

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Itzulpen- eta interpretazio-zerbitzua mantentzea.
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K Immigrazio-teknikaria. 

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA 6. Errolda sozialaren erabilera sustatzea. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Galdakaon bizi diren eta udal-erroldan izena emanda ez dauden 
pertsonak. 

DESKRIBAPENA

Udalerrian bizi den pertsona batek ezin badu udal-erroldan ohiko 
moduan izena eman, errolda sozialaren bidez izena emango duela 
bermatuko da.  

Errolda sozialak aukera ematen du udalerrian bizi diren eta 
etxebizitza finkorik ez duten edo helbide argia ez duten pertsonak 
erroldatzeko; horretarako, zehazki etxebizitzak ez diren lekuen 
helbidea erabiltzen da, baina erakunde-komunikaziorako helbide 
gisa balio dezakete. Leku horiek, adibidez, aterpetxeak edo 
kiroldegiak izan daitezke, eta Gizarte Zerbitzuak pertsonarekin 
harremanetan jartzea ahalbidetzen dute.

Azpimarratu behar dugu bereziki interesatzen zaigula erroldatze-
prozesuak ohiko moduan garatzearen alde egitea, oro har 
herritarrei eta, zehazki, alokatzaileei (alokairuan dauden 
etxebizitzen jabeei) zuzendutako informazio- eta sentsibilizazio-
kanpainen bidez.

HELBURUA
Galdakaon bizi diren pertsona guztiei bermatzea erroldatuta 
egoteko eskubidea, haien jatorria, administrazio-egoera edo 
bizileku-egoera edozein dela ere. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Errolda soziala lortzeari buruzko administrazio-prozesua 
gainbegiratzea.

• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Errolda sozialaren bidez erroldatutako pertsona kopurua.
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
Immigrazio-teknikaria. 
Herritarrentzako arreta zerbitzuko teknikariak.
Gizarte-zerbitzuetako teknikariak.

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA
7. Eraso arrazista edo xenofoboen eta diskriminazio-portaeren 

aurrean jarduteko protokolo bat egitea.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Arrazoi arrazista/xenofoboengatik eraso edo portaera 
diskriminatzaileen biktima izan diren pertsonak. 

DESKRIBAPENA
Egin beharreko jarduketak adostuko dira arrazoi arrazista edo 
xenofoboengatik eraso edo portaera diskriminatzaileen berri izanez 
gero.  

HELBURUA
Erantzun arin eta koordinatua eskaintzea, erasotutako pertsonei 
arreta eta orientazio egokia emateko.  

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Protokoloa sortzeko egindako bilerak. 
• Prestaketan parte hartu duten pertsonak/erakundeak/arloak. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

Protokoloaren funtzionamenduari buruzko urteko txostena, 
genero-inpaktuaren azterketa barne.
Sortutako protokoloaren ebaluazio kualitatiboa.

ARDURADUNA/K Immigrazio-teknikaria.

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2024
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA
8. Atzerritar jatorriko pertsonei informazioa eta orientazioa 

emateko eta diskriminazio arrazista edo xenofoboa jasan 
duten pertsonei arreta emateko zerbitzua abian jartzea. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Atzerritar jatorriko pertsonak eta arrazoi arrazista edo 
xenofoboengatik eraso edo portaera diskriminatzaileak jasan 
dituzten pertsonak. 

DESKRIBAPENA

Aurrez aurreko arreta zerbitzua eskainiko da eta honako eginkizun 
hauek izango ditu:

• Galdakaori eta udalerriko gizarte-, osasun-, hezkuntza-, 
lege-, eskola- eta kultura-zerbitzuei buruzko informazio 
orokorra ematea. 

• Harrera-protokoloan jasotako jarduketak ezartzea eta 
koordinatzea.

• Arreta, informazioa eta orientazioa eskaintzea diskriminazio 
arrazista edo xenofoboko kasuetan. 

HELBURUA

Alde batetik, udalerrira iritsi berri diren pertsonen harrera sustatu 
nahi da, eta, bestetik, eraso edo portaera diskriminatzaileen 
biktima izan diren pertsonei dagokienez, helburua arreta eta 
bideratze egokiak eskaintzea da. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

Zerbitzua martxan jartzea.
Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Informazioa eskatzeagatik artatutako pertsona kopurua.
• Eraso edo portaera diskriminatzaileengatik artatutako pertsona 

kopurua.
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K Immigrazio-teknikaria.

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA
9. Elkarteek Planaren ildoko jarduerak sustatzea, Udalak 

babestuta eta/edo diruz lagunduta.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

• Udalerriko elkarteak
• Jarduketak udalerrian gauzatuko dituzten eta immigrazioaren 

edo kulturartekotasunaren esparruarekin zerikusia duten 
elkarteak.

• Galdakaoko bizilagunak.

DESKRIBAPENA

Diru-laguntza lerro bat sortuko da, Planean jasotako printzipio 
eta helburuekin bat datozen irabazi-asmorik gabeko elkarteek 
proposatutako jarduerak, programak edo proiektuak finantzatzeko. 

Gainera, Udalak laguntza eman ahal izango die jarduera, programa 
edo proiektu horiei edo beste batzuei, horretarako espazioak, 
materialak eta abar erraztuz. Halaber, aholkularitza eta laguntza 
eskaini ahal izango dira espazio publikoan ekintzak garatzeko 
administrazio-izapideak arintzeko.

HELBURUA
Elkarte-sarea aktibatzea eta bizikidetzaren alde egiten duen lana 
eta ekarpena ikusaraztea.

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Elkarteek egindako jarduerak, programak edo proiektuak. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Parte hartu duten erakundeen kopurua.
• Emandako diru-laguntzen kopurua. 
• Egindako jardueren/programen/proiektuen memoriak, genero-

inpaktuaren azterketa barne. 

ARDURADUNA/K Immigrazio-teknikaria.

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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EKINTZA ESTRATEGIKOAK

EKINTZA
10. Atzerritar jatorri eta/edo etorkiko emakume heldu eta nerabe 

galdakoztarrak ahalduntzeko proiektuak abian jartzea.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Galdakaon bizi diren atzerritar jatorri eta etorkiko emakumeak. 

DESKRIBAPENA
Berdintasun eta gizarte-ekintzako zerbitzuekin batera, atzerritar 
jatorri eta/edo etorkiko emakumeak, helduak zein nerabeak, 
ahalduntzera bideratutako proiektuak garatzeko lan egingo da. 

HELBURUA
Emakume horien isolamendua saihestea parte-hartze soziala 
sustatuz, laguntza-sare informalak sortuz eta udalerrian duten 
ikusgarritasuna bultzatuz. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Gauzatutako proiektuen kopurua. 
• Proiektuen txostenak eta memoriak.
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Atzerritar jatorri eta/edo etorkiko emakumeen ikusgarritasuna 
udalerrian.

• Parte hartu duten emakumeen kopurua. 
• Parte hartu duten emakumeen gogobetetze-mailaren 

ebaluazio kualitatiboa.
• Teknikari arduradunen ebaluazio kualitatiboa. 

ARDURADUNA/K
Berdintasunerako teknikaria.
Immigrazio-teknikaria.
Gizarte-ekintzako teknikariak. 

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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UDALAREN KONPROMISOA 
KULTURARTEKOTASUNAREKIN

EKINTZA

11. Prestakuntza- eta hausnarketa-guneak sortzea teknikariekin 
eta udal-korporazioarekin, aniztasunari erantzuteko eta 
estereotipoen eta aurreiritzien aurka borrokatzeko premiari eta 
moduei buruz jakiteko.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Udaleko teknikariak, administrariak, udaltzainak, gobernu-taldea 
eta oposizioa.

DESKRIBAPENA

Urtean gutxienez bi prestakuntza-saio egingo dira: bat gobernu-
taldeari eta udal-ordezkaritzako talde politikoei zuzenduko zaie, 
eta bestea Udaleko teknikari eta administrariei eta udaltzaingoari. 

Bi kasuetan, gaiak kultura-aniztasuna, tratu-berdintasuna eta 
immigrazioari lotutako estereotipo negatiboen aurkako borroka 
lantzera bideratuko dira, genero-ikuspegia zeharka barne hartuta. 

HELBURUA

Udaleko langileei eta politikariei udalerriko migrazio-errealitateari 
buruzko prestakuntza eta ardura ematea, eta Planaren 
balioak sustatzea (tratu-berdintasuna eta diskriminazio eza, 
desberdintasunarekiko errespetua, interakzio positiboa). 

PROZESUA 
EBALUATZEA

Teknikariak eta administrariak: Udaleko arlo guztien ordezkaritza 
eta parte-hartzea lortzea.

Gobernu- eta oposizio-taldea: Urtean prestakuntza-saio bat egitea 
gutxienez.

Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Teknikariak eta administrariak:
- Prestakuntzara joaten diren pertsona kopurua.

• Gobernu- eta oposizio-taldea:
- Prestakuntzara joaten diren pertsona kopurua.
-Gutxienez gobernu-taldearen % 80ak eta oposizioko alderdi 
bakoitzaren ordezkari batek parte hartzea.

• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
Immigrazio-teknikaria.
Giza baliabideen teknikariak. 

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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UDALAREN KONPROMISOA 
KULTURARTEKOTASUNAREKIN

EKINTZA

12. Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta 
Bizikidetzaren Kulturarteko I. Plana sozializatzeko eta 
ezagutarazteko prozesuak sustatzea Udala osatzen duten 
sailen, gizarte-erakundeen eta Galdakaoko biztanleen artean. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Galdakaoko bizilagunak, gizarte-erakundeak eta Udaleko 
teknikariak.

DESKRIBAPENA

Plana Udaleko sail guztiei, Galdakaoko biztanleei eta gizarte-
erakundeei aurkeztea, honako hau lortzeko:

• Plana sozializatzea.
• Toki-korporazioak egiten duen lana ezagutaraztea.
• Udaleko sailen eta gizarte-erakundeen laguntza jasotzea.

Ahal den neurrian, ahalegina egingo da Planaren sozializazio-lana 
aurkezpen formalen garapenera mugatu ez dadin.

HELBURUA
Udalak bizikidetzaren, berdintasunaren eta diskriminazio ezaren 
alde duen konpromisoa ikusaraztea. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Planaren aurkezpenak garatzea. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Egindako aurkezpenen kopurua. 
• Parte hartu duten sailen kopurua.
• Bertaratutako pertsona kopurua.
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K Immigrazio-teknikaria.

LEHENTASUNA Baxua

IRAUPENA/DATA 2023
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UDALAREN KONPROMISOA 
KULTURARTEKOTASUNAREKIN

EKINTZA
13. Kulturarteko bizikidetzari eta arrazakeriaren eta xenofobiaren 

prebentzioari lotutako adierazpen instituzionalak egitea eta 
zabaltzea.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Galdakaoko bizilagunak. 

DESKRIBAPENA
Egun seinalatuetan edo oroitzapenezkoetan kulturarteko 
bizikidetzaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako adierazpen 
instituzionalak adostuko dira. 

HELBURUA
Udalak kulturartekotasunarekin duen eta arrazakeriaren eta 
xenofobiaren aurka duen konpromisoa adieraztea. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Udalaren osoko bilkuran onartutako adierazpenen kopurua. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Udalaren osoko bilkuran egindako eta zabaldutako 
adierazpenen kopurua. 

• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K Immigrazio-teknikaria.

LEHENTASUNA Baxua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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ETXEBIZITZA

EKINTZA
14. Asilo-eskatzaileei arreta emateko udal-etxebizitzak lagatzeko 

akordioa mantentzea eta, hala badagokio, zabaltzea. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Asilo-eskatzaileak. 

DESKRIBAPENA

2018az geroztik, Galdakaoko Udalaren eta CEAR elkartearen 
artean akordio bat dago hiru udal-etxebizitza lagatzeko. Etxebizitza 
horiek asiloa eskatzen duten eta bizitokirik ez duten familiei 
ematen zaizkie bizileku gisa. Egungo akordioari eutsiko zaio, eta 
hura zabaltzeko aukera ebaluatuko da. 

Dauden udal-baliabideen bidez, ahalegina egingo da lagatzearen 
xede diren etxebizitzetan bizi izan diren pertsonen arreta-prozesuei 
jarraipena emateko. 

HELBURUA Asilo-eskatzaileentzako harrera-sisteman laguntzea. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Akordioari eustea Planak irauten duen bitartean.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Etxebizitza-programarako lagatako etxebizitzen kopurua.
• Akordioa zabaltzea. 
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
• Etxebizitza-teknikaria.
• Immigrazio-teknikaria.

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026



38 Galdakaoko Udalaren 2023-2026ko Immigrazioaren eta Bizikidetzaren Kulturarteko I . Plana

 ETXEBIZITZA

EKINTZA
15. Udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko gazteak gizarteratzeko 

prozesuak laguntzea.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Egoitza-baliabideren bat behar duten atzerritar jatorriko gazteak.

DESKRIBAPENA

Udalerrian erroldatuta dauden atzerritar jatorriko pertsonek jada 
badagoen udaleko ostatu-zerbitzurako sarbidea izango dutela 
bermatuko da, zaurgarritasun-egoeran edo gizarte-bazterketako 
arriskuan badaude eta bizitokirik ez badute. 

Baliabide hori jakinaraziko zaie familia-erreferenterik ez duten 
atzerritar jatorriko adingabeekin esku hartzen duten zerbitzu eta 
erakundeei, deribazioak egin ahal izateko. 

Udaleko gizarte-zerbitzuek integrazio-prozesuetan laguntzeko 
behar diren laguntza-baliabideak antolatuko dituzte

HELBURUA
Udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko gazteak gizarteratzeko 
prozesua erraztuko duen ostatu-alternatiba bat bermatzea. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Udalerrian erroldatutako atzerritar jatorriko pertsonek udaleko 
ostatu-zerbitzua baliatzeko bermeari buruzko neurriak abian 
jartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Baliabidea erabiltzen duten atzerritar jatorriko gazteen 
kopurua.  

• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K

• Etxebizitza-teknikaria.
• Immigrazio-teknikaria.
• Gizarte-ekintzako teknikariak.
• Kultura, gazteria eta kiroletako teknikariak.

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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 ETXEBIZITZA

EKINTZA
16. Etxebizitzaren arloarekin lankidetzan jarduketak abiaraztea, 

atzerritar jatorriko pertsonek alokairuko etxebizitzak 
eskuratzeko aukera berdinak izatea bultzatzeko. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Galdakaon ostatu bila ari diren atzerritar jatorriko pertsonak. 

DESKRIBAPENA

Etxebizitza-esparruarekin batera, atzerritar jatorriko pertsonek 
alokairuan dauden etxebizitzak eskuratzean eragina izango duten 
jarduketak abian jartzea aztertuko da, Galdakaoko errealitatean 
egokientzat eta eraginkorrentzat jotzen direnak ezartzeko asmoz. 

Jarduketa horietako batzuk honako hauek izan daitezke: 
etxebizitza hutsen alokairua sustatzea, higiezinen agentziei eta/
edo jabeei zuzendutako sentsibilizazio-ekintzak, alokairuko 
bitartekaritza-zerbitzua, eta abar. 

HELBURUA
Atzerritar jatorriko pertsonei etxebizitza lortzea eragozten edo 
zailtzen dieten oztopoak ezabatzea.

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Jarduketak aztertzea eta abian jartzea. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Garatutako jarduera kopurua.
• Emaitza espezifikoen kopurua.  
• Genero-inpaktua. 

ARDURADUNA/K
• Immigrazio-teknikaria.
• Etxebizitza-teknikaria.

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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HIZKUNTZA-TREBAKUNTZA ETA ENPLEGUA

EKINTZA
17. Hizkuntza indartzeko zerbitzua eskaintzea haur eta 

nerabeentzat, ikastetxeetako murgiltze-programa linguistikoa 
osatzeko. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Hizkuntza-errefortzua behar duten adingabeak, atzerritik edo 
beste erkidegoetatik etorritakoak. 

DESKRIBAPENA

Udalerrian matrikulatutako ikasleentzat euskara eskolak emango 
dira eskolaz kanpoko ordutegian. Salbuespen gisa, gaztelaniazko 
eskolak ere eskaini ahal izango dira. 

Ikastetxeak erabakiko du hizkuntza indartzeko beharra. 

Hizkuntza-trebakuntzak handitzeko eskolatzat hartuko dira, 
ez hezkuntza formalaren indargarri gisa, eta ikuspegi ludikotik 
gauzatuko dira.

HELBURUA
Arlo horretan errefortzua behar duten ikasleei hizkuntza-baliabide 
gehiago ematea, hezkuntza- eta gizarte-garapena errazteko.

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Hizkuntza-errefortzurako programa bat egitea.
• Errefortzurako zerbitzua zabaltzea ikastetxeen eta familien 

artean.
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Proposatutako ikastaroetan parte hartu dutenen kopurua.
• Eskolen % 80ra joatea.
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
• Immigrazio-teknikaria.
• Hezkuntza- eta euskara-teknikariak.

LEHENTASUNA Altua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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HIZKUNTZA-TREBAKUNTZA ETA ENPLEGUA

EKINTZA
18. Udal-programetan atzerritar jatorriko pertsonak laneratzeko 

neurri espezifikoak ezartzeko aukera aztertzea, hizkuntza-
trebakuntza kontuan hartuta. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Lana bilatzen ari diren atzerritar jatorriko pertsonak. 

DESKRIBAPENA

Komunikazio-bideak ezarriko dira Toki Garapen eta Enplegurako 
Sailarekin, Lanbiderekin eta enpleguarekin zerikusia duten 
beste erakunde edo administrazio batzuekin, udaleko enplegu-
programetan neurriak ezartzeko aukera aztertu eta baloratzeko.   

HELBURUA Atzerritar jatorriko pertsonen laneratzea sustatzea. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Toki Garapen eta Enplegurako Sailarekin izandako bilerak.
• Enpleguarekin zerikusia duten beste erakunde batzuekin 

izandako bilerak. 
• Enplegua lortzen lagunduko duten ekintzak ezartzearen 

bideragarritasunari buruzko txostena.
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Ezarritako neurrien kopurua. 
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
• Immigrazio-teknikaria.
• Toki garapen eta enplegurako teknikariak.

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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AISIA, SENTSIBILIZAZIOA ETA 
INTERAKZIO POSITIBOA

EKINTZA
19. Atzerritar jatorriko pertsonen parte-hartzea sustatzea udaleko 

jaietan eta ekitaldi soziokulturaletan, eta aniztasuna sartzea 
Galdakaoko kultura-programazioan eta jai-programan. 

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Atzerritar jatorriko pertsonak, eta, oro har, Galdakaoko biztanleak. 

DESKRIBAPENA

Atzerritar jatorriko pertsonak jai-batzordean sartzea sustatuko da, 
bai eta jai-programako jardueretan parte hartzea ere. 

Kultura-programazioan eta jaien programan kulturarteko ikuspegia 
aintzat hartuko da. 

Udalerriko herritar guztiei zuzendutako jaien aldeko udal-
adierazpena egingo da. 

Era berean, kultura-aniztasuna egotea eta atzerritar jatorriko 
bizilagunek udalerriko auzoetako eta eremuetako jaietan aktiboki 
parte hartzea sustatuko da.

HELBURUA
Atzerritar jatorriko biztanleen parte-hartze aktiboa sustatzea 
udaleko jaietan.

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Jaien programazioan eta garapenean kulturarteko ikuspegia 
txertatzea. 

• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Jai-batzordean parte hartzen duten atzerritar jatorriko 
pertsonen kopurua.

• Jaietan adierazpen instituzionala egitea. 
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
• Immigrazio-teknikaria.
• Kultura-teknikariak.
• Parte-hartze teknikaria. 

LEHENTASUNA Ertaina

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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AISIA, SENTSIBILIZAZIOA ETA 
INTERAKZIO POSITIBOA

EKINTZA
20. Atzerritar jatorri eta/edo etorkiko haur eta nerabeen aisialdirako 

eskubidea baldintza berdinetan sustatzeko jarduerak 
abiaraztea.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Atzerritar jatorri eta/edo etorkiko haur eta nerabeak eta haien 
familiak. 

DESKRIBAPENA

Kultura, gazteria eta kirol arloarekin batera lan egingo da, atzerritar 
jatorri eta/edo etorkiko haur eta nerabeek Udalak programatutako 
edo lagundutako aisialdi-jardueretan berdintasunez parte hartzeko 
egon daitezkeen oztopoak ezabatzeko. 

Gainera, gizarte-ekintzaren arloarekin batera, laguntza 
ekonomikorako plan bat sortzeko aukera aztertuko da, baliabide 
ekonomiko nahikorik ez izateagatik aisialdiko jardueretan parte 
hartzea mugatuta duten pertsonentzat. 

HELBURUA
Galdakaoko haur eta nerabe guztiek aisialdirako duten eskubidea 
bermatzea, izaera integratzailea kontuan hartuta. 

PROZESUA 
EBALUATZEA

• Garatutako bileren kopurua. 
• Genero-berdintasunaren arloko ekarpenak barne hartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• Ezarritako neurriak.
• Laguntza ekonomikorako plan bat sortzea. 
• Genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K
• Immigrazio-teknikaria.
• Kultura, gazteria eta kiroleko teknikariak.
• Gizarte-ekintzako teknikariak.

LEHENTASUNA Baxua

IRAUPENA/DATA 2023-2026
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AISIA, SENTSIBILIZAZIOA ETA 
INTERAKZIO POSITIBOA

EKINTZA
21. Galdakaoko Udala ZAS! sarean sartzea, Euskadiko 

Zurrumurruen Aurkako Sarea.

HELBURUZKO 
HARTZAILEAK

Galdakaoko bizilagunak.  

DESKRIBAPENA
Galdakaoko Udala ZAS! sarean sartzea eskatuko da, Euskadiko 
Zurrumurruen Aurkako Sarean, eta bertatik sustatutako jarduerak 
abiaraziko dira. 

HELBURUA
Diskriminazioa eta xenofobia saihestea, bizikidetza hobetzea eta 
kultura-aniztasunaren potentziala ustiatzea, herritarren eta interes 
bereziko taldeen pertzepzioak, jarrerak eta portaerak aldatzeko.

PROZESUA 
EBALUATZEA

ZAS! Sarean sartzea onartzea.

EMAITZAK 
EBALUATZEA

• ZAS! sarean parte hartzea.
• ZAS! sarearekin zerikusia duten udalerriko jardueren kopurua.
• Ezarritako neurrien genero-inpaktua.

ARDURADUNA/K Immigrazio-teknikaria.

LEHENTASUNA Baxua

IRAUPENA/DATA 2023-2026

 






