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Mila dorre eta gaztelu egin badituzu zure baitan,
zure lana ez da galduko,
hortxe egon behar baitute.
Orain, haiei zimenduak jarri besterik ez duzu egin behar.
Henry David Thoreau
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Ezberdinen artean elkarri
entzun eta laguntzea
Eraldatzen ari den mundu globalizatu batean bizi gara, eta egunero sortzen zaizkigu
errealitate berriak, ordura artekoak bilakarazten dituzten testuinguru berriak. Eztabaida
pizten duten egoerak dira, maiz bizikidetza eta hezkuntza alorretan hainbat balore -aniztasuna eta elkartasuna, esaterako– kudeatzearekin lotuak; errefuxiatuak, migrazioa, erlijio aniztasuna, kultur aniztasuna, Euskadik egun bakearen ildotik bizi duen eszenatokia....
Lehendakaritzako Prospekzio Kabineteak 2016ko azaroan egindako inkestak datu
hauek jaso ditu:
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•

Kezka berriei dagokienez, herritarren % 72k nazioarteko terrorismoa eta gerra aipatzen ditu bereziki; herritarren % 62k Euskadiko bake-prozesua eta
bizikidetza, % 48k immigrazioa eta errefuxiatuak, eta % 31k arraza eta erlijio
desberdinetako pertsonen arteko bizikidetza.

•

Euskadiko bake-eszenatokiari dagokionez, biztanleen % 52k adierazi du oso
edo nahiko interesatuta dagoela Euskadiko bake-prozesuaren bilakaeraz.

•

Bakerako oztopoei dagokienez, kezka hauek adierazi dituzte herritarrek: alderdi politikoak akordio batera iristeko gai ez izatea (herritarren % 38k), eta
Gobernuak presoen egoera hobetzeko pausurik ez ematea ( herritarren %
36k).

Errealitate hauen presentzia eta horiek lantzeko moduak ez dute beti diskurtso sendorik
izaten, eta duela gutxi arte eztabaidaezinak ziren hainbat printzipio zalantzan jartzen dituzten analisiak sortzen dira; oinarrizko balore, eskubide eta askatasunei eragiten dieten
analisiak, hain zuzen ere.
Eraldaketa hori esparru lokalean islatzen da ondoen, non udalerri bakoitzaren idiosinkrazia eta ezaugarriei eta bertako herritarrei egokitzen baitzaie egunez egun. Gasteiz hiri
modernoa dugu, eta, horrenbestez, oso plurala eta aniztasun handikoa arlo guztietan.
Elkarte mugimendu handia du sektore askotan, eta hori aberasgarria bada ere, zenbaitetan eztabaida iturri izan daiteke, guztiok ez baitugu ikuspuntu berbera hainbat egoeraren
aurrean. Politikaren alorrean ezinbestekoa da aniztasuna onartzea, gure gizartean gero
eta handiagoa den jende-taldea bazter uztea saihesteko. Izan ere, Ricard Zapata-Barrerok adierazten duenez, errealitate anitz horren aurrean ezikusiarena egiteak gizarte
ondorioak izateez gain, baditu demografikoak ere, herritarren zati handi bat tokiko politikatik kanpo geratuko bailitzateke. Horretaz gain, nazioarteko hainbat erakunderen ustez– UNESCO besteak beste– aniztasuna da gizarte-kohesioa lortzeko, kultur garapen
iraunkorra sustatzeko eta gizarte modernoen ekonomia bultzatzeko baliabideetako bat.

Gasteiz herri solidarioa da, gizartearekin konprometitua dago, eta bizilagunek, bertan
bizitzeaz gain, elkarrekin bizitzeko bokazioa dute, jendea hartzeko eta gauzak partekatzekoa, aukera berdintasuna bilatzen dute eta zentzuz partekatutako arau eta baloreen
bitartez heltzen diete arazo eta banaketei.
Hori guztia aintzat harturik, partaidetza-prozesu bati ekin zaio aurten, lagundu nahi izan
duten elkarte, pertsona, hainbat esparrutako profesional eta alderdi politikoekin, eta
esku artean duzun BIZIKIDETZA PLAN hau da lan horren emaitza.
Irakurri ondoren baliteke alderdi batzuekin bat etortzea eta beste batzuekin ez, zure
aurreikuspenei bete betean ez erantzutea..... Kontuan izan parte hartu dutenek beren
ikuspegitik egin dutela, beren ideologia, bizipen eta itxaropenetatik abiatuta, eta horiek guztiak anitzak direla, eta baliteke zenbaitetan aurkakoak ere izatea. Horrelakoak
dira gure herritarrak, anitzak, pluralak, ikuspuntu ezberdinekoak. Edonola ere, uste dut
pertsona guztiak bat etor gaitezkeela GIZARTE ESKUBIDEEN ADIERAZPENEAN jasotako gutxieneko alderdi etiko eta demokratikoetan, giza duintasunean oinarritutako
bizikidetzarako ardatz izan behar duen adierazpen unibertsalean.
Proposamenak hiru lan arlotakoak izan direnez, hiru plan diseinatu zitezkeen: bata kulturartekotasun arlorako, beste bat dibertsitate funtzionalaren arlorako eta hirugarrena
bake eta giza eskubideen arlorako. Hala ere, hiru arloek baliabide eta lan-mekanismo
berberak izaki, plan bakarra egitea erabaki da, eta planean ezarritako neurri guztietan
hiru arloak hartzea (berariazko ekintza batzuk salbu), hartara estrategia berbera izango
dute programa bakoitzean, hiru ataletan banatuta. Horrenbestez, ANIZTASUNA – kulturala, funtzionala edo ideologikoa delarik ere– oso garrantzitsua da ezberdintasun ororen
gainetik herritarren arteko BIZIKIDETZA lortzeko abiapuntu gisa.
Orain udalari dagokio plan hau garatzea, eta guztiontzako informazio-, elkarrizketa-, entzute- eta lankidetzarako dinamikak prestatzea, Gasteiz benetan den hiri moderno, anitz,
inklusibo eta konprometituari balioa emateko ahalik eta adostasun handiena lortu dadin.
GORKA URTARAN
VITORIA-GASTEIZKO ALKATEA
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GASTEIZ, BAKEAREN, MEMORIAREN ETA BIZIKIDETZAREN HIRIA
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Esku artean duzun dokumentu hau Plan bat baino gehiago da, Bakearen, Memoriaren
eta Bizikidetzaren Kulturan oinarritutako eredu baterako estrategiak eta baliabideak
iradokitzen dituen hiri-proposamena da. Bizikidetzaz eta Aniztasunaz hitz egiten du,
baina ez horretaz bakarrik. Gizarte gisa iraganean bizitzakoaren esperientziaren bidez,
gero memoriaren eta bizikidetzaren etorkizuna eraikitzeko orainaldian neurriak nola
hartzen ditugun lantzen du batez ere.
Memoriaren eta Bizikidetzaren Kultura itsasargi bihurtu da, hain zuzen ere, eraiki nahi
dugun eta Gasteiz bihurtzea nahi dugun gizarte irekia, barneratzailea, baketsua, berdintasunezkoa, heterogeneoa, kulturartekoa, duina eta lagunartekoa eraikitzeko gure
bidean bideratuko agituen itsasargia. Alkateak eskatuta, 2015eko uztailetik, Udaleko
Alkatetzaren Sailean Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua sortu zenetik, norabide horretan urratsak eman dira, elkarrizketaren, aitortzaren eta adostasunaren bidean aurrera
egin nahian.
Bizikidetza arloko lan-testuingurua zabala den arren, Zerbitzuak ondo definitutako hiru
lan-eremu biltzen ditu: Bakea, Giza Eskubideak, Memoria eta Deslegitimazioa, Aniztasun Funtzionala eta Kultura artekotasuna. Hori guztia helburu bakarrarekin: guztion
artean, modu partekatuan eta parte-hartzailean, bizikidetza eraikitzea, elkarri aitorpena
emateko, elkar entzuteko eta elkarrekin bakean bizitzeko esfortzu kolektiboa eginda.

2016ko martxoaren 21ean, Arrazagatiko Diskriminazioaren aurkako Eguna zela eta,
Gasteizko Udala osatzen duten alderdi politiko guztiek printzipioen deklarazioa aurkeztu
zuten publikoki, izenburu honekin: “Gasteiz, Bizkidetza-hiria. Gasteizen bizikidetzaren aldeko konpromisorako akordio politikoa”1. Adostutako konpromisoen artean,
honako hauek daude:
•

Hiria bizikidetzaren elementu nagusi gisa hartzea. Lankidetzan, elkarrekiko
ikaskuntzan, elkarrekikotasunean, eta batez ere, pertsonen arteko elkarreraginean oinarritutako komunitatea.

•

Gatazkak bizitza sozialak berezkoak dituen ezaugarri gisa hartzea, eta haiek
modu baketsuan lantzea.

•

Herritarren parte-hartzerako erakunde mailako agertoki eta testuinguruak
ezartzea, pertsonek eta taldeek bizi nahiko luketen hiri-eredua erabaki dezaten hiri-espazioak eta espazio sozialak jartzea.

Erakunde mailako adierazpen honek azkenean Aniztasunean Bizikidetza sustatzeko
apustu erabakigarria ekarri zuen, eta Bizikidetza Plan honetara bideratzen zuen ibilbide-orri gisa.
Planaren prestaketa bera ere bizikidetza-ariketa izan da; izan ere, Herritarren Parte-hartzerako organo berriak aprobetxatuta, askatasun osoz eta herritar guztiekin modu irekian,
lan-eremu ugaritako jendea topatu dugu, jatorri ugaritakoak, ideologia askotakoa… eta
bildu egin gara, bakoitzak bere adierazi du, eztabaidatu egin dugu, eta garrantzitsuena
dena, adostasun-puntu batzuk lortu ditugu, eta horiexek jaso nahi izan ditugu dokumentu honetan.
Aurkezpen labur hau ez dugu amaitu nahi dokumentu hau irudikatzen duen irudiaren esanahia azaldu gabe. Kolorez aldatuz, etengabe gora eta behera doan lerroak mugimenduan dagoen bizitzaren etengabeko jarioa adierazten du, bertan biltzen ditu itxuraz hain
urrunekoak diren tradizioak, hala nola bizitzaren zuhaitzaren ikuspegi zelta eta elkarren
arteko harremanen korapilo infinituaren sinbolo budista. Hala, ezinbestean dena elkarri
lotuta dagoela adierazi nahi du, eta une batean edo bestean, egoera ugaritatik pasatuko
garela, bai gorantz, bai beherantz, zuhaitz bateko izerdiaren modura.
Era berean, bizikidetza eraikitzea ibilbide luzeko prozesua da, ez da Plan honetan amaitzen, eta ez da neurri hauetara mugatzen. Bide hau Gasteizko bizilagun guztiena izatea
nahi dugu, guztiok rol aktiboa eta norberak gure erantzukizuna izan dezagun hiri komuna
eta gurea eraikitzeko.

1

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/03/21/acuerdo-politico-de-compromiso-por-la-convivencia-en-vitoria-gasteiz/
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Aniztasuna: Prozesu naturalen eta gizakiaren jardueren arabera milaka milioi
urteko bilakaeraren emaitza da. Espezie bakoitzaren barruko desberdintasun
genetikoek eta ekosistemen ugaritasunak ahalbidetzen dute bizitzaren forma
ugariren konbinazioa, haien arteko elkarrekintzek ahalbidetzen dute planetan
bizitza mantentzea.
Aniztasun Biologikoari buruzko Nazioarteko Hitzarmena

Bizikidetza: Amets batean bizi gara. Elkar amesten dugu. Ezin duzu “bestea”
ezagutu, hura hautemateko zure modua soilik ezagut dezakezu. Eta hura
hautemateko zure modu horrek galdu zenuen zure irudia itzultzen dizu. Garen
munduan bizi gara, eta beti gure buruarekin topatzen ari gara. Beste batengan
baztertzen edo maitatzen duzuna, zuregan baztertzen edo maitatzen duzu. Ez zure
ego pertsonala soilik existitzen delako, baizik eta “zu” eta “bestea” gauza bera
zaretelako. Zugan ezagutzen dut nire burua.
David Testal

Bakea: bakea jarrera hartzea baino askoz gehiago da: benetako iraultza da,
bizitzeko modua, planetan egoteko modua, pertsona izateko modua.
María Zambrano

Memoria: Memoria gara, eta hartzen ditugun ardurak gara; memoriarik gabe, ez
gara; ardurarik gabe, izaterik ez dugu merezi beharbada.
José Saramago

BIZIKIDETZA modu kolektiboan definitzen
Animalia sozialak gara. Bizikidetza bezain gauza naturala plan ugariren helburu bihurtu
da, zer esan nahi duen zehaztuz oinarri ugari dituzten planak ditugu, egunerokotasunean, horretan pentsatu gabe, arnasa hartzen dugun bezala, egiten dugun gauza izanik.
Bizikidetza definitzea, orduan, ekintza kontzientea da, elkar ulertzeko egindakoa,
etnozentrismorako giza bulkada kontrolatzeko, elkarri minik ez egiteko.
Carlos Jiménez Romerok2, gaian aditua denak, dio koexistentzia baldin badago ere, bizikidetza eraiki egin behar dela, eta bizikidetza ikasi beharreko artea dela3:
Hiru egoera dituen “continuum” baten oinarritik abiatzen da: bizikidetza, koexistentzia eta etsaitasuna. Etsaitasunean ez dago bakerik, koexistentzian bake
negatiboa dago, eta bizikidetzan bake positiboa.
Koexistentziaren eta etsaitasunaren arteko alde nagusia da lehenengoa baketsua dela eta bigarrena indarkeriazkoa. Koexistentzia-harremana, espazio berean
egotea, indarkeria fisikoz edo sinbolikoz, tentsioz eta erasoa jasotzeko berehalako aukeraz beteta badago, ez da koexistentzia. Koexistentzia beti da baketsua.
Baina bake hori ez da bizikidetzarena bezain ahaltsua edo indartsua (bizikidetzan
bakea gatazkak etengabe modu baketsuan arautzen dira), baizik eta erasorik gabeko, indarkeria fisikorik gabeko bakea da. Nahikoa ez izan arren, balio handikoa
da eta hori lortzea ezin da mespretxatu, zaindu eta baloratu egin behar da.
Hala ere, bizikidetzak elkarreragina, lankidetza, elkarrekiko ikaskuntza,
elkarrekikotasuna, eta batez ere, loturak ditu. Bizikidetzaren elementu gakoetako bat Komunitatea da. Komunitate batek balio zentralak ditu eta adosten
eta errespetatzen diren oinarrizko arauak. Gatazkak badaude (bizitza sozialak
berezkoa du), baina aurrez ikusitako prozedurekin egiten zaie aurre, hala nola
arbitrajea, bitartekaritza eta adiskidetzea.
Auzokoen artean, kultura, hizkuntza eta erlijio desberdineko pertsonek gutxiago
edo gehiago hitz egingo dute elkarrekin eta kasu bakoitzean hobeto edo okerrago elkar ulertuko dute, baina oinarrizkoa da hitz egiten dela eta komunikatzeko
borondatea dagoela. Jakina da edonolako gatazkak daudela, baina auziak modu
baketsuan hartzen dira eta auzokoen artekoak, komertzialak, hezkuntzakoak eta
abar diren bereizten dira, dena azaltzeko eta justifikatzeko modu sinplistan aniztasun kulturala aipatu gabe. Azken batean, modu positiboan baloratzen da auzoaren aniztasuna, auzoarekiko harrotasuna ageri da eta edonor, oroz gain eta
gainerakoen aurrean, auzoko bizilaguna dela onartzen da. Edozein izanik ere haren jatorria, itxura, naziotasuna, egoera edo ideologia.

2
3

Antropologia Sozialeko katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.
Puntos de Vista koadernoak, 1. zk. Madrilgo Migrazioen eta Kultura arteko Bizikidetzaren behatokia. Madrilgo Udaleko
Enplegu eta Herritarren Zerbitzuko Gobernu Saila. 2005eko apirila-maiatza.
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Hala ere, elkarteak “batzuenak” eta “besteenak” direnean, “bizi osoko bizilagunen” eta “iritsi berriak direnen” artean bereizketa egiten denean eta horrek egunerokotasunean eta iruditerian berebiziko, gehiegizko edo obsesiozko garrantzia
hatzen duenean, koexistentziaren esparruan egongo gara eta, lehia nagusitzen
zaionean lankidetzari, deskalifikazioak eta are irainak ere ohikoak direnean, “iritsi
berri” horiek arazo gisa hartzen direnean eta inbaditzailetzat hartzen direnean,
auzoko kalte guztien erantzuletzat (segurtasun-falta, zikintasuna, ospe txarra, atzerapena…), beldurra nagusitzen denean, instintu eta desio ugariren errepresioa dagoenean, “kontuz ibili behar denean”… etsaitasunaren esparruan egongo
gara.
Edonola ere, errealitatea proportzio desberdinetan bizikidetzako, koexistentziako
eta etsaitasuneko elementuen konbinazioa da, eta batzuk edo besteak nagusituko dira, sustatutako, partekatutako eta praktikan jarritako gizartearen idealak
zein diren kontuan hartuta.
Bakea, borondatea, elkarrekintza, lankidetza, ikaskuntza, loturak, balioak, arauak… Komunitatea egiteko behar ditugun kontzeptuetako batzuk dira, eta horien oinarrian daude errespetua, adostasuna, hitz egitea, ulertzea, bitartekaritza, adiskidetzea, erregulatzea eta abar, azken batean, Komunikatzea.
Ondorio gisa, esan dezakegu komunikatzeko eta komunitatea osatzeko balio duen
guztia Bizikidetza izango dela. Horretarako da Plana.
12

ANIZTASUN KULTURALETIK ANIZTASUNAREN KULTURARAKO bidean
Gaur egungo Gasteizko idealetako bat denontzako hiri izatea da. Pertsona bakoitza,
kolektibo bakoitza, desberdina dela onartzen dugu, eta errespetua merezi duela. Hala,
aniztasunaren kudeaketak protagonismoa hartzen du gizartearen eredu ideal gisa bizikidetza sustatzeko zereginean, eta horretarako, lehenik eta behin, aniztasunaren beraren
aitorpena lortu behar dugu, eta etika publiko berri gisa Aniztasunaren Kulturan oinarritutako kontzeptu mailako testuinguru berria ezarri.
Ados gaude Ricard Zapata-Barrerorekin4 honako hau dionean: ez da aniztasun kulturala
sustatu behar, aniztasunaren kultura sustatzea da erronka, hau da, aniztasuna bera bihurtzea kultura publiko eta zibikoa gure egungo demokrazietan5:
Aniztasunak pertsonen arteko eta pertsona eta erakunde arteko harremanetan
aldaketa kualitatiboa eragiten du, eta egokitzeko aldaketa-prozesu konplexuaren
hasiera da; gizartearen oinarrizko egituraren dimentsio guztiek jasotzen dute horren nolabaiteko eragina.

4
5

Ricard Zapata-Barrero politologoa eta Bartzelonako Universitat Pompeu Fabra unibertsitateko irakaslea da.
Interculturalidad: ética pública y cultura de la diversidad .Ricard Zapata-Barrero lan honetan: MANUAL PARA EL DISEÑO DE
POLÍTICAS INTERCULTURALES. Ricard Zapata-Barrero eta Gemma Pinyol Jiménez. (ed.) GRITIM-UPF. Bartzelona, 2013

Egitura mailako aldaketa da, jokabide-jarraibideetan aldaketak eskatzen ditu,
espazio publikoaren eraldaketa, baita erakunde mailako errutinetan aldaketa egitea ere.
Nondik has gaitezke aniztasuna egokitzeko eta gure kontrako bihur ez dadin eraldaketa horri ekiten? Aurre-baldintza nagusia da aniztasun bakoitza aitortzea,
bai norberarena, bai besteena. Guztiek, salbuespenik gabe, testuinguru berrian
daude, eta norbere burua hautematen dute osotasunaren parte gisa; osotasun
hori da aniztasuna. Auto-kontzientzia horren eraginez, aniztasuna adierazten duten alderdi guztiek elkarren existentzia aitortzen dute eta desberdintasunak onartzen dituzte, ez mehatxu gisa, baizik eta errespetuz.
Testuinguru honetan, nabarmendu beharrekoa da aniztasuna egokitzeak ez duela esan nahi beti egon izan dena (tradizioa) suntsitzea, baizik eta aniztasunaren
adierazpen guztien artean, aniztasuna balio gisa hartuta, kultura zibiko berria sortzea, epe luzean aniztasuna ere tradizio gisa har dadin.
Kohesioa, egonkortasuna eta eraldaketa lortzeko estrategia gisa bigarren oinarrizko printzipioa elkarrekintza da. Aniztasuna existitze hutsak ez du bermatzen
elkarrekintza dagoenik. Hori alderdien artean desabantaila-egoerak, botere-harremanak edo aniztasunari lotutako estratifikazio sozialik ez dagoenean gertatzen
da. Horregatik izan behar du elkarrekintzak nahitaez ekitatiboa. Horrek tratamendu- eta aukera-berdintasuna dakar, eta askotariko gizartean aplikatuta, aniztasunaren tratamenduan inpartzialtasun-irizpidea jarraitzea esan nahi du, baita
aniztasunaren adierazpenen baten eraginez sortutako desabantaila-forma guztiak
identifikatzea ere.
Aniztasunaren forma ugarien arteko elkarrekintza sustatzean, aniztasuna irabazi
gisa eta ez galera gisa hartzen den kontzeptua sustatu behar da. Ideia nagusia da
aniztasuna ez dela ikusi behar gatazka-iturri, segurtasun-gabezia eta batasunik
ezaren sorburu gisa, eta aniztasuna abantaila gisa eta berrikuntzarako aukera
gisa sustatu behar dela.
“Elkar-ekintzak”, etimologikoki, “elkarrekiko egiten den ekintza” esan nahi du. Beraz, elkarrekiko ekintzaren printzipioa ezinbesteko baldintza da harremanetan.
Elkarrizketaren balioa nabarmendu ordez, hobe da baterako ekintzaren balioa
eta aniztasuneko kultura zibikoa sustatzearen aldeko testuingurua sortzen laguntzeko konpromisoa nabarmentzea.
Baina aniztasunaren kultura batek dekonstrukzio-prozesu batean gaudela
onartzea ere badakar berekin. Egia da gatazka askoren arazoa ez dagoela kultura
berria eskuratzean, baizik eta “eraiki ahal izateko dekonstruitu beharra dagoela”
onartzean, hau da, aniztasunaren adierazpen bakar bat ez dagoela aitortzen den
ingurunean eta Aniztasunak berak Kulturaren estatutua hartzen duen ingurunean bizikidetzea.
Politika horiek ez dute inor derrigortu nahi borondatearen aurkako jokabidea izan
dezan. Pertsonek eta taldeek erabakitzen dute. Ezartzen dutena erakunde
mailako agertokiak eta testuinguruak dira, espazio urbano eta sozialak, pertsonak
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edo taldeak elkarreragitera bultzatzen dituztenak, azkenean egin ez arren. Hala,
pertsonek bereizteko eta banantzeko espazio propioak sortzea saihestuko dugu.
Aniztasun ugarien intersekzionalitatea eta aniztasunak dituen dimentsio ugariak
direla eta, esfera publikoa eta pribatua bereiztearen inguruan hausnartu behar
dugu, baita homogeneotasun eta aniztasunaren inguruan ere. Gizalegearen kontrakoa dena, hau da gizartean batasunik eza eragiten duen guztia, beti desberdina denari eta homogeneotasunetik bereizten denari lotuta egon izan da. Kultura
zibiko berriak aniztasunaren dinamika berriak sartu behar ditu.
Orain arte, aniztasunaren kategoria nagusiak generoa, sexu-orientazioa, adina
eta aniztasun funtzionala izan dira, baina orain lehendik daudenei gehitzeko aniztasun-forma berriak sartu behar ditugu: erlijioa, hizkuntza, naziotasuna, ohiturak,
familia-osaketa eta kultura-jarduerak.
Kultura artekotasuna orduan aniztasunaren kulturan sozializaziorako tresna gisa
ageri da, ez dago ideologia bakarrari ere lotuta, eta kategoria artean loturak
ezartzea eskaintzen du errealitate berri baten ondoriozko ikuspegi berri batetik:
gizarte eleaniztuna, politeista, nortasun ugarikoa, elementuak lotzeko (erlijioa eta
generoa, esaterako) eta orain arte geldirik egon diren gaiak konpontzeko sormenezko elementuak eta elementu berritzaileak behar dituena.
Aniztasuna baliabide publikoa da. Bi subjektu, istorio desberdinekin, bientzat
komuna den esparru batean elkartzen direnak. Horrek ezagutza partekatzea eta
sormena ateratzea dakar. Gizarte-kohesiorako egitura berriak sortzeko aukera bikaina dugu aurrean.
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DESGAITASUNETIK ANIZTASUN FUNTZIONALERAKO jauzia
Plana egiteko prozesuan egindako lan-saioetan, agerikoa izan da eztabaidatzeko, adosteko eta aniztasun funtzionalarekin lotutako gaiei erreferentzia egiteko terminologia berria sortzeko beharra. Eremu honetan egin beharreko lehen zereginetako bat, beraz, hain
zuzen ere, gai hori lantzea da.
Hala ere, gainditze kolektiboaren ariketa batean eta arreta pertsonen gaitasunetan
gehiago jartzeko eta ez hainbeste haien desgaitasunetan (hori ere izango da lanaren
helburua, besteak beste), dokumentu hau idaztean, aniztasun funtzionala kontzeptua
erabili da “gizakiaren gizarte ia guztien historian zehar ahaztuenak eta baztertuenak
izan diren gizateriaren % 10 diren gizon-emakume taldea izendatzeko”6, eta hori da
prozesuan erabilitako terminologia.

6

Foro de Vida Independienteko Romañach eta Manuel Lobatoren artikulua: Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la
dignidad en la diversidad del ser humano (2005).

Andrea García-Santesmasesek7 dioen moduan, aniztasun funtzionalaren esanahia honako hau da:
“FVIDek (Foro de Vida Independiente y Divertad, Independent Living Movement
delakoaren Espainiako egitura) sortutako terminoa da, kolektibo horri erreferentzia egiteko normalean erabilitako gutxiespeneko terminoak (desgaituak, desgaitasuna dutenak edo minusbaliatuak) ordezkatzeko. Aniztasun funtzionalaren
terminoak nabarmentzen du pertsona guztiek funtzionatzen dutela (mugitzen,
entzuten, ikusten dute) desberdin, eta batzuek, horregatik, diskriminazioa jasaten dute, haien funtzionatzeko modua desgaitu bihurtzen dituen gabezia horren
ondorio dela uste baita. Funtzionatzeko moduagatik diskriminazioa jasaten duen
talde horrek tradizionalki desgaituaren kategoria zuen eta gaur egun aniztasun
funtzionalagatik (fisiko, psikiko edo intelektuala) diskriminatutako pertsona gisa
kontzeptualizatzen da; adierazpen hori laburtzeko, “aniztasun funtzionala duena“ adierazpena erabiltzen da. Hala, terminologia berri horrek giza aniztasunaren
aberastasunean jartzen du arreta eta gorputzen arteko desberdintasunaren konnotazio positiboan du.”

PLAN HONETARAKO ITSASARGIAK
BAKEAREN KULTURA
Bakea ulertzeko modu asko daude. Orain dugun gertuko testuinguruan, esaterako,
Bakea terrorismoak eta indarkeriak markatutako garaiaren amaierari lotuta dago. Kontzeptu hori, zorionez, atzean geratzen ari da euskal gizartearen beharrak eraginda. (Eusko Jaurlaritzaren Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana 2017-2020).
Hala ere, Bakearen Nobel Sarien Munduko Goi Bileran adierazi bezala (Bartzelona,
2015eko azaroa), Bakea ez da gerra-gabezia soilik, giza eskubideak errespetatzen
diren eta guztiek gozatzen dituzten egoera izan behar du.
Latinezko pax, pacis hitzetik, Bakea hitzaren esanahi etimologikoa “akordioa, ituna”
da. Horrekin lotuta, Bakerako Plan honetan, egonkortasuna eta oreka emango diguten
akordioak eskuratu nahi dira. Isiltasuna, lehen aipatutako Eusko Jaurlaritzaren Planean
aipatzen den moduan, gizartearen zaurientzako tratamendu okerrena da. Baina trauma belaunaldiz belaunaldi transmititzeko biderik onena da. Hori dela eta, Plan honek
pertsona guztiak bultzatu nahi ditu hitz egin dezaten, elkar ezagut dezaten, elkar aitor
dezaten eta bakean bizi daitezen.
Adiskidetzearen logika horren baitan, biktimen rolak honako hau izan beharko luke Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Euskadiko Planarekin bat etorrita: lehenik eta behin,
arreta jasotzen dela eta aitorpena badutela sentitzea, gero bizikidetza eta normalizazioaren arloan arrakasta sozial bakoitzaren partaide eta subjektu izateko.
7

  García-Santesmases Fernández, Andrea (2014). Dilemas feministas y reflexiones encarnadas: El estudio de la identidad de
género en personas con diversidad funcional física. Athenea Digital, 14(4), 19-47. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1353
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Era berean, eta Eusko Jaurlaritzaren biktimen politika publikoarekin bat etorriz, udal-politika arlo horretan egia, justizia eta erreparazioaren eskubideetan oinarritzen da, eta
bidegabekeriaren aurrean biktima guztiekin elkartasuna izatean.
Bestalde, Giza Eskubideak jarraibide gisa hartzea errealitateari beste begi batzuekin
begiratzea izanik ere, ez dugu ahaztu nahi hemen zalantzan jarritako unibertsaltasunaren
inguruan dagoen kritika, eta kontuan izan behar dugu, mundu-ikuskera desberdinekin
kultura arteko elkarrizketa eginez gero, eskubideen testuingurua gainditu eta erantzukizunen arlora joan eta memoria bermatu behar dugula bizikidetzarako.

MEMORIAREN KULTURA BIZIKIDETZA ERAIKITZEKO
Ideia bat defendatzeko pertsona bat hiltzea ez da ideia bat defenditzea; besterik
gabe, pertsona bat hiltzea da
Sebastián Castellio

Indarkeria ondorengo nazioarteko edozein testuingurutako memoria historikoa sekula ez
da mendekatia. Iraganeko gertakizun batzuen egia onartzea eta, orainaldian gertakizun
horien gaineko neurri batzuk hartuta, akats horiek berak berriro errepikatzea ezinezko
bihurtuko lukeen eta, horrenbestez, memoriaren bidez, indarkeria jasan dutenak eta biktima izan direnak duinduko lituzkeen etorkizuneko gizartea eraikitzea esan nahi du.
Izan ere, bizikidetza memoriarekin eta memoriaren bidez eraikitzen da.
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Euskadin, eta zehatzago esanda Gasteizen, oraindik ere bizikidetzaren oinarriak eraiki ez diren eta biktima guztiekiko beharrezko memoria eta aitorpena garatu gabeko bi
indarkeria mota egon dira: frankismoarena eta indarkeria terroristarena. Gainera, giza
eskubideen beste urraketa mota batzuk sortu dira horien gainean.
Oinarri sendoak eraikitzeko garaian, ezinbestekoa da gertakizun batzuen inguruko egiaz
mendeku hartzeko asmorik gabe zehaztasunez hitz egitea. Garaipena eta porrota eskematik ihes egin behar da, baina horrez gain, ezin gaitezke distantziakidetasuna eragingo
lukeen orokortasunetan geratu, horrek ez bailuke bizikidetza eraikiko.
Hori dela eta, funtsezkoa da terrorismoak Gasteizen izan duen inpaktuaren gaineko azterketa objektiboa egitea orainaldian lantzeko neurri zehatzak topatzeko. Horren
guztiaren etorkizuneko helburua terrorismoaren eta bertatik eratorritako indarkeriaren
deslegitimazioa lortzea eta, horrenbestez, biktima guztien aitorpenetik eta erreparaziotik
abiatuta, elkarrekin bizi ahal izatea litzateke.
Horrekin lotuta, eta Eusko Jaurlaritzaren Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana 20172020k “Oinarri aurre-politikoak” atalean jasotzen duen moduan, planak terrorismoaren
deslegitimazioari lotutako printzipio etikoa eta printzipio demokratikoa aipatzen ditu eta
bere egiten du Legebiltzarrak 2012ko uztailaren 12an onartutako “zoru etikoa” izeneko
dokumentua.
Memoriaren bidez bizikidetza eraikitzeko helburua lortzeko beharrezko ondorioek, jatorriak eta testuinguruan jartzeak derrigor jaso behar dute ETAren eragina. Izan ere, mespretxagarria, demokraziaren aurkakoa eta kriminala den formula bidez proiektu politikoa

ezartzea izan du xede erakunde terrorista horrek eta urte askoan 800 hildako, biktima
gehiago, beldurra, jazarpena, mehatxuak, estortsioa eta abar eragin ditu, eta horrek guztiak Gasteizko errealitatean ere influentzia izan du.
Gainera, ezin ditugu ahaztu beste erakunde terrorista batzuk (GAL edo Batallón Vasco-Español, adibidez) eta haiek izandako eragina eta ondorioak. Horiekin lotuta ere beharrezkoa da haien jarduerak deslegitimatzea eta gaitzestea.
Horrekin lotuta, Plana garatzeko garaian, gutxieneko hauek barneratuko ditugu:
1. Udalerriaren errealitate zehatzean zentratuko da.
2. Ez da generalizatuko “indarkerien deslegitimazioan” eta oro har giza eskubideen zapalketan. Hori beharrean, zein, zer arrazoirekin, nork egin zituen eta
zer ondorio izan zuten zehaztuko da garatutako legeriek ezarritako eta dokumentu honetan aipatutako moduan.
Horrekin lotuta, aipatu beharrekoa da ELAren jarduera terroristak ezaugarri
bereziak izan zituela (eta ez soilik kuantitatiboak); izan ere, babesa eta justifikazioa izan zituen. Hori dela eta, garrantzitsua da ETAren terrorismo zehatzaren deslegitimazioa modu espezifikoan lantzea; izan ere, oraindik burutu gabe
dagoen lana da. Bizikidetza eraikitzeko, garrantzitsua da hori lortzen lagundu
nahi duten guztiek gutxieneko zoru etikoa onartzea eta gizarte osoak, indarkeria erabili zutenek barne, erailtzea gaizki egon zela adierazi ahal izatea. Hala,
gurearen modukoa bezain anitza den gizarte bateko banakoen artean bizikidetza zailduko luketen gorrotoaren eta fanatismoaren hondar guztiak desagerrarazi ahal izango lirateke.
3. Horrez gain, giza eskubideek jasandako beste urraketa larri eta onartezin
batzuekin lotuta egindako aitorpena gehitu beharko litzateke; poliziaren jarduera bidegabeen biktimek jasandakoak, adibidez. Aipamen berezia merezi
dute 1976ko martxoaren 3an Polizia Armatuak modu bidegabean erail zituzten biktimek. Espainiako estatuan, torturak jasan dituzten pertsonak izan
dira eta auzitegiek torturak direla eta ezarritako zigorrak izan dira. Salaketak
ez ikertzeak zulo larria eragiten du. Eta, horrekin lotuta, Planaren garapenak
udalerrian izandako eragina aztertu eta errealitatea modu argian, baina aurrekotik bereizita gehitu beharko luke. Hala behar dute funtzionario publikoen
gehiegikeriak eta erakundeen iraganeko abandonua modu bidegabean jasan
dituztenek. Hala merezi dute, gainera, terrorismoaren biktimek, ez baitute nahi
haien mina zuzenbide-estatuaren susmoek edo itzalek lausotuta geratzea, eta
gauza bera gertatzen da zuzenbide-estatuaren defentsan eta terrorismoaren
aurka modu legitimoan borroka egin zutenekin. Poliziaren gehiegikeriak direla
eta hil edo zauritua izan zen inork ez luke babesgabe geratu beharko aitorpen
edo erreparazio gabezia dela eta.
4. Bizikidetza eraikitzen duen Memoriak barneratzailea izan behar du. Biktima
guztiak berdinak dira jasandako bidegabeko sufrimenduari dagokionez, baina
horrek ezin du eta ez luke haiek parekatzera edo biktimizazioaren kasuak nahastea eragin beharko, oso ezberdinak direlako.
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Horrenbestez, Plan honek bizikidetzarako Bakearen, Giza Eskubideen eta Memoriaren
Kultura eraiki dezan itsasargia denbora mailako hiru testuingurutan oinarrituko da:
IRAGANA:

Gertakizunen jatorriaren eta ondorioen egiazko azterketa egitea eta testuinguruan jartzea (espezifikoa eta datu orokorrik gabea).

ORAINALDIA: Planaren garapenak gertatutakoaren egiaren inguruko kontakizunaren
eraikuntza, neurriak, dokumentazioa, guneen sorrera eta biktimen bistaratzea jasoko ditu gertatutakoa errepika ez dadin. Horren guztiaren
amaierako helburua gertatutakoaren memoriaren, aitorpenaren eta minaren erreparazioaren, zein indarkeriaren eta terrorismoaren deslegitimizazioaren bidez, bizikidetzako hiri bihurtuko den Gasteiz eraikitzea
izango da.
ETORKIZUNA: Gasteizko belaunaldi berriek iragana eta, horren bidez, biktimen isla ezagut dezaten eta terrorismoa eta haren justifikazio zein arrazoi politikoek
eragindako beste giza eskubide batzuen urradurak deslegitima ditzaten
kontakizuna eraikitzea, ondorio posible bakarra adosteko: “gaizki egon
zen erailtzea eta inoiz ez zuen gertatu beharko”.
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METODOLOGIA
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Egurrik ez baduzue, landatu zuhaitzak.
Wangari Maathai

Honako hauek izan dira dokumentu hau osatzeraino eman ditugun urratsak, modu kronologikoan jasota:

1. urratsa: laneko testuingurua prestatzea. 2015. urtea
2015eko uztailean aurkeztu zuten Planaren Proposamenaren lehen zirriborroa. Azaroaren 6an, Plana prestatzeko estrategia adosteko U Teorian8 modu metodologikoan
inspiratutako lan-saioa egin zuten eta hilabete bereko 24an, aldiz, diseinu metodologikorako lehen bilera egin zuten. Horretarako, Alkatetzako zerbitzu guztiei, Herritarren
Parte-hartze eta Gizarte Politika sailei eta gizarte zibileko udalaz kanpoko bi erakunderi
(giza eskubideen inguruko bati eta gizarte eta hezkuntza arloko berrikuntzako beste bati)
dei egin zitzaien.

8

La teoría de la “U “es una teoría innovadora que se relaciona directamente con el cambio, la transformación y el aprendizaje.
Metodologia gisa, erronka konplexuekin lan egiten du, arazo zailak konpontzen ditu eta errealitatea elkarrekin sortzeko aukera zabala
ikusarazten du.

Abenduaren 15ean, Pertsona Migratzaileen Nazioarteko Eguna zela eta, eta Etorkinei
laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundearen, Harresiak Apurtuz elkartearen,
laguntzarekin, Ricard Zapata9 gonbidatu zuten bizikidetzan eta aniztasunean aditu gisa
hark garatutako testuingurua gertutik ezagutzeko eta Gasteizko bizikidetzaren eta aniztasunaren inguruko gogoeta egiteko. Horretarako, bi topaketa egin ziren: gizarte-erakundeekin egindako bat eta udal-langileekin egindako beste bat (ordezkari politikoak barne).
Kontsultatutako adituak emandako gomendioei jarraituta, gobernantza bermatzeko gutxieneko ezinbestekoak lau zirela ondorioztatu zuten:
1. Gehiengo politikoak honen inguruko aitorpen esplizitua egitea: hiria anitza da
eta Aniztasunaren Kulturarekiko konprometituta dago.
2. Aurrekontu eta egutegi argiak dituen programa eta ebaluazio-sistema izatea.
3. Diskriminazioaren aurkako salaketak landuko dituzten mekanismo esplizituak
hedatzea.
4. Gutxiengoak hiriko gaien inguruko eragile aktibo eta parte-hartzaile izatera
bideratutako ekimenak bultzatzea.
Gainera, administrazio batek aniztasuna kudeatzeko legitimitate handiagoa izango duela
gogorarazten da berak ere bultzatu nahi duen hori aplikatzen badu. Era berean, beharrezkoa da udaleko funtzionarioek aniztasunaren kulturarekin lotuta duten gaitasuna
garatzea.
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2. urratsa: erakunde mailako akordioa. 2016. urtea
Gasteizko bizikidetza eraikitzeko bidearen lehen urratsa gehiengo politikoak horren inguruko
aitorpen esplizitua egitea denez, 2016ko martxoaren 21ean, Arrazagatiko Diskriminazioaren
aurkako Eguna zela eta, Gasteizko Udala osatzen duten alderdi politiko guztiek dokumentu
hau sinatu zuten: GASTEIZEN BIZIKIDETZAREN ALDEKO KONPROMISORAKO AKORDIO
POLITIKOA. BIZKIDETZA-HIRIA.

3. urratsa: Elkarguneak eta Auzoguneak partaidetzarako bide
Bizikidetzarako eta Aniztasunerako Plana hiriko arlo guztietan eragina duen, guztiak ukitzen dituen eta eskumena duten zeharkako elementua dela jakinda, Auzogune eta Elkarguneak udalerri baitan aniztasuna adierazteko eta kudeatzeko bide egokiak dira.

9

Ricard Zapata-Barrero politologoa eta Bartzelonako Universitat Pompeu Fabra unibertsitateko irakaslea da. GRITIM-UPFen
(Immigrazioari buruzko diziplina arteko ikerketa-taldea) sortzailea da eta Unibertsitateko bertako Immigrazioaren Kudeaketako
Master Ofizialaren zuzendaria.

Horrekin lotuta, lehen aldiz, apirilaren 13an, Simone de Beauvoir aretoan Bizikidetza
eta Aniztasun Elkargunearen deialdia egin eta esparru hauekin lotutako gaiak lantzeko
organo espezifiko gisa finkatu zen:
•

Bakea eta giza eskubideak.

•

Aniztasun funtzionala (motorra, kognitiboa eta sentsoriala).

•

Kultura artekotasuna (jatorrien, hizkuntzen, erlijioen, kultur praktiken eta abarren aniztasuna).

Metodologikoki, osoko saioa antolatzen da gai komunen inguruko informazioa emateko
eta horiek lantzeko, baina hori, modu operatiboan, hiru laneko mahairen bidez egituratzen da aipatutako esparru horietako bakoitzaren inguruan.
Eskema honetan ikus daiteke Bizikidetza eta Aniztasun Planarekin lotuta nola kokatzen den:

Udaleko
partaideza
teknikoa

GASTEIZKO
BIZIKIDETZA
ETA
ANIZTASUN
PLANA

Partaidetza
politikoa
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Bizikidetzako eta
Aniztasuneko Elkargunea

Bakearen eta Giza
Eskubideen Mahaia

Kultura
artekotasunaren Mahaia

Aniztasun
Funtzionalaren Mahaia

Langai komunak

2016ko ekainaren 1ean, Auzogune guztiei dei egin zitzaien (Europa jauregian) hiriburuko
aniztasunaren eta kulturarteko bizikidetzaren inguruko gogoetak bateratzeko asmoz. Panoramika haren ondoren, ekainaren 13an, Bizikidetzako eta Aniztasuneko Elkargunea
bildu zen (berriro ere Europa jauregian) ordezkariak hautatzeko eta, azken buruan, hirirako proposatutako bizikidetza-ereduaren inguruko eztabaida egiteko.
Laneko mahaiak hiru esparru horien inguruan oinarrituta dauden arren, irekiak dira eta
pertsona bakoitzak zer esparrutan parte hartu nahi duen modu librean hauta dezake.

4. urratsa: Bizikidetza eta Aniztasun Plana prestatzeko proposamena
Aldi berean, Plana prestatzeko Laguntza Teknikoa kontratatzeko baldintza teknikoen
plegua landu zuten eta 2016ko ekainaren 22an hasi ziren hori jorratzen Udalarekin batera.
Proposamen metodologikoa IEP da (Ikerketa, Ekintza, Partaidetza) herritarren partaidetzaren oinarritik lan egiteko. Egituraketako lehen tresna, horrenbestez, kontsultak
egiteko, erabakiak hartzeko eta eman beharreko urrats bakoitzaren proposamenak balioztatzeko talde eragilea osatzea da.
Talde eragilea 2016ko irailean osatu zen eta esparru ugaritako pertsonek eratu zuten:
Bizikidetzako eta Aniztasuneko Elkarguneak hautatutako bi ordezkariez, Zerbitzuko talde teknikoaz eta laguntza teknikoaz arduratzen den erakundeaz gain, honako hauek
ere joan ziren saioetara: SARE Herritarrak elkartea; FERNANDO BUESA Fundazioa;
Ezgaitasun Fisikoa duten Arabako Elkartea, EGINAREN EGINEZ; Giza Eskubideen
aldeko Elkartea, ARGITUZ; Judimendiko Tokiko Osasun Sarea eta Azpiegituren Udal
Zerbitzua.
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Elkarteei dagokienez, honako hauek hartu zuten parte Elkargunean (ordena alfabetikoan jasota): ACCEM Vitoria-Gasteiz, Arabako gizarte eta kultura arloko eta kiroleko
integraziorako elkarte dominikarra (ADIVA), Esklerosi Anizkoitzaren Arabako Elkartea
(AEMAR), Elkarte Afro-amerikarra, Maliko Lagunen Elkartea (DANAYA), ANNOUR meskita, AL-INDIMAY elkartea, Ezintasuna duten Pertsonen aldeko Arabako Elkartea (APDEMA), ARABAKO GORRAK, Arabako Eritasun Neuromuskularren Elkartea (ARENE),
Giza Eskubideen Aldeko Elkartea (ARGITUZ), Buru Gaixotasuna duten Pertsonen eta
Senideen Arabako Elkartea (ASAFES), HAR EMAN proiektuaren gizarteratzea bultzatzeko elkartea, Garun Paralisia eta Antzeko Asaldurak dituztenen Elkartea (ASPACE
ALAVA), Arabako Gorren Guraso eta Lagunen Elkartea (ASPASOR), Euskadi-Ekuador
Elkartasun Elkartea (ASVE) Euskadi-Magreb Integraziorako ATAWASOL elkartea, AZANEA AFRICA Elkarlanerako Elkartea, Gasteizko Elizbarrutiko CARITAS, CEAR Euskadi (Errefuxiatuari Laguntza emateko Euskadiko Batzordea), Kolonbia-Euskadi elkartea,
HIESaren aurkako Arabako hiritarren batzordea (SIDÁLAVA), Kulturak Partekatzen Kultur Elkartea, Arabako GURUTZE GORRIA, Ezgaitasun Fisikoa duten Arabako Elkartea
(EGINAREN EGINEZ), EMAIZE Sexologia Zentroa, Afrikarekin harilkatzen, ETXERAT
Euskal Preso eta Iheslari Politikoen, Senide eta Lagunen Elkartea, FRONTLINE Gospel
Church Vitoria, ADSIS Araba Fundazioa, Gasteizko Corazonistas Fundazioa, Fernando
Buesa Fundazioa, Secretariado Gitano Vitoria Fundazioa, GHANA UNIÓN kultur elkartea, Goian Vitoria-Gasteiz, Pular Hiztuna Babesteko eta Bateratzeko Elkartea HAALY
PULAR, HARRERA TALDEA Elkarte Asistentziala, HARRESIAK APURTUZ (Etorkinei
laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundea), IRSE Araba (Gizarteratze Institutua), Ikusmen Urriko Pertsonen Arabako Elkartea (ITXAROPENA), Peruko Egoiliarren
Elkartea (MACHUPICCHU), MATIZ elkartea (Balioetan Oinarritutako Hezkuntza), Senegalgo Etorkinen Elkartea (MBOOLO-ELKAR), Emakumeak Aniztasunean, Desgaitasuna duten Pertsonen Lankidetzarako eta Gizarteratzeko ONCE Fundazioa, Judimendiko Tokiko Osasun Sarea, Saharako Etorkinen Kultur Elkartea (SAHARA GASTEIZ),

SALBURUKO LORE, SARE Euskal preso, iheslari eta deportatuen eskubideen aldeko
sare herritarra, SARTU Araba elkartea, haurren aldeko GKE (SAVE THE CHILDREN),
SIRIMIRI zerbitzu soziokulturalak, Arabako kultur elkartea (TIFISQUI), Martxoak 3 elkartea, Abetxukoko bizilagunen elkartea (URIBE NOGALES), Nigeriarren Kultur Elkartea
(YORUBA), ZINHEZBA Kultura Elkartea.
Horiez gain, pertsona batzuek beren izenean eta talde politiko hauek ere hartu dute parte (ordena alfabetikoan): EAJ, EH BILDU GASTEIZ, IRABAZI GANAR, AHAL DUGU
GASTEIZ, PP, PSE-EE.
2016ko azken hiruhilekoan Plana prestatu ahal izateko informazioa jasotzeko helburuarekin jarduera ugari egin zen. Laburbilduz:
• Elkarguneren bilera urriaren 5ean Ur Deposituan.
• Elkarguneko mahai bakoitzaren bilera banaka:
Aniztasun Funtzionalaren Mahaia urriaren 26an Simone de Beauvoir
aretoan.
Bakearen eta Giza Eskubideen Mahaia azaroaren 2an Iparralde gizarteetxean.
Kultura artekotasunaren Mahaia azaroaren 9an Simone de Beauvoir
aretoan.
Bakearen eta Giza Eskubideen Mahaia azaroaren 14an Fray Zacarias
eraikinean.
• Herritarren proposamenak jaso ziren azaroaren 7tik 25era bitartean honako
hauen bidez:
Triptikoen hedapena hiriko gune ugaritan jarritako erakustokien bidez (gizarte-etxeak, unibertsitatea…).
Triptikoen banaketa kalean zehaztutako eremuetan eta uneetan jarritako 7
informazioguneren bidez.
Udalaren webgunean formatu digitalean proposamenak egiteko aukera.
• Udaleko langileei formatu digitalean bidalitako galdera-sortak (azaroaren
16tik 24ra).
• Talde eragileari egindako deialdia Elurrezko bolaren teknika erabilita aliatuak
gehitzeko.
• Elkarguneak Europa jauregian azaroaren 16an egindako World Café izenekoa.
• Elkarrizketak bizikidetza arloan lan egiten duten profil teknikoko udal-langileei
azaroa eta abendua bitartean.
• Elkarguneren bilera abenduaren 14an San Martin eraikinean, eta Planaren
lehen zirriborroaren aurkezpena.
• Laneko saioa Udalean ordezkaritza zuten talde politikoentzat Delphi metodoaren bidez abenduaren 16an (idatzizko galderen erronda norgehiagokarik
gabeko adostasunak bilatzeko).
•

Planaren lehen zirriborrorako ekarpenak jasotzeko aldia 2016ko abenduaren
14tik 2017ko urtarrilaren 11ra arte.
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5. urratsa: Plana idaztea. 2017. urtea
Plana idaztea bizikidetza modu kolektiboan eraikitzeko prozesuaren baitan dagoen
beste jarduera bat dela eta Plana 2015eko uztailean lantzen hasi zirela uste dugu. Hori
guztia, hasiera-hasieratik, bizikidetzaren erakusgarria izan da.
Horrekin lotuta, nabarmendu beharrekoa da Planak dokumentu honen edukia gainditu
egiten duela denborari zein irismenari dagokionez. Izan ere, dokumentuaren helburua
hiriko bizikidetza eraiki ahal izateko oinarri batzuk finkatzea baino ez da.
2017ko maiatzean bukatu zituzten Planaren zirriborroari forma emateko lanak mahai
bakoitzari bideratutako zeharkako programa jakin batzuetan proposamen guztiak bateratu eta ekarpen guztiak jasotzeko asmoz. Hala, mahaien araberako planaren osaera
desagerrarazi eta hiru plan ezberdin sortu ziren Plan honetan bateratuko diren hiru esparruetarako komuna den Bizikidetzako eta Aniztasuneko benetako Plana egiteko.
2017ko ekainean, Bizikidetzako eta Aniztasuneko Zerbitzuaren bilera-erronda egin zen
mahai bakoitzarekin (erakunde parte-hartzaileak mugatu egin ziren haien operatibitate-irizpideen arabera) eta Planaren talde eragilearekin. Horren guztiaren ondorioz, haietako bakoitzaren ekarpenak gehitu eta neurrietako batzuk berriro osatu behar izan ziren:.
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•

Talde eragilea: ekainak 8.

•

Bakea eta Giza Eskubideak: ekainak 29.

•

Aniztasun funtzionala: ekainak 30.

•

Kultura artekotasuna: uztailak 3.

Azkenean, Bizikidetza eta Aniztasun Planaren behin betiko idazketa 2018ko urtarrilaren
24an aurkeztu da Europa Kongresu Jauregian.

ERRONKAK
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Pertsona eta talde parte-hartzaileen ekarpenetatik abiatuta, plan honek Bakean eta
Giza Eskubideetan, Memorian eta Bizikidetzan oinarritutako Hirirantz egiten du aurrera;
bertan, pertsona bakoitzak du garrantzia eta gaitasun desberdinak modu askean gara
daitezke; betiere, ahaztu gabe pertsona guztiak elkarrenganako mendekotasuna dugula
eta elkarren artean konektatuta gaudela, Bizikidetza eta Aniztasun Plan honek erakusten
duen moduan.

1. ERRONKA. KOMUNITATEA ERAIKITZEA
ZERGATIK?

Balioak partekatzen eta bizikidetza-arauak adosten dituen komunitateak bere erabakiak errespetatzen dituelako eta bertako kideen solidaritatearekin indartzen delako.

NOLA?

Asoziazio-ehuna eta parte-hartze, elkarrizketa eta gogoetakanalak sustatuz.

ZERTARAKO?

Aukera-berdintasunaren premisatik, gizarte zibilaz jabetzen den partaidetzak bihur dezan Gasteiz Bakearen hiri, hiri inklusibo, kulturarteko,
sentsible eta bertan bizi diren pertsonen gaitasun ugarien jakitun.

2. ERRONKA. GURE ANIZTASUNEAN GURE BURUA AITORTZEA
ZERGATIK?

Gure burua onartzeko, geure burua ezagutu behar dugulako, eta are
gehiago, geure burua aitortu behar dugu. Ezinezkoa da ezagutzen ez
dena onartzea.

NOLA?

Eremuak eta baliabideak sustatuz kontakizun desberdinak
elkarreragiteko, komunikatzeko eta ezagutzeko.

ZERTARAKO?

Aniztasunaren kulturak udal-jarduera guztia har dezan, oztopo izateari
utziz eta tradiziozko elementu izateaz gain, berrikuntza-faktore gisa ere
onartuz.
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3. ERRONKA. GASTEIZ BAKEAREN, GIZA ESKUBIDEEN,
MEMORIAREN ETA BIZIKIDETZAREN HIRI BIHURTZEA
ZERGATIK?

Gure hirian jazotako gertaeren memoria, eta deslegitimizaziora eramango gaituen memoriaren bidez, ezinbestekoa delako adiskidetzera
eta bakea, bizikidetza eta gizarte duina oinarri dituen etorkizunera eramateko.

NOLA?

Indarkeria terroristaren erabilera edo gertatutako giza eskubideen
beste edozein urraketa deslegitimizatuta eta iraganeko akatsak
errepikatzea ezinezko egingo lukeen etorkizuneko kontaketa etikoa islatuko lukeen ispilu sozial bihurtuta biktimak. Memoriaren
bidez, bizikidetzako Gasteiz eraikitzea.

ZERTARAKO?

Hiri gisa hazteko eta bizikidetzako etsenplu izateko.
Hiriaren ikuspegi horretara iristeko, eta azaldutako eta eztabaidatutako
guztitik abiatuta, Plan honen bigarren zatiari bidea zabalduko diogu.
Elkarguneren eta udaleko langile guztien proposamenak pilatu eta bideratu nahi ditu, Bizikidetzako oinarriak finkatzeko ahalik eta baldintzarik onenak sortzetik hasita.

HELBURUAK ETA
EKINTZAK
1. erronka. KOMUNITATEA ERAIKITZEA
1. Lerro Estrategikoa. Bizikidetzaren oinarriak finkatzea parte-hartze, elkarrizketa,
gogoeta eta asoziazio-ehuna indartzeko kanalen bidez.
Helburuak eta Ekintzak
1.1. HELB. Bizikidetza modu parte-hartzailean sustatzea
1.1.1. ELKARGUNEARI BABESA
1.1.2. BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNAREN DIRU LAGUNTZA DEIALDIA
1.1.3. ELKARBIZITZEN IKASTEA PROGRAMA
1.1.4. ELKARTEAK PROIEKTUAK EGITEAREN GAINEAN TREBATZEA
1.1.5. ELKARTEAK GATAZKEN KUDEAKETA POSITIBOAN TREBATZEA

1.2. HELB. Hezkuntza inklusiboa sustatzen duten neurriak bultzatzea
1.2.1. AZTERKETEN DOKUMENTUAN PROPOSATUTAKO EKINTZEN JARRAIPENA ETA GASTEIZEN ESKOLA BEREIZKERIARI AURRE EGITEKO PROPOSAMENAK.
1.2.2. ESPERIENTZIA PILOTUA KULTURARTEKO BEHARRAK DITUZTEN IKASTETXEETAN
1.2.3. HIRI HEZITZAILE INKLUSIBORAKO PROTOKOLOAK
1.2.4. UDALEKO HEZKUNTZA JARDUERETARA SARBIDEA ERRAZTEKO FORMULEN AZTERKETA

1.3. HELB. Bi hizkuntza ofizialen egoera aztertzea, bizikidetzarekin eta aniztasunarekin lotuta
1.3.1. EUSKARAREN IRAKASKUNTZAREN ESKAINTZA ATZERRITAR
JATORRIKO PERTSONETARA EGOKITZEKO GOGOETA.
1.3.2. LANEKO MAHAI BAT SORTZEA EUSKARAREN ERABILERA
SUSTATZEKO PLAN OROKORRAREN TESTUINGURUAN.
1.3.3. GAZTELANIAREN IRAKASKUNTZAREN INGURUKO LANEKO TALDEA
1.3.4 EUSKARA ETA HIZKUNTZA ANIZTASUNAREN PROGRAMA
1.4. HELB. Udaleko lantaldeari baliabideak hornitzea elkarbizitza zeharka
txertatzeko
1.4.1. UDALEKO LANGILEENTZAKO TREBAKUNTZA PROGRAMA
1.4.2. BIZIKIDETZAKO ETA ANIZTASUNEKO ADIERAZLEAK DISEINATZEA
1.4.3. WEBGUNEAREN ERABILGARRITASUNA AZTERTZEA ETA IRISGARRITASUN KOGNITIBOKO IRIZPIDEETARA EGOKITZEA
1.4.4. UDAL KOMUNIKAZIOA IRISGARRITASUN KOGNITIBOKO NEURRIETARA EGOKITZEA
1.5. HELB. Bizikidetza partekatzea
1.5.1. BIZIKIDETZAREN
ETA
ANIZTASUNAREN
ZERBITZUAREN
KOMUNIKAZIO PLANA
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2. erronka. ANIZTASUNEAN GEURE BURUA AITORTZEA
2. Ildo Estrategikoa. Eremuak eta baliabideak sustatzea kontakizun desberdinak
elkarreragiteko, komunikatzeko eta ezagutzeko.
Helburuak eta Ekintzak
2.1. HELB. Aniztasunean bizikidetzeko baliabideak sortzea
2.1.1. ZURRUMURRUEN KONTRAKO ESTRATEGIA
2.1.2. ITZULPEN ETA INTERPRETAZIO ZERBITZUA
2.1.3. BIZIKIDETZARAKO BALIABIDEEN MAPA-GIDA
2.1.4. ANIZTASUN FUNTZIONALAREN INGURUAN ZEHAZTASUN TERMINOLOGIKOARI BURUZKO DOKUMENTUA
2.2. HELB. Sentsibilizaziorako eta elkarreraginerako eremuak sustatzea
2.2.1. SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK BIZIKIDETZA ARLOAN
2.2.2 HIRI HEZITZAILEA: BAKEARI, BIZIKIDETZARI ETA ESKOLETAKO ANIZTASUNARI BURUZKO JARDUERAK
2.2.3. KOMUNIKABIDEEK BIZIKIDETZAN DUTEN ZEREGINARI BURUZKO
JARDUNALDIAK
28

2.2.4. LANTALDEA GENERO ARLOAN
2.3. HELB. Baldintzak erraztea aniztasun funtzionala duten pertsonek beren eskubideak zuzentasunean oinarrituta lan ditzaten
2.3.1. IRISGARRITASUNEKO SAIL ARTEKO MAHAIA BERPIZTEA
2.3.2. UDALEKO LANEKO POSTUEI BURUZKO ETA ANIZTASUN FUNTZIONALARI BURUZKO AZTERKETA-TXOSTENA
2.3.3. ANIZTASUN FUNTZIONALA DUTEN PERTSONENTZAKO
DEZKAPENETAN EHUNEKOAK PAREKATZEA

OR-

2.4 HELB. Kulturartekotasunean ezagutza txertatzea
2.4.1. IMMIGRAZIORI BURUZKO PERTZEPZIOEN BAROMETROA 2018
2.4.2. KULTURA ARTEKO HIRIEN ESPAINIAKO SARERA (RECI) TXERTATZEA
2.5. HELB. Enplegagarritasuna aniztasun-testuinguruetara egokitzea
2.5.1. SAILEN ESTRATEGIEN AZTERKETA LAN GAITASUNEAN ETA TXERTAKETAN, ANIZTASUN HANDIAGOKO TESTUINGURUAN

3. erronka GASTEIZ BAKEAREN, MEMORIAREN
ETA BIZIKIDETZAREN HIRI BIHURTZEA
3. ildo estrategikoa: Indarkeria terroristaren erabilera edo gertatutako giza eskubideen beste edozein urraketa deslegitimizatuta eta iraganeko akatsak errepikatzea
ezinezko egingo lukeen etorkizuneko kontaketa etikoa islatuko lukeen ispilu sozial
bihurtuta biktimak. Memoriaren bidez, bizikidetzako Gasteiz eraikitzea.
Helburuak eta Ekintzak
3.1. HELB. Elkarbizitza hobetzeko autoazterketako mekanismoak ezartzea
3.1.1. BIZIKIDETZAKO BEHATOKIA
3.1.2. UDAL JARDUERAREN BERRIKUSKETA GIZA ESKUBIDEEN
ARABERA
3.1.3. GIZA ESKUBIDEAK URRATZEARI BURUZKO AZTERKETA DIAGNOSTIKOA GASTEIZEN. JATORRIA ETA ONDORIOAK.
3.1.4. UDALEKO IV. GAZTE PLANARI LOTUTAKO LANEKO TALDEA
3.2. HELB.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Bakerako bideak zabaltzea
BAKEAREN ALDEKO TOPAKETAK PROGRAMA
BAKEAREN ALDEN ERLIJIO ARTEKO EREMUA
KOORDINAZIO BIDEA EUSKO JAURLARITZAKO GIZA ESKUBIDEEN,
BIZIKIDETZAREN ETA LANKIDETZAREN IDAZKARITZAREKIN

3.3. HELB. Memoriarako eremuak sortzea
3.3.1. DIRU LAGUNTZEN DEIALDIA MEMORIA HISTORIKOAREN ARLOAN
3.3.2. MEMORIA HISTORIKOAREN MOZIOAN AURREZ IKUSITAKO EKINTZEN GARAPENA
3.3.3. KOMUNIKAZIOA ETA KOORDINAZIOA TERRORISMOKO BIKTIMEN
MEMORIARAKO ZENTROAREKIN
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ONDORIOA
Bizikidetza eta Aniztasun Plan hau egiteko prozesua ez da erraza izan. Izen bereko zerbitzu hau sortu zenetik, denbora bat igaro zen mugak, edukia eta lan-arloak argi zehaztu
arte; horiek izango lirateke Zerbitzuaren eta Planaren helburuak.
Esparru bakoitzak ibilbide desberdina zuen: kultura artekotasunaren inguruan, Gizarte
Politiken Saileko Immigrazioari Harrera egiteko Zentroan kokatutako Kultura artekotasunaren Unitatea zegoen 2000. urtetik; Aniztasun Funtzionalaren inguruan, Udalean
irisgarritasun-ikuspegitik soilik lan egin zen, horretarako Unitate zehatzik gabe, baina
Azpiegituren Udal Zerbitzuaren inplikazioarekin; eta azkenik, Bakea eta Giza Eskubideen esparruan, ez zegoen aurrekaririk eta guztiz berria zen, gai honen berezko lanean
esperientziarik gabe.
Abiapuntuko egoera horrekin, horren helburu handiak dituen Plan bati ekiteak denbora
eta aurretiazko pausoak eskatzen zituen. Herritarrek Parte Hartzeko Plan berriak proposatzen ziren gaien inguruan eztabaidatzeko beharrezko bideak martxan jartzea erraztu
zuen.
Ilusio eta itxaropen handiekin hasi ziren bilerak; horietan oinarritzen ziren herritarren
kezkak eta deitutako taldeen behar zehatzak.
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Hala eta guztiz ere, proposamenak bildu ostean lortutako dokumentua teknikoki ezin
izan zen landu; izan ere, hiru arlo bereizi lantzen zituen. Arlo horiek, ondo aurrera eraman
ahal izateko, hiru plan zehatz behar zituzten; bat Kultura artekotasunerako, bestea Aniztasun Funtzionalerako, eta azkena Bake eta Giza Eskubideetarako.
Orduan, ekipo teknikoaren zeregina lehendik dauden neurriak hiru esparruak hartzen dituzten Programak mugatzea eta taldekatzea izan zen; horrela, Planaren filosofiak bakoitzari eragingo lioke, helburuak eta metodologiak partekatuz. Logika horretatik ihes egiten
duten neurriak ere badira; bai bere berariazkotasunarengatik, lehen egindako bidearengatik, edo neurri jakin batzuek egunen batean fruitua eman dezaten egokitzen eta
itxaroten jakin behar den erritmoarengatik.
Espero dugu plana irakurtzeko orduan ikuspegi hori ulertuko dela eta barkamena eskatu
nahi dugu norbaitek sentituko balu bere proposamenak, adierazi diren moduan, ez direla
bildu; izan ere, ez genuke nahi inor iraindua sentitzea, bizikidetza eraikitzeko oinarri solidoak finkatu nahi dituen plan baten parte sentitzea baizik; hori egin ostean, gainerakoa
errazagoa izango da.
Edonola ere, jatorrizko proposamen guztiak bilduta daude eta programak egiteko dokumentu tekniko bakoitzean daude, salbu eta lehen harrerari erreferentzia egiten diotenak,
Gizarte Politiketako Elkarguneko eta 2016-2020 Gizarte Politiken Plan Estrategikoaren
lan-materia (horrekin koordinatzen da).

Era berean, plana gainerako Udal Planekin koordinatzen da. Horiek, ikuspegik inklusibotik, Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuan ordezkatuta dauden taldeei bideratutako neurri
espezifikoak txertatzen dituzte. Horrela, bizikidetza zeharkako ardatz gisa nabarmentzen
da plan eta udal-sail guztietan.
Dokumentuari dagokionez, planak bi zati ditu; bata teorikoa, testuinguru oso oinarrizkoarekin, baina ezinbestekoa planaren irismena ulertzeko bizikidetzari, aniztasunari eta
bakeari dagokionez. Zati honetan, eman diren pausoen azalpen metodologikoa ere topa
daiteke, baita proposamena finkatzen deneko printzipioak, babesten duen araudi-testuingurua eta inkesten, elkarrizketen bidez herritarrek adierazitako diagnostikoa, eta batez ere, Elkarguneko bilera parte-hartzaileenak, lan-mahai bakoitzean egindako bizikidetzari eta aniztasunari buruzko adierazpenak nabarmenduz.
Bigarren zatia, operatiboagoa, planaren erronkekin abiatzen da. Horietatik ateratzen dira
ildo estrategikoak eta helburu zehatzen arabera taldekatutako ekintzak.
Erronka horiek hiru dira eta barrutik kanporako bidea egiten dute, hiriko erdigune bizitik
abiatuz (komunitatea eraikitzea), “bestearen” onarpenarekin jarraituz (gure aniztasunean
aitortzea) eta indarkeriarik gabeko bizikidetza gure nortasun-ezaugarria izan dadin azken
helburura iritsiz (Gasteiz bakearen eta memoriaren hiri bihurtzea bizikidetza eraikitzeko).
Bigarren zatia neurri bakoitzaren (bereizita) azalpen laburtuarekin, aurrekontu orokorrarekin eta plana ebaluatzeko aurrez ikusitako moduarekin osatzen da.
Amaitzeko, plan honetan parte hartu duten pertsona eta erakunde guztiei eskerrak eman
nahi dizkiegu beren denbora, ilusioa eta inplikazioa eskaintzeagatik. Gasteizko herritarrek erakutsi dute badakitela bakean bizitzen eta planak hitzak eta bideak baino ez dizkio
jarri nahi, gero adierazi ahal izateko.
Zailtasunak zailtasun, plana aurrera doa. Espero dugu guztion artean bidea berdintzeko
gai izatea, eta batez ere, bizikidetza zabaltzea.
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