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Sarrera

Orain dela gutxi, Bermeon bizi den biztanle atzerritarrari buruzko Diagnostiko bat egin zen, eta lan 
horri  jarraipena emanaz, pertsona anitz eta ugariz osaturiko talde bat Inmigrazio Tokiko Plan bat 
egiten aritu da azken hilabeteetan, plana datorren lau urteetan gauzatzeko asmoz..

Baieztatu besterik  ezin dugu egin denboraldi  honetan egindako elkarrenganako lana esperientzia 
baikorra  izan  dela  eta  nahiz  eta  Planaren  buruketak  bulegoan  egiteak  baino  denbora  gehiago 
eraman,  zalantzarik  gabe  elkarrezko  eta  lankidetzako  esperientzia  honetan  egindako  ahaleginek 
pena merezi izan dute.

Horrela  izanik,  pentsatzen  dugu  abiapuntua  ona  dela  benetako  Tokiko  Plana  gauzatzeko.  Eta 
tokikoa esaten dugunean ez gaude pentsatzen geografikoki Bermeon kokatzen den planean, baizik 
eta batez ere bere gizarteratzean oinarrituriko planean; hau da, Udaletxeko saila edo nolabaiteko 
koordinatzaile  batek  Plana  bideratzeaz  gain,  Bermeon  bizi  diren  pertsona  eta  eragile  guztiak 
protagonizaturiko Plan batean pentsatzen aria gara.

Argi  dago  Plan  honen  arrakasta  partaidetza  eta  inplikazioaren  menpe 
dagoela,  besteak  beste,  udal  sailena  eta  instituzioena,  hezkuntza 
zentroena, elkarteena, eta abar. eta neurri handian ere, bere lankidetza eta 
laguntza emateko prest egon beharko diren banakako pertsona ugariena 
ere, bai etorkinena edo bertokoena.

Ildo honetan, esan beharra dago prozesu guzti honetan pertsona askoren 
jarrera baikorra eta harkorra topatu dugula, esparru honetan denbora asko 
lanean  dabiltzatenak  eta  etorkizunean  ere  lanean  jarraitzeko  asmoa 
dutenak, hau ezinbestekoa izanik. 

Bestaldetik,  itxaropentsua  da  jakiteak  Bermeon  epe  motzean  ez  dirudiela  biztanleriaren  arteko 
bizikidetza mehatxupean jartzen duen egoera larri  edo liskartsua egongo denik.  Horrek,  nola ez, 
bidea errazten du eta eraginkorki aurreratzeak ahalbideratzen du, bidean izu gehiegirik egon gabe.

Azkenik,  jarraian  aurkezten  dugun  Plana  aplikazio  praktikoa  izango  duen  orientazio-  eta 
erreferentzia-agiria izango delakoan gaudela adierazi nahi genuke eta oso erabilgarria izango dela 
uste dugu, Bermeon pertsona atzerritarren integrazioa sustatzeko eta bizilagun guztien bizikidetza 
hobetzeko.
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1.- Abiapuntua

Plana egiterakoan oso agerian egon dira zenbait lerro nagusi, oinarri eta printzipio eran, hasieratik 
agiri honen filosofia, eredua eta garapen eraginkorra bideratu dituztenak:

1.1. PLANAREN OINARRIAK

Inmigrazio IIgarren Euskal Planean ezarritako printzipioak, jarraibideak eta estrategiak  ondorengo 
lau kontzeptuak  ulertzeko  eta  aztertzeko gida  izan dira,  esparru  honetan Tokiko  Plana egiteko 
ezinbestekoa izanik hauek horrela ulertzea:

a) Inmigrazioa:

Euskadira  heldu  diren  atzerritarren  inguruan  dauden  aurreiritziak,  beldurrak  eta  zurrumurruak 
gaindituz,  inmigrazioaren  fenomenoa  baikorra  eta  beharrezkoa  dela  hartzen  da  abiapuntutzat, 
euskal gizartearen aberastasunean era garrantzitsuan lagunduz, eta ez arlo ekonomikoan bakarrik, 
baita gizartean, kulturalean, eta abarrean ere 

Inmigrazioa fenomeno berri bat da. Oraindik ere inplikazio eta perfil ugari ditugu ezagutzeko, baina 
argi dago bere ezaugarritasunei erantzuten dien tratamendu zehatza behar duela.

Etengabeko prozedura dinamikoa den heinean, politika publikoak errealitate berriei erantzuten dien 
politikak  egin  beharko  dituzte,  zalantzarik  gabe  aldakorrak  izango  diren  une  bakoitzeko  egoerei 
erantzunez. 

b) Integrazioa:

Ez  litzateke  bidezkoa  izango  integrazioa  norabide  bakar  batean  planteatzea:  hau  da,  pertsona 
atzerritarrek  bere ingurura ahalik  eta azkarren egokitzeko eginiko ahalegintzat  hartzea,  non bere 
nortasun guztiak galtzen dituzten.

Hori  dela  eta,  integrazioa  soilik  emango  da  hartu-emaneko  eta  bi  norabideko  prozesu  bat  dela 
ulertzen denean, errespetuan eta ezberdintasunaren eskubidean oinarritua, ondorioz komunikazio, 
elkar harremanak eta topaketak bertako pertsonen eta atzerritarren artean sustatuz.  

c) Hiritartasuna:

Oso zaila izango da atzerritarrek integrazio eraginkorra lortzea lehendik ez bazaie hiritarrak bezala 
onartzen, Euskadin hiritarrek dituzten eskubide eta betebeharrekin.

Hiritartasun kontzeptua barneratze ikuspuntutik eta ez baztertzearenetik ulertzeak ahalegin bat egitea 
exijitzen du:hiritartasuna nolabaiteko paperak edota dokumentuak izatera ez lotzea.

Hau  posiblea  den heinean,  administrazioak  erregulartasun  eta  irregulartasun  artean egiten  duen 
bereizitasuna gainditzen saiatu beharko luke, gure artean zenbait urteetan ia klandestinitatean edota 
hirugarren mailako hiritarrak bezala bizi diren pertsona askoren egoera leunduz. 
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d) Inmigrazio politikak:
 
Komenigarria izango litzake Inmigrazio politikak bere nortasuna izatea, talde honetan soilik eragina 
dituzten arazo oso zehatzei  erantzuten zaien neurrian.  Aitzitik,  ulertu beharko da Administrazioak 
sustatzen dituen beste gizarte politiketatik ahalik eta gertuen egon beharko direla. 

Ezinbestekoa  da  giza  eskubideak  onartzean  eta  Euskadin  bizi  diren  pertsona  guztien  giza 
duintasunean oinarrituriko politikak izatea, norberaren jatorria alde batera utzita.

1.2. OINARRIZKO PRINTZIPIO OROKORRAK

Funtsezko  kontzeptu  hauek  abiapuntutzat  harturik,  Plan  honen  bitartez  Oinarrizko  zenbait 
Printzipioen errespetua bermatu nahi da, besteak beste ondorengoak nabarmentzen direlarik:

a) Giza partaidetza:

Plana egiteko orduan printzipio honi garrantzi handia eman nahi izan zaio, inolako berezitasunik jarri 
gabe bertako biztanleria eta biztanleri atzerritarraren artean.

Hasieratik ulertu da partaidetza hau ez zela bakarrik polita egiteko,  eraginkorra eta aktiboa  izan 
behar zela, egin diren ekarpenak eta iradokizunak entzunez eta oso agerian edukiz.

Horrela, partaide guztiek berdintasun egoeran izan dute hitza, baita atzerritarrek ere, eta horri esker 
Plan hau ez dago  inmigranteentzat  egina, baizik eta  inmigranteekin egina,  denon helburua baita 
integrazioa eta bizikidetzaren hobekuntza.

Aurrerago  azaltzen  den  bezala,  desiragarria  litzateke  parte-hartze  dinamika  hau  indarrean 
mantenduko  balitz Planaren lau urteen zehar, horretarako iradokitzen diren mekanismoak ezarriz.

b) Aukera, eskubide eta betebeharren berdintasuna: 

Aukera  eta  eskubideen  berdintasunaren  printzipioak  giza  eskubideen  titulartasuna  ahalik  eta 
gehien zabaltzea dakar. Eta ez gaude eskubide zibilaz soilik hitz egiten, baizik eta giza eskubideaz 
eta eskubide ekonomiko eta kulturaletaz, guzti  hauek Bermeon bizi diren pertsona guztien artean 
zabaldu behar direlarik, bere nazionalitatea edota jatorria zein den alde batera utzita.

Baina benetako berdintasunak  betebeharren  zabalkuntza dakar baita ere,  bertoko biztanleri eta 
biztanleri etorkinen artean ezberdintasunik ez daitezen egon,  ez gehiagogatik ezta gutxiagotik 
ere. Aspektu hau ere oso agerian egon da Plana egin den bitartean.

  
c) Erantzukizun publikoa, erantzunkidetasun sozialarekin

Pertsona  atzerritarren  eta  bertakoen  arteko  integrazioa  lortzeko  lana  lehenengoz  instituzioen 
erantzukizuna izan arren, egia da baita ere helburu hau ez dela lortuko bertoko komunitatearen eta 
osatzen duten pertsonen inplikazio argia ez badago.

Hori dela eta, Tokiko Plan honen bitartez administrazioa, eragile sozialak eta Bermeoko hiritarrak 
tartean sartu nahi izan dira, giza komunitate berdinean bizilagun guztien barneratze aurre-pausuak 
emateko.
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d) Sexu arrazoiengatiko diskriminaziorik ez:

Oraindik ere emakumeek gure inguruan pairatzen duten diskriminazioa, hare latzagoa da emakume 
etorkinen kasuan. Ondorioz, arreta berezia merezi duen gaia da.

Emakume eta gizon etorkinen artean dauden ezberdintasunei -kasu batzuetan hain sakonak direnak- 
aurre egiteko beharra, oinarrizko printzipioa da, zeharkako -faktorea izan behar duelarik. Ondorioz, 
Plan osoan agerian egoteko saiakuntza egin da.

Era berean, Plana indarrean dagoen bitartean beharrezkoa izango da emakume etorkinek pairatzen 
dituzten genero diskriminazioak salatzeko eta zuzentzeko baliagarriak diren aztertze eta galdeketa 
mekanismoak  ezartzea,  kontuan  izan  behar  baitugu  diskriminazio  egoera  hauek  integrazio 
prozedurari zailtasun larriak gehitzen diotela.

e) Kulturartekotasuna:

Kulturartekotasunaren  printzipioak  kultura  aniztasunaren  egoera  gainditzearen  apustu  argia  da. 
Kultura  aniztasuna  kultura  ezberdinen  gehitzea  baita,  puzzle  berdineko  pieza  banatuak  bezala, 
beraien artean komunikatu gabe.

Hori  dela  medio,  Bermeon  benetako  kulturarteko  giza-harrera  izateko  etorkinen  biztanleriaren 
sustraiak suntsitzen edo desagerrarazten saiatzen ez diren espazioak sortzea beharrezkoa da, tokiko 
komunitatearen kide guztien elkarrekiko ekimen baikorra sustatuz, komunitate hau gero eta anitzagoa 
izanik.

Hori  posible  izateko  beharrezkoa  da  egokitze  eta  onartze  prozedura  bat  ematea,  norberaren 
kulturarekin  heltzen  diren  etorkinen  eta  Bermeoko  gizartearen  artekoa.  Ondorioz,  integrazioa 
posiblea izateko eta elkarrezko bizikidetza eta giza lotzearen proiektua lortzeko ezinbestekoa da 
bermeotarrek jarrera positiboa edukitzea.

Elkarren arteko errespetua eta tolerantzia, ondo praktikatzen badira, elkarren arteko aberastasuna 
sortuko da, Bermeoren kasuan are bereziagoa izango dena,  udalerria euskalduna izateak dituen 
inplikazio sakonak eta positiboak direla eta.

1.3. OINARRIZKO PRINTZIPIO OPERATIBOAK

Funtsezko  kontzeptuak  era  zehatzean  interpretatzeak,  hala  nola  deskribatu  ditugun  oinarrizko 
printzipio orokorren errespetatzeak, nola ez, bere ondorio praktikoak eduki behar ditu.

Horrek bere islada izan du Plana egiteko eredua eta prozedura aukeratzeko orduan, une guztietan 
agerian eduki diren zenbait  jarraibide  behin eta berriro azpimarratuz, besteak beste, ondorengoak 
nabarmentzen direlarik:

a) 
Integraltasuna: 

Integrazioak  arlo  sozialean,  familiarrean,  ekonomikoan,  kulturalean…inplikazio  zuzenak  dituenez, 
Planean ikuspegi  integraletik  lan egitea saiatu gara, eta ez sektoreka, udal mailan eskua hartzea 
erabaki den bost arloak oro har aztertuz.
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b) Zeharkakotasuna:

Zeharkakotasunak integraltasunaren horizonteak are gehiago zabaltzen du eta udal mailako jarduera 
arlo  ezberdinen  inplikazioa  sustatzera  eramaten  gaitu,  guztien  arteko  gehitzea  bilatuz.  Horrela, 
atzerritarren  integrazioa  ez da pertsona bakar  batzuek  nahi  duten  zerbait,  Bermeon  sustatu  eta 
bultzatu daitezkeen politika anitzetan agerian dagon ardura baizik. 

c) Koordinaketa:

Argi dago edozein jarduera arlotan pertsona ezberdin ugari eta edozein mailako entitate ezberdinak 
parte hartzen dutenean ondo planifikaturiko koordinaketa ezinbestekoa dela. Ondorioz, nahitaezkoa 
da Bermeon lan egiten duten eta inmigrazio gaiarekin zerikusia duten entitate eta giza talde guztien 
arteko koordinaketa arina eta positiboa ezartzea.

Horrela  eta  ez  beste  era  batean,  baliabideak  ez  bikoiztea  eta  beharra  nabarmenak  agertzea 
saihestuko  da.  Horretarako,  jarduera  protokolo  argiak  eta  ondo  definituak  ezarri  daitezke, 
pertsona inplikatu guztiek errespetatzen eta onartzen dituzten estrategietan oinarrituak.

d) Normalizazioa:

Diskriminazioak  eta zurrumurru eta hautemate faltsuak ekiditeko biderik  onena,  etorkinek dauden 
udal  zerbitzuetara  eskura  unibertsala  edukitzea  da,  normalizazioa  bertan  isladatuz,  hau  ohiko 
dinamika eta praktika izanik.

e) Berezkotasuna, salbuespen gisa:

Nahiz  eta  normalizazioa  jarduera  biderik  onena  izan,  ezin  daiteke  alde  batera  utzi  Bermeon 
inmigrazioa  osatzen duten  artean egoeraren araberako kasuak daudela  edota  zenbait  taldeetara 
loturik dauden arazo pertsonal oso zehatzak daudela,  berariazko programak edota esku-hartzeak 
eskatuko dituztenak. Dena dela, esku-hartze hauen  aplikazioa oso ondo definitua eta mugatua 
egon beharko du, bai denborari dagokionean nola erabiltzaileak nor izan daitezkeen dagokionean.

f) Tokikoa izatearen azpimarraketa: 

Nahiz eta Inmigrazio politikak administrazio eta instituzio ezberdinei dagokien eskumenen menpean 
egon,  egia  esan  gertuen  dagoen  alorra,  udalekoa,  erabakigarria  da  etorkinen  giza-integrazioko 
dinamiketan  benetan  aurrera  joateko.  Eguneroko  eta  gertuko  harremanetan  da  pertsona  hauek 
dituzten zailtasunak ezagutzen direnean, hala nola konponbidea era errazenean jarri ahal zaienean. 
Hori  dela eta,  ondorengo Planean aukera guzti  hauek ahalik eta gehien aprobetxatzeko apustua 
egiten da udal mailan dauden alde bateko eta besteko baliabideak era onenean erabiliz.
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2.- Parte-hartze prozeduraren bilakaera 

Ondorengo Plana udal mailako jarduera orokorreko programa da, eta ondorioz, Plana gauzatzeko, 
beharrezkoa da Bermeon lan egiten duten  hainbat  eragileen,  publiko  eta pribatuen,  eta nola ez, 
hiritarren inplikazioa. Ildo honetan, hasieratik bilatu den helburua honakoa izan da:

Hori  dela  eta,  udaleko  teknikoen,  hezkuntza  zentro  langileen,  elkarte  ordezkarien,  Bermeoko 
bizilagunen,  etorkinen eta abarren  partaidetza  Plan honen buruketaren  ARDATZ NAGUSIA  izan 
dela esan dezakegu.

Horrela,  bileretan  emandako  partaidetza,  hainbat  gaien  inguruan  sorturiko  eztabaidak  eta 
hausnarketak  eta,  azkenik,  hobekuntzarako  eginiko  proposamenak,  nagusi  izan  dira  Planaren 
idazketan.  Hala  eta  guztiz,  gure  ustez  partaidetza  eta  inplikazio  hauek  ez  dira  agortu  behar, 
hemendik aurrera baitira guztiz beharrezkoak.

Hori dela medio, azpimarratu beharra dago Plana egitearen prozesuak bukatzeak ez duela esan nahi 
Inmigrazio Batzordea osatzen duten pertsonen jarduera eta inplikazio bukatu behar denik.  Plana, 
berez,  ez  da  helburua,  abiapuntua  eta  eusgarria  baizik,  jarduera  zehatzak  eta  hautemangarriak 
garatzeko, udalean integrazio eta bizikidetza hobe baterako urratsak eman ahal izateko. Beraz, Plana 
onartzeaz  gain,  beharrezkoa  izango  da  bertan  jasotzen  diren  jarduerekiko  pertsona  eta  eragile 
inplikatuen konpromisoa, jarduera horiek arrakastaz gauzatzeko.

Laburbilduz,  partaidetzaren  emaitza,  jarduera  proposamenen  bilduma  da,  hauek  talde 
heterogeneo eta ireki baten eztabaida eta adostasunetik jaio direlarik.  Horrela, taldea osatzen 
zuten  kideak,  alde  batetik,  Bermeoko  bizikidetza  hobetzeko  asmoz  bere  iritziak  eta  ikuspuntuak 
emateko  prest  egon dira  eta  bestetik,  egindako proposamenetan  inplikatzeko  eta  beraienganako 
konpromisoa hartzeko prest daudela adierazi dute.

2.1. Tokiko Inmigrazio Batzordea. 

Plan hau egiteko partaidetza Tokiko Inmigrazio Batzordearen bitartez bideratu da. Jarraian, honen 
helburua, osaketa eta funtzionamendua azaltzen dugu:

 Helburua

Plana idazteko aholkulari  arduradunak joanez,  Batzorde honen helburua Bermeon inmigrazio eta 
integrazio arloan aurrera eramateko lehentasunezko jarduerak eztabaidatzea eta adostea izan da, 
eztabaida  horretan  udalerrian  fenomeno  honen  inguruan  dauden  ikuspuntu  eta  ikuspegi 
ezberdinak azalduz.
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Horrela,  Batzorde  honen  bitartez  inmigrazio  arloan  lan  egiten  hasi  behar  diren  zein  esparru 
identifikatzen  saiatu  gara,  betiere  oso  agerian  edukiz  Bermeon  fenomeno  honek  eduki  ditzaken 
errealitate eta ezaugarritasun zehatzak.

Horretarako, Batzorde hau lan talde bezala osatu zen, ondorengo ezaugarriekin:

 Interesatuak  zeuden  pertsona  guztien  partaidetza 
irekiarekin;

 ahalik  eta  ikuspuntu  eta  ikuspegi  gehieneko  talde 
heterogeneo eta erakusgarria izanik.

 gardena,  inmigrazio  arloan  jarduera  praktiko  eta 
errealistak lortzeko era bakarra denak arlo honi buruzko iritziak eta 
ardurak adierazteko libreak izan behar direla argi izanik.

Laburbilduz,  Tokiko  Inmigrazio  Batzordea,  berez,  integrazioko  eta  bizikidetzako  lehenengo 
esperientzia bat izatea nahi zen: elkartrukeko topa-gune bat sortzea jatorri, ikuspegi eta sentsibilitate 
ezberdinen  arteko  pertsonez  osatua,  denen  helburua  Bermeoko  biztanleriaren  integrazio  eta 
bizikidetza hobetzera laguntzeko jarduera zehatzak eztabaidatu eta adostea izanik.

 Osaketa.- 

Esan denez, Batzordea parte hartzean interesatua egon den edozein pertsona edota eragileari irekia 
egon den lan taldea bezala mantendu da prozedura guztian, bertan Bermeoko errealitatea osatzen 
duten alor ezberdinetako ordezkariak egon zitezen saiatuz, bere ikuspuntu eta ikuspegi ezberdinekin.

Horretarako ondorengo deialdi formulak erabili dira:

 Deialdi  publiko  orokorra,  Bermeoko  Inmigrazioari  buruzko 
Diagnostikoaren  aurkezpena  dela  eta,  Nestor  Basterretxea 
aretoan ospatu zen topaketa.

 Aldizkako deialdiak, udal saileko arduradunei eta Bermeoko 
hezkuntza zentroko zuzendaritzei zuzenean bidaliak.

 “Inplikazioa  sarean”: Batzordeko  kideak  beste  pertsona 
batzuk  gonbidatu  dituzte,  bere  partaidetza  interesgarria  izan 
litzatekeela pentsatuz.

 Deialdi zehatzak,  lorturiko emaitzak talde/intereseko alorrekin 
(errumaniarrak;udal sailak) egiaztatzeko.
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Batzorde barnean bertan eginiko lana eta jarduerei, honakoak gehitu zaie:

a) Parte-hartze  prozeduran  errumaniarrak  sartzea:  Bermeon  bizi  diren  etorkinen  artean, 
talderik kopurutsuena dela eta, Batzordeak erabakitzen du eztabaidaturiko gaiei buruz bere 
iritzi  zehatza  gehitzea.  Horretarako,  eta  bileretan  beraiek  egoteko  zeuden  zailtasunak 
ikusita,  jatorri  honetako  talde  bati  deialdi  zehatza  egiten  zaio,  Batzordeak  eginiko 
proposamenak egiaztatzeko eta onartzeko.

b) Udaletxean eginiko bukaerako aurkezpena eta eztabaida: Nahiz eta udaleko saila guztiei 
prozesuan eman diren urratsez informatu, eta horietako batzuek Batzordeko bileretan parte 
hartu  arren,  komenigarria  ikusten  da  Udaletxean  bertan  azkeneko  aurkezpen  saio  bat 
egitea. Horrela, saila guztiek Batzordeko azken proposamenak ezagutu ahalko dituzte, eta 
egokia iruditzen zaien edozein komentario edo iradokizun egin ahalko dute.

Aurrekoa abiapuntutzat izanik, Planaren idazketan parte hartu duten eragileen laburpena honakoa 
izango litzateke:

PLANA EGITEN PARTE HARTU DUTENAK
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BATZORDEA

 Udal sailak
 Hezkuntza zentroak
 Tokiko elkarteak
 Etorkinen elkarteak
 Eleiza
 Bermeoko bizilagunak

Aholkulariak

UDALETXEA

 Udal sailak

Aholkulariak

 Errumaniarrak

Aholkulariak
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2.2. Lan metodologia 

 Faseak.- 

Ondorengo Plana egiteko lana ondorengo fasetan banandu da:

1ª) Lan-jardueren identifikazio eta eztabaida:

Batzordeak  inmigrazio arloan Bermeon ekin behar zaien jarduera arlo ezberdinak proposatu 
eta eztabaidatzen ditu. Horrela, lehentasunezko ildoak aurkituko ahalko dira, hauek Planean 
azalduz. Era berean, ildo bakoitzerako aurrera eramateko ekintza zehatzak definitzen dira. 

Fase hau 2008ko ekaina eta azaro bitartean garatu da, Batzordea hamabost egunero bilduz. 

2ª) Proposamenen Zirriborroa Egin:

Lehenengo  fasean  jasotako  iritzi  eta  ekarpenetan  oinarrituz,  aholkulariek  Batzordeari 
proposamen-zirriborro bat aurkezten dio.

Fase hau 2008ko azaroan zehar garatzen da.

3ª) Azkeneko Proposamenen eztabaida eta onetsia

Proposamena  taldeka  aztertuko  da,  bukaerako  definizio  eta  onetsirako.  Proposamena, 
horrela adostua, eta behin errumaniarren taldearekin egiaztatu ondoren, Batzordeko Azken 
Proposamenen Ageri bezala onartzen da.

Azken proposamen hauek Udaletxeko sailekin eginiko bilera zehatz batean aurkeztu eta 
eztabaidatzen dira, udalen arduradunek ezagutu ditzaten eta egokiak deritzoten ekarpenak 
egin ditzaten.

Fase hau 2008ko azaroaren eta 2009ko otsailaren bitartean garatzen da.

4ª) Behin betiko Planaren idazketa eta aurkezpena (gero esparru honetan ekintzak garatzeko 
erreferentzia-agiri gisa) 

Azkenik, aholkulariek Planaren behin betiko agiria idazten du.

Fase hau 2009ko otsailean garatzen da.

 Ospaturiko bilera eta topaketak

2008ko  maiatzean  Plana  egiteko  prozeduraren  hasiera  iragartzen  denetik,  2009ko  otsailean 
Udaletxeari  Batzordearen  Azken Proposamenak aurkeztu arte,  zenbait  bilera  ospatu dira.  Hauen 
bitartez, oso ezberdinak diren pertsona eta eragileak jarri dira harremanetan, denon ekarpenak eta 
inplikazioak funtsezkoak izanik Bermeoko integrazioa eta bizikidetza hobetzeko.
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Horietako  bilera  bakoitzean,  aurretik  ezarritako  metodologia  eta  gaia  jarraitu  dira,  betiere  bere 
planteamendua parte hartzaileen ekarpen guztiak sartzeko nahi beste malgua izan delarik. Horrela, 
topaketa  hauen  bitartez,  denon  arteko  ezagutza  eta  hausnarketa  bultzatu  da,  inmigrazio 
fenomenoaren integrazio eta sentsibilizazioan ezinbestekoak diren gaien inguruan.

Bilera  horien  emaitza,  lehen  azaldu  den  bezala,  ondorengo  Plana  da  eta  bertan  jasotzen  diren 
jarduera  proposamenak.  Hala  eta  guztiz,  jarraian  laburpen  gisa,  ospatu  diren  bileren  eta  bilera 
horietan aztertu diren gaien eta proposamen nagusien zerrenda aurkezten da: 

LAN TALDEEN ETA BILEREN ZERRENDA

Zbkº Data Alorra Gai nagusia Proposamenak/Adostasunak

1 2008/05/29
Nestor 
Basterretxean 
eginiko saioa

Diagnostikoaren  aurkezpena  eta 
Inmigrazio  Plana  egiteko 
prozesuaren hasieraren iragarpena

Gonbidapen  publikoa  hiritarrei  eta 
eragileei,  Planaren  buruketan  parte 
hartzeko.

2 2008/06/19
Inmigrazio 
Batzordea

Aurkezpen bilera. Batzordearen  helburuak  eta  lan 
metodologia.  Planaren  5  gai  ildoen 
onarpena.

3 2008/10/01
Inmigrazio 
Batzordea

Inmigrazio eta gizarte laguntzak Hobekuntza proposamenak:  Informazio 
argia  eta  zorrotza.  Iruzurraren 
segimendua eta kontrola.

4 2008/10/16
Inmigrazio 
Batzordea

Inmigrazioa eta lana. Hobekuntza proposamenak: 
“Lan Kulturaren” informazioa eta 
orientazioa. Sentsibilizazioa eta iritzi 
publikoa.

5 2008/10/30
Inmigrazio 
Batzordea

Sentsibilizazioa,  integrazioa  eta 
bizikidetza

Hobekuntza proposamenak:
Lana sarean. Harrera sistema. Hezkuntza 
alorra 

6 2008/11/13

Inmigrazio 
Batzordea

Euskalduntzea eta kulturartekotasuna Euskara sailak orain arte garatutako 
lanarekin bat etorri. Proposamenak:
Elkarteko ezagutza; koordinaketa eta lana 
sarean. Udalerrira egokituak dauden 
ekintzak. Beste esperientzia eta praktika 
arrakastatsuen ezagutza. 

7 2008/11/27 Inmigrazio 
Batzordea

Lan  saioa:  Batzordearen  azken 
proposamenak.

Planeko gai ildo bakoitzerako ekintza 
zehatzen proposamenen agiria.

8 2009/01/29 Errumaniarren 
taldea

Bermeon  bizi  diren  errumaniarren 
taldearen egiaztatzea.

Batzordeak eginiko proposamenen 
onarpena. 

9 2009/01/05 Udaletxea Udal sailekin egiaztatzea Batzordeak eginiko proposamenen 
onarpena erreferentzia-agiri gisa.

Begiratu 1. eta 2. Eranskinak
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3.- Ekintza programa

3.1. JARRAIBIDE LERROAK

Ez dago zalantzarik Ekintza Programa jarraitu den azterketa eta eztabaida guztiaren  emaitza eta 
hausnarketa  prozesuaren  zehaztasun  praktikoa  dela.  Programak  ibilbide  argi  eta  eraginkorra 
irudikatu nahi du, honen bitartez Bermeoko bertoko biztanleriaren eta atzerritarren arteko benetako 
integrazio eta gizarte bateratze baten lortzearen erronkan era hautemangarrian aurrera joan ahal 
izateko.

Oso argi izan behar dugu Ekintza Programa honek ez duela pikutara bidali nahi orain arte egindako 
lana, guztiz kontrakoa:Egin nahi dena orain arte egindako ahaleginak koordinatzea, indartzea eta 
bultzatzea da, erreferentzi marko bat eskainiz non nahi beste pertsona eta eragile biltzen diren.

Bestaldetik,  proiektua bideragarria izan dadin, parte-hartzean oinarritzeaz gain, Ekintza programak 
hainbat jarraibide lerro errespetatu nahi ditu, programa ondorengo ezaugarriak edukiz:

 Denboran mugatua: Lau urteko epeaz hitz egiten da, hasiera eta bukaera ondo definituak 
egonik. 

 Errealista: Eskuragarriak diren helmugak eta helburuak ezarri dira, proposatutako ekintzetan 
kontuan  izan  baitira  eskuragarri  dauden  edo  egon  daitezkeen  eskumenak,  gaitasunak, 
baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak. Ildo honetan, une guztian ondorengo galderari 
erantzun zaio: “Ze gauza zehatzak egin edo planteatu daitezke alor honen barnean egunean  
Bermeon?”

 Zehatza: Oso  perfilatuak  eta  errez  nabarmendu  daitezkeen  ekintzak  planteatzen  dira, 
borondate adierazpenak gaindituz.

 Zeharkakoa:  Esku-hartzeak  aztertu  eta  proiektatzerakoan,  aukeraturiko  bost  alorren  arteko 
elkarlotura izan da kontuan.

 Genero  ikuspegiarekin: Aspektu  askotan  emakumeek  gizonekiko  duten  errealitateak 
inplikatzen dituen zehaztasunak agerian eduki dira.

 Neugarria: Fidagarriak eta eskuragarriak izan daitezkeen nahi beste ebaluaketa parametro eta 
baremo ezarri dira, planaren betetzearekiko egiten diren ondorengo ebaluaketak ahalik eta 
objektiboenak izan daitezen, ikuspegi subjektiboak ahalik eta gehien neutralizatuz.

3.2. PROPOSATURIKO EKINTZEN KUADROA

Jarraian, fitxa eran, proposaturiko ekimenak jasotzen dira:
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Bermeoko Tokiko Inmigrazio Planeko
2009-2012 EKINTZA PROGRAMA

Oharra: 
Programa honek Inmigrazio Tokiko Batzordeak egindako eta prozesuan udal saileei ezagutarazitako  
proposamenak biltzen ditu. Bere helburua gero esparru honetan ekintzak garatzeko  erreferentzia  
eta orientazioa izatea da. 
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1. GIZARTE-LAGUNTZEI BURUZKO INFORMAZIOA ETA AZALPENA

1.1. Hiritarrentzako informazio-iturri berriak sortzea

Deskribapena Helburua: 

Informazio-iturriak sortzea edo bideratzea:
• Hiritarrei gizarte-laguntzei buruzko informazio argia, hurbilekoa eta ulerterraza 

emateko.  Informazio  horren bitartez,  horrelako  laguntzak  emateko irizpideak 
zein diren eta laguntzok norainokoak diren argitzeko. 

• Aldi berean, informazio-iturri horiek erabiltzea kasuistika positiboa zabaltzeko.

Ekintza zehatzak: 

 Edukiak, hots, igorri nahi den informazioa, zehaztea.
 Komunikabideak  zehaztea:  lehendik  dauden  informazio-iturriak 

aprobetxatzea,  berriak  sortzea,  iturri  berrien  eta  zaharren  estrategia 
konbinatua diseinatzea…

 Diseinatutako iturriak inplementatzea. 

Burutzeko epea 2009-2010

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, geroko informazio-iturrien “elikadura”gatik.

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Gizarte Ongizateko Udal Patronatua. 
 Beste udal-sail  batzuk (Informatika, Herritarren arreta-gunea…), informazio-

iturrien euskarriaren arabera. 
 Elkarteak eta beste foro batzuk, estrategia herritarrekin beraiekin egiaztatu, 

balioztatu eta ebaluatu ahal izateko.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Ekintza honen kostua 0 izan daiteke udalerrian badauden iturriak egokitzean 
badatza, nahiz eta komunikazio-enpresa batengana jotzea ere posible den, 
kanpoko aholkularitza jasotzeko edota difusio-ekintzaren bat egiteko.

Kasu horretan, finantzaketa-iturriak izan daitezke:

 Udala (udal baliabideak). 
 Eusko Jaurlaritza (dirulaguntza-ildoak: Immigrazioa, Gizarte Zerbitzuak…).

Adierazleak  Sortutako edota egokitutako informazio-iturriak.
 Jasotzaile-kopurua.
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1.2. Iruzurraren arazoa sakon aztertzea

Deskribapena Helburua: 

Gizarte-laguntzekin lotutako iruzurraren arazoa zehatz-mehatz aztertzea, arazo 
hori Bermeon nola dagoen jakiteko informazio objektibo eta bakarra jasotzeko 
eta horren ondorioz jardun eta informatu ahal izateko.

Ekintza zehatzak:
 
 Gizarte-laguntzetan dagoen egungo iruzurra ahal den neurrian aztertzea eta 

zenbaterainokoa den zehaztea.                            
 Iruzurrari  aurre  egiteko  Udalak  gaur  egun  dituen  baliabide  guztiak 

identifikatzea,  udalak  alor  horretan  dituen  eskumena  eta  gaitasuna 
zehaztuz. 

 Hala  dagokionean,  hobetu  daitezkeen  alderdiak  eta  jarduteko  aukerak 
identifikatzea, arazo horren kontrol handiagoa izateko. 

 Informazio  hori  igortzea  eta  zabaltzea,  mezu  argiak,  bateratuak  eta 
koherenteak erabiliz. [1.1. Ekintzarekin lotuta]

Burutzeko epea 2010-2011

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekintza-proposamen berriak sor daitezkeen arren. 

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Gizarte Ongizateko Udal Patronatua.
 Etorkin taldearen errealitatea  eta bereiztasunak  ondo ezagutzen dituzten 

elkarteak / erakundeak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Diagnostiko barne-dokumentua. 
 Informazioa kanpora hedatzeko ekintza-kopurua.
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1.3. Udalaren eta gizarte-sareen arteko elkarlana sendotzea

Deskribapena Helburua: 

Udalak gizarte-laguntzei buruz dakiena eta egiten duena optimizatzea, 
Bermeoko gizarte-sareekin harremanak izanez eta elkarlanaren arituz.

Ekintza zehatzak: 

 Laguntzen  alorrean  gaur  egun  Udalaren  gizarte-zerbitzuekin  elkarlanean 
aritzen diren eragileak identifikatzea, eta elkarlanean aritzeko interesgarriak 
izan daitezkeen beste batzuk aztertzea (immigranteen elkarteak, adibidez). 

 Deialdia egitea, aurkitutako erakundeekin harremanetan jartzeko. 
 Erakunde  horiekin  batera,  gizarte-laguntzetan  elkarlanean  aritzeko  eta 

jarduera hobetzeko dauden aukerak aztertzea.

Burutzeko epea 2009-2010

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekintza-proposamen berriak sor daitezkeen arren. 

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Gizarte Ongizateko Patronatuak.
 Alor  jakin  horretarako  interesgarritzat  jotzen  diren  Bermeoko  udalaz 

kanpoko elkarteak eta erakundeak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Patronatuarekiko lankidetzan dauden / egon daitezkeen egileen zerrenda.
 Elkarrekiko azterketa egiteko bilera-kopurua.
 Konklusio-dokumentua.
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2. LAN ESPARRUKO ZAILTASUNEN AURRE EGITEKO LAGUNTZA

2.1. Laneko informazioko eta orientazioko tresnak sendotzea

Deskribapena Helburua: 

Gaur egun Bermeon dauden laneko informazioko eta orientazioko zerbitzuen 
eraginkortasuna eta errendimendua aztertzea, hobetzeko aukerak aurkitzeko; 
horrela,   aipatutako baliabideak sendotzeko  hobetzeko aukerak aurkitzeko eta, 
immigranteei dagokienez, baliabideok sendotu ahal izateko.Hori guztia, lan bila 
dabiltzan pertsonen zein enpresaburuen premiak kontuan hartuta.  

Ekintza zehatzak: 

 Biztanle  immigranteak  egungo  zerbitzuetara  benetan  nola  iristen  diren 
aztertzea, eta "informalak" diren beste informazio- eta orientazio-bide batzuk 
ezagutzea, bai eta haietan sartuta dauden eragileak ere. 

 Hala  dagokionean,  Bermeoko  enplegurako  informazioa  eta  orientazioa 
hobetzeko aukera elkarrekin definitzea.  

 Zerbitzu  horien  berri  ematea  (adibidez,  tokiko  komunikabideetako 
dibulgaziozko espazioen bitartez).

Burutzeko epea 2010-2011

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, gero egin daitezkeen informazio edota orientazio-ekintzagatik. 

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Behargintza.
 Gizarte Ongizateko Udal Patronatuak. 
 Biztanle immigranteen ordezkariek (elkarteak, gizabanakoak). 
 Enpresarien ordezkariek (hainbat alorrei kasu eginez).

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Ekintza honen kostua 0 izan daiteke udalerrian badauden iturriak egokitzean 
badatza, nahiz eta komunikazio-enpresa batengana jotzea ere posible den, 
kanpoko aholkularitza jasotzeko edota difusio-ekintzaren bat egiteko.

Kasu horretan, finantzaketa-iturriak izan daitezke:

 Udala (udal baliabideak). 
 Eusko Jaurlaritza (dirulaguntza-ildoak: Immigrazioa, Gizarte Zerbitzuak…).

Adierazleak  Diagnostiko barne-dokumentua. 
 Informazioa kanpora hedatzeko ekintza-kopurua.
 Jasotzaile-kopurua. 
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2.2. Euskadin finkatutako "lan-kultura" zabaltzea

Deskribapena Helburua: 

Biztanle immigranteek Euskadin dagoen "lan-kultura"rekin (araudia, portaerazko 
jarraibideak…) lotutako alderdiak ezagutzea eta horri buruzko prestakuntza 
sustatzea, hala, haiek esparru horretan sartzea eta integratzea erraztu ahal 
izateko.

Ekintza zehatzak: 

 Lan-prestakuntzan  eta  laneko  portaerazko  jarraibideetan,  biztanle 
immigranteen artean topatuko diren "hutsuneak"  ezagutzea (bai enplegua 
ematen duen taldearen aldetik, bai langilearen aldetik ere). 

 Hainbat  tresna  diseinatzea,  biztanle  immigranteek  harrera-tokiko  "lan-
kultura"  ezagutzeko,  bai  eta  araudi  zehatzak  ezagutzeko  ere  (arriskuen 
prebentzioa, adibidez).

Burutzeko epea 2010-2011

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, nahiz eta gero sortutako difusio-tresnak martxan jarri behar 
izan. 

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Behargintza. 
 Gestoriak. 
 Bermeoko enpresak (sektoreka: zerbitzuak, eraikuntza...).

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Komunikazio-enpresa batengana jotzea gomendagarria izan da, kanpoko 
aholkularitza jasotzeko eta difusio-tresnak diseinatzeko. 

Kasu horretan, finantzaketa-iturriak izan daitezke:

 Udala (udal baliabideak). 
 Eusko Jaurlaritza (dirulaguntza-ildoak: Immigrazioa, Gizarte Zerbitzuak…).

Adierazleak  Diseinatutako tresna-kopurua. 
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2.3. Immigrazioaren eta enpleguaren arteko harremanari buruzko jendearen 
iritzia hobetzea

Deskribapena Helburua: 

Esparru horretan izan daitezkeen irregulartasunei buruzko ahalik eta informazio 
handiena izatea. Haien kontrola hobetzeko izan daitezkeen bideak definituko 
dira, eta horri guztiari buruzko informazio objektiboa eta egiatia igorriko zaie 
biztanleei eta enpresei. Halaber, alor horretan Bermeon dauden errealitate eta 
esperientzia positibo guztiak azpimarratzea.

Ekintza zehatzak: 

 Akatsei  eta okerreko hautemateei  aurre egitea, eta dagozkien informazio-
iturrien bidez informazio objektiboa eta egiatia honako hauei igortzea: alde 
batetik biztanleei, eta bestetik, zehatzago, enpresei beraiei ere.  

 Kasuistika  positiboak  zabaltzea,  banakako  testigantza  zehatzekin,  bai 
biztanle immigranteen aldetik, bai eta bertako lankide batzuen aldetik ere.

[1.1. Ekintzarekin lotuta]

Burutzeko epea 2010-2011

Aldizkakotasuna Ekintza iraunkorra.

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Behargintza. 
 Gizarte Ongizateko Udal Patronatuak. 
 Immigranteen eta enpresarien elkarteak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

[1.1. Ekintzarekin lotuta]

Adierazleak  Egindako difusio-ekintzak (kopurua). 
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2.4. Inplikatuta dauden eragileen arteko elkarlana sustatzea

Deskribapena Helburua: 

Alde  batetik,  lan-munduratzean  sartuta  dauden  udal-eragileen  arteko  oraingo 
harremanak  eta  elkarlana  hobetzea  eta  sendotzea  (Behargintza,  Gizarte 
Zerbitzuak...),  eta  bestetik,  horien eta herrian  lan  egiten  duten  beste gizarte-
erakundeen artekoak.

Ekintza zehatzak: 

 Kontratazioaren  arloan  legezko  orientazioari  laguntzeko  gizarte-sarea 
sortzea. 

 Bertako  enpresekin  hitzarmena  egitea,  herrirako  lan-poltsa  bakarra 
sortzeko.

Burutzeko epea 2011-2012

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekintza-proposamen berriak sor daitezkeen arren.

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Behargintza.
 Gizarte Zerbitzuak.
 Elkarteak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Lan-orientazioari laguntzeko gizarte-sarea.
 Bertako enpresekiko hitzarmena. 
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3. SENTSIBILIZAZIOA, INTEGRAZIOA ETA BIZIKIDETZA

3.1. Harrera sistema integrala eta integratzailea ezartzea

Deskribapena Helburua: 

Herrira  etorri  berri  den  edozein  pertsonari  zuzendutako  harrera-sistema 
diseinatzea.  Harrera  sistema  horretan  bertako  eragile  guztiak  sartuta  eta 
koordinatuta izango dira (integrala), eta ez da asistentziazko ezer izango, ez eta 
informatzaile hutsa ere, baizik eta banan-banakoa eta hurbilekoa (integratzailea).

Ekintza zehatzak: 

 "Harrerarako  udal-puntua  edo  zerbitzua"  ezartzea  (puntu  honetan 
horretarako  eremu zehatza  sortzea  kontuan  hartu  beharko  da,  edo  jada 
existitzen den eremu batean prestatzea). 

 "Harrera-mapa"  diseinatzea;  mapa  hori  bertako  hainbat  eragilek  osatuko 
dute; eta eragile horiek harrerako udal-zerbitzura bidaliko dute iritsi berri den 
pertsona. 

 Guztiek  era  koordinatuan  eta  bateratuan  jarraitu  beharreko  "harrera-
protokoloa" definitzea. 

 Ekintza horren diseinuan, honako hau proposatzen da: 
•  Formula  berritzaileak  eta  erakargarriak  erabiltzea  (teknologia  berriak 
erabiliz, adibidez). 

•  Beste  leku  batzuetan  izandako  esperientziak  eta  jardute  egokiak 
aztertzea. 

•  "Zabaltze-plana" egitea hainbat fasetan.

Burutzeko epea 2011-2012

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, nahiz eta, behin martxan jarrita, sistema iraunkorra izan. 

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Udal-sailak, erakunde koordinatzaile batekin. 
 Gizarte-sarea: Immigranteen elkarteak, kirol-taldeak, kultura-taldeak, etab.
 Gizabanako  boluntarioak:  bertakoak  nahiz  atzerritik  etorritakoak  (azken 

horien funtzioa garrantzitsua da harrera-lanean).

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Ekimena honek planteatzen dituen ekintza batzuek aurrekontu ekonomikoren bat 
behar dezakete (adbd., beste leku batzuetara bisitatzeko; jardunaldiak 
antolatzeko…). 
Kasu horretan, finantzaketa-iturriak izan daitezke:

 Udala (udal baliabideak). 
 Eusko Jaurlaritza (dirulaguntza-ildoak: Immigrazioa, Gizarte Zerbitzuak…).

Adierazleak  Harrera-sistema. 
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3.2. Loturak aurkitzea eta loturen gainean lan egitea, jatorriak alde batera utzita

Deskribapena Helburua: 

Kultura-aniztasunarekiko sentsibilizazioaren osagarri gisa, batzen eta lotzen 
gaituzten alderdiak azpimarratzea, norbanakoaren jatorria alde batera utzita.

Ekintza zehatzak: 

 Proiektua  diseinatzea  guztiongan  berdinak  diren  alderdiak  ezagutu  ahal 
izateko,  eta alderdi  horien bitartez herritarrekin guztiok berdinak garelako 
ideia hori lantzeko, haiek barnera dezaten. 

 Ekimen  posibleak:  komunikazio-kanpaina  abian  jartzea, 
haurrentzako/helduentzako tailerrak eta ekintzak antolatzea, etab.

Burutzeko epea 2009-2010

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekintza-proposamen berriak sor daitezkeen arren, 
diseinatzen den proiektuaren arabera.  

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Interesdun udal-sailak. 
 Herriko elkarte soziokulturalak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Diseinatutako proiektua. 
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3.3. Hezitzaileen taldearentzako laguntza eta prestakuntza sustatzea

Deskribapena Helburua: 

Talde horri immigrazioak berekin dakarren errealitate berriari aurre egiten 
laguntzeko proiektua garatzea.

Ekintza zehatzak: 

 Immigrazioaren alorrean talde horrentzat proposatzen diren eta gaur egun 
existitzen diren baliabideak eta behar zehatzak aztertzea. 

 Beste leku batzuetan egindako esperientzia arrakastatsuak eta jardunbide 
egokiak aztertzea. 

 Talde horri laguntzeko proiektu jakin bat diseinatzea.

Burutzeko epea 2009-2010

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekintza-proposamen berriak sor daitezkeen arren, 
diseinatzen den proiektuaren arabera.  

Parte hartu 
luketeen eragileak

 
 Herriko ikastetxeak. 
 Bermeon lan egiten duten hezkuntzako profesionalak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Diseinatutako proiektua. 
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3.4. Komunikabideekin lan egitea

Deskribapena Helburua: 

Komunikabideekin elkarlan iraunkorra izatea eta, horrela, Plan honen barruan 
landuko diren informazio, mezu eta ekimenak era orokorragoan zabalduko 
zaizkie herritarrei.

Ekintza zehatzak: 

 Bertako  komunikabideekin  akordioak  lortzea  immigrazioaren  fenomenoari 
buruzko informazioa aldian behin era positiboan zabaltzeko.

Burutzeko epea 2010-2011

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik lankidetzarako eta hobekuntzarako proposamen 
berriak sortuko diren arren.  

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Udal-sailak:  Gizarte  Ongizateko  Udal  Patronatua,  Behargintza  eta 
immigranteen taldeekin lotura duten beste zenbait. 

 Alor horretan Udalarekin lan egiten duten gizarte-erakundeak. 
 Bertako komunikabideak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Harremanetan jarritako komunikabide-kopurua. 
 Lankidetzan dauden komunikabide-kopurua.
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4. EUSKALDUNTZEA ETA KULTURA ARTEKOTASUNA

4.1. Kultura- eta hizkuntza-aniztasunari buruz sentsibilizatzea

Deskribapena Helburua: 

Bertako biztanleak eta immigranteak sentsibilizatzea kultura- eta hizkuntza-
aniztasunak esan nahi duenari buruz eta, horretarako, pertsona guztiak 
protagonista egiten dituzten proiektuak erabiliko dira ("bi norabidetako ekimenak: 
elkar ezagutzekoa eta errespetuzkoa).

Ekintza zehatzak: 

 Bertako  biztanleei  eta  immigranteei  zuzenduta  dauden  sentsibilizazioko 
jarraibideak eta ildo zehatzak definitzea kultura- eta hizkuntza-aniztasunak 
duen esanahiari buruz. (Zer igorri nahi diegu herritarrei?)  

 Aipatutako  jarraibideak  biztanleei  igortzeko  bide  eta  baliabide  egokiak 
formulatzea, kontuan hartuz nola hedatuko diren herriko bizimoduaren alor 
desberdin guztietan: familian, hezkuntzan, lanean, kirolean, kulturan, aisian, 
etab. (Nola igorriko dugu?)

Burutzeko epea 2010-2011

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekintza-proposamen berriak sor daitezkeen arren, 
diseinatzen den proiektuaren arabera.  

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Udal-sailak: Euskara, Kultura, Gizarte Ongizatea… 
 Herriko gizarte- eta kultura-elkarteak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Komunikazio-enpresa batengana jotzea gomendagarria izan da. 

Kasu horretan, finantzaketa-iturriak izan daitezke:

 Udala (udal baliabideak).
 Eusko Jaurlaritza (dirulaguntza-ildoak: Immigrazioa, Gizarte Zerbitzuak…).

Adierazleak  Komunikazio-estragia. 
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4.2. Euskara hurbiltzea eta euskarara hurbiltzea

Deskribapena Helburua: 

Etorri berri diren pertsonak euskarara hurbil daitezen erraztea (hura ikasi eta 
erabiltzea sustatuz), eta euskara aipatutako pertsonei hurbiltzea (Bermeoko 
eragileak eta pertsonak bere irakaskuntzan eta zabaltzean sartuz).

Ekintza zehatzak: 

 Bermeoko  eragile  edo  pertsona  bakoitzak  euskara  ikasteko,  erabiltzeko, 
irakasteko  edo  zabaltzeko  izan  dezakeen  argudio  edo  arrazoi-sorta  bat 
egitea.

 Argudio hori  sentsibilizazio kutsuz zabaltzeko eta igortzeko mekanismoak 
definitzea.

Burutzeko epea 2009-2010

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekintza-proposamen berriak sor daitezkeen arren, 
diseinatzen den difusio-planaren arabera.  

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Euskara-saila eta beste udal-sail interesdun batzuk. 
 Bermeoko hezitzaileen taldeko ordezkariak. 
 Herriko elkarteak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Argudio-dokumentua.
 Difusio-plana. 
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4.3. Esperientzia arrakastatsuak detektatzea eta aztertzea

Deskribapena Helburua: 

Beste leku batzuetan (edo baita herrian bertan ere, eragile jakin batzuek) egin 
ahal izan diren esperientziak ezagutzea eta egiaztatzea, Bermeon ezarri edo 
egokitu ahal daitekeen edo ez aztertzeko.

Ekintza zehatzak: 

 Esperientziak  ezagutzeko  taldea  sortzea  (adb.   Valentziakoa  –”baterako 
hezkuntza", truke-programak, etab.). 

 Interes  handienekoak  aztertzea,  eta  bisita  egiteko  edo  protagonistekin 
beraiekin elkartzeko aukera kontuan hartzea.

  

Burutzeko epea 2010-2011

Aldizkakotasuna Ekintza puntuala, honetatik ekimen berriak sor daitezkeen arren.

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Ikastetxeak eta hezitzaileen taldea, oro har.
 Euskara-sailak. 
 Interesdun eragileak eta elkarteak.

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Parte-hartzaileen ordu-dedikazioaz aparte, ekintza honen kostuak ez luke 
finantzaketa berezirik beharko.

Adierazleak  Identifikaturiko esperientziak eta praktika onak. 
 Harreman- / bilera-kopurua. 
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5. KOORDINAZIOA

5.1. "Bizikidetzarako tokiko sarea" sortzea

Deskribapena Helburua: 

Plan honen jardueretan sartuta dauden eragile guztiak bai eta beste edozein 
interesdun ere, barnean hartuko dituen sarea sortzea; hala, haiek guztiek elkar 
ezagutu ahal izango dute eta kontaktatzeko bide iraunkorra izango dute 
elkarlanak eta ekimenak elkarrekin garatu ahal izateko.

Ekintza zehatzak: 

Sareak euskarri bikoitza izango du: 
 Birtuala: hala, integrazioaren eta bizikidetzaren aldeko ekimena abian jarri 

nahi  duenak,  eragileen  eta  pertsonen  zerrenda  izango  du,  honako  hau 
egiteko:  parte  hartzeko  gonbitea  norbaiti  luzatzeko,  elkarlanaren  aukera 
norbaitekin eztabaidatu ahal izateko, etab.  

 Fisikoa: aldian behin, sarea bildu egingo da bertako partaideek garatutako 
esperientzia positiboak azaltzeko eta partekatzeko.

Burutzeko epea 2011-2012

Aldizkakotasuna Continuada en el tiempo (se trataría de una red con vocación de permanencia). 

Parte hartu 
luketeen eragileak

 Planaren  inplementazioan  parte  hartzen  duten  eragileak:  udal-sailak, 
ikastetxeak, elkarteak, gizabanakoak. 

 Beste edozein eragile edo pertsona interesduna.

Koordinazioa: 

Puntu honetan kontuan hartu beharko da nola koordinatu eta dinamizatuko den 
sarea: 

• Berariazko irudi espezifikoa sortzea (eremu espezifikoko teknikaria) 
• Antolaketa-batzordea  (sarearen  barneko  talde  txikia,  idazkaritza 

batekin)

Aurrekontua eta 
finantzaketa

Sarearen koordinazioa (bai sortzeko, bai martxan jartzeko) norbaiten dedikazio 
jakina beharko du: udal sail batena, batzorde batena edota horretarako 
izendatuta teknikari batena.

Azken kasu honetan, finantzaketa behar izango litzateke. Finantzaketa-iturriak 
izan daitezke:

 Udala (udal baliabideak).
 Eusko Jaurlaritza (Inmigrazio  teknikariak  kontratatzeko dirulaguntza-ildoa: 

Immigrazioa, Gizarte Zerbitzuak…).

Adierazleak  Sortutako tokiko sarea. 
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EKINTZEN KRONOGRAMA 

Ekintza 2009 2010 2011 2012

1.1. Hirritarrentzako-iturri berriak sortzea 

1.2. Iruzurraren arazoa sakon aztertzea

1.3. Udalaren eta gizarte-sareen arteko elkarlana sendotzea

2.1. Laneko informazioko eta orientazioko tresnak sendotzea 

2.2. Euskadin finkatutako “lan-kultura” zabaltzea

2.3. Immigrazioaren eta enpleguaren arteko harremanari buruzko jendearen iritzia hobetzea

2.4. Inplikatuta dauden eragileen arteko elkarlana sustatzea

3.1. Harrera-sistema integrala eta integratzailea ezartzea

3.2. Loturak aurkitzea eta loturen gainean lan egitea, jatorriak alde batera utzita

3.3. Hezitzaileen taldearentzako laguntza eta prestakuntza sustatzea

3.4. Komunikabideekin lan egitea

4.1 Kultura- eta hizkuntza- aniztasunari buruz sentsibilizatzea

4.2. Euskara hurbiltzea eta euskarara hurbiltzea 

4.3. Esperientzia arrakastatsuak detektatzea eta aztertzea

5.1. “Bizikidetzarako tokiko sarea” sortzea
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GAUZATZEAREN KOADROA

Plan hau osatzen duten ekintzen gauzatzea jarraitzeko eta kontrolatzeko, honako ezaugarri hauekiko koadro baten bat erabiltzea proposatzen dugu:: 

Ekintza (1) Arduraduna/k(2) Partaideak(3) Baliabide materialak(4) Adierazleak (5) Epea (6) Egoera (7)

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1
4.2.
4.3.
5.1.

(1)Ekintzaren kodea. 
(2) Ekintzaren gauzatzeko arduaradun izendatutako pertsona/k edota agentea/k. 
(3) Ekintzaren gauzatzean parte hartu behar duten pertsona/k edota agentea/k. 
(4) Ekintza gauzatzeko erabiliko diren baliabide materialak (aurrekontua, ekipamenduak…; barnekoak edo kanpokoak).
(5) Ekintza bakoitzerako adierazle kuantifikatuak. 
(6) Ekintza gauzatzeko ezartzen den epea.
(7) Sailkapen honen arabera: Hasi gabe – Hasita – Aurreratuta – Amaituta. 
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4.- Gomendio operatiboak

Bistan  dagoela  dirudi,  Plan hau paper  hutsean gelditzea  nahi  ez  bada eta orain  arte eginiko  lan eta 
ahalegina  aprobetxatu  nahi  bada,  nahitaezkoa  dela  beharrezkoak diren neurriak hartzea eta  berezko 
dinamikaz eta baliabide zehatzez hornitzea, bere gauzatze eraginkorra posiblea izan ahal izateko.

Neurri horiek hiru bloke ezberdinetan zehaztuko lirateke:

4.1. HASIERAKO ONARPENA ETA HEDAKETA 

Udalbatzaren bitartez kudeaturiko Bermeoko Udaletxearen hasierako onarpena. Eusko Jaurlaritzako 
araudiak aurreikusten duenez, nahitaezko lehenengo urratsa Plana udalekoa dela begi bistan uztea da, 
eta Zinegotzigo edota Zerbitzu zehatz baten gain dagoela.

Behin  Plana  onartu  eta  gero,  beharrezkoa  izango  litzateke  bere  lerro  nagusien  hedapen  zabalaren 
ahalegina  egitea,  bai  entitateen artean,  teknikarien  artean,  elkarteen artean,  etorkinen taldeen artean, 
pertsona bakarren artean, eta abarren artean, hots, Planaren egituran parte hartu edo informazioa jaso 
dutenen artean, nola orotar Bermeoko bizilagun guztien artean.

4.2. EUSKARRI ETA BALIABIDE ZEHATZEN ESLEIPENA 

Bermeoko udal zerbitzuei estaldura ematen dion sarea,bai bitartekoei nola dedikazioari dagokionez, eduki 
ditzakeen  mugak  kontuan  izanik,  nola  inmigrazioaren  fenomenoaren  zehaztasunak  kontuan  izanik, 
komenigarria  dela  dirudi  proiektu  honi  estaldura  eman  ditzakeen  euskarria  eta  baliabide  zehatzak 
esleitzea. 

Ildo honetan, prozedura komenigarriena jarraian azaltzen ditugun  hiru tresnen konbinaketa egitea da:

 
Planaren  Segimenduaren  Batzorde  bat  sortzea.  Orain  arte planean parte  hartu  duten 
pertsonen taldean oinarritu daiteke, instituzio eta elkarte mailan indartuz, hala nola, bertako 
hiritarren eta atzerritarren mailan.   

Era honetan, Planean inplikaturik dauden estamentu eta entitateen partaidetza anitza eta pluralarekin 
kontatuko litzateke, hala nola Bermeon bizi diren bertokoen eta atzerritarren partaidetzarekin ere. 

Batzordea  sendotzen  den  heinean,  “Bizikidetza  Mahaia”  antzeko  batean  bihurtu  ahalko  litzateke, 
nahitaez  inmigrazioarekin  zerikusia  eduki  behar  ez  duten  nahi  beste  gaiei  ekiteko  erreferentziako 
organo gisa eta instituzio euskarri gisa funtzionatuko lukeena.
 

1
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Tekniko  baten sarrera,  inmigrazio  alorrean esperientzia  duena,  gai  honi  dedikazio  osoa 
emanik  eta  bere  lan-tokia  Bermeo  izanik.  Hasiera  batetik,  Planaren  koordinatzailea  eta 
dinamizatzailea  izango  litzateke,  Ekintza  Programan  aurreikusitako  ekintzei  eta  edukiei 

koherentzia emanez eta bultzatuz.

Berez,  Inmigrazio  alorrean  Eusko  Jaurlaritzak  indarrean  dituen  dirulaguntzen  programan,  pertsona  
honen kontratazioaren gastu ugarien estaldura emateko dirulaguntzak jasotzen dira.

Planaren egituraketa orain arte bultzatu eta koordinatu duen aholkulari taldearen aldetik 
bere laguntza eta lankidetza eskaintzeko konpromisoa, beharrezkoa den guztian.

4.3. EBALUAKETA ETA ETENGABEKO SEGIMENDUA

Plana lau urteko epearen ikuspegiarekin egin den heinean, nahitaezkoa da ebaluaketa eta etengabeko 
segimendu  lana  egitea,  horrela  gauzatzea  prozesua  nola  doan  aztertu  ahal  izateko,  aldakorra  den 
errealitateak gomendatzen dituen aldaketak egitea posiblea den aldian.

Helburu  honekin,  aurreko  atalean  azaldu  dugun  bezala,  Ekintza  Programan  jasotako  ekintza  eta 
eginkizun  guztietarako  dagokien  adierazleak  jaso  dira.  Horrela,  hartzen  ari  diren  neurrien 
eraginkortasuna ahalik eta era objektibo eta errealistan neurtu ahalko dira, eta horrela badagokio, Plana 
hobetzeko zehaztasunak sartu ahalko dira.

Segimendu Batzordea eta teknikariek ondorengo aldizkako informazioa egin beharko lukete:
o Planaren gauzatzean lortzen joaten diren aurrerapenak eta, zehatz mehats, ondorengo 

gaien  betetzearen  maila:  egutegia,  aurrekontu  bilakaera,  baliabideen  esleitzea, 
helburuen eta emaitzen lorpena, eta abar. 

o Desbideratzeak,  sortzen  joaten  diren  aldagai  berriak  eta,  orokorrean,  ustekabeak, 
zailtasunak eta, agian, agertzen joaten diren liskarrak, eta aldi berean, horiei eraginkorki 
aurre egiteko gomendioak.

o Planaren  bilakaera  gertutik  jarraitzen  dutenen  ekarpenak,  iradokizunak  eta 
proposamenak.

Honi  dagokionez,  orokorrean  Euskadin  azken  urteetan  inmigrazioak  edukitako  bilakaera,  eta  era 
partikularren, Bermeon edukitakoa kontuan izanik, begi bistakoa da nahiko aldakorra den errealitate bati 
aurre egiten ari diogula eta inmigrazio arloan eragina duten zenbait aldagaiek ezohizko bilakaera izango 
dutela.
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Hori dela eta, oso garrantzitsua izango da malgutasun handiarekin aritzea eta prozesu honen gaztetasun 
eta sendotze eza dela eta zalantzarik  gabe agertuko diren aldaketa eta ustekabeen aurrean egokitze 
gaitasun handia izatea.

Etengabeko ebaluaketa eta azterketaren dinamika Plana eraginkorki garatzeko  lagungarria izango da. 
Aldi  berean,  aldizkako  Memoriak  egiteko  jasotzen  joaten  diren  datuak  eta  edukiak  ere,  Planak 
atzerritarren  integrazio  prozesuan  edukitzen  ari  duen  eragina,  eta  orokorrean,  prozesu  guzti  honen 
helburua den Bermeoko bizilagunen bizikidetza  maila  nola  hobetzen den era objektiboenean  ezagutu 
ahalko da.

 

Eskerrak.-

Ezin dezakegu ageri hau bukatu gure eskerrik beroena adierazi  gabe, entitate eta bakarreko pertsona 
guztiei,  bere  denbora  eskainiz  eta  bere  esperientziarekin,  Plan  honen  definizioa  posible  izatea 
ahalbideratu dute. Bere partaidetza eta inplikazio aktiboa nahitaezkoa izango da planean jasotzen diren 
proposamenen gauzatzerako.

 Bermeoko Ongizate Udal Patronatua.

 Euskarako Udal Saila.

 Kultura Udal Saila. 

 Eleizalde Ikastola. 

 San Frantzisko Eskola. 

 Besalde. 

 “Peru Herria” delako etorkinen elkartea.

  “Pablo Neruda delako” Txileko Kultura Zentroa.

 Eleiza Katolikoa. 

 CREARTE. 

 Bermeoko  bizilagunak,  hemen,  Errumanian,  Bolivia,  Peru,  Sahara,  Paraguay…edonon 
jaioak.
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Bermeoko (2009-2012) Tokiko Inmigrazio Plana

Bermeoko Ongizateko Udal Patronatuak bultzaturiko lana,  Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Inmigrazio Zuzendaritzak kofinantziatua, 61/2007 DEKRETUA, apirilaren 17koa, 
immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren alorrean jarduerak burutzeko laguntzak arautzen 
dituenaren barnean 

Idazketa eta laguntza teknikoa: 
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