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Sarrera 
  

Orain aurkezten dugun dokumentuak 

erantzuna izan nahi du gizarte adeitsuagoa 

eraikitzen laguntzeko erronkaren aurrean, 

hots, espazio publikoan bestea 

aintzatesteko beharraren inguruan 

eztabaidatzeko plana da. Errespetatzen 

duen eta bere burua errespetarazten duen 

Nafarroa lortzeko plana.  

  

Plana ez zatekeen posible izanen 

erakunde eta pertsona askoren parte 

hartze aktiborik gabe, zeinek 

eskuzabaltasunez eskaini baitigute beren 

denbora eta jakintza. Hori dela eta, 

eskerrak eman nahi dizkiogu Migrazio 

Politiken Zuzendaritza Nagusiari, prozesu 

hori guztia bultzatu baitu, Arrazakeriaren 

eta xenofobiaren aurkako Plana diseinatu 

eta ezartzeko ahaleginaren bidez. 

Gainerako administrazioei, testigantza 

guztiengatik eta jasotako babesarengatik. 

Segurtasun Indar eta Kidegoei eta Justizia 

Ministerioari, estamentu guztietatik 

jasotako harrera bikainarengatik.   

  

  

 
 
 

 
  

    

 
 
 

 
Gizarte eta komunitate erakundeei, haien 

laguntzarengatik eta berdintasunaren, 

errespetuaren eta bizikidetzaren alde hartu 

duten konpromiso erraldoi eta 

etengabearengatik. Eta, nola ez, prozesu 

honetan parte hartu duten herritar guztiei, 

lehen pertsonan izandako bizipenetatik 

balio ordainezina eskaini dutelako.  

  Mila esker.  

Eskerrik Asko.  

Zuzendaritza eta Koordinazioa: Migrazio 
Politiketako Zuzendaritza Nagusia - Ayllu-
Kulturen arteko Bizikidetzarako eta 
Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako 
Borrokarako Zerbitzua. 
 

Ikerketa, idazketa eta aholkularitza 
taldea: 
Sociedades en Movimiento Ikerketa Taldea 
(ESOMI), Universidade da Coruña Paula 
Alonso Prado 
Beatriz Cruz Regueras 
Keina Espiñeira González 
María González Flores 
Laura Oso Casas 
Obdulia Taboadela Álvarez 
 
Laguntzaileak: 
Diego López de Lera 
Rocío Ochoa Santos 
Andrea Souto García 
Edesga 
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Gaur, inoiz baino gehiago, 

desberdintasunekiko gorrotoaren aurka egin 

behar dugu. Gizarte konplexu, askotariko eta 

aldakorretan bizi gara, eta behar-beharrezkoa 

da berdintasunarekin konpromiso handiena 

duten politika publikoen nortasun ikur 

bihurtzea arrazakeriaren eta bereizkeriaren 

aurkako borroka. Jarraian, egindako 

diagnostikoaren emaitzetako batzuk 

aurkeztuko ditugu, eta horiek ideia bat ematen 

dute Nafarroaren kasuan lanaren abiapuntua 

zer-nolakoa den.   

 

  

Diagnostikoak agerian utzi ditu zeharkako esku hartzeko esparru nagusiak (ekintza 

instituzionala, gorroto delituen eta gertakarien prebentzioa, gizarte eta komunitate ehuna 

indartzea), baita esku hartze sektorialen esparruak ere (etxebizitza, lana, osasuna, 

hezkuntza, kirola/aisia eta denbora librea). Diagnostikotik eratortzen dira, halaber, esku 

hartzeko ildo estrategiko nagusiak (prebentzioa, babesa, erreparazioa), eta genero 

hurbilketa eta hurbilketa intersekzionala izatearen garrantzia ondorioztatzen da.  
  

  

Gorroto delituak 

Nafarroak delinkuentzia indize txikia du, 

bai oro har, bai gorroto delituei 

dagokienez. Berriak badira ere, gorroto 

delituek gora egin dute azken urteetan. 

Nafarroan gehien gertatzen diren gorroto 

delituak ideologiarekin zerikusia dutenak 

dira, baita arrazakeriari eta/edo xenofobiari 

(ijitoen aurkako jarrerak barne) loturikoak 

ere. Segurtasun Indarretako ordezkariek 

(baita botere judizialekoek ere) zalantzak 

agertzen dituzte atestatuak izapidetzeko 

orduan eta zenbait alderdi garrantzitsutan, 

hala nola gertakaria delitu edo arau-

haustetzat aintzatesteari dagokionean. 

Soluzioa eragile guztiei prestakuntza osoa 

eskaintzea, jarduketa protokolo gehiago 

eta hobeak izatea eta, punturen batean, 

araudietan argitasun handiagoa izatea da.  

Gorroto gertakariak 

Kolektibo jakin batzuekiko aurreiritziek 

eragindako ekintzak dira, delitu ez izan 

arren, biktimizatutako pertsonengan eragin 

negatiboa izaten ahal dutenak. 

Garrantzitsua da ikusgai jartzea, delitu izan 

gabe ere, biktimen bizitzetan eragina duten 

gorroto ekintzak. Datu estatistikoak hobeki 

bildu eta koordinatu behar ditugu, 

errealitatea behar bezala babestu, 

erreparatu eta irudikatzeko.  

  

Immigrazioarekiko jarrerak 

Nafarroako biztanleek immigrazioari buruz 

duten diskurtsoaren azterketan hiru 

narratiba mota azaleratzen dira:  

  

  

 
Zergatik da 
beharrezkoa 
Nafarroan 
arrazakeriaren eta 
xenofobiaren aurka 
egiteko Plan bat 
izatea? Abiapuntua 
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 “Diskurtso tolerantea”, argudio 

positiboetan oinarritzen dena, nahiz eta 

izaera utilitaristako narratibetan 

zentratuta egon. Immigrazioa positiboa 

da Nafarroako gizarterako erabilgarria 

delako, nagusiki ekonomiaren edo 

demografiaren aldetik. Halako 

narratibek “helmen laburreko” 

tolerantzia izaten dute, desagertu 

egiten dena, “erabilgarritasun hori” hein 

txikiagoan justifikatuta dagoen egoera 

baten aurrean. Eskubideen 

unibertsaltasunean oinarritutako 

imajinario positibo eta toleranteak 

eraiki behar dira, baita kulturarteko 

nortasun sendoa duen gizarte baten 

aberastasunean oinarritutakoak ere.   

 “Diskurtso herabea” edo intolerantea 

nabarmen agertzen da ijitoen eta 

migratzaileen zenbait kolektiboren 

aurka. Etxebizitza, gizarte zerbitzuak, 

laguntzak eta bestelako baliabide 

publiko batzuk eskuratzeko orduan, 

etorkinak “mehatxutzat” hartzen dituen 

narratiba gailentzen da. Gaitzespen 

edo intolerantzia diskurtso hori 

nabarmenagoa da adinekoen eta 

langile klaseko pertsonen artean.  

 “Arduragabetzeko diskurtsoa”, zeinen 

arabera pertsonek ez baitute 

arrazakeria eragiten dien arazotzat 

sentitzen. Diskurtso honen oinarrian 

zenbait argudio daude: etorkinak dira 

“integratu behar dutenak”; herritar 

guztiek jasaten dute bereizkeria, beraz 

ez da nabarmentzekoa kanpotik 

datozen biztanleen neurriz gaindiko 

biktimizaziorik; arrazakeriaren 

arduradunak instituzioak, hedabideak 

eta zenbait alderdi politiko (hala nola 

VOX) dira.  
  

  

 

Ikusten da beharrezkoa dela aldian 

behingo azterketak egitea immigrazioari 

eta aniztasun etnikoari buruzko jarrerak 

eta diskurtsoak identifikatzeko eta 

arakatzeko. Gizarte tolerante batean 

aurrera egiteko, bai bertako biztanleekiko, 

bai etorkinekiko eta pertsona 

arrazalizatu/etnifikatuekiko enpatia izateko 

gai den komunikazioa landu behar da.  

  

Lan merkatua 

Nafarroako lan errealitatea kultura 

anitzekoa da jada eta, horretan, atzerriko 

langileengana jotzea ekoizpen egituraren 

beharretara egokitutako egiturazko 

fenomenoa da. Enpresetan aztertu diren 

iritzietan, oro har, immigrazioaren ikuspegi 

utilitarista izaten da. Aurreiritzi handieneko 

jarreretatik jarrera adeitsuenetara doan 

irudizko ardatz batean kokatzen ahal dira. 

Ardatz horretan, beste pertsonen 

ezagutza, errespetua eta hurbilketaren 

aurreko jarrerak zehazten ditu posizioak. 

Adeitasun txikieneko muturrean, ikuspegi 

ikaragarri ekonomizista hautematen dugu, 

“lana soldataren truke” gisa laburbiltzen 

ahal den hartu-emanean. Posizio horretan, 

atzerritarrengandik “integra daitezen” 

espero da, eta desberdin egiten duten oro 

esparru pribatura muga dezaten; 

toleratzen da, “nire etxeko atarian” egiten 

ez duen bitartean. Tarteko puntuan posizio 

pragmatikoak daude, bizikidetzako eta 

gatazka saihesteko estrategia 

moldakorrekin. Beste muturrean 

errespetuaren eta jardunbide egokien kasu 

paradigmatikoa dago, lantegiko 

kulturarteko bizikidetzari lotua, 

aintzatespena oinarri eta, aldi berean, 

bizikidetzaren bidez aurreiritzien aurka 

zorroztasunez jardunez.  
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Hedabideak 

Hedabideek rol garrantzitsua dute izaera 

arrazista eta xenofoboko irudikapenak 

egiteko orduan, eta prestakuntza falta 

hautematen da arlo horretan sektoreko 

profesionalen artean. Nahiz eta egia den 

prentsako pluraltasuna behar soziala dela, 

informazioa tratatzeko topagune bat izatea 

komenigarria litzateke. Nafarroako 

hedabideak aniztasunari buruzko 

ikaskuntza prozesu batean murgilduta 

daude. Hori bai, jabe dira ardura erantsia 

dutela informazioaren tratamenduan 

zorroztasuna, objektibotasuna eta 

testuingurua bilatzeko orduan, eta 

arrazakeriari, xenofobiari eta bereizkeriari 

aurrea hartzeko orduan.  

  

Ijitoen aurkako jarrerak 

Nafarroak ijitoen aurkako jarreren aurka 

egiten duten baliabide publikoak eta 

hirugarren sektoreko baliabideak ditu, 

baina ez dira aski. Arrazakeriaren eta 

xenofobiaren aurkako Planak Nafarroako 

Ijitoen Garapenerako Estrategiarekin 

koordinatu behar du, baita hirugarren 

sektoreak garatutako programa eta 

ekimenekin ere. Ijitoek bereizkeriazko 

jarrerak eta aurreiritziak hautematen 

dituzte espazio publikoan. Bereizkeria oso 

modu nabarmenean bizi da laneratzeko 

eta etxebizitza eskuratzeko orduan. 

Bereizkeria ekintzak naturalizatzeko 

prozesu bat dago, eta horrek ekosistema 

bat sortzen du, non ijitoek aurreiritziak 

onartu, errefusatu eta horien aurrean etsia 

hartzen baitute. Bereizkeria jardunbideen 

aurrean, “amorrua eta inpotentzia” besterik 

ez da geratzen, zaila baita salatzea.  

 

Eskolatzea eta lanbide heziketa 

hautematen dira gizarte 

mugikortasunerako eta belaunaldi gazteen 

bizi kalitatea hobetzeko estrategia 

garrantzitsuen gisa. Instituzioen babesa 

gakoa da, ijitoen eta emakumeen 

eskolaratze eta laneratzearen inguruko 

kontzientzia hartzeko, artikulazioa 

hautematen baita emakumezko ijitoen 

bereizkeria etnikoaren eta mendeko 

posizioaren artean.   

  

Biztanleria migratzailea 

bereizkeria espazioen eta 

oztopo 

arrazista/xenofoboen 

aurrean 
  

 

Etorkin diren biztanleek jokabide arrazistak 

eta xenofoboak identifikatzen dituzte 

Nafarroako gizartean, eta horiekin bizi dira 

eguneroko bizitzan. Jardunbide eta jarrera 

negatiboak gehiago dira jatorri afrikarreko 

immigrazioarekiko eta, zehazki, 

magrebtarrekiko. Saharaz hegoaldeko 

Afrikatik datozen etorkinek gizarte onarpen 

handiagoa hautematen duten arren, jarrera 

negatiboak ere jasotzen dituzte, eta jarrera 

horiek, kasu honetan, jatorriak baino 

gehiago, arrazalizazioak azaltzen ditu.   

Bereizkeria espazio nagusiak etxebizitza 

eskuratzearekin eta laneratzearekin 

erlazionatuta daude. Lehen kasuan, 

alokairu merkatuak ezartzen dituen 

baldintzek (lan kontratu mugagabea, 

banku abala eta abar) mugak ezartzen 

dizkie etorkinei, eta horiek aurreiritzi eta 

etiketak ere jasaten dituzte, partikularrek 

eta enpresek haiei alokatu nahi ez izatea 

eragiten dutenak. Bigarren kasuan, sexua 

eta jatorria berebiziko faktoreak dira lan 

merkatu etnifikatu batean lana aurkitzeko 

orduan.  
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Merkatu horretan, jatorri migratzailea 

duten pertsonak Espainiako biztanleek 

baztertzen dituzten lanpostuetara 

alboratzen dira, eta mugikortasun soziala 

blokeatzen zaie kualifikazio handiagoa 

dutenei.   

Immigrazioak dituen oztopoen zati handi 

bat arrazakeria instituzionalizatutik 

eratortzen da, hots, administrazio 

publikoekin harremanetan jartzean 

aurkitzen den arrazakeriatik, arauetatik, 

mugetan jasotzen den tratutik edo 

poliziarekin izaten diren topaketetatik. Toki 

publikoetan gaitzespen egoerak sortzen 

dira, batez ere lehia hautematen denean 

kaleko espazioa, garraio publikoa edo 

kontsumo espazioak okupatzeko orduan. 

Biztanleriaren zati batek blokeatu edo 

baztertu egiten du etorkinak “dagokien 

tokitik irtetea”.   

Generoa, eraikuntza sozial gisa ulertuta, 

jatorri migratzailearekin, arrazarekin eta 

etnizitatearekin intersekzioan, 

prekaritatearen atzean dagoen faktore bat 

da, batez ere guraso bakarreko etxeen 

kargura dauden emakumeen kasuan. 

Prekaritate hori laneratzeko, etxebizitza 

duina lortzeko eta egoera juridikoa 

arautzeko orduan bizi izaten duten 

bereizkeriak bultzatzen du. Lanik egiten ez 

duten eta etxeko espazioan geratzen diren 

emakume etorkinek hein handiagoan bizi 

izaten dute gizarte isolamendua, eta hori 

kontziliaziorako dauden oztopoetatik ere 

eratortzen da.   

Haurrak eta gazteak bereziki babestu 

behar dira diskurtso, portaera eta jarrera 

arrazistetatik. arrazalizazio/etnifikazio eta 

arrazakeria/xenofobia prozesuak oso goiz 

hasten dira. Eskola aniztasunen 

topagunea da,  

 

baina baita bereizkeriena ere. Ikastetxe 

publikoen eta itunduen arteko 

desberdintasunak azaleratzen dira. 

Kulturarteko hezkuntza eta 

sentsibilizazioak ikasleei eta irakasleei 

zuzenduta egon behar du. Adin 

nagusitasunarekin batera, lana eta 

etxebizitza dira gazte etorkinek bereizkeria 

handiena hautematen duten esparruetako 

bi. Baina mikroarrazakeriak eta arrazakeria 

ezkutuak eguneroko bizitzan, garraio 

publikoa erabiltzean, dendetan, espazio 

publikoetan, kirolean edo aisian ere 

agertzen dira. Kirola bizikidetza eta 

tolerantzia sustatzeko bide bat izaten ahal 

da, baina kirola egiteko sarbidea eta 

erraztasunak eskasak dira. Agerian 

geratzen da beharrezkoa dela eskaintza 

kultural, ludiko eta kirol eskaintza doakoa 

eta irisgarria izatea haur eta gazteentzako.   

Eraso eta indarkeria arrazista edo 

xenofoboen kasuan, ez da ezagutzen 

jarraitu beharreko prozedura. Ez dago 

administrazio publikoak eskaintzen dituen 

zerbitzu edo baliabideei buruzko 

informaziorik. Laguntza sareen bitartez, 

gizarte elkarte eta erakundeek eskaintzen 

dute orientazioa eta akonpainamendua. 

Bereizkeria arrazista edo xenofoboa 

salatzeko orduan, segurtasun indar eta 

kidegoekiko zalantzak eta konfiantza falta 

ematen dira aditzera. Gazte etorkinek 

beste profil arrazalizatu/etnifikatu batzuek 

baino polizia presio handiagoa jasaten 

dute. Poliziak arraza/etnia profilarengatik 

identifikatzea jardunbide arrazistatzat 

hautematen da. Kasu honetan, ikusten da 

tratuan desberdintasunak daudela, 

kolorearen azalaren eta jatorrizko 

herrialdearen arabera.    
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Administrazio eta entitateen 

beharrak eta hobekuntza 

lehentasunak 
 

 

 
 

 
 

 

 

Administrazioaren 
aldetik 

 
• Sentsibilizazioa 

• Bereizkeriaren aurka egiteko 
espazioak ikusgai jartzea eta 
ezagutaraztea 

• Prestakuntza 

• Administrazio publikoaren eta 
elkarte ehunaren arteko 
koordinazioa hobetzea 

• Departamentuarteko lana 

• Irizpideak bateratzea 

• Efizientzia 

• Segimendua eta ebaluazioa 
• Egoera irregularrean dauden 

pertsonen  
babesgabetasunaren gainean 
lan egitea 

Entitate sozialen aldetik 

• Baliabideetarako sarbidea erraztea 

• Ordezkaritza hobetzea 

• Izapideak erraztea 

• Proiektuen babes eskasa eta 
finantzaketa ezegonkorra 
hobetzea 

• Koordinazioa eta sareko lana sustatzea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

    

  

Nafarroako foru komunitatean erakunde eta 
entitate espektro zabala dago, eta horiek 
administrazio publikoarentzako funtsezko 
laguntza dira, administrazioa iristen ez den 
tokietan beharrak estaltzen baitituzte. Erakunde 
horien xedeak, funtsean, honako hauek dira: 
giza eskubideak defendatzea, gizarte 
akonpainamendutik eta harreratik enfokatutako 
programekin; sustapena eta prestakuntza; 
izapide burokratikoetan edo baliabideetan 
orientazioa eta laguntza eskaintzea; 
sentsibilizazioa; parte hartzea; eta bizikidetza.  
  

Barne mailan, entitateek teknikarien eta 
boluntarioen prestakuntza eta sentsibilizazioa 
egiten dute, hurbilketan, estereotipoak 
deseraikitzean eta inklusiorako prestakuntzan 
zentratuta; esparru horretan bereziki 
garrantzitsua da babesgabetasunetik 
eratorritako jarrerei aurre egiteko foku 
ahalduntzailea. Kanpo mailan, eta fokalizatuta, 
prestakuntza eta ikastaro espezifikoak 
eskaintzen dira, arraza bereizkeria jasaten duten 
kolektiboen errealitatea hurbiltzeko asmoa 
dutenak, estereotipoak eta gorroto diskurtsoak 
desmuntatzen saiatuz. Esparru honetan, 
nabarmentzekoa da administrazioko langileekin 
eta udaltzainekin kontratu publiko bidez 
egindako prestakuntza.  
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Plana inklusiboa da, ez duelako inor atzean uzten, 

ezta migratzaileak eta errefuxiatuak ere; parte 

hartzailea da, biztanleria osoari egiten diolako 

deialdia  

ikuspegi aurrerakoi batetik; eta sistemikoa da, 

helburu eta xede integratuak eta bereizezinak 

dituelako, desberdintasunen egiturazko sustraiak 

ulertzen dituelako eta sistema osoa aldatuko duen 

erantzun holistikoa bilatzen duelako; bestela 

esanda, feminista da.   

  
Nafarroak genero ikuspegitik eta kulturarteko ikuspegitik arrazakeriaren eta xenofobiaren 

aurka egiteko plan bat behar zuen, eta emaitza laburbilduta aurkezten ari garen dokumentua 

da. Planak inplikatutako interes talde guztien arteko koordinazio hobearen eta biziagoaren 

alde egiten du, baita horiek sortzeko eta ezartzeko malgutasun handiagoaren alde ere, 

ingurune aldakor batera egokitzeko gaitasuna duen tresna berritzaile eta malgua lortzeko. 

Azken helburua da Plana ez izatea bakarrik tresna multzo antolatu bat arrazakeriaren eta 

xenofobiaren aurka borrokatzeko, nahiz eta hori ere izan. Gainera, oinarriak jarri nahi dira 

Nafarroako gizartean bizikidetza estrategia arrakastatsu bat ezartzeko, luzaz iraunen duena. 

Hori guztia, ardura publikoaren, administrazio arteko lankidetzaren eta zeharkakotasunaren 

irizpideekin.  

  

 

 
Nolakoa da Plana? 
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Arrazakeria 

Arrazakeria ideologia hegemoniko bat da. 

Mendebaldeko pentsamenduaren ardatz 

egituratzaile bat da, eta egungo sistema 

politikoen printzipio antolatzaile bat. 

Arrazakeriaren historia kapitalismoaren, 

Estatu nazionalen eta demokrazia 

liberalaren sorreraren eta garapenaren 

historia da.  

 
Zer esparru teoriko 

du Planak? 

democracia liberal. Herritartasunari, 

berdintasunari eta unibertsaltasunari 

buruzko nozioak ezin dira bereizi 

kolonialismoaren errealitatetik, beltzen eta 

indigenen esklabotasunetik, 

estraktibismotik, eta Europakoak ez 

direnen natura eta kulturak suntsitzetik 

(Mbembe, 2016).  

  

Arrazalizazioa 

arrazalizazioa arraza arteko bereizketak 

asmatzean datza. Fenotipazioa arraza 

trazuak ulertzeko eta besteetan 

inprimatzeko erabiltzen den funtzioa da. 

Marka fisiko bereizgarri horien 

proiekzioaren bidez, pertsonak ikusgai 

jartzen dira boterearen aurrean 

(Bacchetta, Maina eta Winant, 2019; 12. 

or.). Hau da, pertsonak arrazalizatuta 

gaude, arrazaren aldetik desberdin 

“eginda” gaude, arrazaren bereizgarriak 

gorputzean eta keinuan inprimatzen 

zaizkigunean, kanpotik.  

  

Xenofobia 

Xenofobia atzerritarrekiko gorroto, arbuio 

eta beldur gisa definitzen da baina, 

arrazakeriarekin eta beste tresna 

kontzeptual batzuekin gertatzen den 

moduan, xenofobia historiatu egin behar 

da, hots, aditzera ematen den testuinguru 

soziopolitikoarekin erlazionatu behar da. 

Oso maila eta modu  

aldakorretan, xenofobia gizarteen 

eraketaren berezko elementua da 

(Appadurai, 2007; Ginzburg, 2017), 

gizarteak kidetasunezko eta identitate 

banatuzko taldeetan antolatzen badira, 

kanpoko identitate batzuen aurrean, eta 

haiek kanpo utziz. Gu gara, beste batzuk 

ez direlako (Guillaumine, 1995). Gaur 

egun, xenofobia arrotzen, hots, 

mendebaldeko zuritasunaren mugetatik 

kanpo geratzen diren atzerritarren, 

deshumanizazioaren oinarrian gertatzen 

da. Islamofobia xenofobia modu 

erradikalaren adibide bat da.  

  

Intersekzionalitatea 

Intersekzionalitatea arrazakeriaz, 

patriarkatuaz, kapitalismoaz, 

heterosexismoaz edo nazionalismoaz 

haratago begiratzen duen proposamena 

da, egungo menderatze sistemek 

ezkutatzen duten konplexutasuna barne 

hartzeko. Patricia Hill Collinsek (2000) 

menderakuntzaren matrizea formulatu 

zuen zapalkuntza kategoria desberdinen 

intersekzioa oinarri hartuta: generoa, 

arraza, klasea, sexualitatea, estatus 

politikoa eta abar. Matrize arkitekturak 

esan nahi du egitura eratzaileak ez direla 

jada independentetzat hartzen, baizik eta 

batera eratzen diren ardatzak direla, 

osotasun banaezina osatzeko moduan.  
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Bereizkeria 

Bereizkeria pertsona desberdinen 

bazterketa aktiboa da, eskubideak, 

askatasunak eta baliabide politiko, 

ekonomiko, sozial eta kulturalak eskuratu 

ditzan eragoztea. Bereizkeria 

intersekzionalaren nozioak adierazten du 

nola egituratzen eta gertatzen den 

bereizkeria menderatze sistemen bidez 

(arrazakeria, patriarkatua, kapitalismoa); 

sistema horiek subjektu jakin bat eraikitzen 

dute zapalkuntzaren xede potentzial gisa, 

gizarte egituraren mendeko posizio batean 

kokatzen baitute. Zenbait zapalkuntza 

kategoriaren (generoa, arraza, klasea, 

jatorri etniko/migratzailea, sexualitatea, 

adina eta abar) intersekzioan oinarritzen 

dira, zeinak menderakuntzaren matrizean 

baitaude.  

  

 

Bereizkerian beti egoten da bereizkeriazko 

botere harremana bereizten duenaren eta 

bereizten denaren artean. Lehena, oro har, 

gehiengoaren klase, arraza eta generokoa 

izaten da, hots, boterean dagoen taldeko 

kide da eta pribilegio egoera batean dago, 

bereizten duenarekiko. Bestalde, bereizten 

den pertsona beti izanen da gutxiengo 

bateko edo gehiagoko kide (gutxiengoa 

botereari dagokionez, nahiz eta kopurutan 

ez duen zertan gutxiengoa izan). Talde 

hegemonikoko kide ez izate hori da 

bereizkeria aukeraren baldintza 

(Appadurai, 2007).  

 
 
 
 
 
 

 

  

Lehen fasean diagnostiko bat prestatu da, 

eta hor ikerketa lan handia egin da ikuspegi 

ireki, zintzo eta dimentsio anitzekoarekin. 

Parte hartzea izan da zeharkako ardatza, 

eta ia 200 pertsona izan dira gizarte 

zibilaren, hirugarren sektorearen, 

administrazioaren eta erakunde pribatuen 

ordezkari.   

  
Diagnostiko parte hartzailea bereziki aberasgarria da, ikuspegien aniztasunean eta 

pluraltasunean oinarritzen baita. Helburu nagusia Plana egiteko tresna erabilgarri eta 

eguneratua izatea izan da, Nafarroako bizikidetzaren errealitatea arrazakeriaren aurkako 

ikuspegi batetik jorratzeko, arrazalizazio prozesuen, arrazakeriaren, xenofobiaren eta 

loturiko bereizkeria moduen analisi kritikorako datuak eta gakoak eskainiz.   

  

 
Nork parte hartu du Planean? 
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Ahots guztiek Nafarroa ordezkatzen dute eta 

guztiak dira ezinbestekoak bizikidetza eta 

gizabide hobea izanen duen gizarte espazio 

bat lortzeko. Nafarroako Gobernuaren 

Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 

plana (2021-2026) helburu nagusi horrekin 

jaio da: Nafarroako gizarte guztia tartean 

sartzea gizarte inklusiboagoa lortzeko 

helburuan.   

  

Plana ez zatekeen posible izanen erakunde 

eta pertsona askoren parte hartze aktiborik 

gabe, zeinek eskuzabaltasunez eskaini 

baitigute beren denbora eta jakintza.   
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Parte hartzeko teknikak 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

  

 

Dokumentuen berrikuspena eta 
azterketa 

Izaera akademikoa eta teknikoa zuten 
argitalpenen berrikuspena egin zen, 

ikerketaren arazoa kokatzeko Estatuan 
eta Nafarroan lehenago egindako 

ikerketen esparruan. 

Eztabaida taldeak eta minitaldeak. 

9 eztabaida talde fokal,  
4 minitalde eta 9 talde elkarrizketa egin 

ziren etorkinekin/biztanle 
arrazalizatu/etnifikafuekin eta bertako 

biztanleekin (104 pertsonak parte hartu 
dute guztira), narratiba eta imajinario 

kolektibo arrazista eta bereizkeriazkoak 
identifikatze aldera, eta pertsona 

arrazalizatuek beren eguneroko bizitzan 
aurre egin beharreko jarrera 

arrazista/xenofoboetatik 
ondorioztatutako arazoak identifikatzeko. 

 
Elkarrizketa erdiegituratuak,  

aurrez aurrekoak eta online 

Informatzaile gakoen 41 elkarrizketa 
egin ziren (hirugarren sektorea, foru eta 

udal administrazioa, instantzia 
judizialak, segurtasun kidego eta 

indarrak), arazoak eta babesgabetasun 
egoerak identifikatzeko; arreta 

zerbitzuen kudeaketako hobekuntza 
beharrak identifikatzeko; jarduketa 
protokoloak hobetzeko, eragileen 

koordinazioa hobetzeko. 

 

 
Datu estatistikoen analisia 

Espainiako Estatistika Institutuaren (INE) 
datu demografikoak ustiatzea, 

immigrazioak Nafarroako gizartearen 
egitura demografikoan duen inpaktua 

aztertzeko. Barne Arazoetarako 
Ministerioaren Kriminalitatearen Atari 

Estatistikoko datu enpirikoak ustiatzea, 
gorroto delituak aztertzeko. 

Relief Maps 

Datuak mapatu, bildu, aztertu eta 
ikusarazteko teknika, espazio publiko 

eta pribatuen erabileran 
desberdinkeriaren pertzepzioa 

analizatzeko, ikuspegi intersekzional 
eta emozional batetik. 58 mapa 
emozional egin ziren pertsona 

arrazalizatuekin/etnifikatuekin edo 
etorkinekin. 

 
DELPHI galdetegiak 

100 galdetegi bidali ziren eta, horietatik, 
30 erantzun jaso ziren. Xedeak: 

Administrazio publikoak hobetzeko behar 
eta lehentasunak aztertzean 

adostasunak bilatzea eta gutxieneko 
akordio baterako proposamena egitea. 
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Zein da Planaren 
helburu orokorra? 

 

  

  
Arrazakeriaren eta xenofobiaren 
aurka borrokatzeko plan bat 
aurkezten dugu, ikuspegi 
holistiko eta intersekzionaletik 
eraikia.  
 

Gizarte zibilaren (komunitate arrazalizatuak eta ez-
arrazalizatuak), hirugarren sektorearen eta administrazio 
guztien arteko lan espazio koordinatua lortu nahi da. 
Helburua arrazakeriaren eta xenofobiaren adierazpen oro 
desagerraraztea da, pertsonarekiko gorrotoa edo bereizkeria 
errespetuzko jarrera orokorrarekin eta kulturarteko balioen 
sustapenarekin ordeztuz.  
  
Planak inplikatutako interes talde guztien arteko koordinazio 
hobearen eta biziagoaren alde egiten du, baita horiek 
sortzeko eta ezartzeko malgutasun handiagoaren alde ere, 
ingurune aldakor batera egokitzeko gaitasuna duen tresna 
berritzaile eta malgua lortzeko. Eta hori guztia ikuspegi erabat 
parte hartzailearekin (Plana guztion artean eginen da, edo ez 
da eginen) eta feministarekin (genero berdintasunak 
proposamena zeharkatzen du). Hala, jatorri migratzailearen, 
etnikoaren edo arrazalizazioaren araberako bereizkeria 
aztertzen du, sexuarekin, adinarekin, sexu orientazioarekin 
edo erlijioarekin intersekzioan, besteak beste.   
  
Azken helburua da Plana ez izatea bakarrik tresna multzo 
antolatu bat arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka 
borrokatzeko, nahiz eta hori ere izan. Gainera, oinarriak jarri 
nahi dira Nafarroako gizartean aniztasunarekiko tolerantzian 
oinarritutako bizikidetza estrategia bat ezartzeko, luzaz 
iraunen duena.  
  
Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka egiteak, hasieratik, 
Nafarroako gizarte zibilarekin lan egitea esan nahi du, 
pertsonak erabakigunean jarriz, bai bertan daudenak eta bai 
etortzear daudenak.  
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Plana 9 esku hartzeko esparrutan 

egituratzen da. Horietatik, 4 zeharkako 

ardatzak dira (administrazio publikoa; 

gorroto delituak eta diskurtsoa; justizia 

eta segurtasun kidego eta indarrak; 

gizarte zibila), eta 5 sektorialak dira 

(etxebizitza; enplegua; hezkuntza; 

osasuna; kirola, aisia eta denbora 

librea).  
 

 

Zein dira Planean 
jasotzen diren esku 
hartzeko esparruak 

eta bereizkeria 
ardatzak? 

 
  

 

 
1. E  

Administrazio publikoa. Arrazakeriaren, xenofobiaren eta bereizkeria 

intersekzionalaren aurkako borrokan ekintza instituzionala indartzea. 

Administrazio publiko inklusibo eta ez-bereizkeriazko baterantz.  

 
 
 
 
 
 
 

Zeharkakoak  

 
2. E  

Arrazakeria eta xenofobiagatiko delituak eta gorroto diskurtsoak. Arrazakeria eta 

xenofobiagatiko gertakariei eta gorroto diskurtsoei aurrea hartzea. Gorroto 

diskurtsoen aurka egitea. Behar baino gutxiago salatzeari aurre egiteko 

mekanismoak.  

 

 
3. E  

Justizia eta Segurtasun Kidegoak eta Indarrak. Arrazakeria instituzionalaren 
prebentzioa. Foru legerian arrazagatiko edo jatorri etniko/migratzaileagatiko 

bereizkeriarik eza zaintzea  

étnico/migrante en la legislación Foral. Administrazioari behaketa eta kontrolerako 

mekanismoak hornitzea. Ez-bereizkeriazko jardunbideak bermatzea segurtasun 

kidego eta indarren ekintzan.  

 
4. E  

Gizarte zibila. Gizarte eta komunitate ehuna sendotzea, gizarte berdinzaleagoa 

lortzeko. Pertsonei arrazakeriaren eta xenofobiaren aurrean ahalduntzeko 

tresnak hornitzea.  

 
5. E  

Etxebizitza. Etxebizitza eskuratzeko orduan hautemandako jarrera eta 

jardunbide arrazistak, xenofoboak edo bereizkeria intersekzionalekoak 

identifikatzea eta salatzea. Jardunbide toleranteak sustatzea eta bereziki 

eragindako taldeei laguntzea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektorialak  

 
6. E  

Enplegua. Lanean hautemandako jarrera eta jardunbide arrazistak, xenofoboak 

edo bereizkeria intersekzionalekoak identifikatzea eta salatzea. Jarrera toleranteak 

eta aniztasuna eta kulturartekotasuna errespetatzeko jardunbideak sustatzea lan 

merkatuan.  

 
7. E  

Hezkuntza. Hezkuntzan hautemandako jarrera eta jardunbide arrazistak, 

xenofoboak edo bereizkeria intersekzionalekoak identifikatzea eta salatzea. 

Kulturarteko eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako ildo estrategiko bat 

harmonizatzea ikastetxeetan eta horien inguruneetan.  

 
 

8. E  

Osasuna eta ongizatea. Osasun esparruan hautemandako jarrera eta jardunbide 

arrazistak, xenofoboak edo bereizkeria intersekzionalekoak identifikatzea eta 

salatzea. Bereizkeriarik gabeko osasun sarbidea eta arreta bermatzea. Osasun 

politikek pertsona arrazalizatu/etnifikatuen bizitzetan duten erantzukizuna eta 

inpaktua berrikustea.  
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9. E  

Kirola, aisia eta denbora librea. Kirolaren, aisiaren eta denbora librearen esparruan 

hautemandako jarrera eta jardunbide arrazistak, xenofoboak edo bereizkeria 

intersekzionalekoak identifikatzea eta salatzea. Kirolaren munduan eta erabilera 

partekatuko espazio publikoetan bizikidetza hobetzea, aniztasunarekiko 

tolerantziazko balioak sustatuz. Bereizkeriaren aurkako neurriak eta protokoloak 

onestea  
aisialdiko lokalen eta denden sarbidean.  

    



  
  

  
Laburpen Exekutiboa    

16  

   

 

 

 

 

 

Lankidetza eta elkar ulertzea. Eragile guztien arteko komunikazio 
eta koordinazio esparrua sustatzea, ahaleginak bateratzeko, 
baliabideak partekatzeko, sinergiak sortzeko eta arrazakeriaren 
eta xenofobiaren aurkako borrokan egindako ekintzei koherentzia 
emateko, Nafarroa osoa barne hartuz. 

Parte hartze plurala eta (super)anitza. Planak gizarte zibilaren 
parte hartzea sustatzen du bere garapenean, arrazakeriaren, 
xenofobiaren eta bereizkeria intersekzionaleko beste modu 
batzuen aurka jarduten duten pertsonen eta/edo eragindako 
pertsonen aniztasunarekiko sarbidea erraztuz, baita indartze 
komunitarioa sustatuz ere. 

 

Generoa+. Ikuspegi intersekzionala Planaren eduki osoan integratuta 
dago, diagnostikoaren eta prestaketaren unetik hasita, baina oinarriak 
ere ezartzen ditu, ikuspegi hori ezarpen eta segimendu faseetan ere 
zeharkakoa izan dadin. 

 

Gizarte berrikuntza. Gizarte berrikuntza sustatzen da, Plana 
garatzeko eta gauzatzeko lan ikuspegi eta tresna gisa. Baterako 
sorkuntzaren eta aliantzen bidez irtenbide kolektiboak bilatzeari 
ematen zaio lehentasuna, sektore publikoaren eta gizarte 
zibilaren arteko harreman modu berriak sustatuz eta pertsona 
arrazalizatu/etnifikatuen ahalduntzea sustatuz. 

 

Jasangarritasuna, segimendua eta ebaluazioa. Planak denboran 
jasangarri izan dadin mekanismoak ditu, baita malgua eta 
dinamikoa izan dadin ere gizarte aldaketen aurrean, parte 
hartzezko segimendu eta ebaluazio tresnen bitartez. 

 
 
 
 

  

Zein dira jarduketa 

printzipio orientatzaileak? 
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Plana lau ekintza ildo estrategikotan egituratuta dago: koordinazioa, prebentzioa, babesa 

eta erreparazioa. Lerro horietako bakoitzak berariazko helburu batzuk ditu, 2022-2026 

aldirako dagozkien exekuzio neurriekin. Planak, guztira, 47 neurri ditu 11 helbururi erantzuna 

emateko; ondorioak ondorengo taulan laburbiltzen dira:  

  
 

Koordinazioa  

 

1. helburu espezifikoa Erakunde desberdinen eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokan parte hartzen 

duten eragileen arteko koordinazioa hobetzea. Laneko, komunikazioko eta aliantza eraginkorren garapeneko esparru 

banatu batean aurrera egitea.  

 
 
 
 
 
 

Neurriak  

 
1. E Plana koordinatzeko batzorde iraunkor bat sortzea eta abian jartzea. Batzorde horrek 

osaera paritarioa izanen du, eta honako hauek parte hartuko dute: administrazio publikoak, 

polizia eta justizia kidegoek, hirugarren sektoreko ordezkariek eta komunitate 

arrazalizatu/etnifikatuek.  

 
 
 
 
 
 

1. 
EHE  

 

2. E Departamentu barneko mahai tekniko bat sortu eta abiaraztea, osaera paritarioa izanen 

duena, konpromisoa hartu duten departamentuetako A1-A2 eskalako teknikariz osatutako 

Planaren exekuzioaren kontrola eta segimendua egiteko. Osaera paritarioa.  

 
3. E Plana gauzatzean, azpibatzordeak eta lan taldeak aktibatzea, osaera paritariokoak, esku 

hartzeko esparru bereizien arabera, entitate publiko eta pribatuen eta gizarte zibilaren parte 

hartzea dutenak.  

  

Zein dira ildo 
estrategikoak, helburu 
espezifikoak eta 
neurriak? 
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Prebentzioa  

 
2. helburu espezifikoa Pertsona arrazalizatuek/etnifikatuek edo bereizkeria intersekzionalaren biktimek jasaten dituzten 

bereizkeria egoerei buruzko ezagutza eta prestakuntza. Instituzio publikoei eta erakunde pribatuei zuzendutako 

prestakuntza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neurriak  

4. E Biktimen eta biktimagileen profila ezagutzeko azterketa estatistikoak, zifrak sexuaren eta 

jatorriaren arabera bereizita.  

 
1. EHE, 
2. EHE  

5. E Jarrera eta hizkuntza arrazista, xenofobo eta bereizkeriazkoan espezializatutako 

prestakuntza plana diseinatu eta eskaintzea, genero ikuspegiarekin, administrazioko eta 

zerbitzu publikoetako langileentzat, arreta berezia jarriz inplikazio zuzena duten 

departamentuetan.   

 
 

1. EHE  

6. E Prestakuntza plan espezializatua diseinatu eta eskaintzea, genero ikuspegiarekin, 

arrazakeria eta xenofobiagatiko gertakari eta gorroto delituen prebentzio eta tratamendu 

hobea egiteko, kidego polizial eta judizialei zuzenduta, Barne Arazoetarako Ministerioarekin 

eta Justizia Ministerioarekin lankidetzan.   

 
 
 
 

2. EHE, 
3. EHE  

7. E Prestakuntza espezializatua, arreta zerbitzu orokorretako langileak gorroto delituen 

ondorioz izaten ahal diren salaketen aurrean erantzuteko gaitzeko, behar bezala erregistratu 

eta behar bezala tramitatu daitezen.  

8. E Arrazakeria eta xenofobiagatiko gertakariak eta gorroto delituak hobeki prebenitu eta 

tratatzeko genero ikuspegia erabiltzen duen prestakuntza ikastaroa diseinatu eta ematea, eta 

materialak prestatzea, sindikatuei, hirugarren sektoreari, enpresaburuei/enplegatzaileei eta 

erakunde profesionalei zuzenduta.  

 

4. EHE, 
6. EHE  

9. E Curriculum edukiak jasotzeko proposamena, genero ikuspegia eta ikuspegi dekoloniala 

erabiliz, arrazakeriaren prebentziora orientatuta.  

 
7. EHE  

10. E Gizarte entitateentzako dirulaguntza lerroa, arrazakeria, xenofobia eta bereizkeria 

intersekzionalaren prebentzioaren arloko barne eta kanpo ekintzak egiteko. Arreta berezia 

eskainiz zaurgarritasun handieneko taldeei (etxeko langileak, egoera irregularrean dauden 

migratzaileak, guraso bakarreko etxeak, prostituzioan aritzen diren pertsonak eta abar).  

 

 
4. EHE  

 
3. helburu espezifikoa Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokan zerbitzu eta baliabide publikoen hedapena 

eta sustapena indartzea. Informazio argi, garden eta bateraturako sarbidea bermatzea  

 
 
 
 
 
 
 
 

Neurriak  

11. E Plana onestean gain hartutako konpromisoak ezagutaraztea   
 
 

 
1. EHE  12. E Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako Nafarroako zerbitzu, baliabide eta jarduketa 

protokoloak bilduko dituen webgune bat eta informazio gidaliburu bat prestatzea. Planaren 

xede diren kolektibo eta komunitateen hizkuntza adierazgarrienetara itzultzea.  

13. E Jardunbide egokien berariazko gidaliburu bat prestatzea, genero ikuspegiarekin, 

zenbait sektoretako profesionalei zuzenduta: etxebizitza, enplegua, osasuna, arlo soziala, 

hezkuntza, gazteria, berdintasuna eta abar, arrazagatiko bereizkeriarik eza, xenofobiagatiko 

bereizkeriarik eza eta bereizkeria intersekzionalik eza sustatzeko, eta arretan aniztasuna eta 

berdintasuna bultzatzeko. Zaurgarritasun handieneko egoerak bereziki kontuan hartzea 

(ugalketa osasuna, etxe zerbitzuetako enplegua, irregulartasun administratiboa, prostituzioa, 

genero indarkeria).  

 
 

5. EHE, 

6. EHE, 

7. EHE, 

8. EHE, 

9. EHE  

14. E Informazio eta sentsibilizazio material grafikoak prestatzea, genero ikuspegiarekin, 

ikastetxeei eta hezkuntza komunitateari zuzenduak, hezkuntza ez-formala barne hartuz.  

 
7. EHE  
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4. helburu espezifikoa Arrazakeriaren aurkako zaintza zorrotzagoa: jarrera eta diskurtso arrazista edo xenofoboen 
detekzio goiztiarra eta prebentzioa errazten duten monitorizazio, segimendu eta kontrol mekanismoak ezartzea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neurriak  

15. E Erakunde sozialekin kontsultarako mekanismo bat ezartzea, urtero balantze bat 

egiteko, genero ikuspegitik, eduki arrazista edo xenofoboa duten jarreren eta portaeren, 

gertakarien eta gorroto delituen bilakaerari eta aldaketei buruz.  

 
 
 

1. EHE, 
4. EHE  

16. E Administrazio publikoaren, gizarte erakundeen eta herritarren arteko lankidetza eta 

berrikuntza formula mistoak sustatzea, udal mailan arrazakeria, xenofobia eta gorroto delitu 

eta gertakarien kontsulta, monitorizazio, segimendu eta kontrol mekanismoak elkarrekin 

diseinatzeko.  

17. E Etxebizitza atarietan eta higiezinen merkatuan mezu, iragarki eta jardunbide arrazistak, 

xenofoboak eta bereizkeria intersekzionalekoak monitorizatzeko metodologia bat garatzea.  

 
5. EHE  

18. E Hezkuntza ingurunean jarrera, gertakari eta eraso arrazistak, xenofoboak eta 

intersekzionalak identifikatzeko eta monitorizatzeko metodologia bat garatzea, genero 

ikuspegiarekin.  

 
7. EHE  

19. E Kirol ingurunean jarrera, gertakari eta eraso arrazistak, xenofoboak eta intersekzionalak 

identifikatzeko eta monitorizatzeko metodologia bat garatzea, genero ikuspegiarekin.  

 
9. EHE  

20. E Indarreko Foru Legeriaren analisia, arraza edo jatorri etniko/migratzailea dela-eta, edo 

bereizkeria intersekzionala dela-eta, izaten ahal diren bereizkeriazko edukiak identifikatzeko 

eta horiek zuzentzea sustatzeko.  

 
 

 
3. EHE  

21. E Xedeak aukera ematen duenean, foru legeriako arraza eta/edo xenofobiagatiko 

bereizkeriarik eza bermatuko duten aurretiazko ebaluazio txostenak egitea, onetsi aurretik.  

5. helburu espezifikoa Gorroto diskurtsoen aurka egitea hedabideetan eta sare sozialetan. Ezagutzea, monitorizatzea 

eta erantzutea, mezu positiboak kokatzeko, gorroto diskurtso arrazista, xenofobo eta intersekzionalari erreakzionatzen 

ez dutenak.  

 

 
Neurriak  

22. E Nafarroaren esparruko hedabideetan eta sare sozialetan mezu, iragarki eta jardunbide 

arrazistak, xenofoboak eta bereizkeria intersekzionalekoak monitorizatzeko metodologia bat 

garatzea, genero ikuspegiarekin.  

 

 
2. EHE  

23. E Hedabideei zuzendutako estilo liburu bat diseinatzea, genero ikuspegiarekin.  

6. helburu espezifikoa Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako sentsibilizazioa eta kanpainak diseinatzea.  

 
 
 
 

Neurriak  

24. E Tolerantziaren eta bereizkeriarik ezaren balioak sustatzeko eta espazio publikoetan 

garatzeko arte eta kultura jardueretarako dirulaguntzen deialdietan arrazakeriaren eta 

xenofobiaren aurkako gaiak nola jasotzen diren aztertzea.  

 
 

2. EHE, 
4. EHE  

25. E Arrazakeriaren eta sexismoaren aurkako balioen gaineko sentsibilizazio kanpaina 

kirolaren arloan, oinarrizko kirolaren, goi mailako lehiaketako kirolaren, hedabideen eta sare 

sozialen esparruetan esku hartuz.  

 
9. EHE  
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7. helburu espezifikoa Administrazio publikoa, arrazagatiko bereizkeriari eta xenofobiari aurrea hartzeko zerbitzuen 

hornitzaile eta enplegatzaile gisa. Prebentzio neurriak hartzea, baliabide materialak eta giza baliabideak hobetzea eta 

zuzkitzea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neurriak  

26. E “Navarra de Colores - Nafarroa Koloretan” saria, errekonozimendua zabalduz 

enpresetara/enplegatzaileetara, kirolera, kulturara eta abarrera.  

4. EHE, 5. 
EHE  

6. EHE, 7. 

EHE, 8. 
EHE, 9. 

EHE  

27. E Etxebizitza merkatuan arraza eta xenofobiagatiko bereizkeria eta sexuagatiko 

bereizkeria debekatzen dituen jokabide kode baten arau garapena. Arreta berezia 

zaurgarritasun egoera handienean dauden taldeei (egoera irregularrean dauden pertsonak, 

guraso bakarreko familiak, genero indarkeriaren biktima diren emakumeak)  

 

5. EHE  

28. E “Arrazakeriaren aurkako eskolak” ikastetxe arteko sarea sortzea, elkarrizketa, programa 

integralen diseinua, jarduera irekiak eta ikasleen, haien familien eta auzoen arteko parte 

hartze eta prebentzio ekintzak sustatzeko.   

 
 
 
 
 

7. EHE  

29. E Jatorri edo herritartasun arrazoiengatiko Bereizkeriarik Ezeko Atalak eta Ikasgelak 

sortzea ikastetxeetan, jatorri, etnia edo arrazalizazioagatiko bereizkeriaren biktimei, edo 

bereizkeria intersekzionalaren biktimei, laguntza funtzioak eta familiei akonpainamendua 

eskaintzeko. Irakasle eta ikasle bitartekarien txandakako figurak sortzea.  

30. E Jatorri edo herritartasun arrazoiengatiko Bereizkeriarik Ezerako Araudi bat prestatzea, 

genero ikuspegiarekin, ikastetxeetan, ikasle komunitatearen parte hartzearekin.  

31. E Jatorri edo herritartasunagatiko Bereizkeriarik, edo bereizkeria intersekzionalik, Ezeko 

Atalak sortzea kirol federazioetan, bitartekariaren figurarekin edo federatzeko oztopoak 

desagerrarazten lagunduko duten mekanismoekin edo bestelako bitartekaritza 

mekanismoekin.  

 
 
 

9. EHE  

32. E Sarrera ukatzeko Eskubidearen arloko indarreko foru araudiak berrikustea, 

bereizkeriaren aurkako neurriak sustatzeko aisia lokaletan eta dendetan sartzeari 

dagokionean.  

33. E Udalek estatuko eta nazioarteko sare eta plataformetan parte har dezaten bultzatzea, 

arrazakeriaren eta bereizkeriaren aurkako borrokan.  

 
1. EHE  

  
 

Babesa  

 
8. helburu espezifikoa Arreta integraleko zerbitzua eskaintzea pertsona arrazalizatuei eta/edo arrazagatiko eta jatorri 

etniko/migratzaileagatiko bereizkeria eta bereizkeria intersekzionala jasaten dutenei, bitartekaritzarako, 

akonpainamendurako, laguntzarako eta aholkularitzarako baliabideak eskainiz  

 
 
 
 
 
 
 

Neurriak  

34. E Arrazakeriaren eta Xenofoboaren Biktimen Arretarako Bulego publikoa, arreta 

integraleko zerbitzuak, bitartekaritza, justizia errestauratiboa, dokumentazioa eta 

sentsibilizazioa eskaintzeko. Bulego horrek egoitza fisikoa eta telefono bidezko arretarako 

zein arreta telematikorako kanalak izanen ditu. Langile espezializatuak izanen ditu eta 

eragileen arteko koordinazioari bide emanen dio.  

 
 
 
 
 

1. EHE  35. E Ekintza edo jokabide arrazisten biktima edo lekukoentzako salaketa eta telefono 

bidezko laguntzarako kanal bat prestatzea (Arrazakeriaren eta Xenofoboaren Biktimen 

Arretarako Bulegoaren bidez kudeatua).   

36. E Kexa/iradokizunen postontzi erreal bat eta postontzi birtual bat sortzea arrazakeriaren, 

xenofobiaren edo bereizkeria intersekzionalaren biktimei laguntzeko erakundeetan.  

37. E Foruzaingoaren baitan gorroto delituen unitatea sortzea.  2. EHE, 
3. EHE  
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38. E Jarraibide/araudi bat onestea, Foruzaingoak pertsonen arraza profilaren edo jatorri 

etniko/migratzailearen arabera identifikazioak egitea saihesteko.  

 
 
 
 

3. EHE  39. E Jarraibide/araudi bat onestea, Nafarroako administrazio publikoek ez dezaten migrazio 

estatusa eskatu administrazioarekiko tratuan, bereziki segurtasun kidegoekiko tratuan, 

migratzaileek salatzeko aukera izan dezaten, atzerritartasunari loturiko zehapen 

espedienteak irekitzeko beldurrik gabe.  

 

40. E “Biktimizazio bikoitza” murriztea, administrazio publikoaren, hirugarren sektorearen eta 

polizia eta jurisdikzio organoen jarduketa koordinaturako protokoloa adostuz, bikoiztasunak 

eta desberdintasunak saihesteko.  

 

1. EHE  

 

41. E Protokolo bat diseinatzea, genero ikuspegiarekin, arrazakeria eta xenofobiagatiko 

delituak/gorroto gertakariak, edo bereizkeria intersekzionalekoak, hautemateko.  

 
2. EHE  

 
42. E Protokoloak diseinatu eta berrikustea, genero ikuspegiarekin, arrazagatiko eta 

xenofobiagatiko bereizkeriako eta bereizkeria intersekzionaleko gertakarien aurrean jarduteko 

eta salatzeko, administrazio publikoan, etxebizitza esparruan, enpleguan, gizarte esparruan, 

hezkuntza esparruan, osasun arloan, gazterian, berdintasunean eta kirol esparruan, edo 

aisialdiko espazio publikoetan.  

 
1. EHE, 

5. EHE, 

6. EHE, 

8. EHE, 

9. EHE  

 
 

Erreparazioa  

 
9. helburu espezifikoa Biktimen akonpainamendua eta justizia errestauratiboa. Biktimak (eta biktima potentzialak) 

ahalduntzeko neurriak diseinatzea eta ezartzea. Justizia errestauratiboa sustatzea.  

 
 
 

Neurriak  

43. E Biktimentzako justizia errestauratiboko protokoloak prestatzea, genero ikuspegiarekin.  
 
 
 

1. EHE  
44. E Biktimagileak birgaitzeko programak diseinatzea. Arreta berezia jartzea zaurgarritasun 

egoera handienean dauden kolektiboei (prostituzioan diharduten pertsonak, genero 

indarkeria eta abar)   

 
10. helburu espezifikoa Arrazakeriaren eta xenofobiaren biktimei akonpainamendua eskaintzen dieten erakundeen 

defentsa gaitasuna indartzen laguntzea.  

 
Neurriak  

 
45. E Biktimentzako akonpainamendu eta aholkularitza lanak, salaketa, deribazioa edo arreta 

egiten dituzten hirugarren sektoreko entitateei, sindikatuei eta erakundeei laguntzea.  

 
4. EHE  

 
11. helburu espezifikoa Biktimen errekonozimendua, duintasuna eta ikusgarritasuna sustatzea, oroimen kolektiboan eta 

espazio publikoan haien presentzia bermatuz.  

 
 
 

Neurriak  

46. E Urtero, martxoaren 21ean, Arraza Bereizkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna 

ospatzea, herritarren artean kontzientzia eta mobilizazioa sustatzen dituzten ekimenekin.  

 
 
 

2. EHE  

47. E Arrazakeriaren, xenofobiaren eta bereizkeria intersekzionalaren aurkako erreparazio, 
duintze eta oroimen kanpaina berezi bat egitea, “Navarra de Colores - Nafarroa Koloretan” 
markarekin.  
- Nafarroa Koloretan”.  
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Zertan datza Arrazakeriaren 
eta Xenofoboaren Biktimen 
Arretarako Bulego Publikoa 
sortzeko proposamena? 

 
  
  

Gaur egun, Nafarroak ez du arrazakeria edo xenofobiagatiko 
bereizkeriaren biktimei arreta osoa emateko erakunde publikorik. 
Batetik, gorroto delituen arloko tratamendu polizial eta judiziala dago; 
eta, bestetik, hirugarren sektoreak eta biktimei laguntzeko bulegoak 
(orokorra denentzat) eman beharreko aholkularitza eta laguntza. 
Dena den, baliabide integral eta holistikoa falta da. Espazio neutroa 
sortzea gomendatzen da, markatu gabeko salaketa espazioa, 
biktimek hitz egiteko, laguntza eskatzeko eta beren egoera salatzeko 
aukera izan dezaten. Arrazakeria, xenofobia edo bereizkeria 
intersekzionalaren ondoriozko gorroto delituen biktimei arreta 
emateko bulego integrala, biktimizazio bikoitzak saihestuko dituena, 
segurtasun juridikoa eta administratiboa eskainiko duena eta 
biktimekiko enpatiazko harremana ezarriko duena, eta, aldi berean, 
laguntzako eta justizia errestauratiboko mekanismoak ezarriko 
dituena.  
  
Bulegoak barne hartu behar ditu arrazakeriak, xenofobiak eta 
bereizkeria intersekzionalak eragindako gorroto delituak eta 
gertakariak prebenitu eta tratatzeko behar diren eragile guztiak. 
Espazio hori sortzea erronka berritzailea da eta, uste dugu, 
eraginkortasun handia ekarriko duela arrazakeriaren, eta arrazakeria 
eta xenofobiagatiko gorroto delituen eta gertakarien prebentzioan eta 
tratamenduan. Behar baino gutxiago salatzea konpontzeko, tartean 
dauden kolektibo guztiekin lan egin behar da. Biktimekin, beren 
eskubideak eta betebeharrak ezagut ditzaten eta kolektibo gisa 
ahaldundu daitezen. Gizartearekin, oro har, prestakuntza eskaini 
behar da kultura eta bizikidetza elementuetan. Hirugarren 
sektorearekin, lankidetzan jardun behar da biktimak sentsibilizatzen 
eta ahalduntzen. Arlo judizial eta polizialekin lan handia egin behar da 
prestakuntzan, sentsibilizazioan eta halako delitu eta gertakarietako 
prozeduretan.  
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Bulegoaren egitura 

  

 
 

 
  

 
 
 
Arreta integraleko zerbitzua  

(aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa eta 

berehalakoa) 

 Arreta doakoa eta konfidentziala  

 Egoitza fisikoa, aurrez aurreko arreta eman ahal izateko, 

espazio segurua sortuz  

 Telefono bidezko arretako eta arreta telematikoko 

kanalak, irekiera ordutegitik kanpo larrialdiko arreta 

pertsonala eskaintzea errazteko  

 Bulegoak atzerritartasun eskubidean, giza eskubideetan eta gorroto 

delituetan adituak diren langileak izan behar ditu. Urraketa nagusiak 

hauteman diren jarduketa esparruetan lan egiten duten 

espezialisten sarea izatea komeni da, batez ere lan merkatuari, 

etxebizitzari, osasunari eta hezkuntzari dagokienean. Era 

berean, garrantzitsua da langile guztiek kulturarteko 

bitartekaritzako gaitasunak izatea, baita genero ikuspegi 

intersekzionala ere. Gazte eta nerabeekin lan egiteko ezagutzak 

eta sentsibilitatea dituzten espezialista sarea edo langileak 

izatea ere beharrezkotzat jotzen da. Azkenik, baina ez 

horregatik garrantzi gutxiagokoa, Bulegoak  

Itzulpengintza, 

interpretazio eta 

bitartekaritza zerbitzuen 

sarea izan behar du, 

komunikazio arin eta 

ulergarria bermatuko 

duena zenbait 

hizkuntzatan, 

beharrezkoa denean.  
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Entitate publiko eta pribatuetako eragileen artean 

koordinatzea 

 
Nafarroako Gobernuak egin behar duen lehen urratsetako bat arrazakeriaren eta 

xenofobiaren aurkako borrokan tartean dauden erakunde eta eragileen arteko 

koordinazioa hobetzea da. Horretarako, Bulego hau sortzea aurrerapena izaten ahal da, 

lan koordinatuko esparru banatu bat ezartzea errazten eta finkatzen laguntzen ahal 

duelako. Erakunde publiko berri horrek arrazakeria eta xenofobiaren arloko zuzeneko 

elkarrizketarako eta lanerako kanalak koordinatuko ditu Foru Administrazioko 

departamentuekin eta hala eskatzen duten gainerako administrazioekin. Halaber, 

ikastetxe, osasun zentro eta ospitaleek, lantokiek eta enpresek eskatzen duten 

koordinazioan eta aholkularitzan arreta emanen du. Salaketa Bulego bat sortzea espazio 

sinboliko positiboa da, baina garrantzitsuena kolektiboarentzako erreferentziazkoak diren 

pertsonak egotea da espazio sozial desberdinen barruan (ikastetxea, justizia edo 

poliziaren arloa). Pertsona horiek katalizatzailetzat jarduten ahal dute, konfiantzaren 

bideratzaile gisa, eta etorkizuneko bizikidetzaren aldeko apustua izanen dira. Planean 

jasotako neurri asko norabide horretan ari dira aurrera egiten.  

  

  

  

Erakunde sozialekin 

sarean lan egitea 

Administrazio publikoaren eta 

gizartearen arteko koordinazioaren eta 

aliantzak ezartzearen zati gisa, ikusten 

da Nafarroan zenbait erakunde daudela 

bereizkeriaren biktimen berezko arreta 

zerbitzuak eskaintzen dituztenak.  

 

 

 

Bulegotik gizarte eta komunitate entitateekiko koordinazioa eta sareko lana sustatuko 

dira. Ikuspegia Entitateen Mahai bat sortzean eta sustatzean ere badago jarrita, 

berdintasunaren eta arrazagatiko edo jatorri etniko/migratzaileagatiko bereizkeriarik 

ezaren alde modu koordinatuan lan egin nahi duten eragile guztientzat irekia. Lankidetza 

formula mistoak eta hibridoak sustatzen dituen sareko lan honen hasierako helburuen 

artean honako hauek daude: arrazagatiko eta jatorri etniko/migratzaileagatiko 

bereizkeriaren eta bereizkeria intersekzionalaren egoeraren baterako erradiografia egitea 

Nafarroako zenbait puntutan; baliabideak partekatzea; talde bateratuak egitea; eta 

jarduera protokoloak proposatu, adostu eta ezartzea; baita Plan honen beste jarduera 

neurri batzuk ere.  
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Bulegoaren funtzioak eta esku hartze motak 
 

 

Arreta 
integrala 

 
 
 
 

Jarduketa 
protokoloak 
aktibatzea 

entzutean, informazioa eta orientazioa eskaintzean eta dimentsio emozionala 
aintzat hartzen duen arreta psikologiko eta psikosozialean oinarrituta, baita 
prozesuko fase guztietan akonpainamendua eskaintzean ere. Arreta horren 
helburuetako bat pertsonak estigma soziala gainditzeko dituen berezko 
baliabideak indartzea da, eta bere burua babesteko eta eskubideak bermatzeko 
mekanismoak erabiltzeko tresnak hornitzea. 

 

Arrazagatiko edo jatorri etniko/migratzailegatiko bereizkeriaren eta bereizkeria 
intersekzionalaren aurrean, eta gorroto delituen aurrean, pertsona babesteko 
neurri zehatzekin bereizkeria esparruaren arabera (administrazio publikoa, lana, 
etxebizitza, osasuna, hezkuntza, kirola eta aisia, eta denbora librea). 

 
 

 

Aholkularitza 
juridiko 
pertsonalizatua 

 

 
Egiturazko 
arrazakeria 
arazoak 
detektatzea.  

pertsonaren eskura jartzea gatazkak ebazteko zenbait mekanismo, hala nola 
kontziliazioa, bitartekotza eta artekaritza. Urraketa delitua bada, bulegoak 
aholkularitza juridikoa eskainiko du dagokion bereizkeriagatiko salaketa 
izapidetzeko. 

 
Arartekoarekin eta gizarte erakundeekin koordinatuta lan egitea, jatorri 
migratzaile/etnikoaren ondorioz edo bereizkeria intersekzionalaz, arrazakeriazko 
jokabideak edo bereizkeria izaten ahal diren kasuak monitorizatzeko eta horien 
segimendua egiteko, administrazioaren aldetik, bere funtzioetan jarduten 
dutenean (arrazakeria instituzionala). 

 
 

Justizia 
errestauratiboa.  

Bulegoak herritarren eskaerak prozedura administratibo, judizial edo 
artekaritzakoetara bideratuko ditu, jasandako kaltea erreparatzeko eta biktima 
berriro jartzeko bere eskubideak guztiz erabiltzeko moduan. Ildo horretan, 
Justizia Zuzendaritza Nagusiarekin batera lan eginen da, kaltea erreparatzeaz 
gainera, arrazakeria eta xenofobiagatiko bereizkeria kasuei aurrea hartzeko ere, 
berreziketaren eta biktimagileekin lan egitearen bitartez.  

 
 

 

Prestakuntza.  Pertsona arrazalizatuekin, administrazio publikoko langileekin, gizarte 
entitateekin, entitate pribatuekin eta, oro har, herritarrekin egindako 
prestakuntza ikastaro eta materialak diseinatu eta koordinatzea. 

 

Dokumentazioa. Salaketak biltzea, Nafarroan arrazakeriak eta xenofobiak izan duten 
bilakaerari buruzko aldian behingo diagnostikoak monitorizatzea eta 
egitea; informazioa eta material grafiko eta informatiboak argitaratzea; 
memoria grafikoa; albisteen kanala; eta sentsibilizazio kanpainak 
sustatzea. 

 
Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokan zerbitzu eta baliabide publikoen hedapena eta 

sustapena indartzea. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokan 
zerbitzu eta baliabide publikoetarako sarbidea bermatzeko asmoz, Bulegoak 
komunikazio ekimenak sustatuko ditu, informazio argi, garden eta bateraturako 
sarbidea errazteko. Horretarako, webgune bat diseinatu eta sortzea 
gomendatzen da, arreta zerbitzuak, zerbitzu horien koordinazioa, informazio eta 
sentsibilizazio kanpainak eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 
borrokarekin loturiko dokumentazio, txosten, gida eta material grafiko guztiak 
bideratzeko. 

 



  

    

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


