
 
C) Alhóndiga,6  48.300 Gernika-Lumo 
Telfs. 94 625 51 22/23   Fax 94 625 64 70 

 
BUSTURIALDEKO I. INMIGRAZIO PLANAREN EBALUAZIOA (2005-2007) 

 
 

         ARLOAK                                            EKINTZAK 
                          2005              2006                2007         

 
ERAKUNDE 

ARDURADUNAK 

 
LAGUNTZAILEAK 

 
ADIERAZLEAK 

1. Cáritas 
elkartearekin 
elkarlanean 
lehen abegirako 
espazioa sortzea. 
 

‐Batzarrak: 
apirilaren 28an 
ta azaroaren 
22an. 
‐Ijito etniako 
Errumaniako 
familiei gizarte 
eta hezkuntza 
laguntza 
emateko 
programa. 

‐Harrera 
Mankomunitatean 
egiten da. 
 
‐Ijito etniako 
Errumaniako 
familiei gizarte eta 
hezkuntza 
laguntza emateko 
programa. 

‐Harrera 
Mankomunitatean 
egiten da. 
 
‐Ijito etniako 
Errumaniako 
familiei gizarte eta 
hezkuntza 
laguntza emateko 
programa. 

‐Mankomunitatea 
‐Kale Dor Kayiko 

‐Cáritas Gernika   1. ABEGIA ETA 
GIZARTEGINTZA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Baliabideen 
gida garatzea. 
 

‐Koloredun 
fotokopietan 
egindako gida. 

‐Koloredun 
fotokopietan 
egindako gida. 

‐Alkarbidek ta 
udal batzuk 
argitaratutako 
harrera gida. 

‐Mankomunitatea 
‐Udalak 
‐Alkarbide 

  2007an banatu 
ziren 1.200 gida. 



 
3. Heldu 
elkartearekin 
elkarlanean 
aritzea, 
Busturialdean 
paperik gabe 
dauden etorkinen 
kolektiboen 
erregularizazioa 
laguntzeko. 
 
 

 
 

     ‐Elkargoko 
Inmigrazioko 
Zerbitzuak 
oinarrizko 
informazioaren 
437 eskabide 
erantzun zituen. 
Gizarte‐errotzeari 
buruzko 8 txosten 
ta familia berriro 
elkartzeko 12 egin 
zituen. 

‐Elkargoko 
Inmigrazioko 
Zerbitzuak 
oinarrizko 
informazioaren 
385 eskabide 
erantzun zituen. 
Gizarte‐errotzeari 
buruzko 13 
txosten ta familia 
berriro elkartzeko  
4  egin zituen. 

‐Mankomunitatea 
‐Heldu 



 
   4. Busturialdeko 

errealitate 
migratzaileari 
buruzko 
informazio 
eguneratua 
eskaintzea 
erakunde eta 
gizarte eragileei. 
 

‐2005eko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena 
(bidalita). 
 
‐Udalerrietara 
bidalitako 
informazioak: 
ezhoizko 
erragularizazio
, erroldako 
inskripzioa, 
gizarte‐
errotzeari 
buruzko 
txostenak ta 
familia berriro 
elkartzeko 
etxebizatzaren 
txostenak. 

‐2006ko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena (bidalita).

 

‐2007ko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena (bidalita).

 

‐Mankomunitatea 
‐Udalak 

5. Biztanle 
etorkinek 
sexuberdintasuna 
sustatzeko eta 
indarkeria 
sexistan 
aurreneurriak 
hartzeko 
programetan 
parte har 
dezaten. 

 

  ‐Auzolan 2006 
 
‐Haurdunaldiaren 
eta sexu bidez 
transmititutako 
gaixotasunen 
prebentzioaren 
tailerra (ekainaren 
19an). Gernika‐ 
Lumon ekainean. 

‐Auzolan 2007 
 
‐Haurdunaldiaren 
eta sexu bidez 
transmititutako 
gaixotasunen 
prebentzioaren 
tailerra. Gernika‐ 
Lumon apirilaren 
19an ta 
abenduaren 14an. 

‐Mankomunitatea 
‐Lanbide 
Ekimenak. 
‐Anbulategia 

   



 
 6. Udaleko 

langileek 
migrazio eta 
kultura 
aniztasuneko 
kontuetan 
prestakuntza jaso 
dezaten 
bultzatzea. 

 

‐Inmigrazio 
Zuzendaritzak 
antolatu zituen 
kurtsoak: 
azaroaren 
21etik 24ra ta 
abenduaren 
12tik 14ra. 

‐Inmigrazio 
Zuzendaritzak 
antolatu zuen 
kurtsoa: 
abenduaren 18tik 
21ra. 

  ‐Inmigrazio 
Zuzendaritza 

‐Mankomunitatea ‐2005eko 
kurtsoetan: 27 
partaide. 
 
‐2006ko 
kurstoan:15 
partaide 
 

7. Udaletan 
eskualdeko 
etorkinen 
jatorrizko 
herrialde 
nagusiekin batera 
garatzeko 
programak 
sustatzea. 

 

-Gernika-
Lumoko udalak 
6.000 euro 
eman zituen 
Errumaniako 
Comanesti 
udalerrian 
gertatutako 
uholdeen 
ondoreak 
arintzeko. 

    ‐Gernika‐Lumoko 
udala 
‐Gernikatik 
Mundura 

‐Mankomunitatea   

 
2.ETXEBIZITZA 

1. Hutsik dauden 
pisuak alokatzeko 
programak 
bultzatzea 
eskualdean. 

 

‐Bizigune 
programa 
Gernika‐
Lumon 
bultzatzeko 
kudeaketak. 

‐Bizigune 
programa 
Gernika‐Lumon 
bultzatzeko 
kudeaketak. 

‐Etxebizitza eta 
Gizarte 
Gaietarako sailak 
ta Gernika‐
Lumoko Udalak 
Bizigune 
programa herrian 
garatzeko 
akordioa sinatu 
zuten. 

‐Gernika‐Lumoko 
Udala. 
‐Etxebizitza eta 
Gizarte 
Gaietarako saila. 

‐Mankomunitatea 
‐Cáritas‐Gernika 

 



 
4. Pilaketa 
dituzten 
etxebizitzako 
kasuak 
antzematea 
gizartearen 
esparritik 
horietan esku 
hartzeko. 

 

‐    ‐Gernika‐Lumoko 
pilaketaren kasu 
batetan parte 
hartu zuten 
Gizarte 
Zerbitzuek. 

‐Mankomunitatea 
‐Gernika‐Lumoko 
Udala. 

   

3.LANA  
1. Etorkinek 
Buzturialdean 
antolatzen 
dituzten 
enplegurako 
prestakuntza 
ikastaroetan 
parte har 
dezaten 
bultzatzea. 

 

‐Auzolan 2005 
‐Hirugarren 
adinekoentzako 
elikaduraren 
tailerra. 
Gernikan. 

  ‐Auzolan 2007 
‐Atso ta gaixoen 
zaintzailentzako 
tailerra 
maiatzaren 14, 16, 
21, 23 ta 28an). 
Gernika‐Lumon. 

‐Mankomunitatea 
‐Lanbide 

  ‐Auzolan 2005 : 
4 etorkin 
‐Auzolan 2007 : 
3 etorkin 
‐2005eko 
tailerra : 7 
etorkin 
‐2007ko tailerra : 
11 etorkin 

 
 
4. HEZKUNTZA 

2. Ikasle 
etorkinak 
ikastetxe edo 
ikasgela gutxi 
batzuetan pila 
daitezen 
saihestea, 
matrikulazio 
protokoloa 
adostuz udalerri 
mailan. 

 

‐Berritzegune 
ta eskolarizatze 
komisioarekin 
koordinazioa. 

‐Berritzegune ta 
eskolarizatze 
komisioarekin 
koordinazioa. 

‐Berritzegune ta 
eskolarizatze 
komisioarekin 
koordinazioa. 

‐Hezkuntza saila  ‐Mankomunitatea   



 
    

4.Ikastetxe eta 
ikasleen gurasoen 
elkarteekin 
elkarlanean, 
migrazioari buruz 
sentsibilizatzeko 
jarduerak 
garatzea. 

 

   ‐Berritzeguneari 
errumanierazko 
liburu, kasete eta 
CD‐ROM sorta 
laga zaio. 
 
‐Martisorul jaia 
Mertzede 
ikstetxean 
(martxoa). 
 
‐Etorkinen 
testigantzak 
Barrutialde 
institutoan. 
 

‐Gernika‐Lumoko 
Mertzede 
ikastetxea ta 
Errumaniako Jean 
Bart  lizeoaren 
arteko eskola‐
trukea 2008an 
egiteko (lehen 
fasea). 

‐Mankomunitatea 
‐Biltzen 
‐Berritzegune 

5.Eskualdeko 
helduen eskolak 
laguntzea ikasle 
etorkinak 
hartzerakoan eta 
horiekin kultura 
arteko jarduerak 
programatzea. 

 

  ‐Gernika‐Lumoko 
Helduen zentroari 
errumanierazko 
liburu, kasete eta 
CD‐ROM sorta 
laga zaio. 

 

‐Migrazio 
testigantzen 
bilketaren 
proiektua (Lehen 
fasea). 

‐Mankomunitatea 
‐Biltzen 
‐Inmigrazioko lan 
taldea 
 

   



 
 7.Behar duten 

ikasle etorkinei 
hizkuntza eta 
ikasketen 
prestakuntza 
ematea 
irakasorduetatik 
kanpo. 

 

  ‐Klasetik kanpoko 
euskarazko 
errefortzua 
ikaslego 
atzerritarrarentzat
Gernika‐Lumon 

‐Klasetik kanpoko 
euskarazko 
errefortzua 
ikaslego 
atzerritarrarentzat 
Gernika‐Lumon 

 

‐Gernika‐Lumoko 
euskara saila 
‐Euskaltegia 
‐AEK 
‐Berritzegune 
‐Zentroak 
 

‐Mankomunitatea ‐2006: 24 ikasle 
‐2007: 25 ikasle 

10.Biztanle 
etorkinen artean 
euskararen 
ikaskuntza 
laguntzea eta 
sustatzea. 

  Mankomunitateko 
Gazterrenen 
kulturartekotasun 
ta euskera 
sustatzeko 
Gernika‐Lumoko 
Euskara sailaren 
diru‐laguntza. 

Mankomunitateko 
Gazterrenen 
kulturartekotasun 
ta euskera 
sustatzeko 
Gernika‐Lumoko 
Euskara sailaren 
diru‐laguntza. 
 
‐AISA ikastaroak. 
5 talde: 1 urtarrila‐
martxo; 1 apirila‐
urria ta 3 urria‐
abendua  

‐Gernika‐Lumoko 
euskara saila. 
‐Euskaltegia 
‐AEK 
‐HABE (AISA) 

‐Mankomunitatea  ‐AISA 2007: 48 
ikasle 



 
   11.Ikasle etorkin 

gehien dituzten 
ikastetxeetako 
patioetan 
euskararen 
erabilera 
laguntzen duten 
programak 
garatzea, 
gizarteratzeko 
bide gisa. 

 

  Mankomunitateko 
1.679 euroko diru 
laguntza 
Mertzede 
ikastetxean 
Begiraleen 
programa 
martxan ipintzeko 
(otsaila‐ekaina). 

  ‐Mertzede 
ikastetxea 
‐Mankomunitatea 

12.Ikastetxeetan 
eskualdeko 
migrazio-
errealitateari 
buruzko 
informazio 
eguneratua 
eskaintzea. 

 

‐2005eko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena. 
 
‐Ikaslego 
atzerritarra 
Busturialdean 
(2005eko taula)
 

‐2006ko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena. 
 
‐Ikaslego 
atzerritarra 
Busturialdean 
(2006ko taula) 
 
 

‐2007ko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena. 
 
‐Ikaslego 
atzerritarra 
Busturialdean 
(2007ko taula) 
 
 

‐Mankomunitatea 
‐Hezkuntza saila 

   



 
2.Biztanle 
etorkinek 
osasunerako 
hezkuntza 
programetan 
parte har 
dezaten 
laguntzea. 

 

Haurdunaldiar
en eta sexu 
bidez 
transmititutako 
gaixotasunen 
prebentzioaren 
tailerra. 
Gernika‐ 
Lumon 
(ekainean) (1). 
 
‐Umeetzako 
elikaduraren 
tailerra 
(uztaila) (2). 

Haurdunaldiaren 
eta sexu bidez 
transmititutako 
gaixotasunen 
prebentzioaren 
tailerra. Gernika‐ 
Lumon (ekainaren 
19an). 

Haurdunaldiaren 
eta sexu bidez 
transmititutako 
gaixotasunen 
prebentzioaren 
tailerra. Gernika‐ 
Lumon (apirilaren 
19an ta 
abenduaren 14an).

‐Anbulategia 
‐Mankomunitatea 

  2005: Tailer 1, 15 
etorkin 
 Tailer 2, 7 
 
2006: 7 etorkin 
 
2007: 1) 7 
etorkin / 2) 11 
etorkin. 

3.Osasuneko 
profesionales 
eskualdeko 
errealitate 
migratzaileari 
buruzko 
informazio 
eguneratua 
eskaintzea. 

 

‐2005eko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena. 
 

 

‐2006ko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena. 
 
‐Errumania eta 
Moldaviako 
txertoegutegiari 
buruzko 
informazioa 
(Pediatria sailak 
eskatutakoa). 

 

‐2007ko 
biztanlego 
atzerritarraren 
txostena. 

 

‐Mankomunitatea 
‐Biltzen 

   



 
 
6.PARTAIDETZA 

1. Kultur 
etxeetan kultura 
arteko jarduerak 
garatzea 
 
 
 
 
2.Biztanle 
etorkinek 
udalerriko 
elkarte eta 
jardueretan 
parte har 
dezaten 
bultzatzea. 

 

‐Laguntza 
Ideasur 
elkartearen 
“Munduko 
Etxeak” 
erakusketa  
antolatzeko 
(urriaren 25‐30 
Gernikan). 
 
‐400 euroko 
diru laguntza 
Ideasur 
elkartearen 
Kulturartekota
sunaren Jaia 
antolatzeko 
abenduaren 
17an Gernikan. 

‐Laguntza 
Errumaniako jaia 
ospatzeko 
abenduaren 2an 
Gernikan 
(errumanoen 
elkarteak 
antolatuta 
udalaren diru‐
laguntzarekin). 
 
‐“Gaurko eta 
atzoko etorkinak” 
topaketaren 
antolakuntza 
Busturiko Kultur 
etxean 
abenduaren 17an. 

‐“Gaurko eta 
atzoko etorkinak” 
lehen topaketaren 
antolaketa 
Gernika‐Lumoko 
Alargunen 
elkartearekin 
otsailaren 6an 
Gernikan. 
 
‐Laguntza 
Alkargarapena 
jardunaldiak 
antolatzeko 
martxoaren 22tik 
24ra Gernika‐
Lumon. 
 
‐“Gaurko eta 
atzoko etorkinak” 
bigarren 
topaketaren 
antolaketa 
Gernika‐Lumoko 
Alargunen 
elkartearekin 
uztailaren 18an. 
 
‐900 euroko diru‐
laguntza  
Harresiak 
Apurtuzteko 
Pertsona Guztien 
Kultura arteko VI 
 
 
 
 
 

‐Mankomunitatea 
‐Biltzen 
‐Gernika‐Lumoko 
ta Busturiko 
Kultur Etxeak. 
‐Ideasur‐ 
‐Bilgune Sarea 
‐Harresiak 
Apurtuz 

‐Gernika‐Lumoko 
Alargunen elkartea. 

 



 
           Topaketarako, 

urriaren 7an, 
Gernikan. 
 
‐900 euroko diru‐
laguntza Ideasur 
elkartearen 
Kulturarteko jaia 
antolatzeko, 
abenduaren 15an. 

5.Busturialdean 
inmigrazioari 
buruzko aholku-
taldea eraztea. 

 

‐Inmigrazioko 
lan taldearen 
batzarrak 
kainaren 7an ta 
uztailaren 
19an). 
 
‐Batzarra 
enplegu 
eragileekin 
(ekainaren 
27an). 
 
‐Batzarra 
politikariekin 
(uztailaren 
27an). 

‐ Inmigrazioko lan 
taldearen 
batzarrak: 
urtarrilaren 19an, 
martxoaren 9an, 
apirilaren 4an, 
maiatzaren 25ean, 
ekainaren 29an, 
urriaren 26an ta 
azaroaren 23an.   

‐Inmigrazioko lan 
taldearen 
batzarrak: 
urtarrilaren 11an, 
otsailaren 9an, 
martxoaren 29an, 
maiatzaren 17an, 
ekainaren 21ean, 
abuztuaren 30an, 
irailaren 26an, 
urriaren 19an ta 
azaroaren 29an ta 
abenduaren 20an.  

‐Mankomunitatea.
‐Biltzen 
‐G. Gogoratuz 
‐Ideasur 
‐Cáritas 

   



 
 1.Bertako 

herritarrak 
fenómeno 
migratzailearen 
gainean 
sentsibilizatzea. 
 

‐Begiratu 6.1. 
‐Racismomaton 
Gernikan, 
urriaren 17tik 
urriaren 25era. 

‐Begiratu 6.1. 
‐Diru‐laguntzei 
buruzko 800 
informazio 
triptikoak. 
 
‐“Gaurko eta 
atzoko etorkinak” 
topaketa Kaltzada 
egoitzan 
ekainaren 23an. 

‐Begiratu 6.1. 

 
‐Mankomunitatea 
‐Harrera taldea. 
‐Gernika‐Lumono 
Kultur Etxea. 
‐Inmigrazio 
zuzendaritza. 

‐Kaltzada egoitza ‐Diru‐laguntzei 
buruzko 800 
informazio 
triptikoen 
banaketa. 
 

 
7.SENSIBILIZAZIOA 

3.Busturialdeko 
komunikabidetan 
Inmigrazio Plana 
Zabaltzea.  

‐I Inmigrazio 
Planaren 
aurkezpena , 
maiatzaren 
26an. 

       ‐Mankomunitatea 

 


