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*Laburpenean dauden proposamenak alderdien programaren “gazte atalean” daude, eta ez egotekotan gaztea edota gazteria hitzak aipatzen dira. 

**Taula hauetan agertzen den informazioa laburpen bat baino ez da, alderdien proposamen guztiak irakurtzeko programetara jotzeko gomendioa egiten 

dizuegu. 

ENPLEGUA 
 

 

 

 

    

 

Gazteen Enplegu Plana Enplegu politikak EGK 
eta gazteria 
eragileekin egitea 

Gazteen enplegurako 
plana 

Laneratzeko zailtasuna 
dituzten pertsonen 
kontratazioa lehenetsi, 
besteak beste, gazteenak 

Enplegu Planak gazteei 
begirako programa 
zehatzak izango ditu 

Hirugarren sektorearekin 
eta enpresa munduarekin 
elkarlana 

Global Training talentu 
gazteei egokitu 

Gazteria Legea 
beharrezkoa da, 
prekaritatetik atera eta bizi 
baldintza duinak 
bermatzeko 

Sektore estrategikoetan 
formakuntza duten eta 
atzarrian dauden gazteen 
itzulerarako plana 

Laneratzeko zailtasunak 
dituzten edota ikasketa 
maila urria duten gazteak 
formakuntza ibilbideetan 
barneratzeko programen 
garapena 

Errelebo kontratua 
sustatu:  Administraziotik 
erretiro adina aurreratzea 
sustatu eta gazteak 
erretiratu direnen 
baldintza berdinetan  
kontratatu 

Jarrera ekintzailea eta 
enpresazkoa euskal 
kurrikulumean sustatu  

Euskal gaztediaren 
artean nazioarteko 
enpresa jarduerari 
buruzko interesa piztu 

Aholkularitza  eta 
laguntza zerbitzu 
integrala laneratze, 
ekintzailetza, formazio 
eta laguntza sozialetan. 

EPE sistema 
berrikuskatzea 
Osakidetzaren gaztetzea 
eta berritzea ziurtatzeko 

Gazteen Enpleguaren 
Hamarkadan egingo diren 
kanpainetan laguntzea 

Hurbileko zerbitzuen 
garapena (laguntzak 
barneratze zailtasunak 
dituzten gazteentzat) 

Administrazio publikoko 
langile adinduei esfortzu 
fisikoa edota gaueko 
txandetatik mugitzeko 
aukera, langileak 
berritzeko ahaleginean 
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Nazioarteko euskal 
talentua aberrira 
itzularaztea 

Lehen lan esperientziak 
enpleguan oinarritzea 

EPE-ra lan esperientziarik 
gabeko gazteei 
barneratzea errazteko 
aldagaiak kontuan hartu 

Hirugarren sektorearekin 
lankidetza, gazteen 
barneratze profesionala 
helburu 

Ikertzaile gazteen 
itzulerarako plana 

 

Gazteen izaera 
enpresarialaren aldeko 
jarrera sustatu turismo 
eta ostalaritzan 

Atzerrira lan bila 
joandakoentzat itzultze 
plana 

Gazte Bermea Gazteek Nekazaritza 
ekologikoa landu dezaten 
Planak sustatu. Lur 
Bankuak eta formakuntza 
berezia nekazaritza 
ekologikoan 

Ekintzaile eta kooperatiba 
gazteak laguntzeko 
aholkularitza eta kreditu 
bigunak laguntzeko fondo 
publikoa sortu 

 

Tresna finantzario 
espezifikoak sustatzea, 
lehen sektorean 
enpresak sortu nahi 
dituzten gazteentzat 

Aniztasunak errespetatu 
eta balioan jarri. (Aukera 
berdintasuna bermatu, 
lan berdina, soldata 
berdina, sexuen 
araberako lan 
banaketarekin amaitu, 
etxeko lan eta zaintza 
lanen aitortza) 

Ekintzailetzaren kultura 
gazteen artean sustatu 

Nekazaritzako elikagaien 
ekintzaile gaztearen 
estatutua sortu 

Gazteen nekazari 
esplotazioak diru-laguntza, 
kreditu eta lurren 
lagatzeekin lagundu 

 

Gazteen 
lehentasunezko 
sarbidea nekazaritza 
lurzoruko funtsetara 

Ekintzailetza ereduan 
elkartasuna sustatu. 
Ekonomia sozial eta 
kooperatiboa sustatu. 
Lehen urratsak 
emateko babesa, 
promozio, diru-laguntza 
eta aholkularitza. 

Kanpoan dagoen euskal 
hiritarraren estatutua sortu 
eta bueltatu nahi direnei 
laguntza eskaini 

Nekazari eta abeltzainen 
esplotazioak diruz 
lagundu, batez ere sortu 
berri diren gazteenak 

 

Gazteen Enplegurako Plan 
Bereziak sustatu, Euskadin 
desenplegu maila altuena 
duten eremuei zuzenduta 

 

Gaztenek 2020 Plana Errelebo masibo eta 
duinerako plan 
estrategikoa garatu. 
Gazteen laneratzea 
lehenetsiz. 

Gazteak 
mendekotasunaren 
arretaren sektorean 
heztea, zaintzaileen sare 
bat sortzeko 

 

Gazteaukera hobetu, 
gazteen enplegu bilatzaile 
nagusitzat kokatzeko 

Gazte Bermea  

Itsasoratu: gazteak Arrantzan eta Lehen sektoreko  Kalitatezko gazte  
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arrantza sektorean 
sartzea errazteko bekak 

nekazaritzan, eredu 
ekologikoa sustatzeko 
formakuntza eta diru-
laguntzak 

errekonozimendu eta 
prestigioa hobetu, gazteen 
parte-hartzea sustatzeko  

 

enpleguaren protokoloa 
sortu 

Kooperatibak, lehen 
sektoreko enpresak edo 
gizartearen ekonomia  
enpresak martxa jartzen 
dituzten gazteak 
laguntzeko plan berezia 

Arrantza, nekazari eskolen 
eta gazteen arteko 
lankidetza sustatuko da 

Itsas langileek gazteen 
formakuntzan eragina izan 
behar dute. 

 Kontrataziorako klausula 
sozialak 

 

 Nekazari lurrak 
espekulaziotik babesteko 
legeak. Prezioak 
sektorearekin adostu eta 
banaketan gazteak 
lehenetsiko dira 

  Erkidegoan praktiken 
behatoki bat sortzea 
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ETXEBIZITZA 
 

 
 

  

  

 

Neurri publikoen eskaintzari 
buruzko informazio, orientazio 
eta laguntza zerbitzua 

Etxebizitza eskubide 
subjektibo bezala onartuta  
18 urtetik gorako edozein 
pertsonak BOEren 
eskatzaile izateko 
eskubidea izango luke 

Alokairuak 
sustatzea 

Bitartekaritza zentro bat. 
Jabe eta maizterrek 
beharrezko bermeak 
izatean alokairuen 
eskaintza handitze espero 
da 

Unibertsitate residentziak Eskaintza publikoaren 
barruan gazteentzako 
alokairu politika babestu 

Alokabideren bidez pisu 
partekatuen programa sustatu 

Gazteentzat alokairu sozial 
berezia. Soldataren %25a 
gehienez 

Bikote 
gazteentzako 
etxebizitzak 
lehenestea 

 Oinarrizko Diru-Sarreren 
Errenta familia eredutik 
atera eta norbanakoetan 
zentratuko da. Jasotzeko 
eskubidea 18urteko 
gazteei zabalduko zaie 

 

Babes ofizialeko etxebizitzen 
trukearen mekanismoa 
ezagutarazi 

Hezkuntza publikoan 
dauden ikasleentzako 
bitartekoak (etxeko 
gastuak..) 

Alokairuan dauden 
etxebizitzen 
bilaketa eta sarbide 
sistema hobetzea 

   

Etxebizitza okupatzeko 
eskubide subjektiboa martxan 
jartzea 

Laguntza sozialak 
jasotzeko gurasoen etxetik 
kanpo erroldatua egoteko 
baldintza ezabatu 

    

Zuzkidura-ostatuen sustapena      
Seme-alabak dituzten gazteei 
alokairuko etxebizitza 
eskuragarri jartzea 
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HEZKUNTZA 
 

 
 

    

 

Ekintzailetzaren balioa Etengabeko formakuntza Euskal Hezkuntza Legea Etengabeko formakuntza Bekak gainbegiratzeko 
mekanismoak 

Hezkuntza formalaren 
eskaintza eta baldintzak 
hobetu. Garapen 
Pertsonalerako Txekeak 

Talentu gazteak atzerrian 
prestatzera bultzatu 

Ikasteko praktikaldiak 
bermatzeko lankidetza 
proiektua  

LOMCE ez  Euskal unibertsitateetako 
gazte ikertzaileen 
proiektuak diruz lagundu  

Hezkuntzarako eskubidea 
bermatu 

Gazte talentu zientifiko-
teknologikoa sortu 

Ikasleriaren lanketa parte-
hartzaile eta 
demokratikoa gauzatzea 
Lanbide Heziketan, 
Unibertsitatean eta 
Aisialdian 

Gaitasunen aitorpen eta 
ebaluaziorako 
dispositiboa 

 Ikerketaren 
Hastapenerako Euskal 
Programa sortu. 
Parekidetasun eta genero 
berdintasunerako 
aldagaiekin 

Hezkuntza publiko eta 
itunpeko ikastetxeak 
babestu eta inbertsioa 
mantendu edo gehitu 

Gizarte 
Ekonomiaren printzipio 
eta balioak sustatu 

EGKren bitartez 
aisialdiari zuzendutako 
elkartegintzari babes 
gehiago 

Unibertsitate, enpresa eta 
gizartearen arteko 
lankidetza sustatzeko 
programak 

 Hezkuntza afektibo-
sexuala Magisteritza eta 
Pedagogia graduen 
ikasketa planetan 
barneratu 

Unibertsitate tasen 
beherakada 

Erasmus+ ezartzea, 
irakaskuntza eta 
zuzendaritza-eginkizuna 
ebaluatzeko 

LOMCE geldiarazi   Euskara eta ingeles 
graduen eskaintza 
handitu 

Lanbide Heziketa sustatu. 
Garapen ekonomikoa 
izango duten sektoreekin 
harremana sustatu 
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55 milioi euro laguntzen 
eta beken sistema 

garatzeko (unibertsitateaz 
kanpoko ikasleentzat) 

Ikasleen eskubide eta 
beharren dekretuak 
bertan behera utzi. 
Erreglamendu berria 
modu parte-hartzailean 
sortu 

  Unibertsitatera doazen 
autobusen zerbitzuen 
maiztasuna berrikusi 

 

Lanbide Heziketa 
arautzen duen lege bat 
onartu 

Euskarazko ikasketak 
lehenestea Osakidetzako 
langileen eleaniztasuna 
bermatzeko eta gazteak 
bertan lan egiten gera 
daitezen 

    

2019-2020 Unibertsitate 
Plana onestu 

Euskarazko aisialdi  
zerbitzuak zabaltzea 
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BERDINTASUNA 
 

 
 
 

    

 

Gizarte itunari bultzada 
ematea, gazteen artean 
enpleguaren kalitatea eta 
egonkortasuna 
hobetzeko, emakume eta 
gizonen arteko 
desberdintasuna gutxituz 

Gazte Legean 
barneratutako 
parekidetasun neurriak 
sortuko dira 

Hezkuntza afektibo-
sexuala eta hezkuntza 
bera etapa guztietan 
genero indarkeriaren 
prebentzioa 

 Hezkuntza sexuala Haur eta gazteentzako 
Plan Estrategikoa. Genero 
indarkeria eta bulling-ari 
aurre egiteko prebentzio 
lantalde 
multidisziplinarrak sortu 

 Hezkidetza eta 
berdintasun hezkuntza 
curriculumean 

Sare sozialen bitartez 
genero indarkeriaren 
aurkako programa 
bereziak sortu.  

 

 Emakume gazte eta 
nerabeentzako programa 
bereziak, haiek baitira 
sexu harremanetan 
desberdintasunak 
pairatzen dituztenak: 
Preserbatiboa erabiltzeko 
negoziazioan gaitasun 
eza, xantaia, menderatzea 
edota zalantzazko 
onespena 

Nortasun eta Genero 
Adierazpen Legea onartu, 
Genero eta Sexu 
Aniztasun Diskriminazioen 
aurkakoa 
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BAKEA ETA BIZIKIDETZA 
 

 

 
 

 

    

 

EJ eta EGKren arteko 
lankidetza  hitzarmenari 
jarraipena eman eta 
egokitu 

Aurrekontu eta 
beharrezko arauak 
aktibatu hiritarren 
eskubide politiko eta 
zibilak bermatzeko.  
Emakumeen ikuspuntua 
eta gazteen egoera 
kontuan hartuta 
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PARTE-HARTZEA 
 

 
 
 

    

 

Gazteen parte-hartzea 
sustatzea iraunkortasuna 
bultzatzeko eta horren 
inguruko prestakuntza 
emateko programetan 

Gazteria izaera estrategikoz 
lehendakaritzan kokatu 

Gazteria Legea  Organo parte-hartzaile 
egonkor eta gazte 
elkartuen  parte-hartzea 
sustatu 

 

Gazteen erakundeen egungo 
ordezkapen egiturak indartu 

Euskal Gazteria Legea EGK eta bere barne 
egitura egungo 
gazteen 
elkartegintzara egokitu 

 Gazteria Legea  

Gazte ez asoziatuei 
partaidetza bideak 
eskaintzea 

EGK den lotunearen bitartez 
parte-hartze prozesuak 
zabaldu. 

  Gazteen elkarteen sare 

bat sortu, 

administrazioarekin 

koordinatuko dena 

 

Gazteen hiri partaidetza 
sustatu 

Proiektu esanguratsuentzat 
NUP prozesuaren bitartez, 
gazte ezberdinen inplikazioa 
bermatuko da. Horretarako 
gazteen egoeraren diagnosi 
erreal bat egingo da  

    

Gazteen boluntariotza 
programei bultzada 

Parte-hartze dinamika bezala 
ulertzen dugu herri mailatik 
Nazio mailara abiatuko den 
prozesu anitza 
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KULTURA ETA KIROLA 

 
 
 
 

    

 

Gazte Kirol Plana 
 

Sortze eta ekoizte 
kulturaren diagnosia. 
Eredu alternatibo 
propioak sustatuko 
dira(copyleft eta 
autokudeatutako 
proiektuak 

Gazte sortzaileak lagundu 
eta sustatu 

Eusko Jaurlaritzak, 
gainerako erakundeekin 
elkarlanean, ekintzak eta 
programa kulturalak 
bultzatu eta bermatuko 
ditu, haurtzaro, gazte eta 
hirugarren adineko 
pertsonentzako aisialdiko 
ekintzekin uztartuz 

Ikuskizun publikoen legea 
berrikusi. Gazteen artean 
zuzenezko musika 
sustatzeko neurriak 

 

14/1998 Kirol Legea 
gaurkotu 

Ekoizpen eredu berrien 
informazio eta 
sentsibilizaziorako 
programa zehatzak 

  Lonjen ereduarentzako 
alternatibak 

 

 Gaztetxeen SARE baten 
sorrera bultzatu. 
Gaztetxeen SAREa 
indartzeko neurriak (lokal 
publikoen ematea 

  Sorkuntza kulturala 
ezagutu, eta gazteen 
artean sustatzeko Plana 

 

 Bono kulturala     

 Gazteen arteko     
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elkarrekintza sustatuko 
duen gune bat sortu 
Interneten 

 Komunikabideetan 
gazteak eta gazteen 
arazoak ikusarazi 

    

 Euskal komunikabideetan 
gazteentzako programak 
bideratu 
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OSASUNA 
 

 
 
 

    

 

Gazte ekintza plan 
soziosanitario integrala 
eragitea 

Osasungintza publiko 
unibertsala, 26 urte arteko 
kotizazioaren baldintza 
bertan behera 

 Gazteen artean edari 
alkoholdunen kontsumoa 
murriztu eta alkoholismoa 
prebenitzeko  neurriak 
sustatu 

Osasunean eragina duten 
Politika Publikoen 
intersekzionalitatea bilatu. 
1/2016 Legea, Droga-
mendekotasunak 
dituztenei modu 
integralean laguntzeko 
legearekin bat 

 

   Jokoarekin, Internetekin 
eta teknologia berriekin 
lotuta dauden  ohiturak 
arreta berezia jasoko 
dute. “Dibertimenduzko 
drogen kontsumoaren”, 
prebentziozko programak 
lehenetsi 

  

   Gazteen bizi ohitura 
osasuntsua  eta haien 
aisialdia sustatuko 
ditugu,baita 
prebentziozko jarduerak 
burutu alkohola, tabakoa, 
kanabisa, kokaina, beste 
droga eta mendekotasun 
ohituren inguruan 
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GARRAIOA 
 

 
 
 

    

 

Garraio txartel bakarra Garraio txartel bakarra. 5 
eta 25 urte artekoentzako 
diru-laguntzarekin 

Garraio txartel bakarra  Garraio txartel bakarra Txartel bakarra 

    Udan herriko jaietara 

hurbildu ahal izateko 

autobus-lineak sortu 

 

 

 


