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SARRERA 
 
Dokumentu honetan 2013 urteari dagokion EGKren memoriaren berri ematen da. Urte 
honetan zehar aldaketa ugari eman dira eta horiek EGKn eduki duten eragina handi izan 
da. 
 
Lehenik eta behin, estrukturaren aldaketa aipatu beharra dago. 2013ko batzarrean, azken 
urteetako egoera ekonomikoa eta Indartzen prozesuaren lehen ondorioak kontutan izanik, 
EGKko estruktura eta ardatz estrategikoak aldatzeko proposamena egin zen. 
Aldaketa honek, lurralde koordinazioak ezabatzea zekarren eta lan ildo nagusiak hauek 
izatea: enplegua, etxebizitza, hezkuntza, parte harztea eta komunikazioa. Hortaz, 
berdintasun arloa ere desagertzen zen. 
 
Batzarrean aldaketa hauek onartu zirenez, urtean zehar estruktura berria eratu eta 
egonkortzea izan da erronka nagusia. Galdutako lan arloak behar zen bezala ixteko 
ahalegina egin da, zenbait ardura beste teknikarien artean banatuz, foro ezberdinetako 
parte hartzea birplanteatuz… 
 
Horrez gain, parte hartze arloa hutsetik sortu da teknikari baten kontratazioa eginez eta 
1013rako helburuak zehaztuz. 
 
Hauek guztiak kontutan hartuta, EGKren jarduna eta lortutako etekinak ezin hobeak izan 
direla esan daiteke. Alde batetik, arlo bakoitzerako aurreikusita zegoen plangintza aurrera 
atera da; eta bestetik, proiektu guztiak egiteaz gain eta oihartzun handikoak izan dira. 
Aipagarrienak enplegu arlokoak. 
 
Horri esker, Kontseilua medioen aurreran, berriro ere Gazteria arloko erreferente gisa 
finkatu da eta hainbat eskaera jaso dira irrati, telebista eta prentsa idatziko medio 
ezberdinetatik gure iritzia eta agerraldiak eskatuz. 
 
Urte honetako beste arrakasta nabarmen bat instituzio eta talde politikoekin izan dugun 
harremana izan da. Honi esker inzidentzia politikoa are eta eraginkorragoa izan delako.  
Administrazio guztietako Gazteria Zuzendari eta Teknikoekin elkarlana jarraia izan da. Udal 
mailako harremanetatik hasita, Eusko Jaurlaritzako Sailburu ordeetara. Legebiltzarrean eta 
Batzar Nagusietan hainbat agerraldi egin dira eta alderdi politiko ezberdinekin eztabaida 
eta elkarrizketak izan ditugu. 
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1. ETXEBIZITZA ETA ENPLEGUA 
 

“Gazteon autonomia pertsonal zein kolektiboa, lan merkatuaren konfigurazio prekarizatuak 
eta etxebizitza eskubidearen ukazioak bultzatuta, geroz eta beranduago eskuratzen dugu. 
Independentzia materialaren gaineko haustura hau, bizitza proiektu propioa garatzeko 
baliabide ekonomikoen falta dakar, eta gazteon hiritartasuna guztiz ahultzen du. 
Gehienetan familiarekiko dependentzia ekonomikoa urteetan zehar luzatu eta jendarte-
komunitatean jokatzen dugun rola erabat mugatzen da.”    

 
Enplegu eta etxebizitza arloak, gazteon errealitate honi erantzuten dioten elementu 
ezberdinak biltzen ditu bere baitan: Etxebizitza, enplegua edo lana, gizarte ongizaterako 
baliabideak... Guztiak, gazteon independentzia materialean, askatasunean eta bizitza 
kalitatean bere biziko garrantzia duten alorrak dira. EGK, arloaren garrantziaz jabetuta, 
urteak daramatza ildo hau jorratzen. Azken urte hauetan, hauxe izan da lan esparru honen 
helburu orokorra: 

 
Arloan oinarrizkoak diren gaien gaineko barne lana eta hausnarketa bideratu eta sendotu, 
beste eragileekiko lana irekiz eta indartuz, baita EGKren iritzia eta ekarpena 
administrazioan eta erakunde politikoen aurrean egon dadin bermatzea. 
 
1.1 Etxebiz-Hitza plataforma 
 
Deskribapena 
 
EtxebizHitza plataforma ETXEBIZITZA ESKUBIDEAREN inguru lan egiten duen hiru 
lurraldeetako eragilez osatutako plataforma bat da. Bertan, EGKk eragile bat gehiago 
bezala parte hartzen du, baina koordinazioa eta dinamizazioaren arduradun ere bada, 
bataz beste hilabetean behin ematen diren bilerak Bilboko egoitzan jasoz, bilerak 
dinamizatuz, aktak jasoz, gai ordena zabalduz, deialdiak irekiz eta gauza teknikoetaz 
arduratuz.  
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Etxebizitza eskubide subjektiboa defendatu, herri-hiritar denontzako, eta bereziki eskubide 
hau nabarmenki urratua ikusten dugun gazteontzako. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• Plataforma bezala jarraipena emateko idazkaritza ardura hartu. 
• Eragile sozial eta sindikalekin batera, etxebizitzaren inguruko problematika landu eta 
kalera begirako ekimenak garatu.   
• Administrazio/instituzio ezberdinen arduraren inguruan interpelazioa bideratu. 
• Aurreko urtean adostutako ‘Etxebizitza eskubidea bermatuko luketen Etxebizitza 
Politika Publikoak” dokumentua gizarteratu eta Legebiltzarrean ordezkaritza daukaten 
taldei aurkeztu. 
• Plataformatik sortzen diren ekimenei jarraipena eman. 
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Hartzaileak 
 
• Plataformako kide aktiboak 2013an: ELA, RBU taldea, STEE-EILAS, kaleratzerik EZ! 
Rekalde, Iratzarri eta kaleratzerikEZ!. Azken urte erdian aktibitatea asko jaitzi da.  
• Bestelako elkarteak: sindikatuak, etxebizitzaren inguruan lanean diharduten taldeak, 
gizarte bazterketaren kontrako elkarteak, gazte elkarteak, Unibertsitatea, etab.  
• Erakunde politikoak, Jaurlaritzako Etxebizitza eta Garraio Sailburuordetza eta 
Legebiltzarra. 
• Jendartea orokorrean eta gazteak bereziki. 
 
Ekintzak  
 
“ETXEBIZITZA ESKUBIDEA BERMATUKO LUKETEN ETXEBIZITZA POLITIKA 
PUBLIKOAK” DOKUMENTUA LANDU ETA ONARTU. 
 
• Aurreko urtean plataformaren barruan idatzitako ‘etxebizitza legearentzako neurrien 

dekalogoan proposaturiko neurriak, egungo egoerarako nahikoak ez zirela ikusirik, 
plataformaren barruan etxebizitza legea ez ezik, etxebizitza politika publikoak lantzen 
dituen dokumentu bat adostu da, bertan neurri gehiago eta zehatzagoak sartzen 
direlarik. 

• Dokumentu honetarako atxikimendu kanpaina ez egitea erabaki zen. Hala ere, 
dekalogoari atxikitutako elkarteek prozesuaren gaineko informazio guztia jaso izan dute. 
Honetaz gain, elkarte guztiekin bilera bat egin zen sozializazioa eta interpelazioa hasi 
baino lehen. 

• Dokumentua hemen ikusgai: 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/375/Etxebizitza%20eskubidearen%20ald
eko%20kanpaina.%20Batu%20nahi%20al%20duzu?.html 

 
TALDE LEGEBILTZARKIDE ETA GOBERNU TALDEAREKIN BILERAK ETA 
GALDETEGIA 
 
• Dokumentua politikariei helarazteko, aurreko urtean Legebiltzarreko batzorde 

txostengilearen aurrean eginiko agerpena ez ezik, Eusko Jaularitzako Etxebizitza 
Sailburuordearekin eta Talde Legebiltzarkide guztiekin banan bana bilerak egin nahi izan 
dira, horretarako eskaintza luzatuz. Hauek dira eginiko bilerak: 

-Apirilak 12: Socialistas Vascos-Euskadiko Sozialistak taldearekin 
-Apirilak 15: UpyD taldearekin 
-Apirilak 15: EHBildu taldearekin 
-Apirilak 22: Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzalea 
-Apirilak 18: Covadonga Solaguren Etxebizitza Zuzendaria eta Rikardo Barkala 

Sailburuordea 
-Populares Vascos taldeak ez zuen bilerarik ezarri. 

• Bilera erronda bukatuta, talde legebiltzarkideei emailez bidali zitzaien dokumentua eta 
berarekin batera galdetegi bat. Galdetegi honen helburua hurrengoa zen: etxebizitza 
lege baten aurrean, plataformak proposaturiko neurrietatik zein defendatuko luketen 
jakitea. Galdetegiari erantzunik ez zen jaso. 
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ETXEBIZITZA LEGEA AZTERTU ETA LEGEBILTZARREAN AGERRALDIA 
 
• Uda aurretik, legebiltzarreko taldeek bultzatuta “Etxebizitza lege” bat eztabaidagai sartu 

zen legebiltzarrera. Berez, aurreko legealdian Eusko Jaularitzak garatutako lege 
proiektua zen aldaketa txiki batzuekin. Proiektu hau aztertu eta EtxebizHitza 
plataformako hiru kidek egin zuten agerraldia legebiltzarraren aurrean. (EGK-k berak 
bakarrik egin zuen agerraldia. Hurrengo atalean azaltzen da). 

• Honen ostean, EtxebizHitza plataforman EGKk dinamika etetea erabaki zen, beraz, 
hemendik aurrera EGK-k ez ditu koordinazio lanak egingo. Hala ere, komunkazio bide 
bezala irekita mantentzea erabaki zen. 

• Agerraldiaren bideoa hemen ikusgai: 
http://www.parlamento.euskadi.net/sm_ascomisc/DDW?W=sco_clave=%272013100208
000007%27 

 
HITZALDIAK 
• Eragile ezberdinek luzatutako eskaerei erantzun zaie. Besteak beste, hurrengo hitzaldiak 

egin izan dira: 
-2013/03/20_ZORROZAURRE_Zorroztuz bizilagun elkarteak eskatuta, eta 
Kaleratzerik Ez! elkartea eta Bilboko Okupazio Bulegoarekin batera, EGK eta 
EtxebizHitza plataforma bezala, etxebizitza eskubidea eta irtenbideen inguruan hitz 
egin zen. 
-2013/05/07_ETXABARRI_Etxabarriko Gazte Etxeak eskatuta, EGK eta 
EtxebizHitza plataforma bezala, etxebizitza eskubidearen inguruan hitz egin zen. 
-2013ko ekainean_BILBO_Bilboko Bilduk eskatuta, jardunaldi batzuen barruan, 
Kaleratzerik Ez! Eta EtxebizHitza plataforma bezala hitz egin zuen plataformako kide 
batek. 

 
Jarraipena eta ebaluaketa 
 
• Azken hilabeteetan izandako elkarteen parte hartze urria dela eta, eta bereziki eragile 
gazte gutxik parte hartzen zutelako, plataformaren aktibitate iraunkorra bertan behera uztea 
erabaki zen eta komunikazio bide bat bezala mantentzea. Honez gain, gazteak eta 
etxebizitza talde bat sortzeko ahalegina egiten ari da EGK-tik. 
 
1.2. emantzipa...ZER? gazteak eta etxebizitza 
 
Deskribapena 
 
EtxebizHitza plataforman kolektibo ezberdinekin egiten da lan orokorraz gain, gazteria eta 
etxebizitzaren inguruko proiektu propio bat garatzea beharrezkoa da hurrengoagatik:  
-Gaur egungo egoerak bultzatuta, jabetzako etxebizitzen desjabetzeek indar handia 
hartzen ari direla gizartean, eta ez, berriz, alokairukoak edo poliziaren interbentziorik ez 
duten beste etxebizitza eskubide urraketek (gazteoi gehiago eragiten digutenak). 
-Gazteon etxebizitza eta emantzipazio politikak ia existitzen ez direlako, ez behintzat 
“zuzkidura bizitoki”etaz haratago (ikusi aurreko urtean hauei egindako kritika). 
-EGKk gazteria eta etxebizitzaren inguruan egindako azken argitalpena edo proiektua 
2010ekoa delako, eta ordutik egoera izugarri aldatu delako. 
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Beraz, hiru lurraldeetan gazteak etxebizitza eskubidearen inguruan hitz egiteko batzeko 
ahalegina egin da. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazteon artean etxebizitza eskubidearen ingurunan eztabaidatu eta eskubide hau 
aldarrikatu. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• Gazte ezberdinak etxebizitza eskubidearen inguruan hitz egiteko bildu. 
• Etxebizitza politika publikoak gazteoi nola eragiten diguten eztabaidatu. 
• Gazteria eta etxebizitzaren inguruan ekimenak bultzatu. 
 
Hartzaileak 
 
• Gazte elkarteetako kideak eta norbanakoak.  
• Erakunde politikoak, Jaurlaritzako Etxebizitza eta Garraio Sailburuordetza eta 
Legebiltzarra. 
• Jendartea orokorrean eta gazteak bereziki. 
 
Ekintzak  
 
LURRALDEKAKO BILERAK 
 
• Legebiltzarrean ireki berri zen etxebizitza legearen inguruko ponentzia batean parte 

hartzeko gonbitea heldu zen EGKra. Ponentziarako hitzaldia prestatzeko lurraldekako 
gazte elkarteen bilerak deitu ziren eta lehenagotik landutako lege proiektuaren 
hausnarketa bat aurkeztu eta kontrastatu zen bilera hauetan.  

• Lurralde bakoitzean bilera bat egin zen eta erantzun ezberdina izan zuten hauek: 
-2013/09/17_Gasteizen: JSE, bi arkitekto, kaleratzeak stop Araba 
-2013/09/18_Donostian: FVJE, gazte bat bere izen propioan 
-2013/09/19_Bilbo: JSE. 
 

LEGEBILTZARREAN AGERRALDIA ETA ETXEBIZITZA LEGE PROIEKTUARI 
EMENDAKINAK 2013/10/02 
 
• Legebiltzarrean sortutako 

Etxebizitza legearen inguruko 
ponentzian hitzaldia EGKko 
Presidentzia eta Etxebizitza eta 
Enplegu arloko teknikarinen esku 
egon zen. Agerraldi honetan 
aurretik landutako eta bileretan 
komentatutako puntu ezberdinak 
aurkeztu ziren. 
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• Bideoa hemen ikusgai: 

http://www.parlamento.euskadi.net/sm_ascomisc/DDW?W=sco_clave=%272013100208
000006%27 

• Ponentziaren ostean, talde legebiltzarkide bakoitzak bere emendakinak egin behar izan 
ditu. EGKtik emendakin horiek ere baloratzea eskaini zitzaien. UpyDk hitzaldian 
banatutako dokumentuak eskatu zituen, Socialistas Vascos-ek emendakin gutxi egin 
behar zituela erantzun zuen eta EHBilduk balorazio eskaera egin zuen. Emendakin 
hauek baloratu ziren. 

• Emendakin epea luzatzen joan da eta oraindik legebiltzarrean ez da gaia lantzen jarraitu, 
beraz honen berririk ez dago. 

 
GAZTEIZKO GAZTE PLANARI EKARPENAK 
• Gazteizko Udalean lantzen ari den Gazte Plan berriaren barruan Etxebizitza ildoa 

egonik, neurri eta helburuak planteatzea eskatu zitzaion EGK-ri; hortaz, lehen bilera 
orokor batean parte hartu zen eta etxebizitza lan ildoari jarraiki, idatziz bidali ziren 
ekarpenak Udalera. 

 
ETXEBIZITZA PLAN ZUZENDARIAN PARTE-HARTZEA 
• Behin aurreko Etxebizitza Plan Zuzendariak markatzen zuen epea bukatuta, Etxebidetik 

galdetegi ezberdinak bidali dira plan zuzendari berriaren inguruko galderekin. Galdetegi 
hauek EGKra zuzenean heldu ez baziren ere (banakako pertsonei bidali zitzaien eta), 
EGKtik zabalpena egin zen, gazteen inguruko galdera espezifikoak zeudelako. 

• Honez gain, Etxebidera gutun bat bidali zen plan zuzentzailearen inguruan hitz egiteko 
entitate bezala. Oraingoz ez da erantzunik jaso. 

 
1.3. Enplegu lan taldea 
 
Deskribapena 
 
Luze da EGKtik gazteriaren prekarietatea salatzen dela, ez bakarrik azken urteotako 
egoera ekonomikoren ondorioz, baizik eta are lehenagotik ere pairatzen ditugun 
baldintzengatik ere. Gaur egungo egoerak bereziki gogor jo gaitu gazteoi eta bideratzen ari 
diren erreformek ez dute gure prekarietatea denboran luzatu eta sakonduko baino. 
Sindikatuek eta beste eragile batzuek emandako erantzunak ez dira gutxi izan, baina 
beharrezkoa da geuk gazteok, gazte perspektiba batetik, guzti hau hausnartu eta erantzun 
bat emateko lan talde bat sortzea. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazteriaren perspektiba batetik enplegu eta lan munduan bideratzen ari diren aldaketa eta 
eskubide murrizketak hausnartu, eskubide eta prekarizazioaren aurrean gure egoera 
aztertu eta gazteok eskubide osoko subjektu bezala aintzakotzat hartzea defendatu. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• EGK barruko enplegu lan taldea bultzatu eta gazte elkarte-eragile gehiagori zabaldu.  
• Gazteria eta enpleguaren inguruko politiken inguruan hausnarketa eta eztabaida gune 

bat sortu, gazteon prekarizazioan erortzen ez diren alternatibak sortzeko bideak irekiz. 
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• Eragile ezberdinen arteko harremana sendotu. 
• EGKren baitan material propioa garatu. 
• Administrazio eta beste erakundeekin elkartu. 
 
Hartzaileak 
 
• EGK barruko enplegu lan taldeko kide aktiboak: Federación Vasca de Junior Empresa, 

CCOO, JSE, Ezker Anitza, Iratzarri, JOC, Ikasle Abertzaleak  
• EGK barneko beste elkarteak (batzuk interesa azaldu dute baina ezin izan dira etorri) 
• Sindikatuak eta Enplegu arloko jendarte eta gazte taldeak. 
• Administrazio/instituzio ezberdinen arduraren inguruan interpelazioa bideratu, bereziki 

Enplegu Sailak. 
• Jendartea oro har eta gazteak bereziki. 
 
Ekintzak  
 
BIZKAIKO ALDUNDIAREN 2012KO GAZTEEN ENPLEGU PLANAREN HAUSNARKETA  
• Urte hasieran, aurreko urteko Bizkaiko Aldundiaren Gazteen Enplegu Planaren 
hausnarketa bideratu zen. Horretarako, hurrengo ekintzak egin ziren: 
 
  1/ Enplegu Planetik publiko egindakoa bilatu eta ikasi. 
  2/ Aldundiko Ekonomia Sustapen eta Gazteria sailetako teknikariekin bilera bat egin, 
plana komentatu eta zalantzak argitzeko. 
   

3/ Enplegu lan taldearen bilera, 
EGKko elkarteen artean Gazteentzako 
Enplegu Plan hau ezagutzeko eta 
eztabaidatzeko bilera. Bilerara etorri ziren: 
JOC, Iratzarri, CCOOgazteak, JSE, Gazte 
Abertzaleak, Ezker Anitza, Ekuador Etxea 
eta EGKko teknikariak.  

4/ Ondorioak idatziz jaso ziren eta 
taldekideen artean kontrastatu.  
   
  5/ Ondorioak eta eskaerak Bizkaiko Foru Aldundiari helarazi. 
• Aldundiari bilera bat eskatu zitzaion, Gazteria Sailaz gain, beste sail ezberdinekin ere 
plan honen inguruan hitz egiteko. Oraindik ez dugu bilera egiteko gonbiterik jaso, sail 
ezberidinen artean data bat jartzea lortzen ez dutelako. 
• Honez gain, Gazteentzako Enplegu Plan honen emaitzak eskatu zitzaizkion Aldundiari 
(Saill ezberdinei). Oraindik ez da erantzunik jaso. 
• Landutako dokumentua hemen ikus daiteke: 
http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/Azterketa_Bizkaiko_Diputazioaren_Enplegu_Plan
a2013.pdf 
 
 
BIZKAIKO ALDUNDIAREN 2013KO GAZTEEN ENPLEGU PLANAREN HAUSNARKETA  
• Urtea bukatu gabe, Bizkaiko Foru Aldundiak 2013rako egindako Gazteen Enplegu Plana 
hausnartu egin da, aurreko urteko planaren hausnarketan oinarriturik. Horretarako, 
hurrengo ekintzak egin dira: 
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  1/ 2013ko plana hausnartu. Konparatu eta 2012ko planaren hausnarketatik 
ondorioak eratorri dira.  
  2/ Aldundiak bilerarik eman ez digunez gai hau lantzeko, eta elkarteak ez erretzeko 
helburuarekin, ez da gai honetarako bilera zehatzik deitu. Lan taldeko beste bileretan landu 
izan da, eta mailez bidali zaie lan taldeko elkarte guztiei. Egindako ekarpenekin, ondorio 
txostena idatzi da. 
  3/ Aldundiari bidali zaio. Oraindik ez da erantzunik izan. Bilera eta enplegu planen 
emaitzak eskatu zaizkie berriz ere. 
• Landutako dokumentua hemen ikus daiteke: 
http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/Azterketa_Bizkaiko_Diputazioaren_Enplegu_Plan
a2013.pdf 
 
 
GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIETAKO BATZORDE TXOSTENGILEA  
• Gipuzkoako Batzar Nagusietan Batzorde Txostengile batean agerraldia izateko deia jaso 
zen. Batzorde Txostengilea “garapen ekonomiko eta enpleguaren sustapena”ren ingurukoa 
zen. Bertara, Gazteen Enplegu Planen inguruan eginiko hausnarketa eraman nahi izan 
zen, egitekotan, gazteok prekarietatean murgiltzen gaituen enplegu plan bat egin ez zedin. 
Hau lantzeko, Donostian bilera bat deitu zen. Bilera honetara JSE elkartea etorri zen. 
Bertatik ateratako ondorioak Bizkaiko enplegu planen inguruan eginiko hausnarketarekin 
alderatu zen. 
  1/  2013/02/20_Bilera Donostian eragileekin. 
  2/  2013/02/25_Batzorde Txostengilean agerraldia. 
• Egindako txostena hemen irakur daiteke: 
http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/Gazteentzat_Enplegu_Planen_hausnarketa_Gipu
zkoako_Batzar_Nagusiak.pdf 
 
 
EUSKO JAULARITZAREN ENPLEGUA SUSTATZEKO PROGRAMAREN 
HAUSNARKETA ETA EUSKO JAULARITZAREKIN BILERAK 
• Urte hasieran  Eusko Jaularitzak Enplegua Sustatzeko Programa jarri zuen martxan, 
gehien bat, berez martxan zeuden neurriak jasoz. Programa honen baitan Gazteriaren 
enplegua sustatzeko ardatz bat zegoen. Gazteria eta Enplegua lan taldearen barruan 
hausnartu izan da programa honen inguruan argitaratutako informazioa. 
• Landutako dokumentua hemen ikusgai: 
http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/An%C3%A1lisis_Plan_Empleo_Diputaci%C3%B3
n_Bizkia2012.pdf 
• Aldizka, Xabier Ochandiano, Enplegua Sustatzeko Programaren arduraduna den 
Enplegu zuzendariarekin bilerak izan ditu lan taldeak. Hurrengoak izan dira bilerak eta 
landutako gaiak: 
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 1/ 2013/04/18_ Eusko 
Jaularitzan bilera. Bilera honetan bi gai 
jorratu ziren: etxebizitza eta enplegua. 
Parte-hartzaileak: Eusko Jaularitzatik 
Rikardo Barkala Sailburuordea, Xabier 
Ochandiano Zuzendaria eta 
Covadonga Solaguren Zuzendaria. 
Elkartetatik: Itsaso Andueza EGKko 
presidentea, CCOOgazteak, JSE, 
EtxebizHitza plataformako kide bat eta 
EGKko teknikaria.  
  
 
Bilera honetan Enplegu Programaren inguruan eginiko hausnarketa aurkeztu zen. Horrez 
gain, Xabier Ochandianorekin gazte enpleguaz hitz egiteko bilera zehatz bat ezartzea 
zehaztu zen.  
  
  2/ 2013/06/27 eta 2013/07/18_Eusko Jaularitzan bilera. Xabier Ochandiano  
zuzendaria, CCOOgazteak, JSE eta EGK. Enplegua Sustatzeko Programaren inguruko lan 
taldearen hausnarketa puntuz puntu komentatu zitzaion, berak ahal zuena erantzunez. 
Gainera, lan egiteko metodologia bat ezartzen saiatu zen, aldizkako bilerak eta gaiak 
ezarriz.  
 
  3/ 2013/10/03_Eusko Jaularitzan bilera: Xabier Ochandiano eta Jon Redondo 
Zuzendariak, EGK presidentzia, CCOOgazteak, FVJE, EGK teknikaria. Bilera honen 
helburua Enplegu programaren jarraipena egitea izan zen, baina Eusko Jaularitzak ez 
zituen neurri ezberdinen emaitzak ekarri. Hauen zain gaude. 
• Lan taldeak barne bilera irekiak ere izan ditu, Eusko Jaularitzarekin izan beharreko 
bilerak prestatu eta beste ekimenei jarraipena emateko. 
• Guzti horretaz gain, Enplegu eta Gazteria arloetako Sailburuorde eta zuzendariei gutun 
bat bidali zitzaien, gazte enplegu politiken inguruan martxan jartzen ari diren ekimen eta 
politiken inguruan galdetzeko eta baita sailen arteko harremanik dagoen galdetzeko. Izan 
ere, datu kontraesankorrak argitaratu dira eta Enplegu Programako Gazteen Enplegu 
Ardatza ez datorrelako bat Jaularitzaren Gazte Planak markatutako gazteria eta enplegu 
lan ildoarekin. Oraindik ez da erantzunik izan. 
 
GASTEIZKO GAZTE PLANA  
 
• Gazteizko Gazte Planean gazteen enplegua sustatzeko neurriak proposatzeko 
helburuarekin Enplegu Foroa sortu zen Udalaren Gazteria Sailetik. Foro honetan eragile 
pribatu, publiko eta sindikatu ezberdinak daude. Bertara gonbidatu zuten EGK gazte 
eragile bezala, baina beste eragile gazterik ez zen egon (sindikatuen gazteria atalak). 
Foroko bilera prestatzeko bilera bat egin zen gazte eragile ezberdinekin Gasteizen: 
 
  -2013/06/07_Enplegu Foroa. Helburuak eta lan ildoak komentatu ziren bertan, eta 
zenbait neurriren inguruko proposamenak egin zituzten, besteak beste, gazteentzako 
administrazioan kontratazio kategoria berri bat sortzea, ordainsari txikiagoarekin. Neurri 
hauen moduko proposamenak ikusita, berebizikoa iritzi zen bilera bat egitea gazte 
eragileekin horrelako neurriak komentatu eta hurrengo bilera prestatzeko. 
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  -2013/06/18_neurri berriak hausnartzeko eta beste batzuk proposatzeko bilera egin 
zen gazte eragileekin. Bertara CCOOgazteak, JSE eta Ezker Anitza gazteak gerturatu 
ziren. 
  -2013/06/21_Enplegu Foroa. Gazteriaren egoera prekarizatzen lagutzen zuten 
neurriei aurre egin zitzaien. 
  -2013/12/11_Udalak bere sail ezberdinen artean ekarpenak landu ostean, Gazte 
Planaren zirriborroa aurkeztu zen. Bertan gazte enplegu neurri prekarizatzaileak agertu 
ziren berdin berdin. Hauei aurre egin zitzaien berriz ere eta kendu, aldatu edo moldatzeko 
ekarpenak egin ziren, baina ez da guztiz kentzea lortu. 
 
GAZTEONTZAKO ENPLEGUA, ZEREN TRUKE?  
 
• Gazteontzako prestatzen diren 
enplegu planetako neurriek askotan 
gazteoi on baino kalte egiten digutela 
ikusirik, lan taldeak erabaki zuen 
gazteoi gustatuko litzaigukeen enplegu 
planean egongo liratekeen neurriak 
lantzea. Horretarako, saio bat prestatu 
zen.  
• Saiora 10 pertsona gerturatu ziren: 
Ikasle Abertzaleak, CCOOgazteak, 
JSE, FVJE, Ezker Anitza, norbanakoak 
eta EGKkoak. 
• Ondorioak lantzen ari gara, eta 
ziurrenik ez da azken bilera izango. 
 
 

 
1.4 #SOSgazte atzerriratuak. Manda tu postal contra el exilio laboral. 
 
Deskribapena 
 
Azken aldian, gazte pilo bat joan behar izan da atzerrira, etorkizun baten bila. Horietako 
askok, hemengo aukera ezak bultzatuta, politika publiko ez-nahikoek edo erratuen 
ondorioz, neurri batean. Hori dela eta, “SOS Gazte atzerriratuak. Manda tu postal contra el 
exilio laboral” proiektuarekin, gazteen derrigorrezko atzerriratzeen errealitatea ikustarazi 
nahi izan dugu Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik. EGK-k erbesteratutako euskal gazteen 
ahotsa ezagutarazteko konpromisoa hartu du eta beste eragile batzuekin batera gauzatu 
nahi izan du hau.  
 
Proiektu hau komunikazio eta enplegu eta etxebizitza arloetatik bideratu eta kudeatu da. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazteen migrazio prozesu berriak (eta migrazio horiei lotutako arazoak) ikustarazi.  
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HELBURU ZEHATZAK 
• Emigrazio prozesu hauek bultzatzeko administrazioak diseinatutako politika 
publikoak aztertu.  
• Gazteriaren Kontseilu bezala, gazte atzerriratuen arazoaren inguruko diskurtso bat 
landu eta adostu.  
• Gazteriaren Kontseiluaren diskurtsoa instituzio eta administrazioei helarazi. 
•  “Kanpora joateko” gonbidapenen aurrean gazte eragileek sortzen dituzten 
aldarrikapen eta diskurtsoak gizarteratu. 

 
Hartzaileak 
 

• Migratutako gazteak.  
• Hemen aukerarik aurkitzen ez duten gazteak.  
• Politikari eta teknikariak.  
• Gizarte zibila / gizarte mugimenduak.  
• Hiritarrak. 

 
Ekintzak  
 
#SOSgazteak BLOG-A ETA ZABALPEN KANPAINA 
 
• Atzerrira lan bila joandako gazteen 
bizipen, iritzi eta interesak jasotzeko 
blog bat ireki zen. Blog honen leloa 
“manda tu postal contra el exilio 
laboral” izan da, eta jendeak bere 
“postalak” bidaltzean oinarritu da. 
Hauek formatu ezberdinetan bidali 
zitezkeen: fisikoa, mail-ez, bideo 
bat, “Tweet-postala”... eta abar. 
Edonork bidali ahal zituen: beraien 
burua atzerrira joateko beharrean 
ikusi duten gazteak, inolaz ere alde 
egin nahi ez dutenak, hemen geratu 
eta lagunik gabe geratu direnak, 
familiak, ikerlariak, eta abar. 
• Blog-a hemen ikus daiteke: www.sosgazteak.org 
•  
• Bloga ezagutarazteko eta 

proiektuaren zabalpen kanpaina 
egiteko mailing-a egin zen, piztu! 
buletina erabili izan zen (1.400 
harpidedun), Berriz Berria (1300), 
Facebook, twiter eta beste sare 
sozialak erabili ziren (6000 
jarraitzaile eta hartzaile). Horretaz 
aparte, 2.000 postal inprimatu 
ziren, tabernetatik banatu zirenak. 
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• Erantzuna ez da masiboa izan, baina guztira 23 postal eta 9 komentario igo egin dira 
blogera formatu anitzetan: audioak (atzerrian dauden gazteei egindako elkarrizketak eta 
hemen bizi diren gazteen arteko tertuliak), kontakizun pertsonalak (zuzenean bidalitakoak 
edo beste blog batzuen estekak bidaliaz), argazkiak, twitak eta prentsa idatzian agertutako 
elkarrizketak. 
 
#SOSgazteak TOPAKETA ETA KOOPERAKTIBOA ELKARTEAREKIN HARREMANA 
 
Ekainaren 13an egin zen topaketa 
EGKren Bilboko egoitzean.  Bertara 
atzerrira lan egitera joatea pentsatzen 
ari diren gazteak, atzerritik itzuli diren 
gazteak eta inolaz ere joan nahi ez 
duten gazteak etorri ziren. Dinamika 
ezberdinen bitartez atzerrira lan bila 
joatearen alde onak eta alde txarrak 
hausnartu ziren. 
 
Guztira, 16 pertsona izan ziren 
topaketan. 
 
ONDORIOEN LANKETA ETA ZABALPENA 
 
• Ondorioak landu eta txosten batean jaso dira. Behin txostena argitaratuta, zabalpen 
kanpaina egingo da eta bai gizarteari eta baita politikariei ere helaraziko zaie, gazteongan 
lan-emigrazioak dituen eragin eta ondorioetaz jabetzeko. 
• Zabalpen kanpaina on-line eta fisikoan izango da. 
• Ondorio txostena I ERANSKINA #SOSgazteak 
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1.5 Emperdedores. La cara B del emprendimiento juvenil 
 
Deskribapena 
 
Ekintzailetasuna politika publiko bezala lantzearen ondorioen inguruko hausnarketa eta 
gizarteratze kanpaina: “autoprekarizazio” edo “autoexplotazioa”-ren salaketa, gazteon 
ekintzailetasunaren inguruko proposamenak bideratu gazteon beharrak asetzeko, gazte 
ekintzailetasunaren beste hausnarketak bideratu... Proiektu hau SOS Gazte Atzerriratuak 
proiektuarekin bat dator eta honen ostean garatzen ari da. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Ekintzailetasuna eta autoenpleguaren aitzakipean aurrera eramandako politika publikoek 
gazterian sortarazten diren eskubideen urraketa eta beste ondorioen salaketa egitea eta 
hau ez gertatzeko proposamenak eta iradokizunak bideratzea. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• Ekintzailetasunaren inguruko politika publikoen argiak eta itzalak hausnartu. 
• Instituzioen ardura interpelatu. 
• Proposamenak bideratu. 
• Gazteon ahotsa bideratu gai honetan. 
• Salaketa kanpaina abiatu. 
 
Hartzaileak 
 
• EGK barruko elkarteak eta bereziki bizi-baldintzen inguruan lanean dihardutenak. 
• EGKko Enplegu Lan Taldea. 
• Sindikatuak, gizarte eragileak eta gazte eragileak. 
• Gizartea oro har eta gazteok bereziki. 
• Kargu politikoak eta administrazioa. 
 
Ekintzak  
 
GAZTE EKINTZAILETASUN NEURRIAK AZTERTU 
• Gazteentzako enplegu planetako ekintzailetzaren barruan sailkatutako neurriak 

hausnartu dira. Hausnarketa parametro ezberdinak daude, besteak beste, neurriak 
gazteei zuzenduak diren, nolako neurriak diren, zein baldintza ezartzen dituzten, eta 
abar. Enplegu planetan agertzen diren gazte ekintzailetasun neurriak aztertu dira: 
-Eusko Jaularitzaren Enplegu Sustapen Programa barruko 3.ardatza “fomento del 
empleo juvenil”. 
-Eusko Jaularitzako Enplegu Sustapen Programa barruko 3.ardatza “fomento del 
emprendimiento”. 
-Bizkaiko Aldundiako Gazteentzako Enplegu Plana 2012. 
-Bizkaiko Aldundiako Gazteentzako Enplegu Plana 2013. 
-Gasteizko Enplegu Plana. 
 
-Arabako Enplegu Planik ez da topatu. 
-Gipuzkoako Enplegu Planik ez da topatu (eskualdekoak ez dira hausnartu) 
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ELKARRIZKETAK 
• Gazteok ekintzailetasunaren inguruan esan behar duguna jasotzeko, perfil ezberdineko 

gazteak elkarrizketatu dira.  Elkarrizketa hauek 30urtetik beherako ekintzaileei egiteaz 
gain, langabezian eta prekarietatean dauden gazteei eta baita arlo sozioekonomikoko 
gazte elkarteetako kideei egin zaizkie. Hemendik aurrera egiten diren elkarrizketetaz 
gain, hurrengoak egin izan dira: 

Gazte ekintzaileei eginiko elkarrizketak: 3+1+1=5 
Gazte prekario eta langabetuei eginiko elkarrizketak: 3 

   Gazte elkarteetako gazteak: 6 
 
ONDORIOEN LANKETA 
 
• Proiektuak oraindik aurrera darrai, ez baita denborarik izan bukatzeko eta nahi beste 

gazte elkarrizketatzeko. Hala ere, lehen ondorioak jaso ahal izan dira. Datorren urtera 
begira ondorio hauek osatu, kontrastatu eta publikatzea da helburua. 

• Behin behineko ondorioak II ERANSKINA Emperdedores 
 

 
 
1.6. Protokoloak: gaztetxeak eta lan istripuak 
 
Deskribapena 
 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak duela urte asko jarri zituen martxan gazteoi zuzuenean 
eragiten diguten zenbait errealitate salatzeko protokoloak. Horrela ba, gaztetxeak 
ustarazteen ostean eta lan istripu baten ondorioz gazte bat hildako suertatu ostean 
aktibatzen diren protokoloak daude martxan gaur egun. Protokolo hauek zehazten dutena 
hurrengoa da: gertaera hauek ezagutu eta gero zein den ekiteko bidea eta norena ardura. 
 
Horrela ba, 2012.urte hasieran gaztetxeen uztarazteen protokoloa eguneratu eta martxoko 
batzar orokorrean onartu zen. Urtetan bizirik daraman edo sortu berria den gaztetxe bat 
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uztarazten denean eta gaztetxeak berak salatzen duenean, EGK-k aurretik hitzartutako 
prentsa ohar bat kaleratzen du.  
 
Lan istripuen protokoloari dagokionez, eguneratze prozesuan dago egun gazteon enplegu 
ereduetan izaten ari diren aldaketen harira. Hala ere, zenbait ereduren hausnarketa bukatu 
ez denez, hauek bukatzeko zain dago protokoloaren planteamendu berria, besteak beste, 
gazte ekintzailetasunaren proiektua bukatzear dagoena. Oraingoz, 30 urtetik beherako 
gazte bat hil egiten denean lan istripu baten ondorioz, EGK-k aurretik hitzartutako prentsa 
ohar bat kaleratzen du. Prentsa ohar honen helburua prekarietateak gazteak hiltzen dituela 
plazaratzea da, eta prekarietate honen ezaugarriak ezagutaraztea. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA (gaztetxeak) 
Hiri, herri eta auzoetako eraikin hutsak biziberritzen dituzten gazteon autogestioan 
oinarritutako proiektuek gizartea eraikitzeko duten garrantzia azpimarratu eta berauetan 
parte hartzeari babesa eman. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• Gaztetxe bat uztarazten den bakoitzean hedabideetan berau salatu eta EGKren 
posizionamendua agertu. 
• Proiektu hauei babesa aurkeztu. 
 
HELBURU OROKORRA (lan istripuak) 
Gazte langileen lan istripuen ondorioko heriotzen errudun diren prekarizazio eta beste lan 
baldintzak salatu. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• EGK-k dituen hedabide propioen bidez EAEn gazte bat lan istripu baten kausa hilda 
suertatzen den bakoitzean salaketa publikoa egin. 
• Ardura politikoak interpelatu lan segurtasun eta duintasunean. 
 
Hartzaileak 
 
• EGK barruko taldeak eta beste gazte, gazte elkarte eta eragileak. 
• Erakundeak eta administrazioa. 
• Gizartea oro har eta gazteria bereziki. 
 
Ekintzak  
 
GAZTETXEEN PROTOKOLOA 
2013.urtean zehar ez da protokoloa martxan ipini. 
 
LAN ISTRIPUEN ONDORIOZ HERIOTZEN PROTOKOLOA  
2013.urtean Euskadi mailan, 30 urte baino gutxiagoko langileen lan-istripuen osteko 
heriotzen berri ez dugu izan, eta beraz, ez da protokoloa martxan ipini behar izan. 
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Lan istripuen ondoriozko gazteen heriotzak nabarmenki egin dute behera 2003tik, izan ere, 
urte hartan 39 hildako egon ziren Gazteriaren Euskal Behatokiaren arabera. 2012an 4 
hildako izan ziren. Lan istripuen tasa ere nabarmenki egin du behera. 



 

 20www.egk.org

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

2. HEZKUNTZA 
 

2.1. HEZKUNTZA EZ FORMALA 
 

2.1.1. Astialdi Foroen Koordinazioa 
 

Deskribapena 
 
Astialdi Foroa (AF) EAEko elkarte eta eragile 
ezberdinen elkarlanerako gunea da. Lantalde 
honek, Euskadiko Astialdiaren garapena 
bultzatzea du helburu, elkarren arteko koordinazio 
eta bitartekaritza, ekimenen oinarrizko 
aholkularitza, elkarren arteko hausnarketa, formazioa eta sentsibilizazioa abiapuntutzat 
hartuta. Orohar, balioetan oinarritutako heziketa bultzatu, Astialdiari lotutako elkartegintza 
indartu, eta astialdiaren bitarteko gizarte eraldaketa bermatutako ekimenak sustatu nahi 
dira. 
Gaur egun Astialdi Foroaren baitan 16 eskola, 9 elkarteen federazio, 2 elkarte eta 2 
fundazio daude, guztira 12.000 gazte inguru dira 30 erakunde hauen atzean daudenak. 
Gazte horiei eragiteak, beste horrenbeste familia, eta eragileri eraitea da, auzo eta herri 
mugimenduan zuzenean eragitea hain zuzen.  
 
Astialdi Foroaren koordinazioa lurraldeka egiten da, foro bakoitzak bere interesak, 
beharrak, erritmo eta izaera propioa dauzkalako. Hala eta guztiz ere, gai zehatzetarako 
koordinaketa bateratua egon da: astialdiko kualifikazio berriak eta sentsibilizazio kanpaina.  
 
Beste eragileen arteko harreman zabalaren alde gaude. Hau da, astialdian ahalik eta 
eragile gehienak lankidetzan aritzea nahi dugu: astialdi taldeak eta sareak, astialdi 
zerbitzuak eskaintzen dituzten eta astialdi hezitzaile filosofia daukaten enpresak, eskolaz 
kanpoko jarduera-egitarauak dauzkaten ikastetxeak, gurasoak (elkarteen bidez), 
batzordeak, etab. Beharrezkoa da indarrak batuz joatea eta lanerako irizpide eta helburu 
komunak izatea. 

 
Helburuak 
 
Orokorrak: 
 

• Astialdi Foroko koordinazioa ebaluatzea eta hobetzea. 
 
Bizkaiko Foroan ebaluazioa ona izan da. Alde batetik, urteetan administrazioaren eta 
Astialdi elkarteen koordinazio eta elkarlana eskatzeak bere emaitzak eman ditu. 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin prozesu bat hasi da 2014. urtean jarraituko duena. 
Bestetik, aurten udako ekintzen inguruko zabalpen ekintza bat egin da eta 
komunikabideetan pentsatu baino oihartzun gehaigo izan du. Honetaz gain aipatu 
beharra dago Foroko lan maiztasuna gutxiagotu egin dela, 3 astean behin elkartzetik, 
hilabetean behin elkartzera. 
 
Arabako Astialdi Foroan ebaluazioa ona izan da. Hurrengo urtera begira zabalpen 
kanpainari denbora gehiago eskaintzeko apustua egin nahi da ekintza hori da urte 
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osoko garrantzitsuena eta indar eta inplikazio asko biltzen da bertan. Bestetik, Arabako 
Astialdi Foroan elkarte eta ahots gehiago falta direla aipatu da, elkarte gehiago 
gonbidatzeko apustua egin da. 
 
Gipuzkoako foroak autokritika egin dio bere buruari. Aurten gai zehatz batzuetan 
besterik indarra ez dela jartzen aipatu da eta elkarteen inplikazio handiagoa eskatu da. 
Ikasturteari hasiera ematean aipatu da 3 Astialdi Foroen arteko topaketa bat 
eraginkorra izan daitekeela guztion artean Astialdiaren erronkak eta apustuak 
elkarbanatzeko eta eragileen inplikazio maila indarberritzeko. 
 
Bestetik, ezin da inoiz ahaztu elkarteen oinarria bolondresak direla eta askotan ez 
daukatela liberaturik lana aurrera eramateko. Honek asko baldintzatzen du elkarteekin 
egin beharreko koordinazioa, hau beti moldatu behar da taldeen erritmo eta 
beharretara. 
 
• Astialdi Foroko lan taldea sendotzea. 

 
Plataformak hiru lurraldeetako 29 erakundek osatzen dute, bakoitzak bere ideologia eta 
metodologia propioarekin. Bestetik, tamaina aldetik oso ezberdinak dira: batzuk 
erakunde handi baten babesean daude eta 3 soldatapeko dauzkate eta, beste batzuk, 
ordea, ez daukate liberatu bat bera ere. Plataformako ezaugarri hauek ahalegin handia 
eskatzen dute lantaldea koordinatzeko eta sendotzeko. 
 
Hala eta guztiz ere, astialdi erakunde bezala, interes eta behar amankomun asko 
dauzkate eta hor dago gakoa taldea sendotzeko eta hauen inplikazioa lortzeko. 
Bestetik, nahiz eta parte hartzea nahiko erregularra izan, nabaria da zeintzuk diren 
elkarte bakoitzari interesatzen zaizkion gaiak, jorratzen denaren arabera, hauen parte 
hartzea handitzen edo jaisten delako. 

 
Zehatzak: 

• Esperientziak trukatu (Ikusi Ekintzak atala) 
• Lan komuna egin (Ikusi Ekintzak atala) 

 
Hartzaileak 
 
ASTIALDI FOROKO ESKOLAK, FEDERAZIOAK ETA TALDEAK LURRALDEKA 
ANTOLATUTA: 
 
- ARABA 

 
 ASTIALDI 

ESKOLAK 

- Atseden eskola 
- Arduradun eskola 
- Gazteen gurutze gorriko astialdiko eskola 
- Acción 21 

KOORDINAKUND
E ETA 

FEDERAZIOAK 
- Atseden taldeak 
- Euskalerriko eskautak araba 

ASTIALDI 
TALDEAK 

- Azterlariak f.c.p.n. 
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- BIZKAIA: 

 
 
- GIPUZKOA: 
 
 
 

 
 

ASTIALDI 
ESKOLAK 

 
- Urtxintxa eskola 
- Itaka escolapios fundazioa 
- Gaztetxo eskola  
- Gazteen gurutze gorriko astialdi eskola 
- Aisiola – ikastolen elkartea 
- Kurkudi  
 

 
KOORDINAKUNDE 

ETA 
FEDERAZIOAK 

 

 
- Bizkaiko gaztetxoen koordinakundea 
- Bosko taldea federazioa 
- Euskalerriko eskautak bizkaia 
- Kiribil sarea 
- Amarauna sarea 

 
 

FUNDAZIOAK 
 

 
- Aisi-hezi 
- Ede fundazioa 

 

ASTIALDI 
ESKOLAK 

 
- Larrunarri eskola 
- Urtxintxa eskola 
- Hezkide eskola 
- Mundo nuevo 
- Gazteen gurutze gorriko astialdiko eskola 
- Eziko 
 

 
KOORDINAKUNDE 

ETA 
FEDERAZIOAK 

 

- Bizi Alai taldeak 
- Euskal herriko giak 
 

 
ASTIALDI 
TALDEAK 

 

- Belarretan Aisialdian Hezituz Elkartea 
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Ekintzak  
 
LURRALDEKA 

 
a) Arabako Astialdi Foroa: 
 
2013an aurrera eraman diren ekintzak eta koordinazio lanak: 

 
- Astialdi taldeen udako ekintzen eskuorria, desplegablea, egin da urtero bezala. 

Araban bigarren urtea da eskuorria formatu digitalean soilik aurkezten dela,  
Aldundiak proiektu honetarako dirurik ematen ez duelako. Aurten 12 elkarteen 14 
egonaldiak plazaratu dira. 

 
- Ekainaren 13an Kaiso setan sabis? // Ola ke ase? ¿Acampas o ke ase? 

sentsibilizazio kanpaina antolatu 
genuen. Arratsaldean Gasteizko 
Arka Plazan egon ginen jolasak eta 
tailer ezberdinak burutzen 
batukadaren musikarekin batera.  
Honen helburuak astialdi taldeen 
lana, hauetan diharduten 
bolondresen lana eta udako ekintzak 
jendarteratzea izan dira. Guzti hau 
ondo helarazteko jaialdiari amaiera 
emateko komunikatu bat irakurri zen. 

 
- Astialdi Forora talde berriak sartzeko ahaleginekin jarraitzen dugu. Aurten adostu 

dugu foroko elkarte bakoitza harremanetan jarriko dela inguruko astialdi elkarteekin 
Astialdi Foroan parte hartzeko gonbidapena luzatuz. Behin hori eginda hezkuntza 
teknikaria jarriko da harremanetan elkarte horrekin.  

 
- Astialdi Sarea elkartearekin harremanetan eta elkarlanean jarraitzen dugu. Astialdi 

Foroaren koordinatzaileak Astialdi Sarean lantzen diren gaiak hiru foroetara 
eramaten ditu hauetan lantzeko. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak Eusko 
Legebiltzarrean antolatutako “Kanpalekua Legebiltzarrean” Gizarte politiken 
topaketari esker Eusko Jaurlaritza eta Astialdi Sarearen arteko bilera bat ahalbidetu 
egin da. 

 
- Kualifikazioek sortuko duten eszenatoki berriari aurre eginez, eskolen arteko 

elkarlanean jarraitu dugu. Abenduaren 18an zehazki Eusko Jaurlaritzako Gazteria 
zerbitzuekin batzar bat burutuko da gai honen inguruan hitz egiteko. 

 
Ekimen hauek aurrera eramateko Arabako Astialdi Foroa hilero bildu da, eta urte bukaeran 
15 egunetik behin. Gaur egun, Araban, 4 astialdi eskola, 2 astialdi taldeen federazio 
(guztira 35 talde) eta astialdi talde bat daude. Guztira ia 2.500 gazte daude erakunde 
hauen atzean (300 bolondres eta 2.200 gazte gutxigorabehera). 
 

b) Astialdi Foroa Bizkaia: 
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2013an aurrera eraman diren ekintzak eta koordinazio lanak: 
 

- Astialdi taldeen udako ekintzen eskuorria “desplegablea” egin eta zabaldu da. 
Guztira 2.500 ale banatu dira EGK-ko elkarte, Bizkaiko elkarte, gazteleku eta gazte 
informazio bulegoen artean. EGK-ko egoitzatik maila indibidualean pertsona asko 
pasa dira eskuorria hartzera. Gidan 43 elkartek burututako 72 kanpaleku agertu dira.  

 
- Ekainaren 12an Astialdia Astindu! lelopean, 

Astialdi Foroko eragileok, zabalpen ekintza bat 
burutu zuten Arriagako plazan bertan. 
Arratsaldean ipuin kontalari baten ipuina entzuteko 
aukera izan zuten bertaratu ziren haurrak eta baita 
jolasteko eta abesteko aukera ere. Honen 
helburuak astialdi taldeen lana, hauetan 
diharduten bolondresen lana eta udako ekintzak 
jendarteratzea izan dira. 

 
- ONCE eta GORABIDE erakundeekin iaz adostutako hitzamenari esker, aurten 

haien hartzaileak astialdi elkarteekin harremanetan jartzeko ahalegina egin da. 
Guztira bi kasu jaso eta haurren ezaugarriak ondo aztertuta bakarra bideratzeko gai 
izan dira taldeak. 

 
- Jolas eta Ekin erakundearekin elkarlana egon da. Garapenerako Hezkuntza 

lantzen duen erakunde honek Astialdi Foroari lanerako laguntza materialak eskaini 
dizkio; horretarako Foroko bilera batean parte hartu duelarik. 

 
- Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako Gaztedi Bizkaia hitzarmenaren gainean lan 

egin da. Planaren inguruko saio bereziak egin dira. Aurten, urrian BFAko 
teknikariak Astialdi Foroko batzarrera hurbildu ziren hainbat urtetan Astialdiko 
eragileek eskatzen zutena abiatzera: elkarlan zuzena. Honen harira urrian BFAko 
egoitzan bildu ziren eragile guztiak prozesuaren inguruko nondik norakoak zeintzuk 
izango ziren ikusteko eta ekarpenak egiteko. Horren adibide abiatu diren 
elkarteekiko elkarrizketak eta Euskaldunan burutu den “Hezkuntza eta Aisialdia” 
jardunaldia dira. Aurrerapauso hauen bitartez, argi dago bai Astialdi Foroak  eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak  gazteria politiketan bide berdinean lan egiteko ahaleginak 
egiten ari direla. 

 
- Astialdi Foroaren koordinatzailea  tarteka Astialdi Sarearekin biltzen da. Bertan 

lantzen diren gaiak hiru foroetara eramaten ditu hauetan lantzeko. Astialdi Sareko 
bilera gehienak Bizkaian egin dira.  

 
- Kualifikazioek sortuko duten eszenatoki berriari aurre egiteko eskolen arteko 

elkarlana aurrera eraman da. Abenduaren 18an, Eusko Jaurlaritzako Gazteria 
zerbitzuekin batzar bat burutuko da kualifikazioen aurrean eskolen egoera zein 
izango den hitz egiteko. 

 
- Bizkaiko astialdi Foroan, elkarteek dituzten materialak ezagutzera ematea 

ezinbestekotzat ikusi da. Gure hezteko ereduarekin bat datozen, jolas, ipuin eta 
kantak elkarteen artean ezagutarazteko eta elkarteetara hurbiltzen diren umeei 
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beste jolas mota batzuk ere badaudela erakusteko. Horretarako material ezberdinak 
erosiko dira gero Astialdi Foroa osatzen duten elkarteen artean banatzeko. Material 
sorta hauetatik batzuk gordeko dira hurrengo urte hasieran antolatu nahi den astialdi 
lehiaketako sari modura. 

 
Bizkaiko Astialdi Foroaren lana aurrera eramateko Foroa hiru astetik behin bildu da 
ekainerarte eta irailetik aurrera hilean behin. Gaur egun, Bizkaian 6 astialdi eskola, 5 
astialdi taldeen federazio (guztira 50 astialdi elkarte), eta 2 fundazio daude. Guztira 6.000 
gazte inguru dira 13 erakunde hauen atzean daudenak (1.000 bolondres eta 5.000 gazte 
gutxigorabehera).  

 
c) Astialdi Foroa Gipuzkoa: 

 
2013an aurrera eraman diren ekintzak eta 

koordinazio lanak: 
 

- Astialdi taldeen udako ekintzen eskuorria 
“desplegablea” egin eta zabaldu da. Guztira 
1.500 ale banatu dira EGK-ko elkarte, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako elkarte, gazteleku 
eta gazte informazio bulegoen artean. Gidan 
29 elkartek burututako 50 kanpaleku agertu 
dira. 

 
- Jolas eta Ekin erakundearekin elkarlana izan dugu. Garapenerako Hezkuntza 

lantzen duen erakunde honek Astialdi Foroari lanerako laguntza materialak eskaini 
dizkio; horretarako Foroko bilera batean parte hartu duelarik. 

 
- Astialdi Sarea elkarteen elkarteak, astialdi hezitzailearen ikuspuntua gizarte 

politiketan txertatzea du helburu. Astialdi Foroaren koordinatzaileak Astialdi Sarean 
lantzen diren gaiak hiru foroetara eramaten ditu hauek ere honen berri izan dezaten. 

 
- Kualifikazio berriek sortuko duten eszenatoki berriari aurre egiteko eskolen arteko 

elkarlana aurrera eraman da.  
 

Gipuzkoako Astialdi Foroaren lana aurrera eramateko foroa hilero bildu da. Gaur egun, 
Gipuzkoan 6 astialdi eskola, 2 astialdi taldeen federazio eta astialdi talde bat daude (guztira 
50 astialdi elkarte), eta. Guztira 3.000 gazte inguru dira 10 erakunde hauen atzean 
daudenak (400 bolondres eta 2.500 gazte inguru). 

 
2.1.2. Astialdi Foroko enara (plotterra) 
 
2013 urte honetan zehar Astialdi Foroak aurrera eraman izan dituen zabalpen ekintzetan 
Foroaren adierazle den irudia faltan sumatu da, hau da, enara baten falta. Alde batetik 
Foroak antolatu izan dituen zabalpen ekintzetan: Gasteizen eta Bilbon antolatutako 
jaialdietan. Bestetik, eman izan diren prentsaurrekoetan: desplegablearen aurkezpenean, 
astialdiko eskolek antolatutako ikastaroen zabalpenean,… 
 
Helburuak 
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•  Astialdi Foroko zabalpen ekintzetarako irudi bat izatea. 

 
 
Hartzaileak 
 

• 3 Astialdi Foroak 
• Aurrera eramandako ekintza zein prentsaurrekoen hartzaileak 

 
Ekintzak  
 
Behar hau ikusita, Astialdi Foroko irudia izango den enara bat egitea eskatu da, diseinua 
barne.  
 
Hau hiru Astialdi Foroek antolatzen dituzten ekimen guztietan presente egongo da. 
  
 
2.1.3. Astialdi taldeek antolatzen dituzten udako ekintzen eskuorria 
 
Eskuorri honetan hiru lurraldeetako astialdiko taldeen udako kanpalekuei eta udalekuei 
buruzko informazioa jaso da (antolatzen duen elkartearen izena, telefono zenbakia, 
kanpamentu edo udalekuaren kokalekua, datak....). Aurten hiru lurraldeko eskuorriak egin 
dira baina, Arabako Foru Aldundiak iaz bezala, diru-babesa eman ez duenez, bakarrik 
Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa inprimatu dira. Beste urteetan bezala elkarteek haien taldeen 
informazioa bidali digute.  

 
Aurten eskuorria maiatzaren 21ean argitaratu zen interneten online formatuan, eta 
paperezko aleak, ekaina hasieran heldu ziren . Aurten Astialdiko elkarteen lana 
jendarteratzeko bi ekintza egin dira, bat Araban eta bestea Bizkaian. Hauek, astialdi 
elkarteek diseinatu eta antolatu dituztelarik. 
 
Helburuak 
 

• Taldeek egiten duten lana hedatzea.  
 
• Modu bateratu eta globalean Astialdi Hezitzailearen esanahia plazaratzea. 

 
Hartzaileak 
 

• Astialdi Foroko elkarteak  
• Gazte Informazio Bulegoak 
• Gurasoak eta familiak 
• Administrazioak 

 
Ekintzak  
 
Datuak jasotzeko galdetegi bat diseinatu da (ekintza mota, datak, adinak, lekua, hezkuntza, 
talde antolatzailea, harremanetarako datuak). 
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Aurten, hiru lurraldeko elkarteen 136 kanpaleku eta udaleku agertu dira eskuorrietan (iaz 
baino 26 gutxiago): 14 araban, 72 Bizkaian eta 50 Gipuzkoan. Guztira 80 elkarte ezberdin 
(iaz baino bi gehiago) biltzen dira 3 lurraldetako eskuorrietan, guztira haien egonaldietan 
parte hartzeko 10.000 plaza eskainiz.  

 
- Eskuorria sortzeko diseinuaren prestaketa eta argitalpena hau izan da: 

 
Eskuorria hurrengo lekuetara zabaldu da: Gazte Informazio Bulegoetara, EGKko elkarte 
guztietara, Astialdi Foroko elkarte guztietara, Gurasoen elkarteetara, Giza-heziketa 
bitartekaritza zerbitzura (E.I.S.E-ra) eta Instituzioetara. 
Honez gain eskuorriak EGK-ko bulegoetan ere egon dira eskura bertara hurbiltzen zen 
edonorentzako. 
 
Hedabideetan agerpenak: ETB-ko gaueko teleberrian, “Euskadi Directo” saioan, Bizkaia 
Irratian eta Herri irratian. 
 
Zabalpen ekintzak: Araban, Ola ke ase? Educas o ke ase? Lelopean jaialdi bat antolatu 
egin zen arratsaldez. Bertan jolas ezberdinak aurrera eraman ziren; jausgailua, sokasaltoa, 
trukemea,… puxikekin panpinak egin ziren eta baita dantza ere musikarekin batera. 
Tartean, batukada jotzen zuen talde bat zegoen jaialdia animatzen. Jende asko hurbildu 
zen bertara eta giro ezinobea izan zen eguraldiarekin bat egiten zuena. Jaialdiari amaiera 
emateko antolatzaile guztien artean jolas bat egin zen eta bukatzeko aldarrikapenak biltzen 
zituen dokumentua irakurri zen bertaratuen aurrean, jaialdia egitearen helburua zein zen 
argi gelditzeko: astialdi taldeek egiten duten gizarte lana plazaratzea. Arratsalde horretan 
zehar astialdi eragileek sortutako zabalpen materiala eskura zegoen horretarako 
prestatutako mahai batetan jendeari taldeek egiten zutenaren berri emateko, jendeari 
tarteka eskura banatzen zitzaion. 

 
Bestetik, Bizkaian, Astialdia Astindu! Arriaga plazan jaialdi bat antolatu zen. Ingurua 
puxikaz bete eta udako materialekin; toallak, pilotak, uretako jolasekin,… apaindu zuen 
plaza. Astialdi taldeek egindako lana ezagutzera emateko ipuin kontalari baten 
laguntzarekin haien baloreak transmititzen zituen ipuin bat sortu zuten bertara hurbildu 
ziren umeei kontatzeko. Oso gustora ibili ziren bertan eta hori bukatzean jolas eta kanta 
ezberdinak antolatu ziren umeekin batera. Mahai batetan eskuorriak jarri ziren jendeak 
eskura izan zitzan eta bertan Astialdi Foroko eragileak zeuden edozein zalantza argitzeko. 

 
2.1.4. Astialdiko ikastaroen zabalpen kanpaina 

 
Deskribapena 

 
Udako ekintzak alde batera utzita, ikasturte berriaren hasierarekin Astialdiko ikastaroen 
unea heltzen da. Astialdiko begirale, zuzendari edota gizarte animatzaile izateko izen 
emateen deialdia zabaltzen dute EAE-ko eskolek.  
 
3 Astialdi Foroetako eskolek eskaintzen dituzten ikastaroak on-line dokumentu batetan 
biltzen dira urtero. Aurten 46 ikastaro ezberdin atera dituzte Foroko 16 eskolek.  
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Eskolen eskaintza gizarteratzeaz gain aurten garrantzitsua iruditu da formakuntza saio 
horien atzean dagoen heziketa lana, filosofia eta astialdia ulertzeko modua ezagutzera 
ematea. Horretarako 4 bideo-labur grabatu dira eta prentsa-ohar bat eman dugu.  

 
Helburuak 

 
• Astialdi eskolek eskaintzen duten formakuntza lana hedatzea.  
 
• EAE-ko eskolen hezkuntza kalitatezkoa dela aldarrikatzea. 

 
• Modu bateratu eta globalean Astialdi Hezitzailearen esanahia plazaratzea. 

 
Hartzaileak 

 
• 17urtetik gorako gazteak. 
 
• Astialdi Foroetako eragileak. 

 
• Jendartea orokorrean 

 
Ekintzak 

 
- Astialdiko ikastaroen eskaintza-gida: 
 

 3 Astialdi Foroetako eskolek eskaintzen dituzten ikastaroak on-line dokumentu batetan 
bildu dira. Aurten 46 ikastaro ezberdin atera dituzte Foroko 16 eskolek. Hurrengo esteka 
honetan ikus daiteke eskaintza: 

 
http://www.egk.org/adjuntos/AGENDA/Ikastaroak2013.pdf  
 
- Astialdiko ikastaroen bideoen zabalpen kanpaina:  

Ikastaroen gida sortzeaz gain, aurten berebiziko garrantzia eman nahi izan zaio 
formakuntzaren kalitatearen garrantziari. Gero eta gazte gehiago dira aste batetan begirale 
ikastaroa kanpora egitera joaten direnak. “Express ikastaro” hauek gero eta arrakasta 
gehiago hartzen joan dira azken bolada honetan, baina ikastaro horiek ez datoz bat hemen 
astialdia ulertzeko dugun moduarekin, hau da, gure eskolen irizpide eta filosofiarekin. 
Horretarako,  Youtuben lau bideo gizarteratu dira, "Behar duzun denbora hartu astialdiko 
hezitzaile izateko" lelopean. Modu horretan, euskal gazteriari hemengo eskoletan hezteko 
dei egin nahi izan zaie. 
 

- Egindako ekintza ezagutzera emateko emandako prentsa aurrekoa:  
Begirale ikastaroa Euskadin egiteko deia egin zuten astialdi eskolek Gipuzkoako EGK-ko 
egoitzan. 
 

http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/418/Begirale%20ikastaroa%20Euska
din%20egiteko%20deia%20egin%20dute%20astialdi%20eskolek.html 
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2.1.5. “Kanpalekua Legebiltzarrean” proiektua 
 
Deskribapena 

 
KANPALEKUA LEGEBILTZARREAN, 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 
(EGK-k)  antolatutako ekimena da 
2013ko maiatzetik abendura bitartean 
gauzatu dena. Honekin Kontseiluak 
espazio bat eskaini nahi dio 
astialdiari, politika publiko sozialen 
diseinu eta ezarpenean eragile aktibo 
bezala finkatzeko.  
 

Astialdiak gaur egun, gazteen garapen sozial eta pertsonalean paper garrantzitsua 
betetzen du, betidanik egokitu egiten zaizkion kultura eta kirol sailak baino eremu gehiago 
barne hartuz. Hori dela eta, KANPALEKUA LEGEBILTZARREAN ekimenak, parte-hartze 
prozesu bat martxan jarri du gazteen, gazteria agenteen eta arlo ezberdinetako (Astialdia, 
Hezkuntza Formala eta Gizarte Politika) kargu politikoen arteko elkarrizketa egituratuetan 
oinarrituta; eztabaida eta parte-hartze espazioak eskainiko dira, hezkuntza prozesuen 
zailtasuna ulertzeko aukera eskaintzeko asmoz. 
 
Helburuak 
 

• Astialdia, politika publiko sozialen diseinu eta ezarpenean eragile aktibo bezala 
finkatzea. 

 
Hartzaileak 
 

• Gazteak 
• astialdi hezitzailean aritzen diren taldeak, 
• ikasle taldeak 
• hezkuntza formalaren esparruko pertsonak 
• Gazteria, Hezkuntza eta Gizarte Politikak gaietako politikari eta teknikariak 

 
Ekintzak  

Ekimena topaketa ezberdinetan garatu da. Horietan, gazteak, astialdi hezitzailean 
aritzen diren taldeak, ikasle taldeak, hezkuntza formalaren esparruko pertsonak eta 
Gazteria, Hezkuntza eta Gizarte Politikak gaietako politikari eta teknikariak bildu dira. 
Hauek hiru fase ezberdinetan banatuta daude: 

 
• “GAZTE KANPA”, lehenengo fasea:  
 

Egituratutako 3 elkarrizketa espazio ahalbidetu egin izan dira, non lurraldeko gazteak, 
gazteria eta Astialdiko agenteak eta politika publikoen arduradunak elkarlanean eta modu 
bateratuan parte hartu duten. Lurralde bakoitzeko topaketa bat antolatu da (Araba, 
Gipuzkoa eta Bizkaia) Astialdi taldeen eta Gazteria Sailen artean nolako harremanak nahi 
ditugun zehazteko. 
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o Urriak 17 (osteguna): Eutokian (Bilbo, Bizkaia) 
o Urriak 19 (larunbata): Montehermoso jauregian (Gasteiz, Araba) 
o Urriak 29 (asteartea): Okendo kultur-etxean (Donostia, Gipuzkoa) 

3 lurraldeetan topaketa bat egin arren, hirurek programa berdina izan zuten nahiz eta 
momentuko eogeretara egokitzeko azken orduko aldaketa ezberdinak egin diren. 

Egitaraua hau izan zen, jardualdiaren ardatza izan zena: 

10.00 HITZALDIA. "Jóvenes y políticas de juventud frente a frente".  

11.15 AURREZ AURRE. Lurraldeko astialdia eta gazteria politiken mapa. 

12.00 DINAMIKA. Horma desegiten. Gerturatze-proposamenak. 

14.00 BAZKARIA. 

16.00 PARTE-HARTZE TAILERRA. 

Lehenengo topaketako irudiak erabili arren, 3 topaketa hauetan jasotako ideia nagusiak 
bideo honetan daude  bilduta: 

http://www.youtube.com/watch?v=SxYXk7IjIqQ&feature=youtu.be 

• “HEZKUNTZA KANPA”, bigarren fasea:  
 

Hezkuntza Kanparekin batera ekimenaren bigarren faseari ekin zitzaion. Topaketa honen 
helburua Astialdi hezitzailea eta Hezkuntza Formalaren (institutuak, Lanbide Heziketa, 
Unibertsitatea...) arteko loturak eta distantziak antzematea izan zen. 

 
Azaroaren 9an, Eibarko Markeskoa Jauregian, Hezkuntza ez-formala eta formala zer diren 
aztertu nahi izan zen barrutik eta bien arteko loturak zer-nolakoak izan zitekeen hausnartu. 

 
Egun horretarako programa hau prestatu zen: 
 
10.00 HITZALDIA. "Hezkuntza: pertsonaren garapena edo adoktrinazioa?" Ane Ablanedo. 
 
11.00 AURKEZPENAK. Aurkitu zure bikotea.  
 
11.30 DINAMIKA. Hezkuntza formala eta ez-formalaren gaur egungo errealitatea 
marrazten 
 
12:30 DINAMIKA. Zubiak eraikiz. 
 
14:30. EBALUAZIOA. 
 
15:00. TALDE BAZKARIA. 
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Parte-hartzaile kopuruari dagokionez, 20 pertsona bildu ziren bertan. Topaketan jende 
asko bota genuen faltan: hezkuntza formaleko errepresentazioa ez zen egon, ikasleak 
egon ziren baina, gaur egun lanean jarduten duen irakaslegoa hezkuntza formala barrutik 
ezagutzen duena ez zen bertaratu. Adminstrazioa eta politikarien hutsunea  egon zen.  
Gauzak horrela, Hezkuntza ez-formalaren ikuspegitik egindako hausnarketa izan zen egun 
horretakoa. Hala ere EGK-tik, bertan azaldutakoa ezagutzera eramateko konpromisoa 
hartu zen, bai administrazio eta hezkuntza formaleko esparrura hurbilduz.  

 
Jasotako hobekuntza proposamenen eta sinergien artean, hauek aipatu ziren: 

 
o Espazio komun bat sortu elkar ezagutu eta batera modu koordinatu batean lan 

egiteko: bertan hezkuntza ez formal eta formaleko eragileetaz gain auzoko eragileak 
egon daitezke. 

o Hezkuntza ez-formaleko irakasleenganako formakuntza eta baliabideen trukaketa ez-
formaleko eragilek bideratuta: balioak lantzeko moduak, edukiak eta landu beharreko 
gaiak beste metodologia batekin lantzeko aukerak eskaini,... 
 

o Hezkuntza-formaleko bai curriculum eta sistemaren berrikuspena. (hezkuntza ez-
formala eskola curriculumean sartzea proposamen bat izan daiteke) 
 

o Hezkuntza ez-formaleko eragileak eskoletara hurbiltzea. 
 

Topaketa honetan ateratako ideia nagusiak biltzen dituen bideoa hemen dago ikusgai:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=kD_68zYkBzs&feature=youtu.be 
 
• “GIZARTE KANPA”, hirugarren fasea:  
Azaroaren 23an, Eusko Legebiltzarrean ospatu zen “Kanpalekua Legebiltzarrean” 
ekimeneko azkeneko topaketa. Bertan Astialdiak Gizarte politiketan daukan tokiaz 
eztabaidatu zen. Parte-hartzaile guztiek ulertzen zuten Astialdia bera gizarte-
eskuhartzeko adibide bat delaren ideia. 
 
Egun horretarako prestaturiko egitaraua hau izan zen: 
 
10:00.HARRERA 
10:20. AURKEZPENAK 
10:50. PONENTZIA “MODELOS DE INTERVENCIÓN DESDE EL TIEMPO LIBRE” 
12:00. ATSEDENA 
12:20. BAIEZTAPENAK HARRAPATZEN 
12:50. ESPERIENTZIA MAHAIA. (KALE DOR KAYIKO eta ASTIALDI SAREA) 
13:00. PROPOSAMENEN “GAZTA” 
 
Etorkizunerako proposamen zehatzei beharrezko tokia eskaini genion gaiaren inguruan 
eztabaidatu ondoren. Hauek izan ziren Astialdia gizarte politiketan txertatzeko jasotako 
proposamen batzuk: 
 

o Gizarte politikari eta elkarteen arteko elkar-
ezagutza gehiago. 
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o Astialdia gizarte eskuhartze eredua den zabalpen lan handiagoa. 
 

o Sare lana. 
 

o Eztabaida eta elkarlanerako espazioak 
 

o Administrazio eta hirugarren sektoreko elkarteen arteko zubi-lanak sortu. 
 
Jarraipena eta ebaluaketa 
 
Orokorrrean oso pozik gaude Euskadiko Gatzeriaren Kontseiluan “Kanpalekua 
Legebiltzarrean” ekimenak izan duen harrerarekin.  Jende asko hurbildu izan da 
topaketetara eta horrek dinamika aberasgarriagoak ahalbidetu ditu. Parte-hartzaileen 
balorazioetatik eztabaidarako espazioak sortzea eskertu izan dute, egunerokotasunean 
elkar ikusteko eta hitz egiteko zailtasunak gainditu izan direlako ekimen honekin. 
 
Kontseilutik jasotako oztopo, eztabaida puntu eta proposamen guztiak  ahalik eta hobekien 
jasotzeko lanean gaude. Jakin horren berri izango dutela bai parte-hartzaile guztiek eta 
baita bertaratu ez zirenak ere. 
 
Kontseiluko Presidentak Eusko Legebiltzarrean burutu zen topaketan esan zuen bezala, 
“Kanpalekua, ez da hemen amaitzen, topaketak bai baina jasotako lanarekin hasiera bat 
eman nahi diogu proposamenen gauzatzeari” 
 
Honelako topaketetan konturatzen gara gehiago direla batzen gaituzten gauzak aldentzen 
gaituztenak baino. 
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2.2. HEZKUNTZA FORMALA 
 
2.2.1. Unibertsitateko elkartegintza (HEZKUNTZA FOROA) 
 
Deskribapena 

 
Unibertsitateko taldeak eta ekimenak gazte elkartegintzaren zati garrantzitsu bat dira, 
beraien funtzionamendu propio, behar eta desio zehatzekin. Hezkuntza arlotik harremana 
sortzea eta garatzea lortu nahi da eta, horretarako, EGK-k dituen lanerako espazioak 
eskaini eta elkar ezagutzan sakondu eta elkarlanerako aukerak indartu nahi dira, 
kontseiluak beste gazte elkarteekiko dituen betebeharrak eta funtzioak beraiekin ere betez.  
Horretarako Hezkuntza Foroa deituriko lan-taldea 
sortu zen. Hezkuntza teknikariaren aldaketa eta 
“Kanpalekua Legebiltzarrean” ekimenaren 
prestakuntza prozesua dela eta denboraldi bat geldi 
egon da.  
Abenduaren 12an lan-taldea berriro ere deitua izan da 
hurrengo urtera begira plangintza eta lan-ildo batzuk 
ikasle elkarte ezberdinen artean adosteko. 
 
Helburuak 
 
• Ikasle elkartegintza indartu eta parte hartzea bultzatu. 
 
• Ikasle elkarteentzako laguntza eta onarpena administrazioei eskatzea. 

 
Hartzaileak 
 
• Ikasle ez-elkartuak. 
 
• Ikasle elkarteak. 
 
• Administrazioak. 
 
• Ikasle kontseilu edo biltzarrak 
 
Ekintzak  
 
Hezkuntza Foroko 2 batzar aurrera eraman dira. Bertan parte-hartzaile ezberdinak egon 
dira: ikasle elkarteak, EGK-ko batzorde iraunkorreko hezkuntza formaleko arduraduna,… 
 
Urte amaieran egindako batzarrean hurrengo puntu hauek lantzeko eta eztabaidatzeko 
deituak izan dira ikasle elkarte ezberdinak: 

 

1. Helburuak (Zer espero duzue Hezkuntza Foro honetatik?): 

- Ikasle elkartegintzako gazteak elkar ezagutzea eta haien ahotsak 
elkartrukatzeko espazio bat sortzea. 
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- Unibertsitate munduan aritzen diren gazteen beharrak, nahiak eta hezkuntza 
ulertzeko modua zein den aztertzea. 

- Hezkuntza Formalaren inguruko diskurtso bateratu bat sortzea. 
 

2. Eragileak (Nortzuk hartu beharko lukete parte foro honetan?): 

- Unibertsitateko ikasle elkarte ezberdinekin lan egin nahi da hezkuntza talde 
eragile bat sortuz. Horiek izango dira hezkuntza formalaren gidariak eta  EGK-k 
hezkuntza formalarekiko izango dituen oinarriak zeintzuk diren adosteko eta 
sortzeko laguntzaile. 

 
-  Ikasle ez elkartuak. (Ikasle ez elkartuen ahotsa ez dugu alde batera utzi nahi. 

Horretarako hezkuntza foroak saio irekiak izango ditu ahalik eta gazte gehienen 
ahotsa jasotzeko eta haiek ere prozesu honen protagonista bilakatzeko).  

 

3. Metodologia (Zein izan beharko litzateke Foroaren metodologia?): 

- Gazteekin egingo den hausnarketa eta lan prozesua malgua izango da. 
Horretarako ikasle egutegiei egokituak izango dira planteatutako batzarrak eta 
ekimenak. 

4. Lan-ildoak (Zeintzuk dira lantzeko eta eztabaidatzeko interesgarriak ikusten 
dituzuen gaiak?): 

- Hezkuntza Formalaren inguruko diskurtso bateratu bat sortu. 
 

2.2.2. HEZKUNTZA KANPA, “Kanpalekua Legebiltzarrean” ekimenaren 4. topaketa 
 

Deskribapena 
 

Hezkuntza Kanparekin batera ekimenaren bigarren faseari ekin zitzaion. Topaketa honen 
helburua Astialdi hezitzailea eta Hezkuntza Formalaren (institutuak, Lanbide Heziketa, 
Unibertsitatea...) arteko loturak eta distantziak antzematea izan zen. 
 
Azaroaren 9an, Eibarko Markeskoa Jauregian, Hezkuntza ez-formala eta formala zer diren 
aztertu nahi izan zen barrutik eta bien arteko loturak zer-nolakoak izan zitekeen hausnartu. 

 
2.2.3. #LomZeBroma lehiaketa 
 

Deskribapena 
 

Hezkuntza Formalari bultzada bat emateko lehiaketa 
bat antolatu da. LOMCE eguneroko gaia izanik eta 
hezkuntza formalari bete-betean eragiten dion gaia 
izanik hura aukeratu zen. Ekintza ahalik eta 
dibertigarri eta erakargarria egiteko txiste lehiaketa bat 
egitea pentsatu zen. Bakoitzak LOMCE legearen 
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inguruko esaldi bat ezagutzera emateko aukera izango luke beti tonu umoretsua erabiliz.  
 
Helburuak 
 

• LOMCE Hezkuntza Lege berriari gazteok ikusten dizkiogun desabantailak tonu 
umoretsuan gizarteratzea.  
 

Hartzaileak 
 
• Twitter-eko kontu bat daukan edonor.  

 
Ekintzak  
 
Azaroaren 26tik abenduaren 10era bitartean, Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik 
#LomZeBroma Twitter bidezko lehiaketa martxan jarri du. 
 
Saria emateko, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak zozketa publiko bat egin du EGK-ko 
Bilboko egoitzan lehiaketan parte hartu duten parte-hartzaile guztien artean.  Sariak hauek 
dira: 
 
1. saria: e-book bat ala Elkarren 100€ gastatzeko opari-txartela  
(aukeran).  
 
2. saria: Elkarren 25€ gastatzeko opari-txartela.  
 
Irabazleak eta ordezko irabazleak hemen ikus daitezke: 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/438/Baditugu%20#LomZeBroma 
lehiaketako irabazleak!.html 
 
Jarraipena 
 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/435/#LomZeBroma, LOMCEari buruzko 
Twitter lehiaketa.html 
 
2.2.4. LOMCE legearen aurkako komunikatua 
 
Deskribapena 

 
Espainiako gobernutik datorren azken erasoa: LOMCE hezkuntza lege berria da. Erreforma 
berri honekin, gure eskuetan ditugun tresnak lapurtu eta makinaria oso bat ipini nahi dute 
euskal hezkuntza txikitu eta ikasleria adoktrinatzeko. Azken 32 urteetan Espainiar Estatuan 
11 aldiz aldatu dute hezkuntza legea.  
Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik horren aurka gaudela adierazteko, idatzi hau zabaldu 
zen ikasle elkarte eta Batzorde Iraunkorreko elkarte ezberdinekin batera. 
 
Helburuak 
 

• LOMCE legea ez aplikatzea.  
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• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Estatuko gobernuei murrizketa guztiak 
geldiaraztea.  
• EAEko ordezkari politikoei euskal gazteon adierazpen hau aintzat hartu dezaten 
eskatu.  
 

Hartzaileak 
 
• Jendartea orokorrean. 
• hezkuntza formaleko eragileak orokorrean: ikasleak, hezitzaileak, sindikatuak, …  
• Administrazioak  

 
Ekintzak  
 
http://www.egk.org/adjuntos/AGENDA/LOMCE/LOMCEkomunikatua.pdf 
 
Jarraipena 
 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/431/Gu%20ere%20ez%20gaude%20ados%
20LOMCE%20hezkuntza%20legearekin.%20Arrazoi%20asko%20dauzkagu..html 
 
2.3. EGUNEROKOTASUNA 
 
Deskribapena 

 
Arlo bakoitzaren lan zehatzetaz gain, teknikariok egoitzaren kudeaketa lanetan lagundu 
behar dugu egunero: telefonoari arreta eta deribazioa; hurbiltzen denari arreta eta 
deribazio zerbitzuak eskaini; material, dokumentazio, eskutitzak, emailak... jaso artxibatu 
eta deribatu; oinarrizko bulego materialaren egoera aztertu eta erosketa eskaerak bideratu; 
informatika zerbitzuaren mantenuan lagundu; agenda egunean eraman eta koordinatu. 
 
Helburuak 
 

• Egoitzetako lan teknikoak eta kudeaketa zereginak aurrera eramatea. 
 
Hartzaileak 
 

• Lantalde teknikoa 
• EGK-ko elkarteak 
• EAE-ko elkarte sareak 
• EAE-ko administrazioak 

 
Ekintzak  
 
Egoitzetako lan teknikoak eta kudeaketa zereginak modu koordinatu batean garatu. 
 
KOMUNIKABIDEETAN AGERPENA: Ikusi Komunikabideetan Agerpenak 2013 eranskina. 
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3. PARTE-HARTZEA 
 

Parte-hartze arlo berria sortu zuen EGK-k 2013ko uztailean, “Indartzen” plan estrategikoari, 
martxoko asanbladan onartutakoari eta 2013ko plagintza orokorrean jasotakoari jarraipena 
emanez. Gaztaroan parte-hartzea berezko errealitatezat jotzen du EGK-k, interes eta 
garrantzi handikoa dena, gazteen bizitzetan eta euren garapen sozio-ekonomiko, kultural 
eta pertsonalean eragina duena.  Gazteriaren Kontseiluaren baitan parte-hartzerako 
berezko arloa sortu izana ikusmolde honekin bat dator. 
 
Parte-hartze arloak gazteen partaidetzaren sustapena du helburu, eta bere zeregina 
proaktiboa da. Horretarako a) jardueren bidez parte-hartzea era praktikoan bultzatzeaz 
gain, b) gazteen eta parte-hatzearen errealitatea jaso, hausnartu eta ezagutu behar ditu. 
Hala, ondorioak eta gomendioak izango dituzten aldizkako neurketak eta ikerketak 
burutzea izango da arlo honen eginkizuna. 
 
Honen ondorioz lan teoriko-praktikoa da parte-hartzearen arlokoa, askotan bulegotik kanpo 
egingo dena.  Gazteen inplikazioaren inguruan kalitatezko ezagutza handitzen den 
heinean, eraginkorragoa den partaidetza bultzatu eta sustatuko da. 
 
3.1. EGKren Praktika-egokien Liburua (PEL) 
 
Deskribapena 
 
“Estilo Liburua” izenpean, Praktika-egokien Liburua egitea erabaki zuen EGK-k 2013ko 
plangintzaren bidez.  
Erabaki horri jarraipena emanez, Parte-Hartze arloak bost atal nagusi eta hainbat azpi-atal 
garrantzitsu dituen Praktika Egokien Liburua (PEL) garatu eta idatzi egin du. Puntuz puntu, 
PEL-ak bere ezarpenerako neurriak ezartzen ditu, batzuk jada betetzen ari direnak, beste 
batzuk betetzeko bidean daudenak eta, azkenik, berriak izateagatik hemendik aurrera bete 
beharko direnak. 
PEL-ak gomendioak baino arauak ezartzen dituelako, honen edukia oinarrizkoa, logikoa, 
argia eta errealista da, honen hizkuntza teknikoa eta zuhurra, eta honen orientazioa 
bateratzailea eta adostasunekoa.  
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
 
Besteak beste, 2013ko plangintzan hurrengo helburuak orokorki definituak izan ziren, hots 
a) EGK-n zeharkako gaiak nola landuko diren zehaztea eta b) EGK-ren lan egiteko era 
finkatzea. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• EGK-n hurrengo arloak definitu eta arautzea: Aniztasun funtzionala, Kontziliazioa, 

dinamizazioa eta epeak, Kulturartekotasuna, Generoa eta aniztasun afektibo-sexuala, 
Euskara eta hizkuntzak, Ekologia eta Komunikazioa (Barnekoa eta Kanpokoa). 
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• Ekimenak ondo burutzeko erabilgarria den Gida-Fitxa sortzea, elkartegintzari 
zuzendutakoa. 

• Egungo eta etorkizuneko EGK-rentzat, EGK-ren ikuspegi, balio eta jarduerari jarraipena 
ematen dien tresna bat lortzea. 
 
• PEL-a bera garatzeko edo neurri zehatzagoak jasoko dituzten beste dokumentu batzuk 
egiterakoan erreferentziazko abiapuntua izatea. 
 
Hartzaileak 
 
• Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, erakunde gisa 
• EGK-ko kide diren elkarte eta eragileak 
• Gazte elkarte eta eragileak, oro har, eredu gisa erabili dezaten 
• Bestelako elkarteak, eragileak, administrazioa eta gizartea, EGK-ren ereduaren eta 
jardunaren inguruko informazio gardena eta estandarizatua izan dezaten 
 
Ekintzak  
 
INFORMAZIOAREN BILKETA ETA IDAZKETA PROZESUA 
• Uztailaren 8tik 19ra: Eskema orokorra egin zen, metodologia eta ukitu behar ziren arloak 

definitu ziren eta proposamenak jasotzeko fitxa egin eta bidali zitzaien EGK-ko egiturari 
(Batzorde Iraunkor eta Teknikoa) eta EGK-ko elkarteei. 

• Uztailaren 22tik 31ra: Proposamenak jasotzeko epea, oinarrizko itxura ematen hasi zen. 
• Abuztuaren 1etik 30era: Liburuaren lehenengo zirriborroa prestatu zen, jasotako 

proposamenak kontuan hartuz. Behin-behineko dokumentua EGK-ko Batzorde 
Iraunkorrari zein talde teknikoari bidali zitzaien. 

• Irailaren 2tik 8ra: Behin-behineko bertsioari egindako ekarpenak jaso ziren. 
• Irailaren 9tik 16ra: Ekarpenekin, behin-betiko dokumentua bukatu zen. 
 
AURKEZPENA ETA HEDAPENA 
 
• Irailaren 23an: Praktika-egokien behin-betiko 
bertsioa aurkeztu zen Batzorde Iraunkorra + Batzorde 
Teknikoaren bileran. Aurkeztu ondoren, ontzat eman 
zen. 
 
• Irailaren 24ean: EGK-ko elkarte guztiei bidali 
zitzaien e-mail bidez. 
 
• Urrian, azaroan eta abenduan: PEL-a itzuli zen. 
Behin hori eginda, editatu eta inprentara bidali zen. 
Esku-orri fisikoak prest daude. 
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3.2. I2013: Gazteen parte-hartzeari buruzko ikerketa 
 
Deskribapena 
 
Parte-hartzeko, eta honekin batera, parte ez hartzeko gazteek dituzten arrazoiak eta 
motibazioak ezagutzeko nahian, ikerketa bat (I2013) burutzea erabaki zuen EGK-k. Parte-
hartze arlotik bultzatuta, ikerketa honek estandarizatuta dauden tresna kualitatiboak erabili 
ditu errealitate sozial hau hobeto ezagutzeko. 
 
Nortasuna (gazteak) eta praktika (parte-hartzea) I2013aren abiapuntuak izan dira. Hala, 
I2013 mugiarazi izan dituen galdera nagusiak hurrengoak dira: Zergatik parte hartzen dute 
gazteek? Zergatik ez dute parte hartzen gazteek? Zer da parte-hartzea? Zeintzuk gara 
gazteak? Zeintzuk ez dira gazteak? 
 
Gazteen banakako inplikazioa arlo kolektiboan zerbait kasuala baino askoz gehiago da eta 
parte-hartzearen faltak errealitate berari erantzuten dio. Egoera eta eredu sozial, 
ekonomikoa, politikoa eta kulturalaren erakusle da gazteen parte-hartzearen egoera, 
belaunaldiaren idiosinkrasia agerian uzten duena.  
 
Ahalegin teoriko hau egiteko landa-lan sakona egin behar denez, txostena ez ezik ibilbide 
ikertzaile osoak mota askotako aberastasuna ematen dio parte-hartzea bultzatu nahi duen 
EGK bezalako erakunde bati. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
 
Parte-hartzearen egoera eta, ondorioz, gazteen nortasuna, egoera sozioekonomiko, kutural 
eta politikoa, bizimoldeak eta beste ezaugarri sozialak hurbiletik ezagutzea izan ditu 
helburu I2013k.   
 
Lan hau aurrera eramateko bi hipotesi planteatu ziren: a) Gazteriaren interpelazioari 
dagokionez, “gaztea izatea” zer den lehian dagoen termino bat da. Halere existitu egiten 
da. b) Gazteen artean parte hartzeko arrazoiak eta esanahi tradizionalak debaluatzen ari 
dira, beste parte hartzeko moduak eta motibazioak sortzen ari diren bitartean, prozesu 
honek izaera bikoitza duelarik. 
 
Hipotesi hauek egiaztatzeko edo ez, eta aurkitu daitezkeen bestelako ondorioak jaso, 
hausnartu, eta konklusioak lortzea da ikerketa honen zeregin nagusia. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• EAE mailako gazteen parte-hartzearen (eta parte-hartze ezaren) inguruko diagnostikoa 
egitea. Ikusi azalpena webgunean. 
• Diagnostikoarekin lotutako ondorioak lortzea. 
• Elkarteei, EGK-ri eta administrazioari zuzendutako gomendioak eskaintzea. 
• Hurrengo urteetan egingo den lanaren oinarria bilakatu. 
• Aldizkako ikerketak egiteko era estandarizatua aurrekari gisa uztea. 
• Elkarte eta parte-hartzaile guztien lan-eremuak ezagutzea, bertara hurbilduz 
elkarrizketa egitera. 
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• Landutakoarekin, EGK-ko datu baseak zuzendu eta berritzea. 
 
Hartzaileak 
 
• 75 eragilek parte hartu zuten. Ondorioz, 134 parte-hartzaile orokorrek (77 emakume 
eta 57 gizon), horietatik 116 parte-hartzaile esklusiboak izanik (70 emakume eta 46 gizon) 
• Banakapena: 
 
• Elkarrizketak 
EGK-ko kideak 
61 eragile 
76 parte-hartzaile (40 emakume eta 36 gizon) 
 
EGK-tik kanpokoak 
14 eragile 
23 parte-hartzaile (19 emakume eta 4 gizon) 
 
• Dinamikak (Eztabaida taldeak)1 
35 parte-hartzaile (18 emakume eta 17 gizon) 
17 parte-hartzaile berri (11 emakume eta 6 gizon). 
 
• GUZTIRA 
75 eragile 
134 parte-hartzaile orokor  (77 emakume eta 57 gizon) 
116 parte-hartzaile esklusibo 
 
Ekintzak  
 
1. FASEA: IKERKETAREN DEFINIZIOA 
• Uztailaren 1etik 31ra ikerketarako dokumentazioa bilatu zen eta tresnak definitu ziren. 
Epe honetan ere, talde teknikoko kide guztiekin banakako bilerak burutu ziren. 
• Abuztuaren 1etik 31ra metodologia eta ukituko ziren elkarteen zerrenda-mapa zehaztu 
ziren. 
 
2. ETA 3. FASEA: LANDA-LANA 
                                                 
1 Dinamiketan soilik elkarrizketetan parte hartu zuten eregileetako kideek parte har zezaketen.  
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• Irailaren 2tik azaroaren 22ra artean 
erabakitako eragile guztiekin kontaktatu zen 
eta  banakako elkarrizketak egin ziren. 
Elkarrizketa hauek eragileen lan-eremuan 
burutu izan ziren, eta teknikaria dauden leku 
guztietara hurbildu zen. 

o Guztira 69 elkarrizketa izan dira, 75 
talde eta 99 partaide ezberdin ukitu 
izan dituztenak.  

• Azaroaren 14an (Gasteizen), 19an 
(Donostian) eta 21ean (Bilbon) dinamiken 
txanda iritsi zen, eztabaida taldeen 
formatupean. Ikusi deialdia webgunean 

o Eragileen lagin adierazgarri baten 35 
parte-hartzaile izan zituzten dinamikek.

 
4. FASEA: TXOSTENA 
• Azaroaren 22tik abenduaren 30era hausnarketa zein txostenaren idazketa prozesua 
burutu zen. 
• Txostenean parte-hartzearen eta parte-hartze ezaren inguruko diagnostiko bat jaso zen. 
Honekin batera gazte eragileei, EGK-ri eta administrazioari ondorioak eta gomendioak 
zuzentzen zitzaizkien. 
• Gazteen artean erabakitzeko eta, ondorioz, parte-hartzeko nahi berritua aurkitu izana da 
txostenean jasotzen den ondorio nagusietako bat. Behin-betiko dokumentu editatuta 
2014ko lehenengo asteetan izango da irakurgai. 
 
3.3. Parte-hartzeari buruzko tailerrak 
 
Deskribapena 
 
Helburuen artean, Parte-hartze arloak dituen baliabide teorikoak zein praktikoak EGK-ri eta 
gazte elkartegintzari eskaintzea du lehentasun.  
 
Partea-hartzea garrantzirik gabeko zerbait moduan hartzen da maiztasunez, eta 
gehienetan teknikoki arauak eta prozedura egokiak dituela ez dakite parte-hartzaile zein 
antolatzaileek. Partaidetzaren jatorri espontaneoei uko egin gabe, errealitate sozial baten 
aurrean gaudela jabetu behar gara: Burutu, hausnartu, aldatu eta hobetu (edo okertu) 
daitekeen errealitate bat. 
 
Beharrizan honi erantzuna emanez, Parte-hartze arlotik bi tailer prestatu ziren, zentzu 
teorikoan zein praktikoan oinarritutakoak, biak “Campamento en el Parlamento” 
jardunaldien baitan.  
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
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Parte-hartzea bultzatu baino lehen era egokian hausnartzea eta prestatzea dute helburu 
tailer hauek. Zenbat eta ezaugarri teoriko-praktiko gehiago kontuan hartu, orduan eta 
kalitate handiagoa parte-hartze prozeduran. 
 
Hala, gazteen eta teknikarien artean ezagupen honen zabalkuntza lortu nahi izan zuen 
Parte-hartze arloak tailer hauen bitartez. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• Iturri zientifiko-sozialak (soziologikoak) plazaratzea. Pierre Bourdieu-ren “Qué significa 
hablar: Economía de los intercambios lingüisticos”2 liburua adibide gisa aurkeztea. 
• Gazteria arloko parte-hartze teknikari baten ikuspuntuak: “Zelan gauzatu gure lana” 
tailerraren zatia egitea. 
• Prozesu parte-hartzailearen ABCa jakinaraztea: 

•  1. Zergatik eta zertarako 2. Nortzuk 3. Arauak eta metodologia (nola) 4. Noiz. 
Denbora eta erritmoak 5. Non. Tokiak eta lekuak. 6. Zein baliabiderekin  

•  Hiru baldintza prozesu parte-hartzailerako 1. Informazioa eta komunikazioa 2. 
Jarraipena eta ebaluaketa 3. Konpromisoak. 

• Praktikan jartzeko dinamika parte-hartzailea egitea: Aurretik ezarritako baldintzen 
menpean, balizko prozesu parte-hartzaile bat garatu. Gazte eragileen ikuspegitik zein 
administrazioaren ikuspegitik. 

 
Hartzaileak 
 
• Ikasle gazteak, gazte eragileetan parte hartzen ari direnak eta interesa izan dezakeen 
gazteria oro har (“Campamento en el Parlamento”-ko “Gazte Kanpa” saioetara bertaratu 
zirenak). 
• Erakunde publiko ezberdinetako gazteria teknikariak. 
• Gazteria gaietan murgiltzen diren arduradun politikoak. 
 
Ekintzak  
 
PRESTAKUNTZA 
• Urriaren 1etik 15era prestatu zen tailer eredua, EGK-ko talde teknikoaren eta bereziki 
hezkuntza teknikariaren laguntzarekin.  
• Epe honetan beharrezkoak ziren material fisiko eta elektroniko guztiak aurreikusi eta 
prestatu ziren baita ere. 
 
TAILERRAK 
                                                 
2 Bourdieu, Pierre. Akal, 2008. ISBN 978-84-460-2950-2 
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• Urriaren 17an, arratsaldez, Bilboko Eutokian 
lehenengo tailerra egin zen. Elementu 
teknikoez gain, aspektu zientifiko-sozialari 
garrantzia eman zitzaion.  Ikusi tailerra 
Campamento-ko deialdian webgunean. 
 

o 20 pertsona izan ziren tailerrean 
 

• Urriaren 29an, arratsaldez, Donostiako 
Okendo kultur etxean tailerra egin zen. 
Ezaugarri teknikoak nagusitu ziren saio 
honetan. 
 

o 15 pertsona izan ziren tailerrean. 

 
 
3.4. Erakundeekiko harremanak 
 
Deskribapena 
 
Lanez beteriko hilabeteak izan ziren hauek.  Aurretik azaldutako ekimenei, premiazkoak 
izateagatik, lehentasuna eman zitzaien. Edonola ere, Parte-hartze arloak erakunde 
publikoekin izan zituen lehenengo kontaktuak ere aipatzekoak dira, gazteen eta 
administrazioen artean zubi-lana egitea EGK-ri dagokiolako eta zeregin hau bere 
helburuen artean kokatzen delako. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
EGK-ren Parte-hartze arloa eta administrazio ezberdinetako arduradunak elkarren artean 
ezagutzea. Lan egiteko aproposa den giroa bultzatu eta mantentzea, eraginkortasuna 
handitzeko helburuarekin. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• EGK-ren Parte-hartze arloak eta erakunde publikoetako gizarte partaidetzarako 
arduradunak elkarlanean jartzea. 
• Eremu bien arteko informazioa eskaintzea, lortutako ondorioak eta gomendioak elkar 
trukatzea. 
• Parte-Hartze arlotik parte-hartzearen inguruan identifikatzen diren gazteen interesak eta 
beharrak administrazioei eramatea, eta administrazioek dituzten zalantzak edo eskaerak 
jasotzea. 
 
Hartzaileak 
 
• EGK erakunde gisa 
• Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak, udalak eta gazte ikuspegia duen beste edozein 
erakunde publiko. 
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Ekintzak  
 
BILERAK ETA EKARPENAK 
 
• Uztailetik aurrera hainbat bilera eta lan-ekintza egin ziren  Eusko Jaurlaritzako Jon 
Redondorekin, Gazteria eta Kirol Zuzendaria eta Nestor Aranarekin, zuzendaritzako 
zerbitzu burua arduraduna. Parte-Hartze arlo berria uztailaren 29an aurkeztu zitzaien, 
Donostian. 
 
• Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ere elkarrekin izateko uneak egon ziren.  Gazteria 
Zuzendari den Jokin Melida eta bere lan-taldearekin lehenengo bilera uztailaren 8an izan 
zen, Donostian. Honen ondorioz, EGK-k eta GFA-k sinatutako Gaztematikaren baitako 
hitzarmenean aurkeztu ziren hainbat ekarpen. Gainera,  Herritarren Partaidetzaren 
Zuzendari den Arantza Ruiz de Larrinagarekin uztailaren 30ean berezko bilera bat burutu 
zen, kontaktua urte bukaerara arte mantenduz. 

 
• Bizkaiko Foru Aldundiari ekarpenak egin zizkion Parte-Hartze arloak EGK-rekin sinatu 
zuen plangintzaren bitartez. Honi esker, parte-hartzea berezko arlotzat jo zuen BFA-k. 
 
3.5. Elkarteei aholkularitza 
 
Deskribapena 
 
I2013 parte-hartzearen inguruko ikerketa egiteaz gain, ahalegin honen bitartez gazte 
eragile ezberdinei aholkularitza eskaini zitzaien. Ekimen eraginkorra izateaz gain, gazteei 
aholkularitza emateko gaitasunak zentzu praktikoa eta ulergarriagoa ematen dio EGK 
bezalako erakunde bati. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Zeregin honen bitartez elkartegintzaren, EGK-ren eta administrazioen inguruko informazioa 
zabaldu nahi du Parte-Hartze arloak. Horrela elkarteek izan ditzaketen zalantzei erantzuna 
ematea du helburu. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
 
• Elkartegintzari lotutako aholkularitza ematea: nola sortu elkarte bat, nola erroldatu, 
eredu eta antolatzeko era ezberdinak, sareko lana, beste entitateekiko harremana. 
• EGK-ra zuzendutako aholkularitza: Kanpoko gazte eragileentzat, EGK-ko kide 
direnentzat, funtzionamendua, bat egiteko eta baja emateko prozedura, ekarpenak, kritikak 
eta balorazio onak emateko aukera. 
• Administrazioari buruzko aholkularitza ematea: Erakunde publikoaren harremanak 
elkartegintzarekin, zelan eragin, zein bide jarraitu, elkarteen eta administazioen arteko 
elkarlana hobetzeko proposamenak. 
 
Hartzaileak 
 
• EGK-ko kide diren elkarte eta eragileak 
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• Beste gazte elkarte eta eragileak 
• Gazteak oro har 
 
Ekintzak 
 
AHOLKULARITZA 
 
• Uztailetik aurrera, eta bereziki I2013aren prozesu osoan zehar hurrengo eragile hauek 
jaso dute informazioa Parte-Hartzearen arlotik:  
• EGK-ko kideak 

• Asociación Alevines Vascos Aisiarako Elkartea 
• Coordinadora Gaztetxos Araba 
• Gipuzkoako Gazteen Gurutze Gorria  
• Departamento de Juventud de UGT 
• Elgoibarko Izarra Kultur Elkartea 
• ENBA Gazteak 
• Euskal Eskaut Gia Elkartea 
• Euskal Interkultura 
• Euskal Gazte Ikasleen Alkartasuna (EGIA-JEC) 
• Euskal Herriko Baserritar Gazteak 
• Gazte Berdeak 
• Gehitu – Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkartea 
• JOC Euskadi 
• Juventudes de Unidad Progresista 
• Solidaridad Deusto 

 
• EGK-tik kanpokoak 

• Antigua Luberri Kirol Elkartea 
• Amigas y Amigos de la RASD 
• Mugarik Gabe 
• Setem Hego Haizea 
• Bergarako Gaztetxea 
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4. KOMUNIKAZIOA 
 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko komunikazio arloaren zereginak honakoak dira:  
 

- EGK-ren jarduera ezagutzera eman.  
- EGK-ko elkarteen jarduera ezagutzera eman.  
- Bestelako gazte elkarte eta eragileen lana zabaldu.  
- EGK-ko barne komunikazioa bermatu (lantalde teknikoa, Batzorde Iraunkorra, 

EGK.ko elkarteak).  
 
4.1. Piztu! Hamabosteroko buletin elektronikoa 
 
Deskribapena 
 

                                  
Gazteek gazteentzat egindako buletin digitala da.  
Bi-hiru astean behin jasotzen dute hartzaileek, honako edukiekin:  

- Euskadiko Gazteriaren kontseiluaren azken albisteak. 
- EGK-ko kide diren elkarteen jardueren berri.  
- Bestelako gazte eragileen jardueren berri.  
- Komunikabide ezberdinek gazteei buruz eta gazte elkartegintzari buruz argitaratzen 

dituzten albisteak. 
 

Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren, gazte elkarteen eta bestelako gizarte eragileen lana 
eta deialdiak ikustaraztea eta balioan jartzea. 
 
HELBURU ZEHATZAK 

• Komunikazio baliabide gutxi dituzten gazte elkarte eta gizarte eragileei komunikazio 
euskarri bat eskaintzea.  

• Gazte elkarteek eta gizarte eragileek beste elkarte eta eragile batzuk egiten 
dutenaren berri jasotzea.  

• Gazte elkarteen eta gizarte eragileen lanaren eta deialdien aniztasuna ikustarazi eta 
balioan jartzea.  

• Euskara sustatzea (%60-%70 euskaraz). 
 
Ekintzak 
 
Bi-hiru astean behin osatu eta bidaltzen da Piztu buletina.  
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Hartzaileak 
 
1.427 harpidedun (2012an baino 227 harpidedun gehiago):  

o EGKko elkarteak. 
o Beste gizarte mugimendu batzuk. 
o Gazte-bulegoak. 
o Gazteria arloko teknikari eta politikariak.  
o Harpidetza egin duten norbanakoak.  

 
Sare sozialetako 6.000 jarraitzaileak:  
(3.472 Facebook, 1.467 Facebook, 1.204 Tuenti, 2013ko abenduaren 9an). 

o EGKko elkarteak, beste gizarte mugimendu batzuk, norbanakoak, gazte 
informazio bulegoak... 

 
Jarraipena eta ebaluazioa  
 
18 buletin bidali ditu Komunikazio arloak urtarrila eta abenduaren 9a bitartean.  
 
2013-01-30 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=29 
 
2013-02-13 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=30 
 
2013-03-04 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=32 
 
2013-03-18 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=33 
 
2013-04-15 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=35 
 
2013-05-03 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=36 
 
2013-05-15 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=38 
 
2013-05-24 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=39 
 
2013-06-06 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=40 
 
2013-06-18 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=41 
 
2013-07-10 
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http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=42 
 

2013-08-01 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=43 

 
2013-09-06 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=44 

 
2013-09-23 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=46 
 
2013-10-23 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=48 
 
2013-11-05 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=49 
 
2013-11-19 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=50 
 
2013-12-04 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=51 
 

4.2. www.egk.org webgunearen kudeaketa 
 

 
 
 

Deskribapena 
 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko webgunearen kudeaketa (www.egk.org) 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
www.egk.org atarian EGKren jardueraren informazio gaurkotua argitaratzea.  
 
HELBURU ZEHATZAK 

• EGK-ko albisteen berri ematea (jarduerak, argitalpenak, manifestuak, iritzi-
artikuluak...). 

• EGK-ko elkarteen eta EGK-koak ez diren elkarteen jardueren berri ematea.  
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• Gazteei buruz edo gazteentzat interesgarriak izan daitezkeen azken orduko 
albisteak jasotzea.  

• Elkarteen direktorio gaurkotua eskaintzea.  
 
Ekintzak 

 
- Webgunea (www.egk.org) edukiz hornitzea. 
- Webgunearen mantentze egokia bermatzea (spam ezabaketa, iruzkinen kudeaketa). 
- Webgunean berrikuntzak kudeatzea (aplikazio berriak). 

o Hasierako orriaren diseinuaren berritzea.  
o Spam-aren aurkako filtro berria. 
o Argazki-galeriak argitaratzeko aukera.  
o Bideoak txertatzeko aukera. 
o Webgunearen goiburu nagusia aldatzeko aukera.  

 
Hartzaileak 

 
BISITAK: 
Urtarrilaren 1etik abenduaren 8ra:  
• 29.897 bisita  

- 87 bisita egunero, bataz bestez. 
- PIZTU buletina bidaltzen den egunetan, 300-550 bisitako pikoak. 

• 20,696 bisitari bakar.  
• 73,484 ikusitako orrialde. 
• 67.42% bisita berri.  
 

ADINAK: (%61a, 18-34 urte bitartekoa).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GENEROA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
BISITEN JATORRI TEKNOLOGIKOA: 
25,442 bisita ordenagailutik. 
3,731 bisita mugikorretik. 
724 bisita tabletetik.  
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BISITEN JATORRI DEMOGRAFIKOA (kopuruaren araberako ordenean): 
 

- Bilbao. 
- Donostia. 
- Gasteiz. 
- Bartzelona. 
- Madrid. 
- Iruñea. 
- Eibar. 
- Urnieta. 
- Las Arenas.  
- Azkoitia. 
- Valencia.  
- Leioa. 
- Arrasate. 
- Zamudio. 
- Zarautz. 
- Laudio. 
- Algorta. 
- Bermeo. 
- Durango. 
- Basauri.  
- Eskoriatza. 
- Irun. 
- (...) 

 
 
Jarraipena eta ebaluaketa 
Googke Analytics bitartez egiten ditu Komunikazio Arloak neurketak. Tartean, aurretik 
jasotakoak. Azken urtean, bisita kopurua modu apalean egin du gora (1.083 bisita gehiago 
2012arekin alderatuta). 

4.3. Sare sozialen kudeaketa  
 

     
 

   
 

Deskribapena 
 

Sare sozialetan ditugun profilak eguneratzen ditu EGK-k ia egunero.  
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
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EGKren atarian EGKren jardueren informazio gaurkotua argitaratzea, eta Gazteriaren 
Kontseiluko funtzioekin lotutako edukiak elkarbanatzea.   
 
HELBURU ZEHATZAK 

• www.egk.org atariko trafikoa handitzea.  
• EGK-ko ekimen zehatzak gauzatzea (adbdz.: RECacciona bideo 

lehiaketaren sariketarako bozketa / Twitterreko #LomZeBroma lehiaketa).  
• Beste elkarte eta gazte-eragileen jardueren berri jasotzea.  
• Beste elkarte eta gazte-eragileen jardueren berri ematea.  
• EGKren jarraitzaileekin harremana sendotzea.  
• EGKren marka indartzea.  

 
Ekintzak 

 
Ia egunero gaurkotzen ditu Komunikazio Arloak sare sozialetan kudeatzen dituen profilak 
(Twitter, Facebook, Tuenti -Gazteria Kontseilua EGK-). Bestelako sare sozialen 
kudeaketaren aldizkakotasuna luzeagoa da (Youtube eta Instagram –
Gazteriarenkontseilua–).  
 
Hartzaileak 

 
(2013ko abenduaren 9ko datuak. Iturriak: TweetStats, SocialBro, Facebook, Twitter, Tuenti): 
 
FACEBOOK:  
3.472 jarraitzaile (2012an baino 93 jarraitzaile gehiago).  
 
TWITTER: 
1.467 jarraitzaile (2012an baino 627 gehiago).  
 
TUENTI: 
1.024 lagun (2012ko kopurua mantendu da, gehiengo lagun-kopurura heldu delako EGK).  
 
YOUTUBE: 
Youtube: 16 harpidedun (2012an baino 13 gehiago).  
 
INSTAGRAM: 
Instagram-en, 27 jarraitzaile (2012an baino 8 gehiago).  

 
Jarraipena eta ebaluaketa 
 
Eskatzen duen lanagatik, Komunikazio Arloak Facebook eta Twitterren jarraipen-txostenak 
egiten ditu, ez ordea intentsitate baxuagoarekin erabiltzen dituen gainerako tresnena 
(Tuenti, Instagram...).  
Jarraian aipatzen dira ebaluaketarako datu nagusiak:  
 
FACEBOOK: 
(Uztailaren 1etik abenduaren 7ra –Facebookek 180 eguneko estatistikak eskaintzen ditu–).  

• Irismena (EGK-ren posten ikuste-kopurua, erabiltzaileetan): 54057 erabiltzaile. 
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• Inpresio kopurua (zenbat aldiz bistaratu postak erabiltzaileen hormetan): 177.579 
aldiz. 

• EGK-ren orrialdera bisitak: 2.049 
• EGK-ko jarraitzaileen bidez EGK-ko lagunak ez direnen hormetan  EGK-ko postak 

agertu diren aldien kopurua: 233.231 
• Guri buruz hitz egin dute: 987 
• Elkarreragina (EGK-k sortutako istorioekin elkarreragin duen pertsona kopurua): 

3.033  
• Klik kopurua: 2.615.  

 
TWITTER: 

• Tuit kopurua: bataz bestez, 4,6 tuit egunero (67 hilero).  
• Generoa:  

%22 gizonak / %16 emakumeak / %61 ezezaguna).  
• Jarraitzaileen hizkuntza:  

%70 gaztelera / %25 euskara / %5 beste batzuk. 
• Elkarreragina: 

 EGK-k 447 aipu eta retweet egin ditu. 
 EGK-ri 110 aipu eta retweet egin dizkiote.  
 

• Gizarte eragina (Peerindex indizearen arabera; iturria: SocialBro). 
• Jarduera (gure jarraitzaileen gaiekin zerikusia duen gure jarduera): 20 puntu 

100ekiko.  
• Audientzia (gure jarraitzaileengana heltzeko gaitasuna):  43 puntu. 
• Autoritatea (guk lantzen ditugun gaietan, gure jarraitzaileek guregan duten 

konfidantza maila): 38 puntu. 
  

• Erabilitako hashtag nagusiak (Iturria: Tweetstats-eko tweetcloud hodeia). 
 #Gazteekin 
 #27UH 
 #Sosgazte 
 #Recacciona 
 #Campamento 
 #Kanpalekua 
 #LomZeBroma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guztira, 741 jarraitzaile berri lortu ditu EGK-k, eta jarraitzaileekin elkarreragina 
nabarmen handitu da. Gizarte eraginaren maila ere nahiko ona lortu dugu, kontuan 
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izanda EGK-k sare sozialak kudeatzeko dituen baliabideak. Gainera, lehen aldiz sareak 
proiektuak gauzatzeko tresna gisa baliatu ditu EGK-k (eta ez bakarrik difusio gisa): 
esaterako, #LomZeBroma Twitter lehiaketa eta RECacciona bideo lehiaketaren bigarren 
saria aukeratzeko bozketa (eta bozkatzaileen arteko zozketa). Testuinguru honetan, sare-
sozialen kudeaketa gero eta profesionalago baten aldeko apustua egitea komeni zaio 
Gazteriaren Kontseiluari, gazteekin eta elkarteekin harremanetan egoteko bide zuzen eta 
eraginkorra izaten ari delako. Alegia: ez dira difusio tresna soil bat, EGK-ren helburuak 
gauzatzeko potentzial izugarriak dituzten baliabideak baizik.  
4.4 

4.4. Berriz Berri Hileroko poster-agenda 
 
Deskribapena 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
1999az geroztik, milaka gazte elkarte, jendarte mugimendu, liburutegi, institutu, fakultate, 
alderdi, politikari, sindikatu eta gazte bulegok jaso duten poster-agenda da Berriz Berria. 
Bertan, hilero-hilero 10-12 albiste argitaratzen ditu Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak. 
Orokorrean, baliabide gutxi dituzten gazte elkarte eta gizarte eragileen deialdiak biltzen ditu 
posterrak, bai eta gazte-zerbitzu zein parte-hartzerako euskal agentziena ere. Gehienetan 
elkarteek edo gizarte eragileek eurek bidaltzen dituzte bere deialdiak eta albisteak 
Gazteriaren Kontseiluko Komunikazio Arlora, Berriz Berrian argitaratu ditzan. Bestela ere, 
komunikazio teknikariak bestelako albiste batzuk ere aukeratzen ditu posterrean 
txertatzeko. Horrez gain, enkarteak ere egiten ditu EGK-k: hau da, elkarteek beraiek hala 
eskatuta, eskuorriak, kartelak, bideoak edota txostenak bidaltzen ditu Berriz Berriarekin 
batera.  
Zehazki, EAEko 1.350 postontzi ezberdinetara iristen da, paperean. Gazte-elkarteei, beste 
gizarte mugimenduei, gazte bulegoei, udaletxe eta aldundietako gazteria arloei eta 
liburutegi eta gizartetxeei bidaltzen die Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak. Horrez gain, 
Piztu! buletinarekin batera beste 1.427 helbidetara iristen da. Gainera, Tuenti, Twitter 
eta Facebooken Gazteriaren Kontseiluak dituen ia 6.000 jarraitzaileei ere helarazten 
zaie Berriz Berri poster agenda. Horiei guztiei www.egk.org webgunearen bisitariak gehitu 
behar zaizkie (28.000 bisita baino gehiago urtean), bertatik ere deskargatu baitaiteke.  
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Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazte elkarteen eta gizarte eragileen lana eta deialdiak ikustaraztea eta balioan jartzea.  
 
HELBURU ZEHATZAK 

• Komunikazio baliabide gutxi dituzten gazte elkarte eta gizarte eragileentzat 
komunikazio euskarri bat eskaintzea.  

• Gazte elkarteek eta gizarte eragileek beste elkarte eta eragile batzuk egiten 
dutenaren berri jasotzea.  

• Gazte elkarteen eta gizarte eragileen lanaren eta deialdien aniztasuna ikustarazi eta 
balioan jartzea.  

• Euskara sustatzea (%70-90 euskaraz). 
 
Ekintzak  

 
• Deialdia / Idazketa / Maketazioa / Zabalpena.  

 
Hartzaileak 

 
• Papereko alearen 1.350 harpidedun EAEn: 

o EGKko elkarteak. 
o Beste elkarte batzuk. 
o Gazte-bulegoak.  
o Liburutegi eta gizartetxeak.  
 

• Piztu! buletinaren bitartez 1.427 harpidedun: 
o EGKko elkarteak. 
o Beste gizarte mugimendu batzuk. 
o Gaztetxeak.  
o Gazte-bulegoak. 
o Gazteria arloko teknikari eta politikariak.  
o Harpidetza egin duten norbanakoak.  

 
Jarraipena eta ebaluaketak 
 
Urtarriletik abendura bitartean Berriz Berri guztiak bidali dira, aurreikusi bezala. Berriz Berri 
guztiak lotura honetan ikus daitezke: 
 
http://www.egk.org/eus/Argitalpenak%20.html 
 

4.5. Gazte Borraste irratsaioa Tas Tas irratian 
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Deskribapena 
 
Gazte elkarteak komunikaziogintzan ahalduntzeko lan-ildoaren baitan, eta komunikabide 
handietan entzuten zailak diren gazte elkarteen ahotsak entzunarazteko helburuarekin 
ere, Gazte Borraste irratsaioa abiatu zuen Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 2010ean, 
Bilboko Tas Tas irrati librean (97FM Bilbo Handian). Ordutik, bi astelehenean behin 
20.00etatik 21.00etara (eta errepikapenean asteartean, 09.00etatik 10.00etara) EGK-k 
gazte-errealitate ezberdinei buruzko ordu bateko espazioa eskaini izan du, uhinen 
bidez Bilbo Handiko pertsona guztiei, eta internet bidez interesa duen pertsona orori. 
Saioak bi gako izan ditu hiru urte hauetan zehar: gazteak eta elkartegintza. Bi zutabe 
horien gainean eraiki izan ditu EGK-k eduki guztiak. Hiru atal nagusi izan ditu irratsaioak:  

 
Titularrak eta Suplenteak: gazteei buruz eta elkarteei buruz komunikabide 
ezberdinetan argitaratutako albisteen berri ematen duen atala. 

 
Haria eta orratza: gai zentrala. Atal honetan, elkarte eta gazte mugimenduekin 
elkarrizketa eta solasaldiak egiten ditu EGK-k.  
 
Agenda: jendarte mugimendu ezberdinen deialdiak biltzen dituen atala. 

 
Finantzazio arazoengatik eta barne-desadostasunengatik, Tas Tas irratiak bere ateak itxi 
zituen 2013ko udan eta, ondorioz, Gazte Borraste irratsaioa ere desagertu egin da.   

 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazteen errealitate ezberdinen berri ematea, gazteon begiradetatik abiatuta. 
 
HELBURU ZEHATZAK 

• Komunikabide handietan lekurik ez dituzten ahotsak entzunaraztea. 
• Gazte elkartegintzaren bozgorailu izatea. 
• Gazte elkarteei mikro-irekiko espazio bat eskaintzea.   
• Gazte elkarteak eta mugimenduak komunikazioan trebatzen laguntzea. 
• Gazte elkarte eta mugimenduen audioteka (audio material bilketa) osatzen 

laguntzea.  
• EGK eta gazte elkarteen arteko harremana estutzen laguntzea.  
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• Bere inguru hurbilenarekin konpromisoa duen eta bere inguru hurbilenean parte 
hartzen duen tokian-tokiko komunikabide bat sustatzen laguntzea, euskaraz.  

•  Gizarte zibil antolatuaren komunikazio eskubidea gauzatzeko lanean harri-
koskorra jartzea.   

 
Ekintzak 
 
Hauek dira irratsaioak eskatu izan dituen lanak:  

• Ekoizpen lana. Elkarrizketatuekin hiztordua lotu, musika eta kuinak aukeratu... 
• Gidoia idatzi.  
• Irratsaioa grabatu. 
• Irratsaioa editatu eta zerbitzarira igo.   
• Irratsaioaren podcacst-a egin. 
• Irratsaioaren difusio-lana egin.  

 
Hartzaileak 
 

• Tas Tas irratiko entzuleak.  
• EGK internet bidez jarraitzen duten gazteak eta norbanakoak (Piztu buletina, 

sare sozialak, www.egk.org ataria).  
• Gazte elkarte eta mugimenduak, euren mezuak helarazteko baliatzen baitute 

Gazte Borraste, bai eta komunikazioan trebatzeko ere.  
 
Jarraipena eta ebaluaketa.  
 
Ideologia eta eremu askotariko gazteak abiapuntu eta gazteak jomuga izan dituen irratsaio 
bakarrenetarikoa izan da Gazte Borraste Euskal Herriko irratigintza-parrillan. Gazteria 
zeharkako-ikuspuntu bezala txertatzen du jorratzen dituen gai guztietan. Izan ere, EGK-k 
uste baitu politika guztiek (eta ez soilik Gazteria Politikek) eta proiektu guztiek (eta ez 
bakarrik gazteen proiektuak) eragina izan dezaketela gazteen errealitate anitzetan.  

Mundua gazteen ikuspuntu ezberdinetatik begiratu nahi izan du EGK-k irratsaio 
honekin: ekologistak, enpresariak, feministak, eskautak, ikasle erakundeak, ijito taldeak, 
nekazariak, sindikalistak, gaixoak, droga kontsumitzaileak, lankide boluntarioak, 
atzerriratutako gazteak, heteroak, lesbianak, kristauak, independentistak, 
sozialdemokratak, komunistak, konbiktuak, zalantzatiak... Horretarako, pertsona eta talde 
pilo batek parte hartu du proiektuan. Jarraian zerrenda: 

7katu gaztetxea, Ai Laket, Ajebask, Askapena, Astialdi Foroa, Beldur Barik, Bakeola, 
Berpiztu, Biltzen, Bizilur, Bizkaiko Gazteria zuzendaria, Bizkaiko Urtxintxa Eskola, 
Datorkigunea, Desazkundea, EDE, Ehne, Euskal Herriko Unibertsitatea (Txema Ramírez 
de la Piscina irakaslea eta bere publizitate ikasleak), ELA, Ernai, ESK, EtxebizHitza 
plataforma, Euskalerriko Eskautak Bizkaia, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen 
Koordinakundea (CONGD Euskadi), Gazte Independentistak, Gazte Komunistak, Gazteok 
XXI, Gaztezulo, Goitibera, Hegoa institutua, Herrigintza Gaztea, Ikasle Abertzaleak, 
Ingeniería sin fronteras, Iratzarri, Itaka, Jalgi Hadi Garaipenera, JAW studio, Kale Dor 
Kayiko, Kanpo Zorraren aurkako Legegintzako Herri Ekimena, Kapuko, Kem-Moc, Kiribil, 
Komite Internazionalistak, Kulunkan, LAB, Liga de jóvenes y estudiantes Saharauis, 
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Lokarri, Lurgorri, Medicusmundi, Mugarik Gabe, Oskarbi, Segi, Sortzen, Stop Desahucios-
Bizkaia, Topatu.info, Trikimailu, Yal Lah Gazte Ekimena, Zirikatzen, Zukgua. 
 
2013ko irratsaioen berri izateko, III ERANKINA Irratsaioak ikusi.  
 
4.6. EGK-ri buruzko bideoa 
 

 
 
Deskribapena 
 

Egiten duen lana gazteen artean eta elkarteen artean gizarteratzeko bideoa egin du 
2013an Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak. Bertan, EGK-ren egitura, helburuak eta 
jarduerak azaltzen dituzte profil ezberdinetako pertsonek (EGK-ko langileak, EGK-ko 
elkarteetako kideak eta Administrazioko gazteria teknikariak). Euskarria internet bidez 
zabaldu da, eta jardunaldi eta EGK-ren bestelako jardueratan EGK-ren aurkezpena egiteko 
euskarri gisa balio izango zaio gazte-elkarteen sareari.  

 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua zer den eta zer egiten duen gizarteratzea.  
 
HELBURU ZEHATZAK 

• EGK-ko aurkezpena egiteko bideo-euskarri bat izatea.  
• EGK komunikazio formatu berrietara egokitzea. 

 
Ekintzak  

 
• Gidoia / Ekoizpena / Grabazioa / Edizioa / Zabalpena.  

 
Hartzaileak 

 
• Gazteak.  
• Elkarteak. 
• Administrazioa.  
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Jarraipena eta ebaluaketa 
 

- 220 ikustaldi Youtuben.  
- EGK-k antolatutako jardueratan proiekzioak (Campamento en el Parlamento, 

RECacciona bideo lehiaketaren sari banaketa...).   

4.7. RECacciona, parte hartzeko garaia da! Bideo lehiaketa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskribapena 
 

Gizarte- parte hartzea ikustarazi eta balioan jartzeko abiatu du lehiaketa hau 
EuskadikoGazteriaren Kontseiluak, baita gazteen artean elkartegintza sustatzeko ere.  
 
Lehiaketaren gaia honako hau izan da: “RECacciona, parte hartzeko garaia da”. Bideoek 
parte-hartzea eta elkartegintzaren inguruan hitz egin behar izan dute.  
Adibidez, gazteen inplikazioa sustatzeko ideiak, boluntario edo aktibista izatearen balioa 
azpimarratzen duten bideoak eta elkarte, kolektibo eta gizarte mugimenduek gizartea 
eraldatzeko duten garrantzia nabarmentzen duten lanak, hala nola indibidualismoa eta 
konpromiso-ezaren aurrean gizartearen alde gure harri koskorra jartzearen abantailak 
ikustarazten dituzten zintak.  
 
Parte hartzaileei dagokionez, 18 eta 30 urte bitarteko pertsona guztiek hartu ahal izan 
dute parte, bi pertsona edo gehiagok osatutako taldeetan antolatuta. Bideoek gehienez hiru 
minutuko iraupena izan behar zuten, eta euskarak presentzia izan behar zuen lan 
guztietan.  
 
Sariak hauexek  izan dira:  
- Lehenengo saria: 1.000 euro, parte-hartze edo gizarte-proiektu batean parte 
hartzeko*. 
- Ikusleen saria (bozken emaitza): 300 euro, parte-hartze edo gizarte-proiektu 
batean parte hartzeko. 



 

 59www.egk.org

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

- Ikusleentzat saria: 100 euro bidezko merkataritza edo nekazaritza ekologikoko 
saltoki batean gastatzeko (aukeran). 
 
*Zertan erabili zitezkeen lehenengo eta bigarren sariak? 

• Elkarte edo gizarte mugimendu batean ekintzak antolatzeko. 
• Lankidetza proiektu batean parte hartzeko. 
• Bidaia solidario batean parte hartzeko. 
• Brigada batean parte hartzeko. 
• Gaiarekin lotutako ikastaro bat egiteko. 
• Elkarte bati, gizarte proiektu bati edo Gobernuz Kanpoko Erakunderen bati dirua 

emateko. 
• Elkartegintza esperientziaren bat ezagutzeko bidaia egiteko. 
• Elkartruke bat antolatzeko. 
• Kolektibo batentzat materiala erosteko. 
• Gizarte- parte hartzearekin zerikusia duen proiekturen bat gauzatzeko. 
• Eta abar.  

 
www.egk.org atarian irakur daitezkeen oinarrietan jasotzen dira bestelako zehaztapen 
guztiak.  
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazteen parte-hartzea eta mobilizazioa sustatu.   
 
HELBURU ZEHATZAK 

• Parte hartzearen inguruko ikuspuntu eta bizipen ezberdinak jaso eta zabaldu. 
• Gazte-elkarteen lana ezagutarazi.  
• EGK-ren lana zeharka ezagutarazi.  

 
Ekintzak 
 

• Izen emateak: ekainaren 15etik irailaren 15era. 
• Bideoen bidalketa: ekainaren 30etik irailaren 30era. 
• Bozketa eta epaimahaia: urriaren 2tik urriaren 15era. 
• Sari-banaketa: urriaren 18an, EGK-ko Bilboko egoitzan. 

 
Hartzaileak 
 

• Norbanako gazteak.  
• EGK osatzen duten elkarteak. 
• Bestelako gazte mugimenduak.  
• Sare sozialetako jarraitzaileak eta Piztu buletineko harpidedunak (7.500).  

 
Jarraipena eta ebaluazioa  
 
- 40 pertsonek parte hartu dute bideo-lehiaketan, hamar taldetan antolatuta.  
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- 207 pertsonek parte hartu dute bideoen bozketan eta ikusleentzat-sariaren zozketan.   
- 32 pertsonek parte hartu dute sari-banaketa ekitaldian.  
- Guztira, 1.200 ikustaldi baino gehiago izan dituzte bideoek Youtuben. 
- Lehiaketa egin arte elkar ezagutzen ez zuten taldeek elkar ezagutu dute. 
- Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak parte-hartzeari buruzko ikuspuntu eta bizipen 
errealitate ezberdinen berri jaso du.  
- EGK-k ezagutzen ez zituen talde eta gazteen lana ezagutu eta kontaktua ezarri du. 
- Lehiaketak gazteen parte-hartzeari buruzko bideoak eskuragarri ipini ditu sarean, 
errealitate hori ikustarazteko beste tresna bat gizartearen esku jarriz.   
 
 
4.8. #LomZeBroma Twitter lehiaketa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskribapena 
 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak LOMCE hezkuntza legearen aurkako jarrera-hartzea 
adostu du 2013an, Batzorde Iraunkorraren erabakiz. Ondorioz, arau berriaren inguruko 
gazteen ikuspuntu kritikoak jasotzeko lehiaketa gauzatu du Komunikazio Arloak 
Twitterren, azaroaren 26tik abenduaren 10a bitartean. Lehiaketan parte-hartzeko, honako 
ezaugarriak beteko zituen tuit bat idatzi behar zuten parte hartzaileek:  
 
a. #LomZeBroma etiketa izan behar zuen tuitak. 
b. Tuitak @GazteKontseilua-ri aipu egin behar zion. 
c. Tuita jartzen zuen pertsonak, LOMCEaz gustatzen ez zaiona adierazi 
beharko zuen, tonu umerotsuan (txantxa, ironia, txistea, adarra jotzea, 
ziria sartzea, broma...). 
d. Euskaraz zein gazteleraz (ala bietan) izan zitekeen tuita. 
 
Parte hartzaile guztien artean zozketa egin du EGK-k, eta bi sari banatu ditu:  

1. saria: e-book bat ala Elkarren 100€ gastatzeko opari-txartela 
(aukeran). 
2. saria: Elkarren 25€ gastatzeko opari-txartela. 
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Ekintzak 
 

• Oinarrien idazketa / Twitterren eta EGK-ren gainerako sareetan lehiaketaren 
dinamizazioa /  Zozketa / 

 
 
Hartzaileak 
 

• Gazteak.  
• EGK Twitterren jarraitzen duten pertsonak eta elkarteak. 

 
Jarraipena eta ebaluazioa  
 
- 23 pertsonek parte hartu dute lehiaketan.  
- 30 #LomZeBroma baino gehiago sortu dira.   
- EGK-k 30 jarraitzaile berri lortu ditu lehiaketaren epean.  
- EGK-k LOMCEaren aurka duen ikuspuntua gizarteratzeko balio izan du lehiaketak. 
 
 
4.9. Komunikazio kanpainak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskribapena 
 

EGKren ekintza zein EGK-k parte hartzen duen ekimenen hedapena egin.   
 
- Prentsaurrekoak antolatu.  
- Prentsa Oharrak idatzi.  
- Iritzi-artikuluak txertatu.  
- Deialdiak egunkarietako agendan sartzeko kudeatu.  
- Elkarrizketak lotu.  
- Kazetarien eskaerak/proposamenak kudeatu.  
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
EGKren jarduera eta iritziak, bai eta EGK-k parte hartzen duen plataforma eta ekimenen 
jarduera eta iritziak ere, hedabideen bitartez gizarteratu.  
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Ekintzak 
 
Aurten, hauek izan dira Komunikazio arloak egindako kanpaina nagusiak ala kudeatutako 
eskakizunak:  
 

• Hirigintza barneratzailearen aldeko EGK-ren deia (Ahotik At 10 aldizkariaren 
zabalpena). 

• Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak politikariei bidalitako parte-hartze 
galdetegia (GazteEkin prozesuaren zabalpena). 

• Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren Batzarra (Batzorde Iraunkor berria eta 
murrizketen ondorioaK) 

• EtxebizHitza plataformak (EGK barne) Eusko Legebiltzarreko Etxebizitza 
batzordean egindako proposamenak. 

• Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak Legebiltzarreko Gazteria Batzordean 
egindako agerraldia. 

• Euskadiko aisialdi taldeek antolatutako udalekuen iragarpena (EGK-ko 
Astialdi Foroak egindako gidaren zabalpena). 

• Euskadiko aisialdi eskolek antolatutako ikastaroen iragarpena (EGK-ko 
Astialdi Foroak argitaratutako gidaren zabalpena). 

• Campamento en el Parlamento / Kanpalekua Legebiltzarrean topaketak 
• #Sos Gazte Atzerriratuak. ¡Manda tu postal contra el exilio laboral! 
• Gazteak eta etxebizitza. 
• Gazteen errealitate sozioekonomikoa. 
• LOMCE legearen inguruko EGK-ren iritzia. 
• Biolentzia matxista eta gazteak. 
• GazteCapital proiektua. 

 
Hartzaileak 
 
Komunikabideetako irakurle/entzule/ikusleak 
EGK osatzen duten elkarteak eta beste gizarte mugimendu batzuk. 
EGK Internet bitartez jarraitzen duten gazteak eta norbanakoak.  
 
Jarraipena eta ebaluaketa 
 
Prentsa-jarraipen osoa ikusi daiteke lotura honetan:  
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ah6UDujQjmWwdDk5cXFjRm5kNXYxbzNOc3JBRDhDQmc
&usp=sharing  

 
4.10. Beste batzuk. 
     

 
 
 
 
 
 
 

• Bisita txartela berrien diseinua.  
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• GazteCapital prozesuaren aurreprestaketa lana.  
• EGK-ko materialaren kudeaketa lana (ikusi eranskina).  
• Aholkularitza lana (ikusi eranskina). 
• EGK-ko barne koordinazioa: Batzorde Teknikoa, Batzorde Iraunkorra, 

Batzar Orokorra eta EGK-ren legeari buruzko lantaldearen bileretan parte 
hartzea. 

• Memoriak eta plangintzak.  
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5. GAZTE CAPITAL 
 

Urtean zehar, Gasteizko Udalarekin harremanetan egon da EGK Europako Gazte 
Kapitale izateko hautagaitzara aurkezteko asmoz. Udaletik talde motore bat abiatu zen 
eta asmoa Kontseiluak berak hitzarmen baten bitartez prozesu hori kudeatzea zen. 
Azaroan GazteCapital prozesua abiatu zen Gasteizen: aurrekontu falta dela eta, udal 
teknikarien eskariari erantzunez, jatorrizko proiektua moldatu behar izan da (aurten 
aurkezteko aukera baztertu da baina gazte taldea bidean jarriko da).  

 
5.1 Gazte Topa 

 
Gazte Koordinadora bat martxan jarri da 

 
Deskribapena 
 
Gasteizen gazte arloan jarduten duten elkarte ugari daude baina ez dago haien arteko 
komunikaziorako espaziorik. Batzuetan antzeko jarduerak antolatzen dituzte elkarlanerako 
aukera baztertuz. Ondorioz, arlo ezberdinetan (aisialdia, premia bereziak, hezkuntza, 
migrazioa...) jarduten duten elkarteak zirkulo itxiak osatzen dituzte eta honek, gazte 
mugimendua saretzea ekiditen du. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazteon ahotsa instituzioetan zein kalean entzunaraztea eta perfil ezberdina duten gazteen 
eta gazte elkarteen arteko ezagutza sustatzea. 
 
HELBURU ZEHATZAK 
• Udaletxeko Gazte Planari ekarpenak egitea 
• Gazte Capitalerako hautagaitza prestatzea 
• Gazte eragileen agenda eta lana koordinatzea 
 
Hartzaileak 
 
• Gasteizko gazteria: Norbanakoek parte hartzeko aukera izango dute nahiz eta elkarte 
batean antolatuak ez egon. 
• Gasteizko gazte elkarteak: Jatorriz gazte elkarteak direnak edo gazte eremuan jarduten 
duten elkarteetako kideek parte hartu ahal izango dute. 
 
Ekintzak  

 
• Talde Motorean parte hartu duten EGK-ko kide diren elkarteekin bilerak egin dira banan- 

bana: 
- Juventudes Socialistas 
- NNGG-BBBB 
- Euskal Herriko Eskautak 

 
• Talde motorea, EGK-ko teknikaria eta udal teknikarien arteko bilerak burutu dira: Gazteek 

gogoz hartu dute proposamena eta lehenengo gazte bilerarako deialdia egiteko lana 
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banatu da (kartela egin, logoa, kartela medio ezberdinetan zabaldu kalean, sare 
sozialetan...- eta aurreragorako komunikazio tresnak proposatu dira –webgunea sortzea, 
unibertsitatera hurbiltzea...).  

 
• Talde motorean elkarte eta norbanako gehiago parte hartzeko lanketa egiten ari da gaur 

egun: 
- Gasteizko gazte eragileak bilatu dira (Elkarteak.info bidez, besteak beste) eta perfil 
ezberdinekoak izateko saiakera egin da (emakume taldeak, atzerritarrak, ikasleak, 
langileak, asanblada informaletakoak, diskapazitatuak...). Orotara, 89 gazte elkarterekin 
harremanetan jartzeko asmoa dago 
 
- Dagoeneko hauekin hitzartu dira bilerak: Txagorritxuko Gazte Asanblada, Asociación 
Cultural Alternativa Juvenil, Ikasle Abertzaleak (Gasteiz), Errekaleorreko okupazio 
mugimendua, Alde Zaharreko ostalari gazteak, Gazteiraultza proiektu komunikatiboa, 
Cruz Roja–gazteak, Ernai, Bilgune Feminista, Gazte Gasteiz, Atseden Eskola, 
Gasteizko gazte gorrak eta Gazte Komunistak. 
 
- Bestalde, elkarte hauekin harremanetan jarri gara bilera egiteko: Setem, Muralismoa, 
Eginaren Eginez, Sexagerian, Gaolachodron, Juventudes ONCE, Zabalganako Gazte 
Asanblada, Aralar gazteak, Sindicato de estudiantes, Amaru, Denbora Bankua Elkartea, 
Korrontxo, Mugarik Gabe, Zentzuz Kontsumitu, Harresiak Apurtuz eta Aranako Eskaut 
taldea.  
 
- “Kulta” ekimenak antolatu duen asanbladara joateko gonbidapena jaso zen 
proposamena azaltzeko bertan. Oraindik data ez da ziurra. Honako kolektiboak egongo 
dira bertan. Teantro, KalekoLan&Fill in, Enelu, Garapen Bidean, Cocina de Guerrilla, 
Pez limbo, Feellingns Colective, Araña del rock, Gauekoak, Chikara, Al di là, Soul 
flavas, Deskolektiboa, Titania teatro, Arrantza Jam y Silum Saoundz. 
  

• Gazte Toparen lehenengo bilera abenduaren 20an egin da 
•  
5.2. Hiruburu 
 
Gazte Topa, gazteria arloko udal teknikariak eta zinegotziak elkartzeko gune bat sortuko 
da. 
 
Deskribapena 
 
EGK-k partehartzeari buruz antolatutako GazteEkin eta Campamento en el Parlamento 
jardunaldietatik eratorritako ondorioetatik abiatuz, gazteria eta instituzioaren arteko 
distantzia handia zegoela mahaigaineratu zen. Bestalde, Gasteizko Udaletik, gazteek 
Gazte Planean parte hartzeko beharra somatzen zen. 
 
Helburuak 
 
HELBURU OROKORRA 
Gazteria eta instituzioaren arteko ezagutza eta konfidantza bultzatzea eta egun dauden 
aurreiritziak gainditzea 
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HELBURU ZEHATZAK 
• Gazte Planari egingo zaizkion ekarpenak zuzenean arduradun politikoekin konpartitzea 
• Udaleko gazteria politiketan gazteen parte hartze aktiboa bermatzea 
• Gazteek udalak eskaintzen dituen partehartzerako tresnak ezagutzea 
• Udalak, gazteek egiten duten lanaren berri izatea 
 
Hartzaileak 
 
• Gasteizko gazteria 
• Gazteria eta partehartze arloan jarduten duten udal teknikariak 
• Gazteria zinegotzia 
• Alderdi politikoetako gazteria arduradunak 
 
Ekintzak  
 
LAN TALDEA MARTXAN JARTZEKO AURRELANA 
 
• Gazte Planeko teknikariarekin eta Gazte saileko zuzendariarekin hiru bilera egin dira: 

-   Elkar ezagutzeko 
-   Proposamen berria aurkezteko 
- GazteCapitalaren proiektua garatzeko ordurarte bildutako gazte taldeari (Talde 
Motorea) proposamen berria helarazteko bilera prestatzeko 
 

• Laudion Noka- Toka prozesua garatzen ari dira eta gazteria udal politiketan parte hartzea 
du helburu. Hori dela eta, haiekin bilera egin da prozesu hau nola garatzen ari diren 
ezagutzeko. 

 
•  Gasteizko gazte elkarteen Datu Basea osatzeko fitxa osatu da eta biltzen diren kolektibo 

guztiei betetzea eskatuko zaie. 
 
• Gasteizko gazteria arloko gaiei eta dinamikei jarraipena egin zaie:  
 

- Aurrekontuen aurkezpen bileran parte hartuz 
- III. Gazte Planaren zirriborroaren aurkezpen bilerara joanez 
- Behatokiak egindako ikerketak aztertuz 
- Aurreko gazte planak eta hauen ebaluazio txostenak aztertuz 
 

• Gazteria zinegotziarekin (Iñaki Garcia) bilera hitzartu da: 
 

- Prozesuaren berri emateko 
- Bere ikuskera ezagutzeko eta ekarpenak jasotzeko 
- Inplikazioa lortzeko 
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6. BAKEA 
 
6.1. BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA 
 
Eusko Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetza Idazkaritzako 
arduradunak EGKrekin harremanetan jarri ziren 2013-2016ko 
bake eta bizikidetza planean parte hartzeko. Plan horretan, 
Gazteria protagonista nagusietako bat da. Arlo hau EGKko 
Batzorde Iraunkorretik aurrera eraman da Eusko 
Jaurlaritzako arduradunekin batera, Jonan Fernandez eta 
Aintzane Ezenarro hain zuzen. 
 
Honako hau da azkenik adostu dena Planeko 17. fitxarako: 
 
 
 
 
Jardun-lerro espezifikoak bultzatzea gazteriaren, kulturaren eta heziketa ez-
formalaren eremuan  
 
1. Ekimenaren deskribapena  
 
Eusko Jaurlaritzak, Gazteria Zuzendaritzaren eta Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusiaren bitartez, akordio bat proposatu nahi dio Gazteriaren Kontseiluari 
plan honen garapenean elkarrekin parte hartzeko eremuak ezartzeko. Akordio-proposamen 
horren oinarria gizarte-, hezkuntza-, etika- eta politika-arloko konpromisoak izango dira. 
Horrenbestez, gazteak beren garaiko protagonistak izan direla, direla eta izango direla 
ulertzen da. Jardun-ardatz hauek izango ditu:  
·Bizikidetzaren, giza eskubideen eta gatazken konponketaren alorreko prestakuntza 
espezifikoko urteko programa sustatzea, “Elkarrekin Bonu Programaren” bidez antolatu 
ahalko dena.  
·Espazio ireki bat sortzea, gazteek eta gazte-taldeek beren testigantza, esperientzia eta 
ikuspegiak bidaltzeko aukera izan dezaten euskarri desberdinetan (argazkiak, bideoak, 
marrazkiak, audioa, ipuinak, poesiak, eskultura…).  
·Elkarte eta gazteen topaketa bat antolatzea, bakearen eta bizikidetzaren gaineko 
ikuspegiak elkar trukatzeko eta iraganeko esperientziak, gaur egun garatzen ari diren 
proiektuak eta etorkizunerako ideiak partekatzeko.  
·Literaturako, antzerkiko, zinemako eta beste diziplina artistiko batzuetako lanei buruzko 
erreferentzia-funtsa sortzea; ikuspegi pedagogikotik begiratuta bakea eta bizikidetza oinarri 
dituen kulturari ekarpena egiteko erabilgarriak izan daitezkeen eta gazteen elkarteen sare 
osoarentzat eskuragarri egongo diren lanak. 
 
2. Helburuak  
 
·Gazteek bakearen eta bizikidetzaren gainean dituzten iritziak eta esperientziak entzun eta 
erantzutea.  
·Gazteriaren eremuan bakearen, bizikidetzaren, kulturartekotasunaren eta giza eskubideen 
aldeko gizarte- eta hezkuntza-arloko konpromisoa partekatzea.  
·Bizikidetza-gatazken tratamendu eraikitzailerako tresnak banatzea gazteen artean.  
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·Bizikidetzako eta gizartea elkartzeko kultura lortzeko baliabide eta aplikazio sortzaileen eta 
artistikoen funtsa sortzea.  
·Sormena, ekintzailetza eta berrikuntza soziala sustatzea gazteen artean bizikidetza-
proiektuei dagokienez.  
 
3. Ezaugarriak eta/edo irizpideak  
 
Bake eta Bizikidetza Plana iragan, orainaldi eta etorkizunera begira eginda dago eta 
hartzaileak, beste batzuen artean, gazteak dira. Asmoa dimentsio desberdinetan ahalegin 
honen partaide senti daitezela lortzea da. Premisa horri dagokionez, honako hauek dira 
irizpide nagusiak:  
·Prestakuntza eskaintzea gazteen elkarte-sarearen eremuan Elkarrekin Bonu Programan 
parte hartzen duten erakundeekin akordioa lortuz.  
·Jardun-eremu horretan hizkuntza sortzaile eta artistiko aplikatuen erabilera sustatzea, 
baita IKTek eta gizarte-sareek eskaintzen dituzten ahalmenena ere.  
·Gazteria Kontseiluarekin lankidetzan, lehentasuna ematen jarraitzea sentsibilitate 
desberdineko gazteen artean bizikidetzako eta askotariko lankidetzako esperientziak 
sustatzen dituzten eskumenei.Gizartea elkartzea helburu  
 
4. Jardun-programa  
 
Ekintzak  Egutegia  
1. ekintza. Akordioa 
prestatzea eta sinatzea 
Gazteriaren Kontseiluarekin.  

·2014ko lehen hiruhilekoan  

2. ekintza. Lau jardun-lerroen 
lehen fasea martxan jartzea:  
-prestakuntza-programa.  
-truke-espazioa.  
-gazte eta elkarteen 
topaketa.  
-erreferentzia-fondoa.  

·2014ko lehen seihilekoan  

3. ekintza. Jardun-lerro 
horiek eguneratu eta 
garatzeko agiria aurkeztea.  

·2014ko azken hiruhilekoan  
·2015eko azken hiruhilekoan 
·2016ko azken hiruhilekoan  

 
EGK eta Bake eta Bizikidetza zuzendaritza arteko plangintza adostu ondoren, bion arteko 
hitzarmena sinatzea falta da, baina hori 2014ean, EGKko Batzar Orokorrak plangintza 
onartu ostean egingo da. 
 
Bitartean, Eusko Jaurlaritzak, Belfast-era joateko gonbitea luzatu dio EGKko presidenteari, 
bertan Bakearen inguruan egin diren zenbait ekimen ezagutzeko aukera emanez. 
 
Beraz, EGKk duela zenbait urte lantzen zuen lan arlo bat berreskuratu du, Bakea.  
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6.2. BESTEAK 
 
2011an zehar Lokarri erakundearekin aurrera eramandako elkarlana kontutan hartuta eta 
Ipar Irlandara egindako bidaiaren ostean, Oinatzak taldeari jarraipena eman zitzaion 
2012an. Talde honetan Lokarriko ordezkariek, EGKko presidenteak  eta hainbat gazteria 
politikoetako ordezkarik hartu dute parte: Alternatiba, Gazte Abertzaleak, Gazte 
Independentistak, Juventudes Socialistas de Euskadi eta EGI. 2012 hasieran Iratzarri ere 
aritu zen taldean lanean, baina haien barne arrazoiak zirela medio, taldea uztea erabaki 
zuten. 2013an, talde horietako asko Batzorde Iraunkorrean daude eta Lokarrirekin 
harremana mantendu da. 
Ekintza berezirik egin ez bada ere, 2013an bi bilera burutu dira Lokarriko gazteria 
arduraduna den Maialen Lizarralderekin. 
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7. PRESIDENTZIA 
 
7.1. BATZORDE IRAUNKORRAREN KOORDINAKETA 
 
Batzorde Iraunkorra EGKren erabaki organoa da, 11 pertsonek osatutakoa. 2 urtetik behin 
hautatzen dira pertsona hauek Batzar Orokorrean, EGKko kide diren elkarteek 
aurkeztutako hautagaien artean. 
 
2013ko martxoan ospatutako Batzar Orokorrean orain lanean dirauen Batzorde Iraunkorra 
hautatu zen. Aukeratutako elkarteak hauek izan ziren: Ikasle Abertzaleak, Lurgorri, 
Gaztetxoak, Gazte Komunistak, Kale Dor Kayiko, Gazte Abertzaleak, Iratzarri, Ezker 
Anitza, Gazte Sozialistak, EGI eta Hezkide Eskola. 
 
Presidentziatik EGK-ko Batzorde Iraunkorraren koordinazio eta dinamizazio lana egin da. 
Erabaki-organo hau gutxienez bi astetik behin elkartu da (opor garaian izan ezik) 
Kontseiluaren eguneroko lanaren gainean egoteko eta momentuko gai garrantzitsuen 
inguruan erabakiak hartzeko. 
 
Urte honetan, berriro ere, Lan Talde Teknikoarekin harremana estuagoa izan zedin eta 
komunikazioa zuzenagoa, Batzorde Iraunkorraren bilera bakoitzera lurralde teknikari bat 
etorri da. Honez gain, 3 bileratik behin Batzorde Iraunkorrak Lan Talde Tekniko osoarekin 
batera ospatu ditu bilerak. Funtzionamendu honek asko errazten du bi organo hauen 
arteko koordinazioa eta informazio trukaketa, eraginkorragoa da. 
 
Batzorde Iraunkorreko kide bakoitzak teknikari batekin harreman zuzena edukitzeko ardura 
du baita ere, hala lan arlo guztien gaineko informazio gaurkotua eduki eta Batzorde 
Iraunkorraren bileretan erabakiak hobeki hartzeko helburuarekin. 
 
Bestalde, Presidentziatik Batzorde Iraunkorra gai guztien inguruan jakinaren gainean 
mantentzeko lana egin da baita bileretatik at ere, telefonoz eta e-postaz nagusiki. 
 
Batzorde Iraunkorraren egituraketa dela eta, partaide gehienak bizkaitarrak direla ikusita 
organo honen bilera gehienak Bilbon egin dira eta bi Gasteizen. Batzorde Iraunkorreko kide 
bakoitzak bere ardura den teknikariarekin egindako bilerak, aldiz, unean uneko beharren 
arabera erabaki da non ospatu. 
 
7.2. LAN TALDE TEKNIKOA 
 
Era berean, presidentea da lan talde teknikoaren arduradun eta koordinatzailea eta aurten 
hainbat aldaketa eman dira. Urte hasieran 9 pertsonek osatzen zuten lan taldea, horietatik 
bakarra jornada osoan, beste bat jornada erdian eta gainontzekoak 3/4etan. 
 
Egoera ekonomikoak eta barne hausnarketak (Indartzen) bultzatuta, aurreko Batzorde 
Iraunkorrak berregituraketa bat proposatu zuen Batzar Orokorrean. 
 
Berregituraketa onartua izan zenez, martxotik aurrera, 4 pertsona geratu ziren: 
komunikazio teknikaria, enplegu eta etxebizitza teknikaria, administraria eta presidentea 
(aurreko hezkuntza teknikaria). 
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Maiatzean, hezkuntza teknikari berria, uztailean parte hartze teknikaria eta azaroan 
Gasteizko parte hartze teknikaria (4 hilabeterako hitzarmen batekin) kontratatu dira. Urte 
bukaeran, CJErekin (Consejo de la Juventud de España) sinatutako hitzarmen bati esker; 
beste pertsona bat 4 hilabetez egongo da lanean EGKko Datu Basea sortzen; hortaz, orain 
8 pertsonek osatzen dute lan taldea. Lan deialdi eta aukeraketa prozesu guztiak 
presidentzia eta Batzorde Iraunkorretik koordinatu dira. 
 
Presidentziatik eta idazkaritza/administrazioaren laguntzaz, Kontseiluko Lan Talde 
Teknikoaren barne koordinazioa eraman da aurrera. 2011ean Arloetako Koordinatzaile 
lanpostua desagertu zenetik, ezin izan da inor kontratatu, eta bi langile hauen artean 
(presidentea eta idazkaria) banatzen da lanpostu honen lan-karga.  
 
Lan Talde Teknikoa hilean behin elkartu da gutxienez (opor garaian izan ezik) lan arlo 
bakoitzean lantzen ari zena eta landuko zena jakinarazi, elkarren artean koordinatu eta 
erabakiak hartzeko. Bilera hauetarako deialdiak egin, gaiordenen prestaketa, bileren 
dinamizazioa eta behar zenean aktak jasotzeko lana presidentziatik egin da. 
 
Honez gain, eta aurretik adierazi bezala, 2 hilabetetik behin gutxi gorabehera, Batzorde 
Iraunkorrarekin batera bilerak egin dira, beharrezko gaiak landu eta informazio trukaketa 
zuzena egikaritzeko. 
 
Lan Talde Teknikoaren bilerak lurraldez lurralde txandatzen joan dira lurraldetasunaren 
oreka mantentzeko, nahiz eta Batzorde Iraunkorrarekin batera ospatutako guztiak Bizkaian 
izan diren. 
 
7.3. BATZORDE EKONOMIKOA 
 
Presidenteak, idazkariarekin eta diruzainarekin (Batzorde Iraunkorreko kidea) batera 
Batzorde Ekonomikoa osatzen du, Kontseiluaren ekonomiaren gainean dagoen lan taldea. 
Hilean behin gutxienez bildu da Batzorde Ekonomikoa diru kontuak eguneratuta 
mantentzeko eta gainontzeko organoak (Batzorde Iraunkorra eta Lan Talde Teknikoa) 
jakinaren gainean mantentzeko. 
 
Martxoan ospatutako Batzar Orokorrean, aurreko B.I.ko diruzainak justifikazio ekonomikoa 
aurkeztu zuen Batzorde honen izenean. 
 
Urte amaiera aldean, bilera bereziak egin ditu Batzorde honek  garai honetan 
administrazioetako aurrekontuak zintzilik egoten baitira eta honek Kontseiluaren egoerari 
eragiten dio, 2014ra begirako plangintzak osatzea zailtzen duelako. 
 
Batzorde Ekonomikoa beti Bilboko egoitzan bildu izan da, eguneroko administrazio lanak 
eramaten dituen pertsona, eta ondorioz dokumentazio guztia eta datu informatizatuak, 
bertan daudelako. 
 
7.4. EGKko BATZAR OROKORRA 
 
2013ko martxoaren 16ean egindako Batzar Orokorraren prestaketa, deialdia eta 
dinamizazioa presidentziatik zuzendu dira, teknikarien eta Batzorde Iraunkorraren 
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laguntzaz. Gainera, aldez aurretik lurraldeka egiten diren prestaketa bilerak ere koordinatu 
eta dinamizatu dira arlo honetatik, aurreko presidentearen eskutik. 
 
Batzarrean bertan dinamizazio eta moderazio lanak egin zituen presidentziak. 
 
Batzarra Gasteizen izan da, Judizmendi Gizarte Etxean. 
 
7.5. “INDARTZEN” PROZESUA 
 
2011ko Martxoan ospatutako Batzar Orokorrean EGK berdefinitu eta berrestrukturatzeko 
“Indartzen” prozesua martxan jartzea adostu zen, Batzarrean aurkeztu ziren hainbat 
proposamenen harira. Hala, Kontseilu ereduaren inguruko hausnarketa eta birdefinizioa 
martxan jarri ziren Kontseilukide diren hainbat teknikari eta elkarteetako kideekin. 
Presidentziak Batzorde Iraunkorra ordezkatzeko ardura hartu zuen prozesu honen baitan. 
 
Horrela, 2012 urtean zehar, Batzorde Iraunkorraren eta prozesu honetako lan taldearen 
arteko zubi lana egin zuen.  
 
2012-2013 bitartean geldirik egon bazen ere, 
prozesua berriro martxan jarri zen eta martxoko 
Batzarra aurretik, ondorio txostena jaso zen.  
 
Batzarrean ondorio txostena onartu zen. 
Ondoren Presidentziak prozesuaren 
dinamizatzaile den erakundearekin azken bilera 
bat egin eta txostenak jasotzen zituen 
proposamenen lehen fasea abiatu zuen B.I.aren laguntzaz. 
 
LEHEN FASEA: 
 
Lehen fase honetan, definitutako estrategietan aurrera egiteko, barne eta kanpo ekintzak 
martxan jarri nahi dira. 
 
Bertan egongo dira beraz:  
 

0.-Abiatu beharreko aldaketa / ekintzen norakoa zehazteko barne hausnarketa uneak, 
aldaketa horiek martxan jartzen hastea eta ekintza zehatzen diseinuari ekin. 
 
1.-kanpo bitartekaritza uneak, non aurreikusitako espazioak abian jarri, eragileekin 
harremana egin, e.a. 
 
2.-Indartzen ezagutzera eman. 
 
3.-Lehen kudeaketa plana burutu. 
 
4.-Antolaketaren egokitzea.  
 
5.-Lan taldeen arteko antolaketaren inguruko hausnarketa. (Batzorde Iraunkorra, talde 
teknikoa, espazioak, parte hartze aukerak) eta zerbitzu katalogoa. 



 

 73www.egk.org

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

 
6.-Kontseilukideen parte hartze aktiboa sustatu. 
 
7.-EGKko lege berri batek jaso beharko lukeenaren inguruko zehaztapena eta 
adostasuna.* 
 
8.-Mahai interinstituzionalaren sorrera eta zehaztapena. (egitekoekin hasi) 
 
9.-Gazte errealitatearen inguruko analisia: kolektiboak, sareak, antolakundeak, 
egitasmoak EAE mailan (neurri txikiago batean Nafarroa eta Iparralden) 
 
10.-Aurrekontu beharren inguruko analisia, sarreren dibertsifikazioa. Finantzaketa eta 
ekonomia kudeaketa plana. 
 
11.-Lehen tarteko ebaluaketa. 

 
*Urte bukaeran, Indartzenen lehen faseko puntu garrantzitsuenetako bat lantzeari ekin 
zaio: EGK Legearen azterketa. Topaketa abenduaren 2an ospatu zen Bilbon. 
 
Indartzen prozesuko bilera guztiak Bilbon izan dira, Batzarra prestatzeko lurralde bilerak 
kenduta. 
 
 
7.6. EBALUAZIOA ETA PLANGINTZA 
 
Presidentziatik koordinatu da urteko memoria egikaritu eta egindakoaren ebaluazioa 
aurrera ateratzeko lana, bai Lan Talde Teknikoarekin eta baita Batzorde Iraunkorrarekin 
ere. Honez gain, hurrengo urterako plangintzaren bateratzea eta koordinatzea ere arlo 
honetatik bideratu da.  
 
Honetarako bi organoekin (Batzorde Iraunkorra eta Lan Talde Teknikoa) mantentzen diren 
ohiko bilerak baliatu dira. Gainera, e-posta eta ftp zerbitzari bat erabilita presidentea 
arduratu da dokumentu guztiak bateratu eta formatua emateaz, idazkariaren laguntzarekin. 
 
Aurten lehen aldiz: memoria eta plangintza egutegia finkatu dira; bi lan taldeei ebaluaketa 
taula bat bete arazi zaie (BI eta LTT); eta 2014rako plangintzarako deialdi irekia egin da.  
 
 
7.7. ORDEZKARITZA 
 

7.7.1.IRUDI PUBLIKOA 
 
Presidentziatik medioen aurrean hainbat agerpen egin dira gai desberdinak jorratzeko. 
Prentsa idatzian, irratian eta telebistan azaltzeaz gain, hainbat iritzi artikulu eta erreportai 
ere idatzi dira gazteriarekin zerikusia duten gaien inguruan. 
 
Puntu hau KOMUNIKAZIOA atalean azaltzen da era zabalagoan. 
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7.7.2. EUSKO LEGEBILTZARRA 

 
Martxoko Batzarraren ostean, EGKren iazko memoria eta asmo eta lan-ildoen berri eman 
zitzaion Gazteria eta Kultura Batzordeari Legebiltzarrean. Agerraldira, presidentea, 
diruzaina eta komunikazio teknikaria joan ziren. 
 
Horrez gain, azaroaren 19an, EJko Gazteria Zuzendariak komisio berean III. Gazte 
Planaren inguruan egindako agerraldira gonbidatua izan zen presidentea. 
 
Komisio honetako dinamikari esker, Eusko Legebiltzarreko zenbait legebiltzarkiderekin 
harremanak egon dira eta EGKko ekintzetan euren parte hartzea lortu da. 
 
Azkenik, beste atal batzuetan aipatu den moduan, Etxebizitza ponentzia eta EGKk berak 
antolatutako “Campamento en el Parlamento” ekimenetan parte hartu du presidenteak 
harrera, aurkezpen eta dinamizazio lanak egiten. 
 
2013ko abenduan, Gazteria eta Kultura Batzordeko legebiltzarkide batek EGKko 
presidentearen agerraldia eskatu du III. Gazte Planaren inguruan erantzuteko. 
 

7.7.3. EUSKO JAURLARITZA 
 
Presidentea Gazteria Zuzendariarekin hainbatetan elkartu da, EGKren egunerokoaren berri 
emateko, EJko beste sail batzuekin harremana lortzeko, aurrekontuen gainean hitz egiteko, 
Astialdiko Hezkuntzari dagozkion berriak eskatzeko, III. Gazte Planaren markoa 
ezagutzeko, egoitzen hobekuntzen inguruan aritzeko, EGKko jardunaldietara gonbidatzeko 
e.a. 
 
Zuzendariarekin harreman zuzena eta etengabekoa izateaz gain (aurrez aurre, telefonoz, 
postaz), Gazteria zuzendaritzako hainbat teknikarirekin elkarlan handia egon da, gehien 
bat zerbitzu buruarekin. 
 

7.7.4. FORU ALDUNDIAK 
 
EGKk Aldundiekin dituen harremanak eta elkarlana mantentzeko ahalegina egin da. Batez 
ere hitzarmenen inguruan eztabaidatzeko bildu da urtean zehar presidentea bertako 
Gazteria Zuzendari eta teknikariekin. Arabako Aldundiarekin 2012an ez bezala, hitzarmen 
bat adostea lortu da. Bizkaiarekin lau urterako lotuta zegoen hitzarmena berritzeko garaian, 
baldintza beretan lotu da. Gipuzkoaren kasuan, aurrekoetan bezala, urte baterako 
hitzarmena lotu da. Hiru Aldundiekin hainbat jarraipen bilera egin dira adostutako 
konpromisoen jarraipena eraman ahal izateko. Guzti hau Presidentziatik egin da, Lan 
Taldearen laguntzaz.  
 
Tarteka, hitzarmenetan jasotzen ez ziren Aldundien eskaerei erantzun zaie: BFA 
antolatutako Gazte Enpleguaren inguruko topaketa esate baterako. Presidenteak mahai 
inguru batean parte hartu zuen Euskalduna Jauregian. 
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7.7.5. GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA 

 
2013an lehenengoz EGK Gazteen Euskal Behatokiarekin elkartu da gai ezberdinen 
inguruan eztabaidatzeko eta etorkizunerako elkarlan posibleak aztertzeko. 
 
Ondorioz, zenbait teknikarik Behatokiak antolatutako prestakuntza saioetan parte hartu 
dute eta era berean, Behatokiko arduradunak, EGKko jardunaldi batean parte hartu du. 
 

7.7.6. BATZAR NAGUSIAK 
 
Aurten, Arabako eta Gipuzkoako Batzar Nagusietan egon da EGK. 
 
Presidentea eta presidente ordea Arabako BNtako gazteria komisioan agerraldia egin 
zuten. 
 
Ondoren, abendua hasieran bertako hainbat talderekin bilerak egin dira egoera salatu eta 
EGKren egonezina eta ikuspegia azaltzeko. Bilera guzti hauek Presidentziatik abiatu dira. 
 

7.7.7. ALDERDI POLITIKOAK 
 
2013an zehar, alderdi politiko ezberdinekin bilerak egin dira, batik bat, lan ildo 
estrategikoetatik abiatu den lanarekin lotuta, baita aurrekontuen inguruan, lurraldeetako 
gazteria politiken inguruan e.a. 
 

7.7.8. BESTE ERAKUNDEAK 
 
2013an Gazteria politiketan eta gazteekiko lanean diharduten beste zenbait eragilerekin 
ere kontaktu zuzena eta jarraia eduki da Presidentziatzik. Hala nola: Nafarroako Gazte 
Kontseilua, Espainiako Gazte Kontseilua, Euskadiko Eskola Kontseilua, Haurrak eta 
Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala, Boluntariotzaren Euskal Kontseilua, 
Bake eta Bizikidetza Zuzendaritza… 
 
Horiez gain, EGKk hainbat entitaterekin (EGK barruko eta kanpokoak) elkarlana sustatu du 
presidentearen bitartez: Udako Euskal Unibertsitatea, Gaztepolis, Bai Euskarari...  
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8. MATERIAL ETA GELEN LAGAPENA  ETA AHOLKULARITZA 
 
8.1 MATERIAL ETA GELEN LAGAPENA 
 
DESKRIBAPENA 
 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko egoitzetan material lagapen zerbitzua eskaintzen diegu gazte 
elkarte eta kolektibo ezberdinei. 
 
2013 URTEKO ONURADUNAK: 
  

KALE DOR KAYIKO: apirilaren 9an argazki eta bideo kamera erabili zuten Herri ijitoaren 
nazioarteko egunean erabiltzeko. 

 
GEU ELKARTEA: apirilaren 19an karparen erabilpena egin zuten www.hirinet.net -en lehen 
urteurrena ospatzeko; hau Gasteizko Andre Maria Zuriaren Plazan burutu zen.  
 
GAZTETXE: apirilaren 20an karpa erabili zuten Gaztetxearen urteurrena ospatzeko antolatu 
zuten Bazkari Herrikoia burutzeko Gasteizko Alde Zaharrean. 
 
EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA: apirilaren 27 eta 28 bitartean karpa erabili zuten 
Otxarkoagako haurren jardunaldiak ospatzeko. 

  
GAZTE ETA IKALSE SAHARAUIEN ELKARTEA: Bilboko EGK-ko egoitzan dagoen batzar 
aretoa erabili zuten apirilaren 28an Saharaui herriaren inguruko dokumentala proiektatzeko. 

  
 ASTIALDI SAREA: Bilboko EGK-ko egoitzan dagoen batzar aretoa erabili zuten 
ekainaren4an bilera bat egiteko. 

 
 ENBA SINDIKATUA: maiatzaren 17an karpa erabili zuten jaialdi bat antolatzeko. 
  

KALEDOR KAYIKO: maiatzaren 20 eta 27 bitartean EGK-ko megafonia erabili zuten haiek 
antolatutako jardunaldi batzuetan erabiltzeko. 
 
ASTIALDI FOROA-Bizkaia: ekainaren 12an, megafonia, mahai bat eta material ezberdinan 
erabilera egin zuten udako eskaintza ezagutzera emateko  Bilboko Arriaga plazan antolatu 
zuten ekitaldia antolatzeko. 
  
ASTIALDI FOROA-Araba (Euskalerriko Eskautak Araba, Atseden Eskola, Arduradun 
Eskola, Cruz Roja Álava, Azterlariak...): ekainaren 13an, megafonia, mahai bat eta material 
ezberdinan erabilera egin zuten udako eskaintza ezagutzera emateko Gasteizko Arka 
antolatu zuten ekitaldia antolatzeko.  

 
HALA BEDI irratia: ekainaren 14 eta 17 bitartean karpa erabili zuten elkartearen urteurrena 
ospatzeko Gasteizko Foruen Plazan.  
 
DONOSTIAKO PIRATAK: Ekainaren 8an Donostiako EGK-ko egoitzan dagoen bilera gela 
erabili zuten Astialdi Taldeekin zuten batzarra egiteko. 

 
DONOSTIAKO PIRATAK: Ekainaren 29an Donostiako EGK-ko egoitzan dagoen bilera gela 
erabili zuten Astialdi Taldeekin zuten batzarra egiteko. 
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HEGOTRAIAK-El Pilarreko Astialdi taldea: Uztailaren 3tik uztailaren 30era bitartean 
sorgailu elektrikoaren erabilpena egin zuten haiek antolatutako udalekuetan.  
 
 DONOSTIAKO PIRATAK: Uztailaren 6an Donostiako EGK-ko egoitzan dagoen bilera gela 
erabili zuten Astialdi Taldeekin zuten batzarra egiteko. 
 
IRATZARRI elkartea: Irailaren 14an proiektorea erabili zuten haien asamblea batetan 
erabiltzeko. 
 
ELKARREKIN-Apoyo mutuo: irailaren 14an Gasteizko EGK-ko bulegoa erabili zuten 
elkartea berpizteko eta 21ean RECacciona lehiaketara aurkeztu zuten bideoa prestatzeko.  
 
ATSEDEN TALDEAK: irailaren 21ean sorgailu elektrikoa erabili zuten astialdiko ekintza bat 
aurrera eramateko.  
 
URTXINTXA ESKOLA BIZKAIA; Bilboko EGK-ko egoitzako bilera gela erabili zuten urriko 
astearte eta ostegun arratsalde guztietan ikastaro batzuk emateko. 
 
GAZTE ETA IKASLE SAHARAUIEN ELKARTEA: Bilboko EGK-ko egoitzan dagoen batzar 
aretoa erabili zuten urriaren 5ean batzar bategiteko. 

 
ASOC. JUNIOR EMPRESA: urriaren 11n Donsotiako EGK-ko egoitzan dagoen batzar gela 
erabili zuten bilera bat antolatzeko. 
 
GAUEKOAK: azaroaren 29 eta 30 bitartean karpa erabili zuten Kulta, kultura elkarteen 
jaialdia burutzeko. 
 
EUSKAL INTERKULTURA: abenduaren 14an Bilboko EGK-ko egoitzan dagoen bilera gela 
eta proiektorea erabiliko dute batzar bat antolatzeko. 

 
KALEDOR KAYIKO: abenduaren 13an Donostiako EGK-ko batzar gela erabiliko dute bilera 
bat antolatzeko.  
 
DONOSTIAKO PIRATAK: abenduaren 13an Donostiako EGK-ko batzar gela erabiliko dute 
bilera bat antolatzeko.  
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8.2 AHOLKULARITZA 
 
 
DESKRIBAPENA:  
 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak gazte eta gazte elkarteei aholkularitza eskaintzen die. 
 
2013 URTEKO ONURADUNAK: 
  
  

GAZTE ETA IKASLE SAHARAUIEN ELKARTEA: elkarte honetako ekintzen zabalpenaren 
inguruko aholkularitza. 
 
IXUXÚ ELKARTEA: elkar ezagutzeko batzarra eta aldi berean, ekintzen zabalpenaren 
inguruko aholkularitza. 

 
EUSKAL HERRIKO NONBAIT: Oionen euskeraren berreskurapenaren inguruko esfortsuen 
ikus-entzuneko lanen zabalpenaren aholkularitza.   
 
HAALY-PULAR HIZKUNTZAREN ARABAKO MINTZALAGUNEN ELKARTEA: lokal 
publikoen erabileraren, elikagai bakuen eta zabalpen ekintzen inguruko aholkularitza.   
 
GURASOAK: Bizkaiako, Arabako eta Gipuzkoako astialdi elkarte bolondresen udako 
ekintzen eskaintzen inguruko aholkularitza. 
 
GAZTE ETA NERABEAK: Gazte Txartelaren eta udako ekintzen inguruko aholkularitza.  
 
GAZTERIA. GASTEIZKO UDALA: gazteria eta etxebizitza jardunaldien inguruko 
aholkularitza (hainbat bileretan) eta PGOUren inguruko saio baten dinamizazioa. 
 
AZ PROZESU PARTE-HARTZAILEAK: Gasetizko Udalarentzako parte-hartze eta 
prestakuntza bertan behera gelditu zen gazteria eta etxebizitzaren inguruko jardunaldirako. 

 BILDU GASTEIZ: proposatutako enplegu neurrien inguruko on-line kontsulta. 

 LANBIDE: plan estrategikoarenn inguruko kontsulta eta ekarpenak (on line) 

HIRETU HIRIA GASTEIZ: Ikastalde bat dinamizatzeko baliabideen inguruko kontsulta.  

EHBILDU: etxebizitza legea, parlamentuan gazteria eta enpleguaren inguruan 
eztabaidatzeko zuzenketen inguruko kontraste eta alderaketa. 

 ARTE NIGERIANO ELKARTEA: elkartea eratzearen inguruko kontsulta. 

 KALEXKA ELKARTEA: gazte ez emantzipatuen ikerketaren inguruko kontrastea. 

GAZTEAK MAILA PERTSONALEAN: ONGD eta boluntariotzaren inguruko aholkularitza 
eta informazioa. 

 INTERACCION ELKARTEA: kontsulta eta holkularitza EGK-ko lan-taldeetan parte-hartzeko 
 eta EGK-ko partaide izateko. 
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 GAZTE ETA NERABEAK: aisialdiko eskolek antolatzen dituzten ikastaroen inguruko 
 kontsulta ezberdinak (telefonotik, helbide elektronikotik eta modu presentzialean).  

 ELKARTE EZBERDINAK (Kooperaktiboa, Foja Jóvenes Negros…) : espazioen erabilera 
 eta lagapenaren inguruko kontsultak. 

 UGT- Gazteria: elkarte berri bat sortzeko beharrezkoak diren estatutuen ereduen  inguruko 
 kontsulta. 
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9. EGK-KO KUDEAKETA EKONOMIKO ETA ADMINISTRATIBOA  
9.1  BATZARREAN ONARTUTAKO 2013RAKO AURREKONTUA 
 

SARRERAK
EUSKO JAURLARITZA 179.500,00 €
Eusko Jaurlaritza. Zuzenekoa 173.500,00 €    
Eusko Jaurlaritza. Zuzenekoa. Inbertsioak 6.000,00 €        
ALDUNDIAK 67.553,00 €
Bizkaiko Foru Aldundia. Gazteria 42.000,00 €      
Gipuzkoako Foru Aldundia. Gazteria 25.553,00 €      
Arabako Foru Aldundia. Gazteria -  €                 
BEREZKO DIRUSARRERAK 9.500,00 €
Finantziar Ondasunak 500,00 €           
Foroetan, Kurtsoetan partehartzeagatik dirusarrerak 1.000,00 €        
2013 urteko kontseilukideen kuotak 5.000,00 €        
Eusko Jaurlaritza (Gazte Txartelako publizitatea) 3.000,00 €        
GUZTIRA 256.553,00 €

GASTUAK
1.- OROKORRAK 118.046,78 €
1.1.LANGILE OROKORRAK 88.371,78 €     
Koordinazio Nagusia (Presidentzia) (3/4 enero-marz/abril-dic com 36.159,29 €     

27.755,83  €  Soldata gordina
8.403,46 € EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

Administraritza (lanaldi osoa) 43.515,07 €     
33.243,31  € Soldata gordina

10.271,97 €  EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza
Garbiketa Zerbitzua 8.697,42 €       
Bizkaia 4.672,98 €        

3.494,43 € Soldata gordina
1.178,55 €  EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

Gipuzkoa 2.799,72 €        
Araba 1.224,72 €        
1.2. EGITURA ETA KUDEAKETA 29.675,00 €     
Kopiagintzak 1.000,00 €        
Bidalketak 100,00 €           
Bulego materiala eta informatika 400,00 €           
Teléfonoa, faxa eta interneta 5.000,00 €        
konponketak eta mantenua 4.500,00 €        
Horniketak 5.000,00 €        
Gestoritza 2.600,00 €        
Bestelakorik 200,00 €           
Langileen osasunaren zainketa 1.000,00 €        
Inbertsioak 6.000,00 €        
Batzorde Iraunkorra 1.800,00 €        
Batzorde Teknikoa eta barruko koordinazioa 1.350,00 €        
Harpidetzak 125,00 €           
Entitate batzuetan parte hartzeko kuotak 350,00 €           
EGK-ko batzarra 250,00 €           
Langileen formakuntza 0,00 €
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2. LAN ARLOAK ETA PROIEKTUAK 138.506,22 €   
2.1 LURRALDEETAKO KOORDINATZIOA 13.556,01 €     
Gipuzkoako koordinazioa (3/4 enero-marzo) 6.606,08 €       

5.133,05 € Soldata gordina
 1.473,03€ EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

 Bizkaiko koordinazioa  (3/4 enero-marzo) 6.849,93 €       
5.376,90 € Sueldo bruto

1.473,03 € EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza
Proiektuak 100,00 €          
2.2. KOMUNIKAZIOA 41.710,86 €      
Komunikazio teknikaria (3/4 ene-marz / abril-diciem + 5%) 25.810,86 €     

19.392.18 € Soldata gordina
6.418,68 € EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

Proiektuak 15.900,00 €     
2.3. JUSTIZIA ETA BERDINTASUN BALDINTZAK 5.083,44 €        
Justizia eta Berdintasunerako teknikaria (1/2 jornada hasta 4.983,44 €       

3.952,31 € Soldata gordina
1.031,13€ EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

Proiektuak 100,00 €          
2.4. ENPLEGUA ETA ETXEBIZITZA 28.681,65 €     
Enplegua eta Etxebizitza teknikaria   (3/4 ene-marz / abril-di 24.581,65 €     

18.468,58 € Soldata gordina
6.113,07 € EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

Proyectos 4.100,00 €       
2.5. HEZKUNTZA 29.066,65 €     
Hezkuntza teknikaria  (3/4 ene-marz / abril-diciem + 5%) 24.581,65 €     

18.468,58 € Soldata gordina
6.113,07 € EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

Proyectos 4.485,00 €       
2.6 PARTAIDETZA 9.292,59 €       
Partaidetza teknikaria (desde sept 3/4) 8.292,59 €       

6.230,35 € Soldata gordina
2.062,24 € EGK- ordaindutako Gizarte Segurantza

Proiektuak 1.000,00 €        
2.7 EGK INDARTZEN 1.000,00 €        
EGK Indartzen prozesua 1.000,00 €        
2.8 BESTE PROIEKTU BATZUK 10.115,02 €      

10.115,02 €      
GUZTIRA 256.553,00 €     
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9.2  KONTROL EKONOMIKORAKO BATZORDEA 
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9.3  2013ko EGK-ko BALANTZE EKONOMIKOAEN IRUZKINAK 

 
 
Hasteko, aipatu beharra dago EGK-ko Presidentea, diruzaina eta administraria EGK-ko 
aurtengo kontabilitatea aztertzeko, berrikusteko eta behar diren aldaketak egiteko 
maiztasunez bildu garela. Hauek Batzorde Iraunkorrean onartuak  izan dira. 
 
2013. urteko aurrekontuan hainbat aldaketa eman dira.  
 
Azken hiru urteotan Eusko Jaurlaritzak EGK-ko dirulaguntza nominatiboan egindako 
murrizketengatik  (ia %50a) eta ondorioz EGK-k zeukan egoera ekonomiko larria dela eta, 
aurreko Batzorde Irarunkorrak EGK-ko Batzarrari berregituratzeko proposamen bat 
aurkeztu zion. Hau gehiengo osoaz onartuta izan zen. 
 

EGK-ko Batzarra burutu egin zen momentuan, oraindik Eusko Jaurlaritzako aurrekontuak 
onartuak ez zeudenez, Kontseilurako ezinbestekoa den dirusarrera airean zegoen (Eusko 
Jaurlaritzak jarduera arruntetarako ematen digun dirulaguntza nominatiboa, hain zuzen 
ere) Batzarra ospatu baino bi egun lehenago, Eusko Jaurlaritzako aurrekontuen proiektua 
aurkeztu zen. Honetan  EGKrentzat 184.000€ agertzen ziren (2012an emandakoa baino 
10.500€ gehiago) Ziurgabetasun honekin, Batzorde Iraunkorrak 2013rako 256.553€etako 
aurrekontu bat aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzako dirulaguntzaren kopurua aurreko urtekoa 
bezalakoa (173.500€) izango zela aurreikusiz. Horretan, 10.115€ geratzen ziren inolako 
proiektuei egotzi gabe Eusko Jaurlaritzako dirulaguntzaren zain. Hau aurreikusitakoa baino 
txikiagoa izatekotan, onartutako berregituratzearen ondorioz bukatutako kontratuen 
kitapenetarako eta  ezusteko beste beharretako gordeko zen. 
 
Azkenean, aurkeztu eta onartutako 2013rako aurrekontuan aldaketak egon dira. 
 
Jarraian, EGk-ko azken Batzarrean onartutako aurrekontuari buruzko azalpen eta aldaketa  
garrantzitsuenak azaltzen dizkizuegu  bai diru-sarreretan zein gastuetan. 

 
 
SARRERAK: 
 
Diru sarrerei dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak, 
aurrekontuen luzapenaren ostean 173.500,00 €etan mantendu zuen dirulaguntza 
nominatiboa eta hornikuntzei zuzendutakoa 6.000 €etan. 
 
Geroago, dirulaguntzen agindu baten bitartez, Gazteria eta Kirol Zuzendariak 
10.500€tako dirulaguntza bat eman zigun “EGK Indartzen” proiektua aurrera eramateko. 
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2012 urtean, Bizkaiko Foru Aldundiko Gazteria Zuzendaritzarekin hitzarmen berri bat 
sinatu genuen. Kasu honetan, hitzarmena lau urtekoa zen (2012-2015), urte bakoitzerako 
42.000,00€ izanik. 
 
Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin  beste hitzarmen bat sinatu genuen. Hitzarmen 
hau 2013. urteko abenduaren 31an bukatu da. 2013rako 25.553,00 € jaso genuen. 
 
Azkenean eta negoziazio batzuen ostean, Arabako Foru Gazteria Erakundearekin 
2.700,00€tako hitzarmen bat sinatu genuen “Campamento en el Parlamento”ko aldi bereko 
finantzaketarako. 
 
Aurreko Batzarrean aurreratu genizuen moduan, Youth in Action-etik (Injuveren bitartez) 
13.704,58€tako dirulaguntza bat eman ziguten “Kanpalekua Legebiltzarrean” proiektua 
garatzeko 5.1 Arloaren barruan “Gazte eta  arduradun politikoen arteko topaketak” 
 
Urrian, Gasteizko Udalarekin 8.500€tako hitzarmen bat sinatu genuen (2013rako 
4.559,37€ eta 3.940,63€ 2014rako) Udaleko gazte politiketan parte hartzeko prozesu 
bat aurrera eramateko. Hitzarmen honen iraupena otsailaren 20an bukatu da. 
 
EGK-ko kide diren elkarteen kuotei dagozkionean, azkenean jaso den diru kopurua 
aurrekontuan zehaztutakoa baino txikiagoa izan da, elkarte batzuek ordaindu behar duten 
kuota ordaindu gabe daukatelako. 2013an kobratutako kuotak 3.029,04 €koak izan dira eta 
aurreko urtekoak 1.520,28 €koak. 
 
Finantza-interesen atala, positiboa izan dela azpimarratu behar da, EGK-k ia une 
guztietan bere kontu korronteetan likidezia mantendu du eta.  
 
Ikastaroen, foroen... bidez izandako diru sarrerak EGK-ko Teknikariek ikastaroren 
batean parte hartu izanaren ondorioz jasoak izan dira.  
 
Gazte Txartelako diru sarrerei buruz, Eusko Jaurlaritzak EGK-ko web orrian honen 
publizitatea sartzegatik ordaindu zigun. 
 
GASTUAK: 
  

Langilegoaren gastuei dagokionez, Batzarretik maiatzeko erdialdera arte Itsaso Andueza 
presidentziako beharrak Hezkuntzako Arlokoekin batera egiten zituela aipatu behar da. 
Denbora honetan zehar, EGK-k tekniko baten kostua aurreztu zuen. Maiatzaren erdialdean 
Hezkuntza Teknikari berri bat kontratatu zen. Pertsona honen hilabete bateko kostua 
Injuveko dirulaguntzarekin ordaindu zen eta beste hilabe batekoa Arabako Gazteriaren 
Foru Erakundeko dirulaguntzarekin. Egoera berri honen aurrean, maiatzaren bukaeran, 
bukatutako kontratuen likidazioak egin eta gero, Batzorde Iraunkorrak  aldez aurretik 
onartutako kontuak ikusita, aurrera eraman zitekeela ikusita, ekainetik aurrera eta 
abenduaren 31ra arte ¾-eko lanaldia zeukaten langileek hasierako lanaldira (lanaldi 
osora), itzultzea eta partehartze teknikarirako kontratazioa irailetik uztailera (lanaldi osoan) 
aurreratzea erabaki zen. 
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Gasteizko Udalarekin sinatutako hitzarmena aurrera eramateko, teknikari berri bat (3/4 
lanaldian) kontratatu zen hitzarmenean agertzen zen moduan. 
 
Presidentearen gizarte segurantzan 390€ gutxiago gastatu izanda, diru hori langileen 
formakuntzan – hobaria emandako ikastaroak- agertzen da. 
 
Azpiegitura eta kudeaketa gastuak, orokorrean aurreikusitakoa baino txikiagoa izan da. 
Karpa eta EGK-ko Donostiako bulegoko telefonogunearen konponketak direla eta, 
Konponketa eta mantenuan aurreikusitako gastua zerbait handiagoa izan da. Aurten 
lehenengo aldiz, Batzorde Iraunkorrerako erantzunbeharreko seguru bat kontratatu egin 
da. 
 
Jardueren eta ildo estrategikoen gastuei dagokionez, Batzarrak onartutako 
aurrekontuan aurreikusita ez zeuden diru-sarrera guztiak atal honetan gastatu direla 
azpimarratu behar da. Memorian urtean zehar garatu diren aurrekontutik abiatutako 
ekintzen berri jasotzen da. 
 
Amaitzeko, diru iturriak 287.219,71€-koak eta gastuak 284.454,36 €-koak izanik, 2.765,35 
€tako (%0,99) soberakina egon da. Diru kopuru hori, EGK-ko ornidura-funtsara pasako da, 
(aurreko urteetako dirusarrera eta gastuen arteko desberdintasun positiboak) iaz horretatik  
10.420,31€ gastatu behar izan genituela azpimarratuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 2013ko EGKko  BALANTZE EKONOMIKOA 
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DIRUSARRERAK JASOTAKOA

EUSKO JAURLARITZA 190.000,00 €

Eusko Jaurlaritza. Zuzenekoa 173.500,00 €

Eusko Jaurlaritza. Zuzenekoa. Inbertsioak 6.000,00 €

Eusko Jaurlaritza. Gazteria. EGK Indartzen 10.500,00 €

ALDUNDIAK 70.253,00 €

Bizkaiko Foru Aldundia. Gazteria 42.000,00 €

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gazteria 25.553,00 €

Arabako Foru Aldundia. Gazteria 2.700,00 €

YOUTH IN ACTION 13.704,58 €

Injuve (Youth in acción) 13.704,58 €

UDALA 4.559,37 €

Gasteizko Udala 4.559,37 €

BEREZKO DIRUSARRERAK 8.702,76 €

Kontseilukideen kuotak 4.549,32 €

Finantziar ondasunak 733,44 €

Foroetan, kurtsoetan,… parteharrtzeagatik dirusarrerak 450,00 €

Eusko Jaurlaritza (Gazte txartelako publizitatea) 2.970,00 €

GUZTIRA 287.219,71 €                       287.219,71 €

GASTUAK Gastuen zehaztapena ERABILIA

1.- GASTU OROKORRAK 115.685,54 €     

1.1. LANGILE OROKORRAK 85.937,07 €      
Koordinazio Nagusia (Presidentzia) 34.584,42 €       

20.049,60 €  Soldata gordina 26.732,68 €                         

6.636,41 €  EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 7.851,74 €                           

Administratiba 43.654,86 €       

33.728,40 €  Soldata gordina 33.363,00 €                         

10.422,21 € EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 10.291,86 €                         

Garbiketa Zerbitzuak 7.697,79 €         
Bizkaia 4.679,89 €         

3.545,85 € Soldata gordina 3.507,10 €                           

1.198,44 €   EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 1.172,79 €                           

Gipuzkoa 1.793,18 €         

Araba 1.224,72 €         

1.2  EGITURA ETA KUDEAKETA 29.748,47 €      

Kopiagintzak 664,63 €            

Bidalketak 79,11 €              

Bulego materiala eta informatika 455,85 €            

Telefonoa, faxa eta interneta 4.436,63 €         

Konponketak 4.937,56 €         

Horniketak 5.548,61 €         

Gestoritza 2.874,98 €         

Bestelakorik 147,12 €            

Inbertzioak 6.007,84 €         

Langileen osasunaren zainketa 933,11 €            

Batzorde Iraunkorra 1.129,76 €         

Batzorde Teknikoa eta barne koordinazioa 584,86 €            

Harpidetzak 105,00 €            

Entitate batzuetan parte hartzeko kuotak 403,35 €            

EGK-ko batzarrak 147,78 €            

Batzorde Teknikorako formakuntza 390,00 €            

B.Irako Erantzukizun Zibilarako Asegurua 902,28 €            
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2. LAN ARLOAK ETA PROIEKTUAK 168.768,82 €    

2.1 LURRALEETAKO KOORDINAZIOA 15.583,42 €      

Bizkaiko koordinazioa 7.748,19 €         

18.738,00 €  Soldata gordina 6.226,06 €                           

6.202,32 € EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 1.522,13 €                           

Gipuzkoako Koordinazioa 7.742,97 €         

18.738,00 €  Soldata gordina 6.220,84 €                           

6.202,32 € EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 1.522,13 €                           

PROIEKTUAK: 92,26 €              

Lurraldeko lana 92,26 €              

2.2 KOMUNIKAZIOA 45.801,90 €      

Komunikazio teknikaria 30.726,95 €       

19.674,90 € Soldata gordina 23.201,90 €                         

6.512,40 €  EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 7.525,05 €                           

PROIEKTUAK: 15.074,95 €       

Berriz berri 8.639,71 €         

EGKko web-a 590,75 €            

Komunikabideekin kanpoko komunikazioa (EGKko eskuorria) 646,62 €            

Gazte Borraste 166,00 €            

Bideo Lehiaketa:RECacciona: parte hartzeko garaia da 2.799,42 €         

Komunikazio euskarria: EGK-ko materiala liburuxka  1.022,45 €         

EGK-ko bideoa 1.210,00 €         

2.3 JUSTIZIA ETA BERDINTASUN BALDINTZAK 6.035,14 €         

Justizia eta Berdinatasunerako teknikaria (kulturartekotasuna) 6.035,14 €         

12.492,00 €   Soldata gordina 4.958,19 €                           

4.134,84  €  EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 1.076,95 €                           

PROIEKTUAK: -  €                 

Kulturartekotasunaren inguruan EGK-ren ahotsa zehaztu -  €                 

2.4 BIZI BALDINTZA MATERIALAK 34.009,35 €      

Bizi Baldintza materialetarako teknikaria 29.363,06 €       

18.738,00 € Soldata gordina 22.178,14 €                         

6.202,32 €  EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 7.184,92 €                           

PROIEKTUAK: 4.646,29 €         

 Etxebizitza proiektuak 173,71 €            

Enlegu proiektuak GT, Sos Gazte eta Apadrina un joven   4.435,88 €         

Espazio publikoa, hirigintza eta lurralde antolamendua 12,05 €              

Interlokuzio politikoa / erakundeekiko lana 24,65 €              

2.5  HEZKUNTZA 27.454,77 €      

Hezkuntza teknikaria 22.816,75 €       

16.083,45 € Soldata gordina 17.329,73 €                         

5.323,64 €  EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 5.487,02 €                           

PROIEKTUAK: 4.638,02 €         

 Astialdi Foroetako koordinazioa 121,36 €            

Udako eskuorria 3.001,26 €         

Beste harreman batzuk 24,21 €              

Bizibilizazioa 1.342,04 €         

Haurtzaro Batzordea

Astialdi Sarea 24,16 €              

Hezkuntza 124,99 €             
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2.6 PARTAIDETZA 20.678,85 €       

Partaidetzarako Teknikaria (irailetik aurrera) 12.482,95 €                         16.492,81 €       

6.230,35 € Soldata gordina 4.009,86 €                           

2.062,24 €  EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza

PROIEKTUAK: 4.186,04 €         

EGKren estilo liburua 561,64 €            

EGK-ko kideak diren elkarteendiagnostikoa 3.624,40 €         

2.7 EGK INDARTZEN 941,44 €            

EGK Indartzen 941,44 €            

2.6 KANPALEUA LEGEBILTZARREAN 13.704,58 €       

Bidalak 2.202,31 €

Ostatua eta mantenua 1.500,37 €

Antolakuntza, mintegiak... 1.955,15 €

Argitalpen gastuak, itzulpenak eta informazioa 3.584,47 €

Emaitzen zabalpena 1.775,07 €

Beste gastu batzuk (langilea y aseguroa) 2.687,21 €

2.9 GASTEIZKO UDALEKO GAZTE POLITIETAN PARTE HARTZEKO PROZESUA 4.559,37 €         

Técnica Partici políticas juventud Gasteiz (nov-dic) 4.430,97 €

3,328,33 € Soldata gordina 3.328,33 €                           

1,102,64 € EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza 1.102,64 €                           

PROIEKTUAK: 128,40 €            

GUZTIRA 284.454,36 €     

DIRUSARRERAK 287.219,71 € 
GASTUAK 284.454,36 € 

SOBERAKINA 2.765,35 €     

LABURPENA

 


