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NORTZUK GARA?
EUSKADIKO GAZTERIAREN 

KONTSEILUA Ajebask
Alevines Vascos
Arduradun eskola
Askagintza
Asociación española contra el cáncer 
(A.E.C.C.). 
Astitxoak federazioa
Atseden Taldea eskola 
Atseden Taldeak elkartea
Atzegi
Berpiztu
Biluts
Bizi Alai Taldeak (BAT)
Bizkaiko Urtxintxa Eskola
Bosko Federazioa
CC.OO. Gazteak
EDE Fundazioa
EHNE Gazteak
Elgoibarko Izarra
Gaztetxoak Araba Koordinakundea
Gaztetxoak Bizkaia Koordinakundea
Gaztetxoak eskola 
Gaztetxoak Gipuzkoa Koordinakundea
Gipuzkoako Urtxintxa eskola
Gurutze Gorria Gazteak Araba
Gurutze Gorria Gazteak Bizkaia
Gurutze Gorria Gazteak Gipuzkoa
Eskaut Gia elkartea
Euskal Herriko Giak

Euskal Interkultura
Euskalerriko Eskautak Araba
Euskalerriko Eskautak Bizkaia
Euzko Gaztedi- EGI
Eziko udalekuak
Ezker Batua- Gazteak
Federación vasca de Junior Empresa
Gazte Abertzaleak
Gazte Komunistak
GazteGehitu
Gazteleku
Hezkide eskola
Ikasle Abertzaleak
Iratzarri
Itaka-Escolapios fundazioa
Jóvenes Verdes 
JOC Euskadi
Juventudes Socialistas de Euskadi-EGAZ
Ezker Anitza (área de juventud)
Kale dor Kayiko-Gazteak ijito elkartea
Larrunarri Eskaut-Gia eskola
LSB-USO Gazteak
Lurgorri
Nuevas Generaciones del PP
ONCE-Juventudes de unidad progresista
UGT Juventud Euskadi
Unes
Universidad y desarrollo

Ze elkarte mota biltzen dira EGKn?
Astialdi hezitzailea lantzen duten 

talde, eskola eta federazioak, 
Sindikatuak, Enpresari gazteak, 

Alderdi politikoen gazteriak, 
Garapenerako gobernuz kanpoko 

erakundeak, Garapen komunitarioa 
lantzen duten taldea, Ekologistak, 

Ikasleak... 
50 Elkarte baino gehiagoz 

osatutako gazte-sare bat gara.
Urtero, elkarte gehiago sartu 

daitezke Gazteriaren Kontseiluan, 
Batzarrak horrela onartuta.

EGK-ko kide ez diren bestelako 
gizarte mugimendu eta eragileekin 

ere lan egiten dugu, noski, eta 
askotan oso estuki gainera. (2012)
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ZEINTZUK DIRA GURE 
HELBURUAK? 

EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA

Pertsona gazteok elkarteetan, gizarte 
mugimenduetan, alderdietan, 
sindikatuetan, asanbladatan eta bestelako 
foroetan parte hartu dezagun sustatu 
nahi dugu. Zertarako? Hiritartasun aktibo 
izan gaitezen eta gizartea eraldatzeko 
konpromisoa gauzatu dezagun. 

Gazte, elkarte, gazteria-teknikari eta 
politikarien artean sareak josi nahi ditugu, 
batzuk besteon berri izan dezagun eta 
elkarrekin gauzak egin ahal izan ditzagun. 
Hots, indarrak bildu nahi ditugu, posible 
den aldiro. 

Gazte taldeen eta Administrazioaren 
artean interlokuzio eta zubi lana egiten 
saiatzen gara, beharrezkoa denean.   

Gazteon eskubideak defendatzen 
ahalegintzen gara etxebizitza, enplegu, 
elkartegintza eta komunikazioa bezalako 
esparruetan. Izan ere, askotan gazte 
izateagatik baldintza ezberdinei aurre 
egin behar baitiegu.

Gazteria ikuspegia txertatzen dugu 
politika publikoetan.
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NOLA FINANTZATZEN 
GARA? 

EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA

Erakunde autonomo bat gara, baina 
ezaugarri berezi batekin: duela 25 urte 
baino gehiago, 1986an, gure sareari 
forma juridikoa eman zion Lege bat 
onartu zuen Eusko Jaurlaritzak. Arau 
horren arabera, Eusko Jaurlaritzak gure 
gutxieneko egitura finantzatu behar du. 
Horretarako, egoitzak uzten dizkigu eta 
diru-laguntza bat gordetzen digu bere 
aurrekontuetan. Guztiarekin ere, Legeak ez 
du zehazten zenbat bulego eta teknikari 
dira “gutxienekoa”. Hori gobernatzen 
duenaren borondatearen esku dago. 

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzaz 
bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
Aldundiekin hitzarmenak negoziatzen 
ditugu.

Era berean, bestelako administrazio, 
instituzio eta elkarteekin ere akordio-
ekonomikoak lotzen ditugu ere. 

2012an, gure aurrekontua 300.000 
eurokoa da Euskadi osorako. 
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NON GAUDE? 
EUSKADIKO GAZTERIAREN 

KONTSEILUA

Donostian
Andia kalea, 11, 1. solairua 

943 42 97 67

Gure egoitzak Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoan dauden arren, hirietatik 

harago lan egiten dugu ere, bai 
barrurantz bai kanporantz. Euskal 

Herriko Gazteria Kontseiluen 
Federazioaren parte izan gara ere, 
bai eta ondoren sortutako Euskal 

Herriko Gazteriaren Kontseiluko kide 
ere (orain ez batak ez besteak ez 

dute funtzionatzen). 

Gasteizen
Ramiro de Maeztu kalea, 15, behea 

945 22 06 01

Bilbon
Autonomia, 44, behea 

94 443 61 43
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NOLA 
ANTOLATZEN GARA? 

EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA

Batzarra. Gazteriaren Kontseiluaren erabaki-
organo garrantzitsuena Batzar Orokorra da. 
EGK-ko kide diren elkarte guztiek osatzen 
dute. 
Batzorde Iraunkorra. Batzar Orokorrak 
Batzorde Iraunkor bat aukeratzen du, aldizka 
bildu dadin eta egunerokotasunezko 
erabakiak hartu ditzan eta Kontseiluaren 
lana gertutik lagundu dezan. Hauxe da bere 
osaera, 2012an:

Presidentetza:
Batiste Ezeiza Sánchez. Euskal Herriko Giak 
1.Presidenteordetza:
Lurgorri
2.Presidenteordetza:
Euskalerriko Eskautak-Bizkaia
Diruzaintza:
EDE fundazioa
Idazkaritza: 
Bizkaiko Gaztetxoen Koordinakundea
Bokaliak: 
Euzko Gaztedi (EGI)
Juventud Obrera Cristiana (JOC)
Gazte Abertzaleak
Bizkaiko Urtxintxa Eskola
Kale dor Kayiko Gazteak
Iratzarri

Lantalde teknikoa. Langileek osatzen dute. 
2012an, bederatzi: 

Presidentea (liberatua) 
koordinatzaile@egk.org 
Idazkaria
egk@egk.org 
Arabako koordinatzailea 
araba@egk.org 
Bizkaiko koordinatzailea 
bizkaia@egk.org 
Gipuzkoako koordinatzailea 
gipuzkoa@egk.org 
Hezkuntza formala / ez formala 
hezkuntza@egk.org 
Kulturartekotasuna eta Generoa 
berdintasuna@egk.org 
Bizi-baldintza materialak arloa
(enplegua, etxebizitza, espazio publikoa...)
bizibaldintzak@egk.org
Komunikazio teknikaria
komunika@egk.org 

Zein hizkuntzatan lan egiten dugu? 
EAEko bi hizkuntza ofizialak 

erabiltzen ditugun arren, euskaraz 
lan egiten dugu batez ere. 

Gure hizkuntza sustatzen 
ahalegintzen gara. 
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ZER ZERBITZU
ESKAINTZEN DIZKIZUGU? 
EUSKADIKO GAZTERIAREN 

KONTSEILUA
Gelak eskaintzen ditugu. Bilerak egiteko, 
batzarrak gauzatzeko, ikastaroak eta 
tailerrak egiteko... Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluak Gasteiz, Bilbo eta Donostiako 
bere egoitzak uzten dizkie gazte elkarte 
eta mugimenduei. EGK-ko kideek 
lehentasuna duten arren, bestelako 
eragileek ere eskatu ditzakete gelak. 

Materiala errazten dugu (Baldintzak ezagutu)
 Proiektorea
 Proiekzio-pantaila
 Argazki kamera
 Bideo-kamera
 Soinu-ekipoa.
 Mahai tolesgarria
 Karpa

Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluan ez gara (eta ez dugu 

izan nahi) zerbitzu-emaileak, 
Administrazioaren hutsuneak 

beteko dituena. Ez gara ere gazte 
informazio bulego bat, ez eta 

gazteria institutu bat ere. Gazteria 
antolatuaren erakunde bat gara. 

Eta, noski: elkarteetan ari garen 
gazteon erakunde bezala, gure lana 

eta baliabideak gazte elkarte eta 
mugimenduen esku jartzen ditugu. 
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DIFUSIOAN 
LAGUNTZEN DIZUGU

EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA

Berriz Berria. Seguru noizbait ikusi izan 
duzula...! Gazte mugimenduen jarduerak 
eta proposamenak biltzen dituen poster 
bat da. Horrez gain, bestelako eragile 
batzuek gazteoi zuzentzen dizkiguten 
deialdien berri ematen du ere. Hilero Berriz 
Berri bat argitaratzen dugu, eta 1.350 
elkarte, gazte-bulego eta gizartetxeetara 
bidaltzen dugu paperean. Beste 1.000 
harpidedunek bertsio elektronikoan 
jasotzen dute. Denek de balde, noski.

Webgunea eta sare sozialak. www.egk.
org  ataria gazte elkarteen proposamenen 
tabloi izan nahi du. Horregatik, gazte 
taldeen eta bestelako gazteria eragileen 
informazioa jasotzen du webguneak, 
agendaren txokoan edo gainontzeko 
ataletan. Gauza bera egiten dugu sare 
sozialetan: Tuenti, Twitter eta Facebooken, 
esaterako, gazteok antolatzen ditugun 
ekimenen megafono izateko lana egiten 
dugu.  

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan 
gazte elkarte eta mugimenduen 

bozgorailu lana egiten dugu. 
Hau da: gazte taldeen ahotsa 

entzunarazten laguntzen dugu, 
beharrezkoa denean. 

Difusio-euskarri hauek baliatu 
nahi al dituzu? komunika@egk.

org helbidera idatzi.
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DIFUSIOAN 
LAGUNTZEN DIZUGU

EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA

Durangoko Azoka. Askotan, Durangoko 
Azokan erakusmahai bat alokatzen 
du Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak, 
EGK-ko kide diren elkarteen esku 
jartzeko. Zertarako? Pertsona gazteon 
sorkuntza eta argitalpenak ezagutzera 
emateko eta, era berean, gazte elkarteen 
lana erakusleiho erraldoi honetan 
ikustarazteko. 

Gazte Borraste. Tas Tas irrati librean bi 
astean behin Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluak egiten duen irratsaioa da. 
Gazte Borrasten, elkarte eta gazteona da 
mikroa. 

Piztu! Bi astean behin bidaltzen 
dugun buletin digitala da. Mila gazte, 
elkarte, gazteria bulego eta arduradun 
politikoek jasotzen dute, beste batzuen 
artean. Besteak beste, gazteoi buruzko 
komunikabideen lerroburuak jasotzen 
ditu, bai eta kolektibo eta gizarte 
mugimenduen agenda-proposamenak 
eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren 
azken albiste eta argitalpenak ere.
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ALDIZKARIAK, 
MONOGRAFIKOAK 

ETA TXOSTENAK 
ARGITARATZEN DITUGU

EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA

Ahotik At. Sei-hilean behin edo 
urtean behin (aurrekontuaren arabera) 
aritaratzen dugun aldizkaria da. 
Argitalpen honetan, EGK eta bestelako 
kolektibo eta elkarte batzuk gai bat 
sakonki aztertzen saiatzen dira, beti ere 
gazteria eta elkartegintza giltzarri. Azken 
aleetan komunikazioa eta gazteak, 
astialdi hezitzailea eta gazteon parte-
hartzea bezalako gaiak aztertu dira Ahotik 
At aldizkarian. 

Hizpideak. Gazteok bizi ditugun 
errealitate ezberdinak aztertzen dituzten 
monografikoen bilduma bat da. Gazteak 
eta etxebizitza, gazte baserritarrak eta 
bakerako hezkuntza izan dira landutako 
azken gaietako batzuk. Kolektibo eta 
elkarte ezberdinekin elkarren ondoan 
idazten ditu Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluak.  

Bestelako txostenak: 
Gazteon emantzipazioa, lurralde-
antolamendua, unibertsitateko elkarteak... 
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Urtero hainbat topaketa, eztabaida, 
jardunaldi eta formakuntza saio 

antolatzen ditugu,  honako 
esparruetan: 

 Enplegua, Etxebizitza, Generoa, 
Espazio publikoa, Hezkuntza

 ez-formala, Kulturartekotasuna, 
Gazteen parte-hartzea, 

Komunikazioa.

IKASTAROAK, HITZALDIAK, 
JARDUNALDIAK... 

ANTOLATZEN DITUGU
EUSKADIKO GAZTERIAREN 

KONTSEILUA 
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JARRERA HARTZE ETA 
SALAKETA EKINTZAK 

GARATZEN DITUGU. 
INFORMAZIOA ETA 

AHOLKUA EMATEN DIZUGU
EUSKADIKO GAZTERIAREN 

KONTSEILUA
 

Jarrera hartze eta salaketa ekintzak 
garatzen ditugu. Mobilizazioak, 
prentsaurrekoak, iritzi artikuluak, 
atxikimendu-bilketa, kale-ekintzak, 
antzezlanak... Bidegabekoak diren 
errealitateak salatzen ditugu, ahal dugun 
modu guztietan. Parte-hartze eta gizarte-
mobilizazio eskubidea defendatzen 
ahalegintzen gara, bai eta pertsona 
guztion eskubideen alde egiten ere. 

Informazioa eta aholkua ematen dugu. 
Telefonoa hartu eta denetarik galdetzen 
digute: nola sortu elkarte bat; non lortu 
ekintzak antolatzeko materiala; nola jo 
politikari zehatz batengana; nor da elkarte 
jakin bateko kontakturako pertsona... 
Denetarik! Egunero hamaika elkarte eta 
gazte-eragileekin harremanetan gaude, 
eta harreman horren ondorioz dakigun 
guztia konpartitzen dugu. 
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PLATAFORMAK 
KOORDINATZEN DITUGU, 

LANTALDEAK PIZTEN 
DITUGU... SAREAK JOSTEN 

DITUGU
EUSKADIKO GAZTERIAREN 

KONTSEILUA
 

Astialdi Foroa. Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluaren baitako lantaldea da. Foro 
honetan, astialdi hezitzailea lantzen duten 
Euskadiko eskola eta federazio gehienak 
biltzen dira, lurraldeka. Hainbat ekimen 
gauzatzen dituzte elkarrekin, kezkak 
konpartitzen dituzte, ahots bakar batekin 
jotzen dute Administrazioarengana 
eta, elkarrekin ere, astialdi-hezitzailean 
diharduten gazteek egiten duten lanaren 
balioa ezagutzera ematen dute. 

EtxebizHitza. Hainbat kolektibo, sindikatu 
eta pertsona biltzen dituen plataforma 
da. Gazteriaren Kontseiluak koordinatzen 
du foro hau. Jardunaldiak antolatzen 
ditugu, mobilizazioak gauzatzen ditugu, 
hitzaldiak eman eta politika publikoak 
aztertzen ditugu... hori guztia eta 
gehiago, pertsona guztion etxebizitza 
eskubidearen alde egiteko. 

Finean: elkarguneak sortzeko 
lan egiten dugu. Kolektibo 

ezberdinak proiektu amankomun 
baten inguruan biltzen saiatzen 

gara,  helburu beraren alde 
elkarrekin egin dezagun ala, 

bestela, gutxienez gure helburu 
ezberdinei buruz eztabaidatu 

dezagun. 
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GAZTERIA POLITIKA 
INTEGRAL BATEN ALDE 

ARDURATZEN GARA 
EUSKADIKO GAZTERIAREN 

KONTSEILUA
 

Jakin badakigu Gazteria zerbitzuek ez 
dutela Hirigintza Sailek bezainbeste 
pisu... baina hori aldatzen saiatzen gara. 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan 
Administrazioen gazteria-politikak 
integralak izan daitezen eta gazteon 
iritzia kontutan izan ditzaten arduratzen 
gara. 

Gazteon eta elkarteon ahotsa 
Administraziora eramaten dugu 
(eskatzen digutenean bakarrik).

Elkarte askori zaila egiten zaio bere 
ahotsa Administrazioan entzunaraztea. 
Hortaz, eskatzen digutenean, bere 
mezua instituzioetara eramateko lan 
egiten dugu. Askotan, talde bakoitzak 
bere kabuz baino indar gehiago egin 
dezake EGK-k.  
 Ezagutu nahi bagaituzu edo 

informazio gehiago behar baduzu, 
www.egk.org atarian eta gure 

egoitzetan gaituzu. 

Ateak zabalik daude!
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Liburuak
Diskoak
Informatika
Moda
eta abar

EROSKETAK

Zure Gazte-txartelarekin besteen 
gauza berak lortuko dituzu, baina 
askoz gutxiagoren truke.

Hemen eta Europan osoan.

Aisialdia, erosketak, kirolak, 
ikasketak, bidaiak…%50erainoko 
beherapenarekin. Eska ezazu 
orain. Ez galdu aukera.

Nola?

Publizitatea
Publicidad
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Katalogo hau Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 2012-2015 urteetarako sinatutako 
lankidetza-hitzarmenaren barruan sartzen da. Hitzarmenaren xedea hau da: Kontseiluaren jardunak eta Aldundiak 
duen GAZTEDI BIZKAIA 2011-2015 proiektuaren ildo estrategikoek bat egin dezaten; izan ere, proiektu horrek 
Bizkaiko Lurralde Historikoko gazteen emantzipazioa sustatu nahi du, eta, horretarako, enplegua, trebakuntza, 
balioen sustapena eta gazteen parte hartzea bultzatuko ditu.
Gaztebizz ataria: Elkarrizketarako eremua da, gazteen berri jakiteko, 
informazio interesgarria jasotzeko, parte hartzeko eta ondo pasatzeko gunea. 
www.gaztebizz.com

Diru-laguntzaileak 
Con la ayuda económica de 


