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0. Sarrera
Dokumentu honetan, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) 2018an zehar burutu duen lana
jasotzen da. Zortzi lan-arloek (enplegua eta etxebizitza, hezkuntza, parte-hartzea, bakea eta
bizikidetza, berdintasuna, komunikazioa, presidentzia eta administrazioa) burututako proiektu
eta ekintza guztiak azaldu eta horien ebaluazio bat egin da.
Urtero bezala, martxoaren 10ean EGK-ko 38. Batzar Orokorra ospatu zen. Bertan, 2017ko
memoria azaldu eta 2018ko plangintza aurkeztu eta aho batez onartzeaz gain, hurrengo
urteetarako lan ildoak finkatu ziren.
EGK sortu zela 32 urte igaro dira jada, eta bide honetan eratutako diskurtsoa oso zabala eta
sakona da. Zentzu honetan, aurten burutu diren proiektu eta ekintza guztien emaitza baikorra
izan da diskurtso hau osatu eta eguneratu delako.
Alde batetik, aurreko urtean gazteen parte-hartzearen gaia arazotsua zela kontuan izanda,
aurten lan-arloetan, aldaketa berriak egin dira gazteen parte-hartzea sustatzeko. Egungo
gazteek informazioa kontsumitzeko modua aldatu denez, 2018an esfortzu berezia egin da
burututako lana bestelako euskarrien bidez komunikatzeko eta honek emaitzak izan ditu.
Horretarako inoiz baino komunikazio kanpaina gehiago egin dira, ikus-entzunezkoei garrantzi
gehiago eman zaie eta sare sozialen bitartez gazteekin gertuagoko interakzioa bilatu da. EGK
Sendotzen proiektuari esker, elkarte desberdinen mapeoa egin da eta horrek Gazte Kontseiluko
elkarteen arteko harremana ere sendotu du. Honen bidez, EGK-ko eragile askoren egungo
errealitatea hobeto ezagutzea lortu da. Gazteriaren alde lanean diharduten espazio
desberdinetako elkarteekin ere elkarlanerako bideak irekitzea lortu da. Hala ere, gazteen partehartzea handitzeko estrategiak bilatzen jarraituko da hurrengo urteetara begira.
Bestetik, 2018a aldaketa handiko urtea izan den arren −hainbat lan-deialdi egin behar izan dira
lan-arlo ezberdinetan teknikari berriak bilatzeko− urte oparoa izan da eta horren froga dira
EGKren diskurtsoa markatu duten txosten, egitasmo edo bestelako lan nagusiak gizarteratzeko.
Ez bakarrik kopuru aldetik, baizik eta jorratzen dituzten gaien aniztasunagatik. Besteak beste,

Berdinhezi, Eragin #Plazandre, Parte-hartzea Europan, #EmakumeakBizikidetzan: aniztasunean
bizikidetza edo EuroEmantzipatu. Guzti hauek EGK-k burututako ekintzetan parte hartu duten
gazteen ekarpenak, gogoetak, eskariak eta ondorioak jasotzen dituzte eta, horretarako,
teknikarien artean eman den elkarlana azpimarratu behar da.
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Barne mailan, aurten komunikazio beharrak jorratzeko formakuntza saio bat burutu da.
Aipatutako gazteen parte-hartze eredu berrietara moldatzeko, EGK-k bere komunikazio eta
parte-hartze bideak egokitu ditu.
Guzti honengatik, EGK-ko langile eta kideek oso positiboki baloratu dute 2018ko jarduna. Inoiz
baino oihartzun handiagoa lortu da eta Gazte Kontseiluak egindako lana erakundeetako
neurrietan islatu dela iritzi da.
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1. Enplegua eta Etxebizitza
1.1. Gazteak eta Emantzipazioa lantaldea
Gazteen egoera inoiz ez da bereziki ona izan etxebizitza, enplegua eta emantzipazioari
dagokionez, eta ez dira gutxi izan eskubide honen alde egin izan diren egitasmoak. Haatik, krisi
ekonomikoa hasi zenetik, etxebizitza ez lortzea edo galtzea eta enpleguaren prekarietatearen
arazoa orokortu egin da. Ondorioz, gazteek emantzipatzeko dituzten arazoek protagonismoa
galdu dute, arazo orokorrago batean nahastuz.
Luze da EGKtik egoera horiek salatzen direla, ez bakarrik azken urteotako egoera ekonomikoren
ondorioz, baizik eta are lehenagotik pairatutako baldintzengatik ere.
Hori dela-eta, garrantzitsua da gaztez osaturiko etxebizitza eta enplegu lantalde indartsu bat
osatzea, gazte hauen nahiak eta beharrak politika publikoetara helarazteko.
Azken urteetan diskurtso sakon eta indartsua landu da, eta administrazioen aurrean garrantzizko
eragile bilakatzea lortu da. Aurten, ildo bera jarraitu da, lantaldearen ekimenekin jarraituz.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Gazteriaren perspektiba batetik gazteriarekin loturiko enplegu eta etxebizitza ekimenak eta
neurriak aztertzea, administrazioari hausnartutako ondorioak helarazi ahal izateko.

HELBURU ZEHATZAK:
● Gazteak eta gazte-elkarteak enplegu eta etxebizitza arloaren gainean batuko dituen
eztabaida-gune bat ezarri.

Garapena

Lantaldea:
Emantzipa...Zer? lantaldeko bileretan gazteei zuzenduriko
politika

publikoez

eta

EGK-ko

proiektu

desberdinez

hausnartu da, lantalde honek programa horien kontrastea
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eginez.
Horretarako parte-hartzaileek enplegu eta etxebizitzako politika publikoen informazioa jaso eta
honen gaineko iritzia eman dute. EGKren zeregina izan da bilera hauek dinamizatu eta programa
eta politiken gaineko proposamen eta ekarpenak administrazio publikoari helaraztea. Besteak
beste, GazteLagun programaren gainekoak. Eusko Jaurlaritzak 2019rako iragarritako
gazteentzako alokairu diru laguntzetan oinarritzen den
neurria da programa hau. Lantaldeak jasotako ekarpenak
kontuan hartu ziren eta argitaratuko den programan
txertatu ziren.
Bilerak EGK-ko Bilboko bulegoan burutu ziren eta
momentu honetan lantaldean gazte gehiagok parte
hartzeko bide berrien hausnarketa ematen ari da.

GazteLagun programa eta emantzipatzeko bestelako formulak:
Emantzipa...zer? lantaldeak, administrazio publikoak eskatuta, gazteen alokairu neurri berriak
garatzeko aukeren gaineko iritzi dokumentua sortu zuen. Eusko Jaurlaritzako IV. Gazte Planeko I.
ardatza den emantzipazio eta autonomia atalean, gazteen alokairuak garatzeko neurri eta
formulak sustatzen dira. Formula berri hauen lanketa 2018-2020 Etxebizitza Zuzentarau
Planaren 5. puntuan jaso ziren eta administrazioak EGKrengana jo zuen gazte ikuspuntutik
puntu honen gaineko iritzia jasotzeko asmoz. Hori dela eta, EGK-k hiru eredu hauen gaineko
ekarpenak egin zituen: elkarbanatutako diren etxebizitzak, belaunaldi arteko etxebizitzak eta hiri
edota herriko masoberia.

Ebaluazioa
● EGK-k administrazioen erreferentea izaten jarraitzen du. Izan ere, 2018-2020 Etxebizitza
Zuzentarau Planaren gaineko iritzia jasotzeko EGKrengana jo zuten. Beraz, oso
positiboki baloratzen da administrazio desberdinetatik programa, neurri eta proiektuen
kontrastea eta gazteen ikuspuntua txertatzeko eskatzea.
● GazteLagun

programari

dagokionez,

lantaldearen

ekarpenak

eta

aldaketa

proposamenak kontuan hartu zituzten eta aurretiazko baldintzak aldatu zituzten EGK-k
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proposatzen zuenarekin bat eginez. Beraz, lantaldearen ekarpenek politika publikoetan
eragin zuzena izan dute.
● Lantaldearen parte-hartzea ahalik eta eragile, gazte kolektibo eta gazteei zabaltzeko
aukerak lantzen jarraitu behar da.
● Positiboki baloratu beharra dago ere lantaldearen funtzionamendua, jarrera eta lan
egiteko intentsitatea. Bilerak oso eraginkorrak izan dira.

1.2. Emantzipazioari buruzko jardunaldia: #EuroEmantzipatu
Proiektu hau parte-hartze teknikariarekin elkarlanean egin da. Memoriako atal horretan, zehazki
3.7. puntuan, azaldu da sakonago.

1.3. Formakuntza Duala Hiruburuak

Europa mailan erreferente den formazio eredu hau errotzen ari da Euskal Autonomia
Erkidegoan (EAE). Nagusiki Lanbide Heziketan ezarri da, baina Unibertsitate mailan ere
aplikatzen hasia da.
Izan ere, Formakuntza Duala ikasketak eta lan munduaren arteko zubiak eraikitzen lagunduko
duen sistema bat dela aurreikusten da. Hori dela-eta, alor hau lantzen den lehen urte honetan,
Hiruburu bi antolatu dira. Ekintza hauek aproposak izan dira egungo egoeraren diagnostikoa
egiteko, hainbat eragile harremanetan jartzeko eta erakundeei ekarpenak egin ahal izateko.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Euskadiko Formakuntza Dualaren egoeraren azterketa egitea.
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HELBURU ZEHATZAK:
● Formakuntza Dualean parte hartzen duten hainbat eragileren arteko koordinazio eta
hausnarketarako gune bat sortzea.
● Formakuntza hori burutu duten gazteen esperientziak biltzea.
● Formakuntza honen indargune eta ahulguneak identifikatzea.
● Administrazioei formakuntza hau hobetzeko proposamenak egitea.
● Gazteak, teknikariak eta politikariak Formakuntza Dualaren inguruan eztabaidatzeko eta
hausnartzeko gune bat sortzea.

Garapena

Bi izan dira Formakuntza Duala aztertzeko eta lantzeko burututako Hiruburuak: maiatzaren 3an,
Gasteizko Europa Jauregian eta irailaren 13an, Donostiako UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresa
fakultatean. Hurrengo hauek dira jarraitutako urratsak:

Eduki lana:
Honako hauek dira jardunaldiaren edukia prestatzeko emandako urrats nagusiak:
Proiektuaren abiapuntu gisa, Formakuntza Dualaren gaineko azterketa bat egin zen, baita ere,
jardunaldiak burutuko ziren bi tokietako errealitatearen azterketak egitea, hots, Gasteiz eta
Donostiako errealitatea ezagutzea. Azterketa hauetan oinarrituz, hauek izan ziren Hiruburuetan
landu ziren hiru gai nagusiak: lehena, eredu duala formakuntza modura; bigarrena, eredu duala
lan munduratzeko alternatiba moduan; eta, hirugarrena, Formakuntza Dualak etorkizuneko
enpleguaren gainean eskaintzen dituen aukerak.
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Egitura eta antolaketa lana:
Hiruburu saioen egitura eta antolaketa zehaztea zen hurrengo urratsa. Gasteizko Hiruburuari
dagokionez, otsailean Gasteizko Udaleko
gazteria teknikariekin eginiko bileran
jardunaldi hau Gasteiz Gaztea Eraikitzen
Kongresuaren baitan antolatzea erabaki
zen.

Datari

dagokionez,

2018ko

maiatzaren 3an erabaki zen eta espazioa
Gasteizko Europa Jauregia egokia zela
adostu zen.
Bigarren Hiruburua aldiz, Donostian 2018ko irailaren 13an egitea erabaki zen. Horretarako,
UPV/EHUko Enpresa eta Ekonomia fakultatearen espazioa erabili zen. Bigarren Hiruburu honi
#FormakuntzaDualaEzagutzen izena eman zitzaion. Bi Hiruburuetarako gonbidapena
arduradun politiko, enpresari eta ikastetxeetara (hauek ikasle eta irakasle artean zabal zezaten)
bidali zitzaien.

Harremanak:
Harremanei dagokienez, funtsezkoa izan zen bai Gasteiz mailan, bai Donostia mailan,
Formakuntza Dualarekin lan egiten duten ikastetxe, erakunde, enpresa edota arduradunekin
egindako harremanak.
Gasteizko kasuan,

horietan garrantzitsuenak Egialdeko Lanbide Heziketa dualeko

arduradunekin eta ikasleen parte-hartze teknikariarekin eginiko kontaktuak izan ziren.
Donostiako kasuan, baliagarria izan zen oso Donostia eta inguruko ikastetxeekin egindako
harremana. Ikastetxeetako arduradunekin egin ziren bileretan EGK-k gaia jorratzeko asmoa
erakutsi eta jardunaldirako gonbidapen zuzena luzatu zien. Hauek dira: Easo politeknikoa, AEG
Berrikuntza Profesionalen Eskola, CEINPRO, BIDASOA,
UPV/EHUko

ekonomia

eta

enpresa

fakultateko

Formakuntza Dualeko atalarekin, etab..
Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketa Dualeko
Ramon Martinez de Murguia arduradunarekin izan zen
elkarlana. Amaitzeko, Formakuntza Dualaren profil
guztiekin lan egiteko helburua lortuz, enpresari
10
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taldekoekin ere izan zen harremana, ADEGI eta Confebaskekin hain zuzen ere.

Jardunaldiak:
Gasteizko jardunaldiari dagokionez, Hiruburuan gazteak, teknikariak, politikariak eta eragile
sozialak eman zuten izena. Donostiako jardunaldiari dagokionez, profil desberdinen presentzia
modu orekatuan lortu zen. Ikasleen parte-hartzea oso positiboki baloratu zen eta ondorio
txosten aberats bat ateratzea ahalbidetu zuen.

Ondorio txostena:


#FormakuntzaDualaEzagutzen jardunaldiaren ostean, honen garapenaren indargune

eta ahulguneak eta Hiruburuetako ideiak jasotzen dituen ondorio-txostena osatzen da.

Ebaluazioa
 Hiruburu formatua oso baliagarria izan zen Formakuntza Dualaren irudi osoa izateko.
Hainbat profilen parte hartzea oso aberatsa izan zen eta edukiari dagokionez oso puntu
interesgarriak lortu ziren. Gainera, EGK-k Formakuntza Dualari buruzko diskurtsoa eratzeko
beharreko irizpideak lortu ditu.
 Parte-hartzaileek egindako ekarpenak oso baliagarriak izan ziren. Hala ere, esan beharra
dago lanpeturik eta agendak topera dituzten profil zehatzak direnez hauek, ez zela hain
erreza izan parte-hartzaileak ekitaldira bertaratzeko zeregina.
 Amaitzeko, Hiruburuan azpimarratu zen moduan Formakuntza Dualaren aplikazio eta
garapenak genero ikuspegiko azterketa baten beharra dauka. Ildo honetatik lanean jarraitu
beharra ikusten du EGK-k.

1.4. Enplegu arloan lan egiten duten eragileekin harremana
Enpleguaren alorrean eragile askok dute zer esana. EGKrentzat funtsezkoa da eragile guzti
hauekin harremanetan egotea. Alde batetik, gazteen kasuan, hauen beharrak lehen eskutik
ezagutzeko. Bestetik, eragile publikoekin, gazteen iritzia hauengana transmititzeko eta erabaki
publikoetan ahalik eta gehien eragiteko.
11
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Helburuak

HELBURU OROKORRA:
EGKren eta enpleguko arloan lan egiten duten elkarteen, instituzioen, administrazioen eta
arduradunen artean harremana sortzea.

HELBURU ZEHATZAK:
 EGKren lana sozializatzea eta ikusgai bihurtzea.
 Gazteriaren perspektiba bat ematea beste erakunde eta administrazio batzuen
proiektuetan, EGK erreferente bihurtuz.
 EGK-ko proiektuetan pertsona gazte berrien parte hartzea lortzea.
 EGK-ko elkarteen artean enplegua lantzen dutenekin harremana sendotzea.
 Eskatzen duten elkarteei formakuntza eman eta elkarteei formakuntza eskaini enplegu
arloan.

Garapena
DEMA: DEMA-Enpresa Garapena Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen duen Enpresa Sorkuntza eta
Garapenerako Agentzia da. Aurten aurreko urtekoari jarraipena emanez, Ekintza Plana eta
Ekintzailetza Sarea martxan jartzeko aurkezpenean izan zen EGK. Ekitaldian, azken emaitzak eta
Ekintza Plana partekatu ziren eta Ekintzailetza Sarea martxan jartzeko urratsak zehaztu ziren.

LAN HARREMANEN KONTSEILUA ETA EUSKO JAURLARITZAKO ENPLEGU ETA JUSTIZIA
SAILA: 2018ko irailaren 24an “Lan-harremanen gobernantza: hiru alderdiko eta bi alderdiko
dimentsioak” jardunaldian gonbidatuta izan zen EGK. Jardunaldi honetan lan-harremanen
gobernantza landu zen. Lan harremanen Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Enplegu
sailak gonbidatuta bertaratu zen EGK.

CCOO SINDIKATUA-GAZTEAK: EGK-ko elkarte bat da eta ordezkari batek enplegu lantaldean
parte hartzen du. Urtean zehar harremana mantendu da proiektu desberdinak informatzeko eta
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Emantzipa...zer? lantaldearen aktibazioa lantzeko. Bestetik, urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko
egunean publikatutako manifestura atxikitu ziren.

LSB-USO: Lantaldean daude eta hauek ere urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko egunean
publikatutako manifestura atxikitu ziren.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL BIZKAIA: Urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko egunean
publikatutako manifestura atxikitu ziren.

GAZTE ABERTZALEAK: Urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko egunean publikatutako
manifestura atxikitu ziren.

BERRI OTXOA: Urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko egunean publikatutako manifestura
atxikitu ziren.

EUSKO JAURLARITZA: Irailaren 18an EGK-ko lantalde
osoa

Iñigo

Urkullu

Artolazabal

Enplegu

sailburuarekin
Gazteriako

eta

lehendakariarekin,
eta

Marcos

sailburuordearekin

Gizarte
Muro

Beatriz

Politiketako
Enplegu

bildu

zen.

eta
Bilera

horretan gazteen kezkak, interesak, proposamenak,
beharrak eta arazoak helarazi zitzaizkien eta politika publikoen diseinu eta jarraipenean gazten
ahotsa bermatzea eta kontuan hartzea aldarrikatu zen. Baita ere, enplegu eta etxebizitzaren lanarloaren aurkezpen zuzena egin zitzaien.

ENPLEGU ETA GAZTERIA: Enplegu eta Gazteriako Sailburuordea den Marcos Muro Najerak,
EGK Enpleguaren Euskal Estrategiaren jarraipen prozesuan parte hartzera gonbidatu zuen. Hori
dela-eta EGK-k kontraste txostena bete zuen eta uztailaren 12an Enplegu-Foroaren batzarrean
izan zen. Bertan Enpleguaren Euskal Estrategia 2020 eta 2017-2020ko aldirako Enplegu Plan
estrategikoak landu ziren.
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EMAKUNDE: EGK-ko berdintasuna eta enplegu
eta etxebizitza teknikariek parte hartu zuten
Euskadin Soldata-arrakala murrizteko Estrategia
eta Ekintza Planaren kontraste-prozesuan.

DONOSTIAKO ETXEBIZITZA PLANA IKUSPEGI
SOZIALETIK AZTERTZEN: Donostiako Udalak EGK Etxebizitza Planari buruzko partaidetza
prozesura gonbidatu du. Honela izanik, etxebizitzaren ikuspegi soziala landuko duen taldetako
batean parte hartzen du EGK-k.

MILLENNIUM PROIEKTUA: Euskadin lanaren eta teknologiaren etorkizuna aztertzeko Lanbide
eta Prospektiker Milleniun Proiektuaren Nodoarekin elkarlanean ari dira. Bide horretan Lanbidek
gonbidatuta EGK-k prozesu honen lan saioan parte hartu du.

ENPLEGUAREN NAZIOARTEKO I BILTZARRA: Azaroaren 5etik 7ra “Enpleguaren Nazioarteko
I.Biltzarra-Erronkak, aldaketa handia egiteko” ekitaldia antolatu zen eta EGK
bertan izan zen. Bertan “Munduan gertatzen ari diren aldaketak eta hauen
inpaktua enpleguan”, Enplegu eta Inklusioko politiken etorkizuna” eta “Lansortzaileetako eragileen papera” gaiak jorratu ziren.

UPV/EHU eta Lanbide: Azaroaren 30ean UPV/EHUren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren
lanez kanpoko praktiken programei buruzko aurkezpenean izan zen EGK.
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Ebaluazioa
 Gazteriaren datuak aztertzeko eta konpartitzeko modu bat da.
 EGK-k urte hauetan jasotako informazioarekin beste erakunde batzuei aholkularitza
eman ahal izan die eta zenbait jarraipen prozesuetan EGKren iritzia islatuta gelditu izan da.
 EGKren parte diren elkarteekin izandako bilerak oso aberasgarriak izan dira eta
etorkizunerako errekurtsoak lortu dira. Guztietan hartu eman bat egon da, hau da, alde
batetik, EGKren lana azaldu egin zaie eta, bestetik, haien lana EGKra hurbildu dute. Gainera,
errealitate desberdinak ezagutzeko balio izan dute.
 Administrazioekin egindako bilerak emankorrak izan dira eta harremana mantentzeko
oso baliagarriak bezala baloratzen dira.
 Soldata arrakalaren arloan EGK-ko bi lan-arlo elkarlanean aritzea oso positibotzat
kalifikatzen da, izan ere, oso puntu garrantzitsua baita genero ikuspegitik enplegua eta
etxebizitza aztertzea.

1.5. GazteLabel
GazteLabel ekimenaren baitan, EGK-k politika publikoak ebaluatzen ditu, hauek, gazteen behar
eta eskubideei egokitzen zaizkion ebaluatzeko. Horrela bada, GazteLabel ziurtagiria ematen die.
Aurtengo honetan, Gasteizko Udalak 23 urte azpiko gazteei bideratutako Hazia 23 programa
aztertzea izan da asmoa. Ekimen honen funtsa formaziorik gabeko 25 gazte artatzea da, jada
aurretiaz Gasteizko udalak dituen enplegu politika aktiborako programen erabilera
pertsonalizatuta eskainita.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Hazia 23 programak Gasteizko formaziorik gabeko gazteen laneratze beharrak asetzen
15
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dituen ebaluatzea.

HELBURU ZEHATZAK:
 GazteLabeleko kontraste agente berriak formatzea.
 Programa hobetzeko proposamenak egitea.

Garapena
EGK Gasteizko Udaleko Enplegu teknikariarekin harremanetan jarri zen GazteLabel martxan
jartzeko zein nolako urratsak jarraitu behar ziren argitzeko.
Uztailaren hasieran Gasteizko Udaleko Enplegu teknikaria, Gazteria teknikaria eta EGK-ko
enplegu eta etxebizitza teknikaria bildu ziren. EGK-ko teknikariak GazteLabel prozedura urratsez
urrats azaldu zien eta hauek zituzten zalantzak jaso zituen. Gasteizko Udaleko Enplegu
teknikariak Hazia 23 programarekin GazteLabel burutzeko aukerak baloratuko zituela adostu
zen.
Uztailaren erdialdean Gasteizko Udaleko Gazte teknikariak Hazia 23 programa oraindik
egonkortu beharreko programa zela azaldu zion EGK-ko teknikariari. Horregatik, 2019an
programaren hurrengo edizioan berriro ere baloratuko da GazteLabel burutzeko aukera.

Ebaluazioa
 2019an Hazia 23 programa GazteLabel ziurtagiria lortzeko prozesua aztertuko da.

1.6. Posizionamendu publikoak: lan istripuak
Urteak dira EGK-k gazte bati eragiten dion lan istripu bat publikoki salatzeko posizionamendu
publikoa duela. Lan istripua Euskadin ematen den edo Euskadiko gazte bati eragiten —16 eta 30
urte bitartekoa— dion kasuetan aktibatzen da, langilea larriki zauritzen edo zentzen denean.
Honen bitartez, istripuaren errudun den prekarizazioa salatzeko adierazpen publikoa egiten da.
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Gertakariaren berri izatean Enplegu eta Etxebizitza teknikaria Komunikazio teknikaria eta
Batzorde Iraunkorrarekin koordinatzen da. Era berean, gaur egungo egoerak testuan zenbait
aldaketa eta eguneraketa eskatzen ditu, horretarako, ahal den heinean, Lantalde Teknikoaren
laguntza ere izango da.
Azkenik, azken urteetan bezala, apirilaren 28an, Lan Osasunaren Nazioarteko egunean, gazteen
lan egoerak salatu eta hobekuntzak eskatzeko manifestua berritu da. Hau, EGK-k dituen
hedabide propioen bidez eta bestelako hedabideen bidez zabaldu da. Modu horretan
gazteriaren duintasun sozioekonomikoaren oinarriak aldarrikatu dira, lan baldintzak eta lan
osasuna hobetzeko helburuarekin.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Maiztasunez gertatzen diren eta gazteei bereziki jotzen dieten gertaerak eta haien arrazoiak
publikoki salatu.

HELBURU ZEHATZAK:


Gazte langileen lan istripuen ondorioko heriotzen errudun diren prekarizazio eta beste
lan baldintzak salatu.



Lan istripuen datuak jasotzen dituzten erakunde ezberdinekin harremanetan ipini gazte
batek lan istripu bat izan duenean EGKri jakinarazteko.



Arazoaren aurrean EGKren errefusa postura argia gizarteratzea.

Garapena
Lan istripuen protokoloa:
Laneko istripu baten ondoriozko gazte baten heriotzarekin aktibatzen den protokoloa da hau.
Protokolo hau azken urteetan garatutako enplegu arloko diskurtsoari egokitu zaio eta martxan
jartzen duten egoerak gehitu dira, hala nola, heriotza bat sortzen duten istripuez gain, zauri
larriak sortzen dituzten lan istripuak gehituz.
Urtean zehar, protokoloari jarraipena egin izan zaio, hiru aldiz martxan jarri da.
- 2018ko ekainaren 6an gazte baten heriotza https://bit.ly/2sLfzQm
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- 2018ko irailaren 14an lanera bidean zihoan gazte baten heriotza https://bit.ly/2MuIWyr
- 2018ko urriaren 3an gazte baten heriotza https://bit.ly/2OxIPXN

Ebaluazioa
Protokoloa hiru aldiz aktibatu da, hiru kasuetan heriotzagatik. Zifra hau protokoloa martxan jarri
zenetik altuena da, beraz, nahiko kezkagarria da. Egoera salatzeko, Eusko Jaurlaritzako Lan eta
Justizia Batzordean agerraldia egin zuten 2018ko martxoan EGK-ko presidenteak eta enplegu
eta etxebizitza teknikariak.
Zoritxarrez, oraindik, protokoloa martxan jartzeko beharrezkoa diren datuak oso eskasak dira,
eta normalean prentsan agertzen direnean egiten da.
Protokoloa eguneratzea beharrezkoa ikusten da, izan ere, kasu batzuk ez daude jasota.

1.7. Enplegu arloko data esanguratsuen egutegia
Lan eta etxebizitzaren inguruko aldarrikapenei lotutako nazioarteko egunak baliatzen ditu EGK-k
bere mezua zabaltzeko. Egutegi hori osatzen joango da eta data esanguratsuetan dagokion
manifestua eta komunikazio kanpaina egingo da.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Urtean zehar enpleguarekin zerikusia duten data garrantzitsuak markatu eta egun horietan
manifestu edo diskurtsoa plazaratu.

HELBURU ZEHATZAK:


Data esanguratsuen garrantzia azpimarratzea eta gaur eguneko egoerarekin lotzea.



Gazteriak egun horiek ezagutzea.



EGKn parte hartzea bultzatzeko tresna bezala erabiltzea.
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Garapena
Beste urteetan egin bezala, EGK-k hainbat adierazpen egin ditu enplegu eta etxebizitza lanarlotik gidatutako eta Emantzipa…zer? lantaldearen, Lantalde Teknikoaren eta Batzorde
Iraunkorraren laguntzarekin.

Hauek dira 2018an zehar egindako adierazpenak:


Emakume eta gizonen artean —are gehiago, oraindik, gazteen kasuan— oraindik ematen
den soldata arrakala salatzeko adierazpena otsailaren 22an, Soldata Berdintasunaren
Europako Egunaren harira.



Pentsiodunek pentsio egoki eta duinak eskatzeko deitutako mobilizazioen harira,
belaunaldi arteko elkartasuna adierazteko adierazpena martxoaren 16an.



Gazteen osasunaren aldeko eta prekarietatearen aurkako manifestua apirilaren 28an,
Lan Osasunaren Nazioarteko Egunean.



Gazteei eskaintzen zaizkien lan baldintza kaskarrak salatzeko eta aukera egokiak
aldarrikatzeko adierazpena urriaren 7an, Lan Egokiaren Nazioarteko Egunaren harira.

Ebaluazioa
Egindako adierazpenen eskutik, EGK-k bere posizionamendua gizarteratu eta, berezko duen
zubi-lan funtzioa betez, gazteen egoera mahai gainean jarri eta hobekuntza proposamenak egin
ditu.
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1.8. Berrikuntza sozialeko proiektuak sortzeko formakuntza saioak
Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Innobasquerekin egindako koordinazio bilera desberdinetan
behar nabari bat antzeman izan da: gazteek proiektuak sortzerako orduan zalantzak dituzte.
Batez ere berrikuntza sozialeko proiektuak sortzerako orduan zalantza hauek handitzen dira.
Bide horri jarraiki, gazte elkarteei, gazteekin lanean dihardutenei edota gazteei zuzenduriko
formakuntza jardunaldi bat antolatzea erabaki zen.
Jardunaldiaren antolaketa eta egituratzerako Bizkaiko Foru Aldundiak, Innobasquek eta EGK-ko
enplegu eta etxebizitza teknikariak elkarlanean burutu dute.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Berrikuntza sozialeko proiektu berri bat sortu nahi duten gazteei formakuntza saioen bidez
tresna egokiak eskaintzea.

HELBURU ZEHATZAK:


Gazteak proiektu berritzaileak egiterako ahaldundu.



Berrikuntza Sozialeko proiektuen diru laguntzak eskatzeko irizpideak argitu.

Garapena
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Koordinazio bilerak:
Innobasqueko teknikaria, Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariak (BFA) eta EGK-ko teknikari eta
presidentea bildu ziren berrikuntza sozialeko proiektuen gaineko formakuntzen antolaketa
zehazteko. Saio hauek bi data desberdinetan egitea erabaki zen; lehena urriak 4, goizez eta
bigarrena urriak 9, arratsaldez.
Formakuntza saioren edukia lantzeko Innobasqueko teknikaria eta
EGK-ko enplegu eta etxebizitza teknikariak elkarlanean aritu ziren.
Behin formakuntza saioaren proposamena izanda BFAko teknikariak,
Innobasque eta EGK-koak elkartu ziren. Saioak bi atal izango zituela
erabaki zen, alde batetik, formakuntza teorikoa eta, bestetik,
praktikan jartzeko kasu praktikoa. Honekin bat, saioak burutzeko
espazioa aukeratu zen; Errekalde Aretoa alegia.
Saioak Ideia bat daukazu? izendapenarekin ezagutzera ematea erabaki zen eta ahalik eta gazte
gehiengana heltzeko komunikazio hedapenean hainbat bide erabili ziren, EGK-ko webgunea,
sare sozialak, Gaztea Irratian grabatutako kuñak, gazteak dauden espazioetan kartelak etab.

Formakuntza saioak:
Bi formakuntza saioek egitura berdina izan zuten.
Prestatuta zegoen moduan, lehenengo zatiari
zegokionez

azalpen

teorikoak

berrikuntza

sozialeko proiektuak sortzeko gainekoa izan zen.
Bigarren zatiari dagokionez, jasotako informazioa
praktikan jartzeko ariketa parte hartzailea burutu
zen.
Parte-hartzaileek oso gustura izan zirela eta
aurrera begira proiektuak sortzeko tresnak lortu zituztela azpimarratu zuten.
Ebaluazioa


Formakuntza saioaren eduki eta formatua eraginkorrak izan ziren. Parte hartzaileek
ebaluazio orrietan adierazi zuten moduan, oso egokia iruditu zitzaien bi zatitan
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banatzea. Baina batez ere, bigarren zatiko ariketa praktikoarekin informazioa
barneratzeko eta errealitatera hurbiltzeko oso baliagarria izan zitzaien.


Gazte elkarte eta norbanako gazteen agendetara moldatzeko asmoarekin bi datetan
banatzea aukera desberdinak eskaintzeko garrantzitsu ikusi zen. Halere, arratsaldeko
saioetarako komunikazio hedapena gehiago indartu beharko litzateke.

1.9. Donostiako gazteen egoera sozioekonomikoa ezagutzeko jardunaldia

Donostiako gazteen egoera soziekonomikoa ezagutzeko, EGK-k gazteen beharrak aztertzea
helburu duen topaketa antolatu zuen Donostiako Udalarekin elkarlanean. Topaketa honen
funtsa gazteen egoera eta beharrak identifikatzea eta enplegua eta etxebizitzaren gainean
dituzten eskaerak aztertzea izan zen.
Topaketa hau datozen urteei begira sendotuko den ibilbide baten lehenengo urratsa izan da.
Gaiak Donostiako gazteen artean sortzen duen interesa ikusita, 2018an lehen azterketa faseari
ekin zaio, hau hurrengo urteetan sendotuko den ibilbidearen oinarri izanda.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Donostiako gazteen egoera sozioekonomikoa ezagutzea eta gazteen iritzi, proposamen, ideia
eta beharrak bildu; ondoren, udalari helarazi eta gazteria murgiltzen duten plan edo
proiektuetan eragina izateko.
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HELBURU ZEHATZAK:
 Gazteriaren ahotsa eta ikuspegia udal politika eta eremu ezberdinetara eramateko
gazteen beharrak azaleratuko diren espazioa sortzea.
 Gazteen arteko topaketen bidez, gazteen aktibazioa eta parte-hartzea sustatzea.
 Gazteak arlo soziala lantzeko ahalduntzea.
 Gazteria Saila gazteei gerturatu eta haien arteko zubi-lana egiten hastea.
 Gazteria Sailak gazteen emantzipazio eta enplegu arloko ardurak zeintzuk diren
ezagutaraztea.

Garapena
Gazteen egoera soziekonomikoa aztertzeko abiapuntu gisa gazteen emantzipazioa lantzea
adostu zuten Gazteria Sailak eta EGK-k. Honekin bat, saioa azaro amaieran Kontadores Gazte
Fabrikan burutzea erabaki zen. Honako hauek izan ziren jarraitutako urratsak.
Donostiako egoera ezagutzen:
Donostiako egungo egoera aztertu ondoren hauek identifikatu ziren topaketan landu beharreko
puntu gisa. Lehenengoa, etxebizitza turistikoek gazteen emantzipazioan duten eragina;
bigarrena, Donostiako Udalak gazteen emantzipaziorako eskaintzen dituen aukeren gaineko
iritzia; eta, azkenik, bizikidetzarako eredu alternatiboak.
Azken hau lantzeko, EGK Abaraskarekin —etxebizitza kooperatibo bat sortzen ari den elkartea—
harremanetan jarri zen, jardunaldirako lankidetza bat sortzeko asmoz.
Jardunaldiaren planteamendu eta prestaketa:
Topaketa bi ataletan banatzea erabaki zen. Lehenengo atalean, EGK-k eta Abaraskak gaiaren
sarrera egin zuten, eta ondoren, gazteen parte-hartzea oinarri izanda World Cafe dinamika bat
planteatu zen.
EGK-k Abaraska elkartea gonbidatu zuen saiora haien esperientzia elkarbana zezaten.
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Topaketa:
Jardunaldiaren lehen atalean ekarpen interesgarriak atera ziren. Abaraskaren esperientziaren
kontaketak bide eman zuen gazteen zalantzak argitzeko eta bestelako aukerak ezagutzeko.
Honela etxebizitza eredu ezberdinak alderatu ziren eta ideia berritzaileak jarri ziren mahaiaren
gainean.

Bigarren zatiari dagokionez, parte-hartzaileek haien iritzia adierazi zuten World Cafe
dinamikaren bidez. Parte-hartzaileen artean gazteekin bat Udaletxeko gazteria teknikariak egon
ziren eta oso aberasgarria izan zen haien parte-hartzea. Alde batetik, administrazio eta
gazteriaren arteko harresia gainditzeko bideak eman zirelako; eta, baita ere, ikuspuntu
desberdinak alderatzeko aukera sortu zelako.

Ebaluazioa
 Saioaren formatu bikoitza, azalpen eta parte-hartze dinamika alegia, oso baliagarria izan
zen gazteen nahi eta beharrak identifikatu ahal izateko. Gazteak ahalduntzeko eta hitza
hartzeko ere tresna egokiak izan ziren.
 World Cafe ariketaren bidez landutako edukia modu sakonean landu zen. Metodologia
egokia izan zen gazteentzako konplexua izan daitekeen gaia modu erakargarrian lantzeko.
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 Emantzipazioaren inguruan aritzen diren Donostiako kolektibo desberdinekin egindako
harremana oso positiboki baloratu zen. Batez ere BiziLagunEkin elkartearekin eta
Abaraskakoekin errotutako harremana.
 Saioan Gazteria Saileko teknikarien parte-hartzea izatea Gazteria Saila bera
gazteengandik hurbilago izateko oso baliagarria izan zen.
 Topaketak bide berriak zabaldu ditu aurrera begirako erronkak identifikatzeko.

1.10. Egunerokoa
EGKn lan-arlo bakoitzetik kanpo egin beharreko lanak, EGKren funtzionamendu egokia
bermatzeko eta honen helburu orokorrak lortzeko.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
EGKren funtzionamendua bermatu beste lan eremuekin elkarlan egiten eta urtean zehar heltzen
diren eskaera generikoei erantzuna emanez.

HELBURU ZEHATZAK:
 Prentsarekin lan egin hauek eskatzen dutenean.
 Gazteria Planak eta beste gazteria dokumentuen jarraipena egin.
 Beste lan-arloen lanaren kontrastea egin.
 Lantaldearen formazioan parte hartu.
 Lan-arloarekin zerikusia duten aholkularitzak egin.
 Batzorde Iraunkorrarekin eta lankideekin harremana/lankidetza.
 Memorien eta Plangintzen kudeaketa eta ebaluazioa.
 EGKren funtzionamendurako beharrezkoak diren bileretan parte-hartu.
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Garapena

Eusko Jaurlaritzako IV Gazte Planeko ekarpena:
1.1. Gazteak eta emantzipazioaren ataleko Emantzipa…zer? lantaldearen zatian azaldu den
moduan, Eusko Jaurlaritzako IV Gazte Planeko I. ardatza den emantzipazio eta autonomia
atalean, gazteen alokairuak garatzeko neurri eta formulak sustatzen dira. EGK-k horren gaineko
ekarpenak jaso eta Eusko Jaurlaritzari helarazi zizkion.

Prentsa eta Irratia:
Lanbidek 2017ko Gazteen Lan Merkaturen Egoera EAEn txostena atera zuen. Gazteon enplegu
eta emantzipazio egoeraren irakurketa kritikoa izan zen eta BERRIA egunkaria eta Bizkaia Irratia
EGKrekin harremanetan jarri ziren honen gaineko iritzia jasotzeko asmoz. EGK-ko enplegu eta
etxebizitza teknikariak BERRIAn honen gaineko elkarrizketa izan zuen. Beste elkarrizketa bat
egin zen Bizkaia Irratian.

Txostenak aztertu:
Gazteen enplegu eta emantzipazioaren inguruko datuak jasotzen dituzten txostenak aztertzea
beste zeregin bat da. Enplegu merkatua eta emantzipazioaren datuak aldakorrak dira eta honen
gaineko informazio eguneratua edukitzea garrantzitsua da.

Formakuntza:
Etengabeko formakuntza ezinbestekoa da.
Besteak

beste,

antolatutako
etxebizitzaren

Gezki

UPV/EHUk

'Kooperatibismotik
arazoari

erantzunez'

jardunaldian izan zen EGK-ko enplegu eta
etxebizitza

teknikaria.

Etxebizitzaren

arazoari erantzun komun eta bateratuak
lantzen zituzten kolektiboen kasuak aztertu ziren bertan.

Beste lan-arloekin lankidetza:
EGK-ko eguneroko lana aurrera ateratzeko ezinbestekoa da arlo guztietako arduradunen lana,
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bai bakoitzaren arloan eta baita besteen arloetan gauzatzen diren ekimenetan zeharka edo
zuzenean ere. Gainera, lantalde teknikoaren koordinazioan lagundu da eta beste lan-arloetako
proposamenei baliogarriak diren balorazioak eman eta ekintzetan parte hartu da.

Jarraipen bilerak:
Jarraipen bilerak lantalde teknikoarekin burutu dira, batzuetan Skype bidez eta beste batzuetan
fisikoki EGK-ko bulegoren batean. Gainera, Batzorde Iraunkorrarekin egin dira bilerak.

Plangintza:
Urtero bezala, urteko plangintza prestatu da urte hasieran.

Memoria:
Urtero bezala, urteko memoriak prestatu dira urte amaieran.

Egoitzako kudeaketa lanak:
Materiala eta bulegoa txukun mantentzea, telefonoa artatu, ezustekoak, bulegoko mantenuaz
arduratu (informatikaria, argiketaria, margolaria...), etab.

Ordezkapenak:
2018 urte hasieran enplegu eta etxebizitza arloak teknikari aldaketa izan du baja bat estaltzeko.
Hori dela eta, lan-deialdia ireki zen. Hautaketa prozesuaren ondoren teknikari berria lantaldera
batu zen. Hala ere, lan-deialdia berriro ireki behar izan zen. Honela izanik, ekainean teknikari berri
bat batu zen lantaldera.

Ebaluazioa

 EGK-ko enplegu eta etxebizitza diskurtsoa ondo oinarrituta dago, eta gero eta gehiago
kontuan izaten dute administrazioek. Prentsa eta irratiak EGKrengana jotzeak ere EGKren
diskurtsoak garrantzia duela adierazten du eta aldi berean, horrelako hedabideetan
agertzeak EGKren diskurtsoaren oihartzuna handitzea laguntzen du. Gainera, gai berriak
jorratu dira eta diskurtsoa aberastu da.
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 Aurten barne aldaketa nahiko eman dira enplegu eta etxebizitza lan-arloan eta hori
egunerokotasunean nabaritu da eta nabaritu du baita ere lantaldeak. Zeinek oso ondo
erantzun duen talde lanaren bidez sortu zitezkeen hutsuneak eta oztopoak gainditzen.
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2. Hezkuntza
2.1. Astialdi Foroen Koordinazioa

Astialdi Foroa 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. Astialdiari lotutako elkartegintza indartu nahi da, baita
balioen heziketa eta astialdiaren bitarteko gizarte eraldaketa bermatutako ekimenak bereziki
sustatu ere. Une honetan astialdiaren esparruan ematen ari diren aldaketak direla medio,
garrantzitsua da eragileen arteko sendotasuna eta koordinazioa indartzea instituzioen aurrean
iritzi eta posizionamendu bateratua izateko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Astialdian lan egiten duten elkarte eta eragileekin batera esparru honen garapenerako aurrera
eramaten diren ekimen eta proiektuak babestu, sustatu eta ezagutzera eman administrazioen
arteko bitartekaritza bideratuz.

HELBURU ZEHATZAK:
 Astialdi Foroko lantaldea sendotu eta eragile gehiagoren parte-hartzea sustatu.
 Eragile eta elkarteen arteko esperientzia eta beharrak trukatu.
 Elkarte eta erakunde publikoen arteko zubi-lana bideratu.
 Astialdiaren eta boluntariotzaren zabalpena eta aldarrikapena.

Garapena
Lurralde bakoitzean eragile kopurua ezberdina da:


Araban, 6 elkartek hartzen dute parte jarraitasunez: Atseden eskola, Arduradun eskola,
Gazteen Gurutze Gorriko astialdiko eskola, Euskalerriko Eskautak Araba, Arabako Eskaut
Laikoa eta Azterlariak.
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Bizkaian, 12 elkartek hartzen dute parte jarraitasunez: Urtxintxa eskola, Itaka Escolapios
fundazioa,

Gaztetxo

eskola,

Aisiola

eskola,

Kurkudi,

Bizkaiko

Gaztetxoen

Koordinakundea, Bosko Taldea federazioa, Euskalerriko Eskautak Bizkaia, Kiribil sarea,
Amarauna sarea, Aisi-hezi fundazioa eta EDE fundazioa.


Gipuzkoan, 6 elkartek hartzen dute parte jarraitasunez: Larrunarri eskola, Urtxintxa
eskola, Hezkide eskola, Eziko, Gipuzkoako Gazteen Gurutze Gorriko astialdi eskola eta
Gaztetxo eskola.

2018 urtean zehar burututako ekimen nabarmenak lurraldeka zehaztuta hurrengo hauek izan
dira:
a) Arabako Astialdi Foroa:
2018an aurrera eraman diren ekintza eta koordinazio lanak:
-

Aurten Gasteizko udalarekin elkarlana mantendu izan da Gazte Plan berrian
zehaztutako Astialdiko lan-ildoak jasotzeko eta nola aurrera eraman zehazteko.
Horretaz gain, eraikitako harremanarekin lanean jarraitu egin da.

-

2018an ere, astialdi taldeen udako kanpaina www.astialdiforoa.org webgunean jaso egin
da. Honekin batera, iaz sortutako informazio triptikoa ere zabaldu da eta PDFan jasotako
informazioa ezagutzera eman da. Aurten 10 taldek antolatutako 10 egonaldi plazaratu
dira.

-

Kualifikazioek sortuko duten eszenatoki berriari aurre eginez, eskolen arteko elkarlana
sendotu da, foroko kezka nabarmena bilakatuz. (Astialdiko eskolen etorkizuna atalean
garatua)

b) Bizkaiko Astialdi Foroa:
2018an aurrera eraman diren ekintza eta koordinazio lanak:
-

Astialdi taldeen udako ekintzak www.astialdiforoa.org atarian azaldu izan dira 2018an
bigarren urtez. Informazio hau buletin eta helbide ezberdinetara bidali egin da. Aurtengo
kasuan aldundiarekin batera prentsaurreko bat burutu da.

-

Nazioarteko boluntariotza eguna izanda,

iazko BFArekin batera hedatutako

#IzanZuAldaketa

oinarri

kanpainaren

bizipenak

hartu

dira

boluntariotzaren

esperientziak eta eragile ezberdinen ekarpenak jaso ahal izateko. Urte honetan,
topaketa bat antolatuko da gai honen garrantzia azpimarratzeko.
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-

Eskolei eragiten dieten gaiak beste Astialdi Foroetan bezala bilera guztietan azaldu egin
dira. Koordinazio eta aholkularitza lanak burutu izan dira urte osoan zehar.

c) Gipuzkoako Astialdi Foroa:
2018an aurrera eraman diren ekintzak eta koordinazio lanak:
-

Astialdi taldeen udako ekintzen zabalpena iaz bezala, Astialdi Foroko atarian izan da.
Oraindik ere PDF formatuak mantendu izan dira. Horrekin loturik, aurtengo Gipuzkoako
datuak hauek izan dira: Gidan, 11 elkartek burututako 22 kanpaleku agertu dira.

-

Gipuzkoako Astialdi Foroaren parte-hartzea eskolena izaten jarraitu izan du baina partehartzea egonkortu egin da. Aurten ez da lortu elkarte berrien parte-hartzea izatea.

-

Foroan protagonismoa hartu duten gaiak eskolen etorkizuna izan dira, bereziki
2018/2019 ikasturteari begirako trantsizio prozesuan burutu beharreko aldaketak eta
gestioak. Koordinazio bilerez gain, Eusko Jaurlaritzarekin eta Lanbiderekin bilera pare bat
burutu dira urtean zehar aurrerapausoak emanez.

2.2. Astialdiko ikastaroak
Astialdiko begirale, zuzendari edota gizarte animatzaile izateko ikastaroen eskaintza zabaltzen
dute EAEko astialdiko eskolek. EGK-k informazio horren jasotzea eta difusioa burutu du. Iaz
bezala, informazioa irailean soilik zabaldu beharrean, uztailean ere deialdiaren aurrerapenaren
albiste txiki bat sortu da. Aurtengo trantsizio prozesuak eragindako aldaketen berri ematea izan
da ardatza.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Astialdi eskolek eskaintzen duten formakuntza-lana hedatzea.

HELBURU ZEHATZAK:


EAEko eskolen kalitatezko-hezkuntza aldarrikatzea.



Modu bateratu eta globalean Astialdi Hezitzailearen esanahia plazaratzea.
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Garapena
Urtero bezala uztailean ikasturte berriaren ikastaroen
eskaintza ezagutzera ematea da asmoa. Aurten
gauzak berandutu egin dira eta 2017/2018 ikasturteko
ikastaroak nahiko berandu antolatu eta itxi egin dira.
Astialdiko ikastaroen zabalpena:
Irailean, matrikulazio garaiarekin batera beste albiste
bat sortu egin da egongo diren aukerak aurkeztuz. Esteka honetan albistea aurkitu daiteke:
https://bit.ly/2P5cxzJ
Astialdiko ikastaroei lotutako aholkularitza kudeatu:
Astialdiko formakuntza eskaintzaren zabalpenarekin batera, gai honi lotutako zalantzen
kudeaketa proiektu honen beste atal bat da. Astialdiko webgunearen bitartez, gazteek haien
zalantzak plazaratzeko aukera izan dute bertan azaltzen den gutunontzia erabiliz.
Horretaz gain, ematen ari diren aldaketen zabalpenen informazioa beste modu batzuetan ere
zabaldu izan da. Biderik ohikoenak, telefono deien bitartez, porta elektronikoaren bidez edo
zuzenean albistearen azpiko iruzkinen bidez informazioa eskatzea izan dira, momentuko
zalantzei erantzuna ematea ahalbidetuz.

Ebaluazioa
Zabalpenak, urtero bezala, hainbat gazteren aholkularitza erraztu du. Eskola askok azken unera
arte ez dituzte haien taldeak itxi, berandu jaso dira ikastaroen gaineko xehetasunak eta beste
eskola batzuk ez dute ikastaro berririk eskaini. Datorren urtera begira, bi helburu zehaztu dira:
eskolekin batera zabalpen kanpaina hobeto koordinatzea eta ikastaroen datu zehatzak jasotzea.
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2.3. Udako kanpaina

Urtero bezala, EAEko hiru lurraldeetako astialdi
taldeetako boluntarioek urtean zehar egin duten
lanari esker, aurtengo eskaintzari dagokionez, 16
entitatek antolatzen dituzten 34 ekintza batu dira,
guztira gutxienez 2500 plaza eskaintzen dituztenak.
Aurten ere, formatu digitala erabili izan da
zabalpenerako, www.astialdiforoa.org webgunean informazioa txertatuz.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Astialdi taldeen udako eskaintza gizarteratu.

HELBURU ZEHATZAK:


Astialdi hezitzailea zer den ezagutzera eman.



Boluntario gazteen lana aintzat hartzea.

Garapena
Udako ekintzen zabalpena Astialdi Foroko webgunearen bitartez zabaldu egin da. Betiko PDFak
mantendu egin dira. Lurralde bakoitzeko eskaintza jasotzen dituztenak informazio zehatza
(udaleku mota, hizkuntza, adina, astialdi taldea, etab.) eta harremanetarako bideak erakutsi
dituzte.
Horrekin batera, udako ekintzen bilatzailea osatu egin da ekintza bakoitzeko miniatura sortuz
eta informazioa dinamikoagoa eginez. Hona hemen gai horren inguruan webgunean
publikatutako albistea: https://bit.ly/2r59Uo6
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Ebaluazioa
2018an udako kanpaina soilik on-line formatuan burutu da. Aldi berean, hainbat aholkularitza
burutu dira informazio eske telefonoz eta emailez galdetzen zuten gazteei eta beraien gurasoei.
EAEko hainbat astialdi talderen informazioa ezagutzera ematea da erronka. Boluntario talde
askok azpimarratzen duten bezala, zailtasunak daude apirilean informazio zehatza eskaintzeko.
Datorren urtera begira, urte honetako helburu berdina zehaztuko da: eskaintza ahalik eta
handiena zabaltzea eta urte osoan zehar dauden astialdi taldeekin harremana osatzea.
Bestelako zabalpen aukerak ere aztertuko dira.
Udako ekintzen zabalpenean 2018an ez da lortu hiru Aldundiek zabaltzen duten eskaintzan
boluntariotza-taldeei aipamen

berezia egitea, baina gutxienez Bizkaiko Foru Aldundiarekin

batera prentsaurrekoak egin dira.

2.4. Astialdi Foroko webgunea
Astialdi Foroko webgunea, astialdiko
eragile, boluntario eta gazteen artean
astialdiko gaien bilgunea eta tresna da.
2014ko irailetik martxan dago eta
denbora tarte honetan zehar webgunearen kudeaketa eta hobekuntza lanak burutu izan dira
ahalik eta informazio eguneratua ezagutzera emateko asmoz.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Astialdiaren arloko informazio eta proiektuen inguruko zabalpena indartzea eta gune
erreferentea bilakatzea arloko gazte eta elkarteen artean.

HELBURU ZEHATZAK:


Astialdi elkarteak ezagutzera ematea.



Astialdi Foroko eragileen lana jendarteratzea.
34

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia



Atari dinamiko eta erabilgarria izatea.

Garapena
Astialdi foroko webgunea:
Lau urte daramatza Astialdi Foroko webguneak martxan eta aurten, aurreko urteetan bezala,
emaitza onak jaso dira. Astialdiko erreferentziazko ekimenetan, udako ekintzetan eta astialdiko
ikastaroen aholkularitza eta informazioa bideratzerakoan tresna baliogarria dela berretsi da. Era
berean, gazteen zalantzak jasotzeko eta astialdiko edozein gairen gaineko informazioa
hedatzeko baliabide erreferentea da arloko eragileen artean.

Natura sexualeko aurrekari penalen ziurtagiria:
Boluntariotza legean azpimarratzen den bezala, haurrekin lan egiten duen pertsona orok natura
sexualeko aurrekari penalik ez daukala egiaztatzen duen ziurtagiria behar du. Hasiera batean, gai
honen gainean zegoen informazioa oso nahasia zen eta ziurtagiria lortzeko ordaindu beharra
zegoen. Astialdiko eragileentzako lagungarri bezala eta gazteen artean aholkularitza egokia
bideratzeko asmoarekin, 2016an albiste bereziak sortu ziren EGK-ko webgunean eta baita
astialdikoan ere.
Argitalpena egin zen unetik hainbat kontsulta jaso dira, bai astialdiko boluntario zein gazteenak.
2018an zehar hainbat galdera jaso dira telefonoz, emailez, webgunean iruzkinen bitartez eta
astialdi foroko webguneko mezularitza zerbitzuaren bidez. Azalpenak modu gertuko eta
errazean azaltzea asko eskertu dute.

Ebaluazioa
Aurreko urteetan bezala, www.astialdiforoa.org webgunearen bitartez hiru lurraldeetako Astialdi
Foroek sortutako ekintza eta proiektuen zabalpena egin da. Era berean, alor honetako
erreferentziazko webgune izateko hainbat pausu eman dira SEO eta optimizazio ataletan.
2019an bide beretik jarraituko da.
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2.5. Astialdiko eskolen etorkizuna
EAEko astialdi eskola batzuk oraindik Lanbideko formakuntza zentro izateko aldaketa fasean
daude, oztopo ezberdinak topatu izan dituztelako bidean. Aurten ere, formakuntza zentro izan
nahi duten eskolak aldaketa burutzeko laguntza eskaintzea eta pausoa eman nahi edo ezin
duten eskolen egoera zein izango den argitzea izango dira ardatzak.
Bestetik, formakuntza dekretua irailean indarrean sartu zen eta trantsizioan gertatutako
aldaketak ahalik eta hoberen ezagutzeko helburuarekin, koordinazioa bultzatu nahi da Eusko
Jaurlaritza, 3 lurraldeetako Aldundi eta Lanbiderekin.
Urte osoan zehar jarraitu den ekimena izanda, behar-beste indar eta baliabide jarriko dira
eskolen eskura aurten dauden zalantza eta nahasmenak argitzeko eta aurrerapausoak ematen
joateko.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Astialdiko eskolen etorkizuna zein izango den argitzea eta administrazio zein eskolen arteko
informazio trukaketa egokia izatea.

HELBURU ZEHATZAK:


Astialdiko eskolen legediaren inguruko informazio eguneratua izatea.



Eskolak Lanbideko formakuntza zentro bilakatzea.

Garapena
Azken urteetako aldaketak direla eta, eskolek prozesu ezberdinak burutu dituzte. Lurralde
bakoitzeko egoera ezberdina da baina lortu da hiru lurraldeak elkartzea ekarpen berriak egiteko.
Aurten, bilerak egin dira gazteria zuzendariarekin eta aldundien ordezkariekin ahalik eta
informazioa gehien izateko. Hortaz gain, aukera egon da Eskola Dekretuan ekarpenak egiteko.
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Ebaluazioa
Urte honetan zehar aurrerapausoak eman dira. Izan ere, elkarlanean jasotako proposamenak
batu, idatzi eta Eusko Jaurlaritzaren, zein Lanbideren erantzunak jaso dira. Epeak luzatu dira eta
horrek eskolen kanpainaren zabalpenean atzerapenak sortu ditu. Pixkanaka-pixkanaka
koordinazio ekintzak zuzenagoak eta eraginkorragoak bihurtzea izango da asmoa trantsizioegoera igarotzeko eta egoera egonkortzeko.

2.6. Atergune: Aterpetxe, landa eta kanpinen ataria
ATERGUNE EAEko eta inguruko aterpetxe, kanpin eta
landen

erreferentziazko

bilatzaile

birtuala

da.

Boluntariotza-arloan jarduten duten elkarte, gazte, aisialdi
talde nahiz gainerako elkarteek beren ekintzak burutzeko
tresna erabilgarri bat izateko sortu zen 2016ko abenduan.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
atergune.astialdiforoa.org atariaren jarraipena burutzea (bisita eta erabiltzaile kopurua).

HELBURU ZEHATZAK:


Aterguneren kudeaketaz arduratzea: espazio berriak txertatu, akatsak zuzendu, etab.



Bilatzailea txertatzea.

Garapena
Aurten izandako aldaketak direla eta, ez da aterpe gehiagorik gehitu, baina jarraitu da
harremanetan berriak txertatzeko asmoz.
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Atariaren jarraipena zenbakietan:
Astialdi Foroaren webgunearekin egiten den bezala, atariaren jarraipena Google Analytics
zerbitzuaren bidez egiten da. Besteak beste, bisitarien eta bisita-kopuruaren zenbakiak jasotzen
dira. Ebaluazio irizpide honen bitartez urtez urteko egoera neurtzen da.

Ebaluazioa
Urtebetean eguneraketak apurka-apurka izan dira. Harrera ona izan du eta, horregatik, 2019ra
begira bisita kopurua handitzea izango da helburua. Horretarako zabalpen ekintzak zehaztuko
dira eta, aldi berean, espazioen erregistroa osatzen jarraituko da.

2.7. Boluntariotza kanpaina 2018
Hainbat pertsona boluntario daude lan handiarekin gizartearentzako proiektu eta ekintza
aberasgarriak gauzatzen dituztenak. Gaia gizartean zabaltzeko helburuarekin, Astialdian parte
hartzen duten eragile desberdinekin eta pertsona boluntarioekin batera ondorengo kanpaina
burutu da. Horretarako, boluntarioen esperientziak batzea eta prozesuaren amaieran topaketa
bat egitea izan da kanpaina honen ideia. Ekimen honekin 3. sektorean lanean aritzen diren
elkarte eta eragileen aitorpena lortu nahi izan da.
Lan honen errekonozimenduaz gain, gazteriari zuzendutako mezuek hartzen dute garrantzia.
Alde batetik, elkarteen boluntarioen lana goraipatuz, eta, bestetik, parte-hartzerako dauden
beste espazio eta ereduen ezagutzea zabalduz.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
3. sektorean lanean aritzen diren elkarte eta eragileen aitorpena burutu.

HELBURU ZEHATZAK:


3. sektoreko elkarte, talde zein pertsonei eskerrak adieraztea.



Boluntariotzaren grina piztea.
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Boluntarioen topaketa bat bideratzea.

Garapena
2016an

#IzanZuAldaketa

kanpaina

abiapuntutzat

aurkeztutako
hartuta,

aurten

jarraipen bat eman nahi izan zaio. EGKren
barneko elkarte baztuk pertsona boluntariotza
osatuta daude eta horregatik euren arteko
esperientziak

konpartitzea

zein

pertsona

berriak animatzea izan da erronka nagusiena.
Lehenik eta behin, Deustuko Unibertsitateak
Boluntarekin

batera

koordinatzen

duen

Boluntariotza azokan parte hartzeko aukera egon zen. Bertan aipatutako kanpaina aurkeztu zen
eta EGKren barnean dauden elkarteak aurkezteko aukera egon zen. Ostean, ekintza aurrera
atera zen Boluntako eraikinean eta parte hartu zutenek dinamika parte hartzaile baten bidez
boluntariotzari buruz aritu ziren. Azkenik, parte hartzaile bakoitzak hitz bat aukeratu zuen
boluntariotza azaltzeko eta bideo bat grabatu zen. Abenduak 5ean publikatu zen esandako
bideoa.

Ebaluazioa
Topaketan zehar hainbat gai landu ziren eta hurrengo urtera begira erronka berriak lantzeko
aukera eman zen. Abenduak 5era begira kanpainari beste ekarpenak gehituko zaizkio 2019an
zehar.
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2.8. Hezitzaileentzako gidak: Droga-mendekotasun gida
Droga-mendekotasunaren gainean hezitzaileak duten materiala azterturik eta gaur egungo
gizartearen beharrak kontutan harturik, gai hau lantzeko baliabideen gabezia aurkitu zen 2016.
urtean.
Hori guztia kontutan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiarekin (BFA) batera gai horren inguruan
hezitzaileentzako informazioa eta prebentziorako tresna eraginkor bat izango zen gida bat
sortzea erabaki zen. Hau da, Droga-mendekotasunari buruzko materiala sortu hezitzaileentzako
erreferentziako baliabideak izateko helburuarekin. Barne-hartzailea izatea eta gazteria osora
iristeko proiektuak aurrera eramateko beharrezkoa den begirada azaltzea da drogamendekotasunaren inguruko gida honen oinarria.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Gidak, droga-mendekotasunaren arloan hezkuntza ez-formalean biltzen diren eragileei esku
hartzeko baliabideak eskaintzeko eta inguruko agenteekin (irakasleak, familiak, lagunak, etab.)
nola jokatu behar den laguntzeko gidaliburu izatea du helburu.

HELBURU ZEHATZAK:


Droga-mendekotasunaren prebentzioan sakontzea.



Droga-mendekotasunaren aurrean hezkuntza alternatibak egikaritzea.



Elkarteek eta hezitzaileek gaian sakontzeko lan-tresna izatea.



Erpin desberdinetatik abiatuta sustantzia desberdinen arriskuez informatzea.

Garapena
Gidaren ibilbidea:
EGK-k Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean 2018an Plazerrak eta Arriskuak Zentzuz Jokatu
izenburuaren pean sorturiko droga-mendekotasuna gida argitaratzea zuen helburu. Bide
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horretan EGK-ko hezkuntza eta parte-hartze lan-arloek buruturiko gida, 2017ko azaroaren
amaieran helarazi zitzaion Foru Aldundiari. Ostean Osakidetzara bidali zen materiala.
2018.

urteko maiatzean, EGK eta Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariek hitz egin ostean,

Osakidetzak (gidaren harira emandako irizpide teknikoak mahai gainean), berau zegoen bezala
ez argitaratzea erabaki zuten. Heziketaren arloan droga-mendekotasuna lantzeko beharrak hor
zirauela ikusirik, beste eredu edo formatu sinpleago bat lukeen eduki bat sortzea adostu zen bi
entitateen artean.

Gerora emandako pausoak:
Foru Aldundiarekin irailaren 19an eginiko bileran, triptiko itxura izango lukeen material bat
sortzea adostu zen. Eduki teorikoetan sakondu beharrean, hezitzaileek erabiliko luketen
kontsultarako tresna praktiko bat egikaritzea erabaki zen.
Hezkuntza arloan egondako teknikariaren aldaketek proposamen zehatz honen egituratzea
nabarmen atzeratu dute.

Ebaluazioa
Proposamen berria egituratzeko saiakeran murgildurik da EGK. Proiektu honen baitako pausoak
Bizkaiko Foru Aldundiarekin zehaztuz.

2.9. Hezkuntza foroa
Hezkuntza formalaren arloan, EGKren diskurtsoa eta bidea osatzen lagunduko duten ikasle
elkarte, kontseiluetako ordezkariekin eta maila indibidualean parte hartzen duten gazteekin
batera eztabaidarako gunearekin lanean jarraitzen da. Hauekin batera hezkuntza arloko gaiak
eztabaidatu eta elkarren arteko adostasunean oinarritutako proposamenak lantzeaz gain,
hezkuntza arloko proiektuak zehatzak definitzea da helburua.
Hezkuntza arlotik harremana eta elkarreragina sortzeaz gain, lan horren bitartez hezkuntza
arloko administrazioari proposamen zehatzak helaraztea da helburua gazteen egoeraren berri
emateko.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Ikasleen kezka eta beharrak proiektu zehatzen bitartez lantzea gerora hezkuntza formaleko
instituzio eta arduradunei lanean jasotako ondorioak helarazi proposamen zehatzen bitartez.

HELBURU ZEHATZAK:


Ikasleen beharren azterketa bideratzea hezkuntza arloko gaien inguruko hobekuntza
sustatzeko.



Ikasleei lan-eskubideei buruzko formakuntza eta informazioa helaraztea unibertsitate
esparruetan.

Garapena
Orokorrean, beste urteekin alderatuta gutxien funtzionatu duen urtea izan da, hala ere, urte
amaieran #ElkarTopatu topaketa aurrera eraman ostean, taldea berpiztu eta funtzionatzen hasi
da berriz.

Ebaluazioa
Hurrengo urtera begira, azken topaketako ekarpenak jasotzea eta parte-hartzaileekin
harremanetan jarraitzea litzateke. Era horretara, taldeak indarra hartzeko aukera bermatuko da.

2.10. Eskola kontseilua
Euskadiko Eskola Kontseilua unibertsitatekoa ez den
irakaskuntzako programazio orokorrarekin zerikusirik
duten giza eragileek parte hartzeko organo gorena da.
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Bere funtzioen artean, hauek dira aipagarrienak: EAE mailan irakaskuntza garatzen duten arauei
buruzko irizpenak egitea, irakaskuntzaren egoeraren inguruko txosten orokorra burutzea eta
txostenak egitea.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Euskadiko Eskola Kontseiluan gazteen ahotsa; kezkak eta ekarpenak plazaratzea.

Garapena
Aurten ez dira Eskola Kontseiluko bilera asko burutu eta burutu izan direnean gutxitan parte
hartzeko aukera egon da, izan ere, ezinezkoa izan da parte-hartzea guztiz bermatzea
presidentziako ordezkaritzatik ezta hezkuntza arlotik.
E-mailen bitartez deialdi eta dokumentuen berri du EGK-k eta ahal den heinean, Hezkuntza
Foroko eragileekin batera kontrastea burutu da.

Ebaluazioa

2019ra begira hezkuntza arloko ordezkari bezala, EGKren presentzia bermatzea komenigarria
izango litzateke burutzen diren koordinazio bileretan. Gainera, Hezkuntza Foroko eragileen
inplikazioa lortu nahi da, nahiz eta askotan unibertsitatez kanpoko gaiak ez diren hainbeste
kontutan hartzen.

2.11. Unibertsitateen elkarteen arteko topaketa #ElkarTopatu
UPV/EHUko ikasle elkarteek hainbat motatako ekimenak bideratzen dituzte ikasle eta,
orokorrean, gazteen intereserako izaten direnak. Horiek gizarteratzeko helburuarekin eta
43

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

entitate ezberdinen arteko elkarlana bideratzeko, unibertsitatean topaketa bat bideratzea
beharrezkoa da. Horrela, elkarte bakoitzak beraien proiektu, planteamendu eta lan egiteko
esparrua azaltzeko eta besteekin konpartitzeko aukera izateaz gain, unibertsitate mailan dagoen
errealitatea aztertzeko eta ulertzeko bidea emango du.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
UPV/EHUko elkarte desberdinak ezagutzera ematea.

HELBURU ZEHATZAK:


UPV/EHUko entitate desberdinen arteko topaketa bat bideratu, euren errealitatea
ezagutzera emateko.



Unibertsitate mailan dauden entitate desberdinen elkarlana sustatu.

Garapena
Azken aldian, zenbait behar identifikatu ziren hezkuntza formalean. Hori dela eta, EGK eta
UPV/EHUko unibertsitatearen artean elkarlan hitzarmen bat sinatu zen. Behar horietako bat,
unibertsitate barneko elkarteen arteko topaketa bat zen. Horregatik #ElkarTopatu ekitaldia
aurrera eraman da. Hainbat elkartek parte hartu eta prest egon dira lan egiteko. Elkarte
bakoitzak bere elkartearen aurkezpena egin du eta elkarren arteko sinergiak bilatu dira.

Ebaluazioa
Hurrengo urtera begira, talde honekin jarraitzea da erronka nagusia. Elkarte eta administrazioen
arteko zubi lana ezinbestekoa da momentu honetan eta EGK-k horretan arituko da.
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2.12. Egunerokoa
Arlo bakoitzaren lan zehatzetatik gain, teknikariak egoitzaren kudeaketa lanak egin behar ditu:
telefonoari arreta eta deribazioa; hurbiltzen denari arreta eta deribazio zerbitzuak eskaini;
materiala, dokumentazioa, eskutitzak, e-mailak, etab. Jaso, artxibatu eta deribatu; oinarrizko
bulego materialaren egoera aztertu eta erosketa eskaerak bideratu; informatika zerbitzuaren
mantenuan lagundu; agenda egunean eraman eta koordinatu.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Egoitzetako lan teknikoak eta kudeaketa zereginak aurrera eraman.

Garapena
Urte hau nahiko berezia izan da lan-arlo honetan, izan ere, aldaketa asko egon dira teknikarien
artean eta horrek desoreka sortu du arlo barruan. Hala ere, lanketa handia egon da eta lantalde
osoak lagundu du lan-arloa aurrera eramatean.


2018ko plangintza.



2018ko memoria.



Bulegoetako aholkularitza.



Lantalde Teknikoaren koordinazioan lagundu: erreleboak, bajak, etab.



Barne formakuntza ikastaroak.



Ez-ohiko koordinazio bilerak: bai instituzio, lantalde tekniko edo bestelako eragileekin.

Ebaluazioa
2019ra begira espero da egonkortasun bat lortzea eta proiektu gehiago eta jarraitasun
gehiagorekin egitea da lan-arlo honen erronka nagusia.
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3. Parte-hartzea
3.1. Gazte eragileekin zuzeneko harremana: Aholkularitza eta material eta gelen
lagapena
3.1.1. MATERIAL ETA GELEN LAGAPENA:
EGKren material eta gelen lagapen zerbitzua eskaintzen zaie gazte talde eta parte-hartzeko
ekimen ezberdinei. Zerbitzua hobetzeko prozedura estandarizatua 2014an abiatu zen eta ordutik
EGK-ko parte-hartze teknikariak koordinatzen du.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren elkarteei eta beste eragileei gelak eta materialak maileguan eskaintzea, gazte
elkartegintzarekin eta eremu parte-hartzaileekin harremanak sortuz.

HELBURU ZEHATZAK:


Bilboko, Donostiako eta Gasteizko materialak eta gelak lagatzea.



Indarrean dagoen prozedura estandarizatua jarraitzea eta berritzea.



Egindako lagapenei jarraipena egitea eta zerbitzua bultzatzea.



Lagapenaren bitartez harremanak eta elkarrekiko konfiantza sortzea, EGK eta gazte
eragileen arteko sarea eraikiz.

Garapena

Zerbitzuaren onuradunak EGKren parte diren elkarteak zein ez direnak izan dira. Materialak edo
gelak maileguan hartzeko gazte eragileek edota gazteek webgunean dagoen formularioa (ikusi
webgunean) bete behar dute. Behin hori eginda, EGK-ko parte-hartze teknikaria harremanetan
jartzen da eskatzailearekin lagapena zehazteko.
Webgune berrian formularioaz gain, materialen katalogoa, gela edota materialak eskatzeko
jarraibideak eta fidantzen zerrenda eskuragarri daude.
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2017an bezala, aurten ere maileguan ematen diren materialak eta gelak jarraipen orri batean
apuntatzen dira eta parte-hartze teknikaria da guzti honen koordinazioa eramaten duena.
Prozedura estandarizatu honi esker zerbitzuaren kalitatea hobetzea lortu da. Honekin batera,
beharrezko aldaketak eta hobekuntzak egin dira. Asmoa berrikuntzak txertatzen jarraitzea da.
2018an elkarte hauen eskaera erantzun du EGK-k:


28/01/2018 Ozen! LGTB Ligari, Donostiako bulegoa utzi zaio.



10/03/2018 Ozen! LGTB Ligari, Donostiako bulegoa utzio zaio



14/04/2018 Euskarabentura espedizioaren antolatzaileei Donostiako bulegoa utzi zaie.



19/05/2018 Oihaneder Euskararen etxeari proiektorea utzi zaio.



15/06/2018 ESN Bilbo elkarteari, Bilboko bulegoa utzi zaio.



22/09/2018 Euskal Interkultura elkarteari, Bilboko bulegoa utzi zaio.



8/11/2018 Marea Laranja elkarteari, Donostiako bulegoa utzi zaio.



18/11/2018 ESN Bilbo elkarteari, Donostiako bulegoa utzi zaio.



25/11/2018 Euskal Interkulturari, Bilboko bulegoa utzi zaio.



01/12/2018 Euskal Interkulturari, Bilboko bulegoa utzi zaio.



01/12/2018 Marea Laranja elkarteari, Donostiako bulegoa utzi zaio.

Hemen lagapen zerbitzua erabili duten elkarteen zerrendaren informazio osatua.

Ebaluazioa



2015ean martxan jarritako prozedurari esker zerbitzu honen kudeaketa ona izan da, bai
EGKrentzat, bai eskatzaileentzat. Zentzu honetan, lagapen guztietan fidantzak jaso eta
itzuli dira. Lan hau Idazkaritzarekin elkarlanean egin da.



Hemendik aurrera helburuak hurrengoak izango dira: prozedura mantentzea eta
eguneratzea, mailegu zerbitzua ezagutzera ematen jarraitzea eta lagapenak eragile
gehiagorengana heltzea. Araban saiakera berezi bat egin nahi da 2019. urtean.
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3.1.2 GAZTE ERAGILEEI AHOLKULARITZA ETA PARTE HARTZEAREN SUSTAPENA:
2018an gazte ezberdinei aholkularitza eskaini zaie. Ekimen eraginkorra izateaz gain, gazteei
aholkularitza emateko gaitasunak zentzu praktikoa eta ulergarriagoa ematen dio EGK bezalako
erakunde bati. Lan hau gauzatzeko teknikari guztiak inplikatu dira.
Gainera, parte-hartze lan-arlotik parte-hartzearen inguruko galderak eta berau sustatzeko
asmotan zebiltzan zenbait elkartek laguntza eskatu ostean hauekin bildu eta aholkularitza lana
egin da.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Parte-hartzearen arloan edo beste gai baten inguruan gazte elkarte edo norbanako bakoitzak
izan ditzakeen galdera edo eskaeren inguruan aholkularitza lana egitea.

HELBURU ZEHATZAK:


Gazte zein eragileek parte-hartze arloaren inguruan dituzten galdera zehatzen inguruan
aholkatzea.



Gazte zein eragileek antolatu nahi dituzten ekimen edo hitzaldietako parte-hartze
dinamika edo hauen dinamizazioan laguntzea.



Parte-hartzearen garrantzia gazteen artean sozializatzea.

Garapena
EAEn hainbat gazte elkarte eta gazte eragileek EGK-ko lantaldearen aholkularitza jaso dute. Gai
desberdinen gaineko informazioa eskuratu dute honi esker, besteak beste, astialdia, enplegua,
berdintasuna, etxebizitza eta parte-hartzea.
Gazteek EGKra jotzen dute hainbat zalantzekin. Zalantza batzuk, betiko zerbitzuen gainekoak
dira, hala nola, astialdiko ikastaro eta udako ekintzen gainekoak edo EGK-k buruturiko lan
eskaintzen ingurukoak. Beste batzuk ordea, EGK-k lantzen dituen gai berriei dagokie. Zentzu
honetan, azpimarratzekoa izan da adingabekoekin lan egiteko aurrerapen penalen ziurtagiria
edo natura sexualeko delituen ziurtagiriaren inguruan informazioa eskatu dutenen kopurua.
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Guztira EGK-k hiru bulegoetan 55 eragile zein norbanakori eskaini die aholkularitza zerbitzua
teknikari desberdinen bidez. 2018. urtean, pasa den urtean baino 15 aholkularitza zerbitzu
gehiago burutu dira. Esan bezala, galdera gehienak hezkuntza arlokoak izan dira. Partehartzearen arloan laguntza eskatu duten elkarte edo norbanakoek batez ere parte-hartzea
jarduera bezala nola finkatu edo parte-hartze dinamika berrien bidez gazteak beraien
elkarteetara edo ekintzetara nola erakarri galdetzeko jarri dira EGKrekin harremanetan.

Eragileekin buruturiko aholkularitza nagusiak:


EAPN elkartearekin otsaila-martxoa bitartean, esklusio egoeran dauden zenbait gazte
etorkin proiektu eta dinamika desberdinetan parte-hartzera bultzatzeko aholkularitza
saiakera egin zen EAPN elkarteko hezitzaileekin elkarlanean.



Maiatza-uztaila bitartean, Arabako gazte saharauien asanbladari, jardunaldiak antolatu
eta bertara gazteak erakartzeko laguntza eskaini zitzaion.



Urria-abendua bitartean, Emigrados Sin Fronterasekin buruturiko bileretan, berauek
elkarte bezala EGK-ko bake lan-taldean parte-hartzea adostu zen.

EGK-k eragile bezala parte hartu duen jardunaldiak parte-hartze arloan:


Urte osoan zehar, EGK-k zenbait ekarpen egin ditu, Eusko Jaurlaritzak sustaturiko OGP
Gobernu Irekia proiektuaren barneko talde motorrean egonik. Presidentzia eta partehartze arlotik parte-hartzearen inguruko ekarpen desberdinak egin dira jardunaldi
desberdinetan.



Maiatzak 2-3: Gazteria politiken inguruan Gasteizko Udalak antolaturiko Gasteiz Gaztea
Eraikitzen jardunaldien antolaketan lagundu zuen EGK-ko parte-hartze arloak. Horretaz
gain, EGKn parte-hartzea nola lantzen den azaltzeko hitzaldi bat eskaini zuen partehartze teknikariak jardunaldien barruan. Parte-hartzea EGKn izeneko hitzaldian
Gasteizko hainbat gazte eragilerekin zenbait hausnarketa konpartitzea lortu zen.



Azaroak 22-23: Euskaraldiaren harira, Eusko Jaurlaritzako Euskara Aholku Batzordeak
antolatutako jardunaldietan EGKren izenean parte hartu zuen parte-hartze lan-arloko
teknikariak, Maialen Olabe EGK-ko presidentarekin batera. Gazteen artean euskararen
erabilera sustatzeko arlo desberdinetan eman beharreko pausoen inguruan hitz egin
zen.
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Azaroak 29: Gazteen parte-hartzea eta eztabaida politikoa sustatzen duen UPV/EHU-ko
ADUEEE elkartearen laguntza eskariari erantzunez, 2018ko Eztabaida Ligan epaile
moduan jardun zuen parte-hartze lan-arloko teknikariak, unibertsitateko beste hainbat
eragilerekin batera.



Azaroan zehar: EGK-k Irekia Plataforma interaktiboa berritzeko Lehendakaritzako
Gobernu Irekiko zuzendaritzak sustaturiko #IrekiaEraiki parte-hartze prozesuan parte
hartu du. Eragileek parte hartu beharreko 3 jardunaldietan parte-hartze teknikaria bertan
izan da.

Ebaluazioa



Jasotako aholkularitza guztien ondoren esan daiteke EGKren lana ezaguna dela eta
zenbait gaietan erreferente bihurtzen ari dela. Gizarteko eragile desberdin, teknikari, zein
norbanakoek jo dute EGKrengana. Bestetik, EGKren lana gazteak ez direnengana ere
geroz eta gehiago iristen da.

3.1.3 EGK-REN KIDE IZATEKO AHOLKULARITZA:
Parte-hartze teknikariaren funtzioetako bat gazteen elkarteei EGKn sartzeko aukera helaraztea
da. Horretarako bi bide daude, elkarteak eskaera egitea edota EGK-k elkartearen garrantzia
identifikatu eta gero EGKn sartzeko eskaintza egitea.
Elkarteei begira kide izateko bi modu daude: Eskubide osoko kide izatea edota kide sogilea
izatea. Eskubide osoko kidea den elkarteak, Batzorde Iraunkorreko kide izateko eskubidea dauka
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baita Batzar Orokorrean hitz egin eta bozkatzeko eskubidea. Sogilearen kasuan, Batzarrera joan
eta hitz egin dezake baina ezin du bozkatu ezta Iraunkorraren parte izan.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Ahalik eta eragile gehien erakarri EGKra eta horrekin EGK gero eta anitzagoa eta eraginkorragoa
bihurtu euskal gazteriaren erronkei erantzuteko tresna bezala.

HELBURU ZEHATZAK:


EGK arlo desberdinetako gazte elkarteetara zabaldu.



EGKren lana zabaldu eta elkarteen arteko harremanak indartzen lagundu.

Garapena
EGKn aholkularitza jaso eta gero kide diren elkarteen zerrenda webgunean dago. 2018an EGKn
sartzeko aholkularitza jaso duten elkarteak hurrengoak dira:


Mendu Astialdi elkartea.



Ozen! LGTB Liga.



Egibide Eskola.



Emigrados Sin Fronteras.



Arabako Gazte Saharauien asanblada.



ESN Bilbo.



Euskarabentura.

Ebaluazioa


Aholkularitza jaso duten elkarte guztiekin elkarlanerako bideak ireki dira, tartean
horietako batzuek EGK-ko lan talde desberdinetan parte hartzeko asmoa azaldu dute.
Orain erronka 2019ko martxoa bitartean hauetako elkarte batzuk EGKn sartzeari
baiezkoa ematea da. Datorren Batzar Orokorrean kide berrien sarrera onartu eta ospatu
dadin.
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3.2. EGK Sendotzen
EGK Sendotzen bezalako proiektu baten beharra, 2017an identifikatu zen Batzorde Iraunkorrak
zein Lantalde Teknikoak buruturiko hausnarketa konpartitu baten ostean.
Batzorde Iraunkorra zein Lantalde Teknikoaren arabera, EGK-k kontseilu bezala indartzeko bere
barruan dituen eragileekin harremanak sendotzea ezinbesteko du. Hori gutxi ez eta EGKtik at
dauden gazte eragile desberdinekin elkarlana sustatzeko ere erabili nahi da EGK Sendotzen.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren barneko elkarteen egungo errealitatea aztertu eta berauekin harremanak sakondu eta
elkarlana sustatu.

HELBURU ZEHATZAK:


EGKren barneko lantalde desberdinak indartu.



EGKren barneko elkarteekin harreman eta kontaktua gaurkotu.



EGKren sozializazioan sakondu. EGK-ren barruan ez dauden gazte elkarte berriekin
harreman sareak sortu eta elkarlanerako bideak ireki.



Elkarte berriak erakarri EGKn sartu daitezen.

Garapena
EGK Sendotzen proiektua aurrera eramateko ardura parte-hartze teknikariarena da. Elkarteekin
harremanak sortu edo sakontzeko aurrez aurreko bilerak egitea izan da teknikariaren betebehar
nagusietako bat.
Batetik, EGKren barneko elkarteekin bildu eta berauen errealitateaz hitz egiteaz gain, harreman
sareak gaurkotzeko burutu dira bilerak. Horretaz gain formula berbera erabilita, EGK-k inoiz
harremanik izan ez duen eragileekin ere bildu da parte-hartze teknikaria. Lan-arloan sorturiko
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lan kargaren poderioz, prozesua nahi baino beranduago hasi da. Jarraian urte osoan eragileekin
egindako bileren informazio gaurkotua:

EGKren barnean dauden elkarteekin buruturiko bilerak:


Irailak 12: Ekintza Katoliko Orokorra.



Urriak 2: Uzturre Place Gazte Bilgunea.



Urriak 22: CC OO. Gazteak.



Azaroak 6: Lurgorri-Elkarregaz.

EGK-koak ez diren elkarteekin buruturiko bilerak:


Otsailak 5: EAPN Euskadi.



Maiatzak 25: Arabako Gazte Saharauiak.



Uztailak 20: Egibide eskola.



Uztailak 24: ESN Bilbo.



Azaroak 5: Emigrados Sin Fronteras.



Azaroak 6: Ozen LGTB Liga.

Prozesuak oraindik aurrera jarraitzen du. Urte hasierarekin batera zehaztuak dauden gazte
eragile berri batzuekin naiz EGKren barnean dauden beste elkarte guztiekin bildu ostean, 2019an
proiektuari amaiera eman nahi zaio.

Ebaluazioa


Garapenean aipatu moduan, parte-hartze lan-arloak izan duen lan kargaren poderioz,
2018an burutu behar zen proiektua 2019an amaituko da. Denboraren faktorea alde
batera utzita, EGK-k gaur gaurkoz, proiektuaren inguruan egiten duen irakurketa
positiboa da. EGK Sendotzen-en bidez, EGK-ko eragile askoren egungo errealitatea
hobeto ezagutzea lortu da eta Lantalde Teknikoa eta eragile desberdinen arteko
harremanen sendotze bat ere gertatu da.
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Gazteriaren alde lanean diharduten

espazio desberdinetako elkarteekin ere

elkarlanerako bideak irekitzea lortu da. Tartean Arabako Gazte Saharauien
Asanbladarekin eta Emigrados Sin Fronteras-ekin egindako lanaren poderioz, etorkin eta
errefuxiatuen problematika hobeto ezagutzea lortu da. Bestetik Nazioarteko Erasmus
ikasle programaren baitako ESN Bilbo elkartearekin ere elkarlanerako bide bat ireki da,
hezkuntza formalean EAEko ikasleriak dituen erronkak aztertuz. Azkenik, aniztasun
sexualaren alde diharduen Ozen-LGTB Liga-rekin harremanak sendotu dira.

3.3. Parte-hartzea Europan txostena
Parte-hartze arloa 2013ko uztailean sortu zen, EGKren Batzar Orokorrean onartutako Indartzen
plan estrategikoan agindutakoa beteta.
EGK gazteriaren eta administrazio publikoen arteko zubia izaki, parte-hartze arloaren helburua,
politikoa publikoetan zein EAEko arlo sozial ezberdinetan gazteen parte-hartzea sustatzea da.
Bide horretan Euskadiko gazteen artean parte-hartzea sustatu eta hau egiteko modu
berritzaileak martxan jartzeko sortu du EGK-k Parte-hartzea Europan txostena. Txostenak partehartzea sustatzeko modu berriak aztertzeaz gain, Europan gazteria politiken arloan arrakasta
izan duten esperientziak berriak biltzen ditu.
`

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Administrazioa eta gazteen parte-hartzerako Europan dauden eredu desberdinak aztertzea.
Euskadin eredu berriak proposatze aldera.

HELBURU ZEHATZAK:


Parte-hartzea sustatzeko modu desberdinak ezagutarazi.



Euskadin dagoen parte-hartze eredua Europako eredu desberdinekin alderatu.



EGKren etorkizuneko ekimenetan hauetako eredu berritzaileak txertatzen joatea.

54

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

Garapena
Bilaketa bibliografikoa:
Proiektu honi 2017an eman zitzaion hasiera. 2017an txostenaren oinarria eraikitzeko nahiz beste
adibide batzuk ezagutu ahal izateko bilaketa bibliografikoa egin zen.

Txostenaren egituratzea:
Txostenaren aurre diseinua buruan, 2018an txostenaren egituratzea burutu da. Hiru zutaberen
lanketa oinarrian:


Administrazioaren beharrak.



Gazteen parte-hartzean sakontzeko beharra.



Praktika egoki berritzaileen beharra.

Batetik, otsaila eta apirila bitartean, EAEn gazteen parte-hartzea sustatzeko burutu diren lan
desberdinak aztertu dira. Bide horretan administrazioak izan duen eta izan behar duen
paperaren inguruan hausnartzeko ere lan eta eduki desberdinak aztertu dira.
Bestetik, apirila eta maiatza bitartean begia Europan jarri da, bertan Europako Lankidetza
Orokorraren baitan garatzen den Urbact programan saritutako proiektu zein gazteen partehartzea sustatzeko Europako hainbat esperientzia piloturen jarraipena egin da.
Azkenik, ekainetik urrira bitartean, txostenaren egikaritzea burutu da. EAEko zein Europako
zenbait azterlan oinarri, Euskadiko gazteen artean parte-hartzea sustatzeko tresna eraginkor bat
osatzeko bidean landutako eduki guzti horien artean aukeraketa bat eginez. Horrela Parte

hartzea Europan txostenak, egun parte-hartzea zer den ulertarazteko gakoak emateaz gain,
Europa mailan arlo honetan praktika egoki bezala kontsideratutako esperientziak Euskadira
ekartzea du helburu, berauen ezarpena bultzatuz. Esperientzia bakoitzaren jarraipena egiteak,
eta bakoitza aztertzeko egin beharreko itzulpen-lanak nabarmen luzatu dute prozesua.
Europako herrialde hauetako esperientziak txertatu dira txostenean:


Italia



Frantzia



Danimarka



Letonia
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Portugal

Ebaluazioa


Parte-hartzea Europan gazte eragile zein administrazioentzat parte-hartzea sustatzeko
tresna izateko bokazioarekin sortu da. Bide horretan, txostena bukatu gabe zegoela,
bertan bildutako esperientzia zein metodologia desberdinak probatu dira aurten.
Martxoan #EuroEmantzipatu jardunaldian eta urrian #Plazandre jardunaldian.



Bi jardunaldi hauetan egondako parte-hartze datuak oinarri hartuta EGK-tik balioan jarri
da txosten honen baliagarritasuna.



Hau horrela, 2019aren urte hasierarekin txostenaren aurkezpen publikoa egingo da,
Euskadiko administrazio zein eragile desberdinentzat parte-hartzea sustatzeko beste
euskarri bat eskuragarri jarriaz.

3.4. Arabako Gazteen Lurralde Kontseilua
Arabako Foru Aldundiarekin elkarlanean Arabako Gazteen Lurralde Kontseilua martxan jartzeko
lan egin du EGK-k. Bertan parte hartu du EGK-k Lurralde Historikoko zenbait eragile eta
profesionalekin batera. Denen artean Arabako Foru Aldundiak proposatutako gazteria politiken
kontrastea egin nahi da bertan.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Arabako Foru Aldundiaren politika publikoak aztertu, landu eta doikuntzak proposatu.

HELBURU ZEHATZAK:


Administrazioarekiko gertutasuna sustatu.



Arabako gazteriaren ahotsa Foru Aldundiaren politiketan txertatu.
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Profil anitzeko pertsona gazteek osatutako kontseilu baten aldeko lana egin.

Garapena
2017. urtea Arabako Gazteen Lurralde Kontseilua entitate bezala sortzeko proiektua
egituratzeko urtea izan bazen, aurten EGK-tik Arabako Foru Aldundiarekin elkarlanean berau
martxan jartzeko prozesuan pausoak eman dira. Norabide horretan bilera desberdinak burutu
dira 2 entitateen artean:


Irailak 21: EGK-ko parte-hartze teknikaria Gazteriaren Institutu Foraleko zuzendaria den
Joseba Koldo Pérez eta Foru Aldundiko Gazteriako Saileko beste hiru teknikarirekin bildu
zen, Arabako Gazteen Lurralde Kontseiluaren eraketarako dokumentuaren gaineko
azken ekarpenen inguruan hitz egiteko.



Urrian: EGK-ko parte-hartze teknikaria eta Foru Aldundiko gazteria teknikarien artean,
Arabako Gazteen Lurralde Kontseiluaren parte izango diren gazte eragileen aukeratu
egin zen eta berauekin harremanetan nola jarri zehazteko plangintza zehaztu zen.
Aukeratutako eragileak hurrengoak izan ziren:
-Euskal Herriko eskautak
-Eskaut Laikoak
-Arduradun eskolak
-Atseden eskolak
-Kimuak elkartea
-Itaka Escolapios

Ebaluazioa


EGK-k orain arte Arabako Foru Aldundiarekin aurrera eramandako elkarlana oso
positiboki baloratzen du. Hau horrela EGK-tik Arabako Gazteen Lurralde Kontseilua
lehenbailehen ibiltzen hasi dadin lanean jarraitzeko asmoa adierazi nahi da.
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3.5. #BilboZaintzen galdetegia
EGK-k Bilboko Udalarekin batera, Bilboko gazteen aisi ereduaren inguruan hausnartu nahi izan
du #BilboZaintzen galdetegiaren bidez.
Aisi eredu jasangarriago bat eraikitzeko bidean gazteen iritzia jasotzea ezinbestekoa dela
ulertuta burutu du EGK-k proiektu hau Bilboko Udalarekin elkarlanean.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Bilboko aisi ereduaren, batez ere gauekoa, gazteen iritziak bildu eta praktika desegokiak
gutxiagotzeko proposamenak identifikatzea.

HELBURU ZEHATZAK:


Bilboko Gazteriaren bozgorailua izan.



Administrazioa eta gazteriaren arteko zubi lana egin.



Bilboko gazteriaren aisialdi ohitura eta praktiken inguruan hausnartu.

Garapena
Bilboko Udalak urteak daramatza aisialdi jasangarriago baten alde lanean. Horren adibide
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2018ko otsaila eta martxoa bitartean aurrera eramandako "Bilbo Zure Etxea" kanpaina. Bertan,
aisialdian ematen diren praktika desegokien inguruan Bilboko herritarrak kontzientziatzeko
saiakera sendoa egin zuen zenbait eragileren laguntzarekin, tartean EGK.

Galdetegiaren egikaritzea:
Horren ostean eta norabide berean Bilboko Udaletik zein EGKtik gazteen aisialdiaren inguruan,
batez ere gauekoa, hausnartzen jarraitzeko beharra identifikatu zen. Egoeraz hausnartu eta
soluzio posibleak identifikatzeko asmoarekin sortu du EGK-k

#BilboZaintzen galdetegia.

Jarraian galdetegia sortzeko emandako pausoak:


Irailean zehar: EGK-ko parte-hartze teknikariak, izaera honetako proiektu desberdinak
aztertu eta berauen inguruko informazio bildu.



Urriak 2: Galdetegia sortzeko irizpideak zehaztu, EGK-ko presidentea, parte-hartze
teknikaria eta udal teknikariek Bilboko Udalean eginiko bileran.



Urriak 8: Bertan, galdetegiaren lehen proposamena aurkeztu, EGK-ko presidentea eta
parte-hartze teknikariak udal teknikariei Bilboko Udalean eginiko bileran.



Azaroak 14-19: Bilboko Udalaren ekarpenak txertatu galdetegian.



Azaroak 20: EGKren plataforma desberdinetan galdetegiaren zabalpena burutu.



Azaroak 21: Bilboko Udalaren plataforma desberdinetan galdetegiaren zabalpena burutu.

Esan bezala galdetegia azaroaren 20an egin zen publiko eta urtarrilaren erdialdera bitartean
Bilboko edo Bilbon bere aisialdiaz disfrutatzen duen gazte orok izango du galdetegi hau
betetzeko aukera.
Behin gazteen iritzia bilduta parte-hartze teknikariaren ardura izango da galdetegiko (ekarpen,
iritzi, proposamen...) desberdinak biltzen dituen proposizio txostena egitea. Berau amaitutakoan
Bilboko Udalari helaraziko zaio txosteneko datu zein proposamenak aztertu ditzan eta posible
den heinean, Bilboko aisialdiaren jasangarritasunean zein Bilboko herritarren elkarbizitzan
sakontzen jarraitzeko neurri posibleak planteatu ditzan.
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Ebaluazioa


Proiektua oraindik amaitu gabe dagoen honetan, EGK-k oso positiboki baloratzen du,
Bilboko Udalak gazteriarekin zerikusia duten gai eta proiektuetan EGK parte aktibo izan
dadin egiten duen esfortzua.



Bestalde, oso positiboki baloratzen du EGK-k oraingoz gazteen aldetik izaten ari den
parte-hartzea.

3.6. Plazandre
Proiektu hau berdintasun teknikariarekin elkarlanean egin da. Memoriako atal horretan, zehazki
5.5. puntuan, azaldu da sakonago.

3.7. Emantzipazioari buruzko jardunaldia: #EuroEmantzipatu
Bizkaiko Foru Aldundiarekin egindako koordinazio bilera desberdinetan hitz egin da, gazteengan
eragina duten hainbat gai lantzeko parte-hartze jardunaldi desberdinak egitea elkarlanean.
Lehen parte-hartze jardunaldi moduan, Europako emantzipazio ereduak aztertuko dituen
gazteentzako parte-hartze jardunaldi bat antolatu da EGKtik, #EuroEmantzipatu.
Jardunaldiaren antolaketa parte-hartze eta enplegua eta etxebizitza lan-arloek elkarlanean
burutu dute.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Europan gazteen emantzipazio arloan dauden eredu eta esperientziak ezagutzea, EAEko
emantzipazio politiketan doikuntzak proposatzeko.
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HELBURU ZEHATZAK:
 Gazteei eragiten dieten gaien gainean (etxebizitza, enplegua, emantzipazioa…)
hausnarketarako espazioak sortzea .


Gazteen parte-hartzeko joeretan eragitea.



Administrazioa eta gazteriaren arteko zubi-lana egitea.



Europako emantzipazio esperientzia desberdinak ezagutzea.

Garapena
Gazteen emantzipazioa lantzeko helburuarekin, EGK-k begirada Europan jarri zuen EAEko
emantzipazio politiketan doikuntzak proposatze aldera. Euskadiko eredutik abiatuta, Europan
martxan dauden neurri zein eredu desberdinen inguruan hausnartzeko jardunaldi bat burutu zen
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin apirilaren 26an Bilbon.

Jardunaldia antolatzeko Bizkaiko Foru Aldundiarekin eginiko bilerak:


Otsailaren 16an EGK-ko teknikariek Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariei urte osoko
plangintza aurkeztearekin batera, apirilean #EuroEmantzipatu jardunaldia burutzeko
asmoa adierazi zen.



Apirilaren 11n EGK-ko parte-hartze eta enplegu eta etxebizitzako teknikariak, Bizkaiko
Foru Aldundiko gazteria teknikariekin eginiko bileran, jardunaldiaren nondik norakoak
zehaztu ziren.

Jardunaldia antolatzerako orduan, gazte asko erakartze aldera, espazio eta metodologia
erakargarriak bilatzen saiatu ziren EGK eta Bizkaiko Foru Aldundia. Bide horretan atmosfera
aproposago bat bilatzerako orduan, parte-hartze lan-arloan egindako Parte-hartzea Europan
txostenean azterturiko Beers and Politics metodologiari jarraiki, Bilbo Berrikuntza Faktoriako
Dock espazioa aukeratu zen jardunaldia burutzeko.

Jardunaldia:
Eusko Jaurlaritzak argitaraturiko Krisialdia Eta Gazteen Emantzipazioa lana oinarri hartuta,
gazteek emantzipazioaz patxadaz hausnartzeko eduki jakin batzuk aukeratu ziren lan horretatik.
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Jardunaldi zein edukiei izaera dinamiko bat emateko Krisialdia Eta Gazteen Emantzipazioa
lanaren egilea, Jordi Bosch Meda arkitekturan doktorea gonbidatu zen jardunaldira.
Modu azkar eta zuzen batean jardunaldian landuko ziren edukiak azaltzeko elkarrizketa
formatuan, etxebizitza eta enpleguko teknikariak galdera desberdinak egin zizkion Jordiri, horren
ostean zetorren parte-hartze dinamikarako eztabaida giroa sortzeko asmoz.
Zoritxarrez EGKren esku ez zeuden arrazoi desberdinengatik jardunaldia lehenago amaitu behar
izan zen. Parte-hartze dinamika osoki egitea lortu ez zenez, jardunaldira bertaratu ziren eragile
desberdinen ekarpenak jasotzeko, parte-hartze teknikaria arduratu zen eragile desberdinen
ekarpenak plataforma interaktibo desberdinen bidez biltzeaz.

Ebaluazioa


Norbanako eta gazte eragile desberdinek jardunaldian ateratako edukien harira eginiko
ekarpen eta iritziekin, ondorio txosten bat burutu dute etxebizitza eta enplegu eta partehartze teknikariek. Txostenaren publikazioa 2019an burutzea aurreikusten da.

3.8. Euskadiko Gazteak Lankidetzan

EGK-k Euskadiko gazteen parte-hartzea sustatzeaz gain, Euskadiko gazteriaren artean
elkartasun balioak sustatzen dihardu bere sorreratik. “Euskadiko Gazteak Lankidetzan”
programaren egikaritzean eta sustapenean parte hartu du.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGL-ren deialdian parte hartu duten gazteen hautaketa egitea eta horiei herrialde txirotuetan
lankidetza lana burutu ahal izateko behar duten informazioa ematea. Kooperazio proiektuak
burutu ostean, esperientziaren ebaluazioan parte hartzea.

HELBURU ZEHATZAK:


EGKren irismena handitzea.



Profil anitzeko gazteak ezagutu eta interesgarriak izan daitezkeenekin harremanak
hastea.



Euskadiko gazteriaren parte-hartzea sustatzea.

Garapena
1993an sortu zenetik, Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen Euskadiko Gazteak Lankidetzan
programak 2.000 euskal gaztetik gora bidali ditu munduko zenbait tokitara borondatezko
lankidetza lanak egitera. Aurten ere EGK-k EGLko aukeraketa batzordean parte hartu du. 2016an
EGK-ko parte-hartze teknikaria egon zen aukeraketa epaimahaian. Aurten ere parte-hartze
teknikariarena izan da ardura hori.
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Aukeraketa prozesua:
-Martxoaren 1ean bildu zen EGL hautaketa batzordea Eusko Jaurlaritzak Lakuan duen egoitzan.
Bertan hasierako 600 hautagaietatik 250 inguru aukeratu ziren.
-Martxoaren 9an eta 10ean bildu zen hautaketa batzordea berriz Barriako aterpetxean. Asteburu
osoan zehar parte-hartze dinamika desberdinak antolatzen lagundu zuen EGK-ko parte–hartze
teknikariak, hautagaien jakintza eta gaitasunetan sakontze aldera.
-Martxoaren 24 eta 25ean bildu zen hautaketa batzordea berriz ere Barriako aterpetxean.
Hautatutako gazteei informazioa helarazi zitzaien. Proiektuaren inguruan sakontzeko zenbait
hizlari ere bertaratu ziren. Berriz ere parte-hartze dinamika desberdinak egiten lagundu zuen
parte-hartze teknikariak. Barriara gerturatutakoetatik 100 gazte inguru aukeratu zituen
hautaketa batzordeak. Asteburuaren amaieran aukeratutako gazteek arduradun guztiekin hitz
egiteko aukera izan zuten, eta ostean zehazki zein proiektutan parte hartuko zuten jakinarazi
zitzaien.

Ebaluazioa


Urriaren 26 eta 27an egin ziren aurtengo Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren
ebaluazioa jardunaldiak Barriako aterpetxean. Batetik gazteek bizitako esperientziaren
inguruan hausnartzeko dinamika eta hizketaldiak dinamizatzeko aukera izan zuen EGKko parte-hartze teknikariak.
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Bestetik, Hautaketa Batzordeko arduradunekin, programa eta urte osoko prozesua bera
osotasunean ebaluatzeko astia ere egon zen, eta bertan EGK-k gazte eragile bezala
bere ekarpenak egin zituen. Esan beharra dago baita ere, EGK-k oso positiboki
baloratzen duela Hautaketa Batzordeko zenbait arduradunek parte-hartze teknikariari
hurrengo urtean ere proiektu honetan parte hartzeko egindako gonbita.

3.9. Gizarte aldaketarako herritartasuna
Alboan gobernuz kanpoko erakundearekin elkarlanean EGK-k Deustuko Unibertsitateko
Gizarte Aldaketarako Herritartasuna irakasgaian laguntzaile moduan parte hartu du. Deustuko
Unibertsitatean irakasten den “Gizarte aldaketarako herritartasuna” izeneko irakasgaiak gazteak
herritar bezala heztea du helburu.
Deustuko Unibertsitateko Fakultate guztietako ikasleek aukeratu dezakete irakasgai hau
bigarren lauhilekoan (otsaila-maiatza). Irakasgaian izen emandako gazte talde bat aholkatzea
izan da EGKren lana.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Deustuko Unibertsitateko ikasle talde bat aholkatzea herritarren parte-hartzearen inguruko
eragin plan txiki baten diseinuan, garapenean eta ebaluazioan.

HELBURU ZEHATZAK:


Euskadiko gazteriaren parte-hartzea sustatzea.



Parte-hartzearen garrantzia ikasleei helaraztea.



EGKren sozializazioan laguntzea.
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Garapena
Irakasgaia gainditzeko eragin plan bat diseinatu eta burutu behar dute talde guztiek.
Horretarako, EGK-ko parte-hartze teknikariak aholkatu beharreko lantaldeak, gazteek parte
hartzeko dituzten joerak aztertzeko intzidentzia plan bat egitea erabaki zuen. Asmoa argia zen,
parte hartzerako orduan zein faktorek eragiten duten ikustea eta bide batez faktore hauek
gazteriari zein puntutaraino eragiten dioten egungo identifikatzea.

Proiektuaren egituratzea eta prozesua:


Martxoak 22: Ikasleak eta parte-hartze teknikaria EGKren Bilboko bulegoan bildu ziren
eragin plana zein izango zen erabaki eta zehazki plan horren bidez zer hausnartuko zen
eztabaidatzeko.



Martxoaren 22tik apirilaren 19ra bitartean: Ikasleek eragin plan hori aurrera eramateko
ekintzak, edukia eta ebaluazio irizpideak zehaztu zituzten.



Apirilak 19: Ikasleak eta parte-hartze teknikaria EGKren Bilboko bulegoan bildu, ikasleen
proposamenari azken ekarpenak egin eta eragin plana martxan jartzeko datak zehaztu
ziren.



Maiatza: Parte-hartze teknikariak plana eta ekintzen jarraipena egin zuen.



Maiatzak 23: Plana eta ikasleen lana ebaluatzeko txostena bidali irakasgaiaren
arduradunari.

Ebaluazioa


EGK-k gazteen parte-hartzean eta hauen motibazioetan sakontzeko aukera berriak
identifikatzea lortu du, hau ikasleekin elkarlanean lortu delarik. Esperientzia oso
aberasgarria izan da. Bestalde, Deustuko Unibertsitateko gazteen artean EGK eta
beronen lana ezagutarazteko aukera ere baliatu da.

3.10. Droga-mendekotasun gida
Proiektu hau hezkuntza teknikariarekin elkarlanean egin da. Memoriako atal horretan, zehazki
2.8. puntuan, azaldu da sakonago.
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4. Bakea eta Bizikidetza
4.1. Etikasi programa
Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiarekin batera
koordinatuta garatu da proiektu hau. Honen helburua giza eskubideei buruz eta etikari buruz
ikastea da. Horretarako, bidaia hezigarriak antolatuko dira hurrengo urteetan, Europan indarkeria
jasan duten lekuak gazteekin bisitatzeko. Bisitak Batxilergoko, Lanbide heziketako Erdi edo Goi
Mailako Heziketa Zikloko edo Unibertsitateko lehen mailako ikasleen taldeei eskainiko zaizkie.
Bisitan parte hartzeko aldez aurretiko lan bat egin beharko dute gida didaktikoak lagunduta.
Bisita ostean, beste lanketa bat egingo dute Euskadin gertatutakoaren eta Europako leku
horretan gertatutakoaren gaineko gogoeta kritiko bat egiteko eta ondorioak ateratzeko. Hiru
urtetan zehar garatzeko programa izango da, eta aurten esperientzia pilotuaren diseinua burutu
da.

Helburuak


Eusko Jaurlaritzako Bizikidetza, Giza Eskubide eta Lankidetza Idazkaritza Nagusiarekin
batera, Etikasi programaren esperientzia pilotua prestatzea, 2019an abian jarriko den
esperientziaren oinarri izan dadin.



Proiektuaren hiru faseak prestatzea: diseinu pedagogikoa, antolakuntza eta ebaluazioa.



Proiektuaren diseinua aurrera eramateko beharrezkoak diren materialak prestatzea eta
kontaktuak egitea.

Garapena
Etikasi programari lotutako esperientzia pilotuaren diseinua burutu da. Konkretuki, gida
pedagogikoaren diseinua, programan parte hartuko duten gazteen hautaketaren diseinua eta
bidaien antolakuntza. Azken puntu honi dagokionez, bi bidaia burutu dira: alde batetik, Polonian
Auschwitzera; bestetik, Ipar Irlandan Belfastera.
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Auschwitz-Birkenau, Polonia
Ekaina amaieran EGK-ko presidenteak eta Bakea eta Bizikidetza teknikariak SOS Arrazakeriak
Auschwitzera antolatutako bidaian parte hartu zuten. Bertan Auschwitz-Birkenau museoa eta
memoriala bisitatu zuten eta baita museoak eskaintzen zituen bi tailerretan parte hartu ere.
Bidaia hau oso baliagarria izan da 2019an gazteekin egingo den bisitaren diseinua aurreratzen
joateko.

Belfast, Ipar Irlanda
Iraila hasieran, Youth Action elkartearen laguntzarekin, EGK-ko presidenteak eta Bakea eta
bizikidetza teknikariak Ipar Irlandara bidaiatu zuten, zehazki, Belfastera, ingurua ezagutu eta
bertako kontaktuekin harremanetan jartzeko.
Bertako gatazka ulertzeko eragile garrantzitsuekin biltzeaz gain, indarkeriak utzitako aztarnak
dituzten leku esanguratsuak bisitatu ziren: bakearen hormetara bisita gidatuak egin zituzten,
Derry-London Derryra bidaiatu zuten bertan hainbat museo aztertzeko etab. Ikasle katoliko eta
protestanteak biltzen dituzten eskola ereduak aztertu ziren eta

Youth Action elkarteak

bizikidetzari loturiko gaiak lantzeko gazteekin egindako lana gertutik ezagutzeko aukera izan
zen.
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Bi bidaia hauei esker datorren urtean egingo den esperientzia pilotua antolatu da, bisitatuko eta
aztertuko diren lekuak aukeratzeaz gain, taldeei harrera egingo dieten eragileekin harremanak
sortu direlako. Prozesu guztiaren jarraipena egiteko, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren
Idazkaritza Nagusiarekin hainbat koordinazio bilera burutu dira urte guztian zehar.

Ebaluazioa


Ekintzaren egutegia eta edukia bete da.



Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiarekin Koordinazio
bilerak burutu dira prozesu guztiaren jarraipena egiteko.

4.2. Saharako bideoaren aurkezpena
Pasa den urtean EGK-k Nafarroako Gazteriaren Kontseiluarekin (CJN-NGK), Kataluniakoarekin
(CNJC) eta Espainiako Gazteriaren Kontseiluarekin (CJE) batera, Tindouf probintzian kokatutako
Saharako errefuxiatuen kanpamentuak bisitatu zituen formakuntza bat emateko. Bertan
jasotako ekarpenak eta proiektuaren ondorioak gizarteari helarazteko asmoz, Saharako gazteria

ahalduntzen bideoa burutu zuen EGK-k. Bideo honen aurkezpena egiteko, ekitaldi bat antolatu
zen Gasteizen martxoaren 21ean.
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Helburuak


EGK-k 2017an Saharako errefuxiatuen kanpamentuetan burututako proiektuaren
ondorioak hedabideetan eta gizarteko eragileei helaraztea.



EGK-k giza eskubide eta bizikidetzaren alde lan egiten duen erakunde bezala duen
irudia sendotzea, eta administrazio mailan zilegizko eragilea bezala aitortuta izatea.



Bideoa aurkezteko ekitaldi bat burutzea.

Garapena
Martxoaren 21ean, Gasteizko Artium Museoan, bideoaren aurkezpena egiteko “Gazteriaren
parte-hartze aktiborantz: Sahara-Euskadi esperientzia-elkartrukea” ekitaldia burutu zen. Bertara
hogei bat lagun gerturatu ziren, denak gazteak. Ekitaldia hiru zatitan banatu zen: batetik,

Saharako gazteria ahalduntzen bideoaren proiekzioa; bestetik, gonbidatu berezi batzuekin
osatutako mahai-inguru bat; eta azkenik, dinamika parte-hartzaile bat.
Mahai-inguruan, saharar gazteek gizartean aktiboki parte-hartzeko dituzten oztopo eta erronkei
buruz hitz egin zuen Arabako SEADen lagunen elkarteko kide batek. Kanpamentuetako saharar
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gazteriaren UJSARIO ordezkari bat ere egon zen, eta azkenik, Euskadiko ikasle gazteen ligatik,
diasporako saharar gazteen ikuspuntua elkarbanatu zuen pertsona batek ere parte hartu zuen.
Hirurek esperientzia pertsonaletik abiatuz, elkartegintzaren bitartez landu daitezkeen arazo edo
gaiei buruz hitz egin zuten.
Jardunaldia dinamika parte-hartzaile batekin bukatu zen, World Te, non publikoko jendea talde
txikitan bildu zen elkarrizketa sare informalak osatzeko, komunikazioa ahalbidetzeko, baita
esperientziak trukatzeko ere. Gazteen parte-hartzea ahalbidetzeko edota proposamen eta
errefortzuak aurkitzeko balio izan zuen.

Hedabidetan agerraldiak izan zituen:


Argia (https://bit.ly/2GsofoE)

Honetaz gain, Saharar gazteria ahalduntzen bideoa, bakea eta bizikidetza gaiei lotutako interesa
duen edozein pertsonak kontsultatzeko helburuarekin, youtubera igo zen. Gainera, egun hartan
atera ziren ondorioekin txosten bat publikatu zen EGK-ko webgunean.

Ebaluazioa


Parte-hartze handia egon zen eta dinamikan parte hartzea oso aktiboa izan zen.



Bakea eta bizikidetza lan-arloan burutako proiektuak gizartera zabaldu dira, bai
ekitaldiaren bitartez, baita bideoaren Youtubeko bertsioaren bitartez ere.
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4.3. Gazteon aukera: elkarbizitzaren erronka dokumentalaren difusioa
2014-2016 urteetan bake-hitzarmenaren baitan burututako proiektuetan gazteek egindako
ekarpenak instituzioei, komunikabideei eta gizarteari helarazteko helburuarekin Gazteon aukera:

elkarbizitzaren erronka dokumentala prestatu zen. 2017ko martxoan San Telmo Museoan
aurkezpen bat egin zen arren, aurten material honen zabalpena egiteko beste hainbat bide
aztertu dira: zinemaldi bat, nazioarteko kongresu bat eta aurkezpen irekiak, alegia.

Helburuak


Gazteon aukera: elkarbizitzaren erronka dokumentala zabaltzea, EGK-k 2014-2016
urteetan zehar bake-hitzarmenaren baitan burututako proiektuak gizarteari helarazteko.



Ikus-entzunezko gazte-memoria bat sortzea.



EGK-k bakegintzaren alde lan egiten duen erakunde bezala duen irudia sendotzea, eta
gizarte eta administrazio mailan zilegizko eragilea bezala aitortuta izatea.

Garapena
XVI. Giza eskubideen zinemaldian aurkezpena
EGKren Gazteon aukera: elkarbizitzaren erronka. Iragana ulertuz, etorkizuna eraikiz dokumentala
aurkeztu zen XVI. Giza Eskubideen Zinemaldian. Topaketa apirilaren 19an, Donostiako
Tomasene Kultur Etxean burutu zen. Dokumental honek EGK-k, Eusko Jaurlaritzako Bakegintza
eta Bizikidetzarako Idazkaritza
Nagusiarekin

batera,

positiboaren

bake

eraikuntzan

egindako lana jasotzen du. Hiru
urtetan

zehar

(2014-2016)

egindako lanaren isla da, non 250
gazte

baino

gehiagok

bake,

bizikidetza eta kultura sustatzeko
EGK-k

antolatutako

hainbat
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ekintzetan parte hartu zuten. Filmean ekimen hauetan parte hartu zuten hainbat gazteren
gogoetak, ideiak eta esperientziak jasotzen dira. Honetaz gain, 30 urtetan zehar EGK-k gai hauek
nola landu dituen islatzen du. Aurkezpen izenburutxoa:

Gazteak eta memoria saioa
EGK-k, Foro Sozial Iraunkorrarekin batera, “Gazteak eta memoria: elkarrekin bizitzeko solastu”
saioa antolatu zuen maiatzaren 10ean, arratsaldeko 18:30ean BilboRocken.
Helburua gazteok bizikidetzarekiko eta memoriarekiko dituzten gogoetak aztertu eta
esperientziak elkarbanatzea izan zen. EGK-ko dokumental baten proiekziotik abiatuz, dinamika
parte-hartzaile batekin amaitu zen saioa. Testuinguruan sorrarazitako sufrimendu mota guztiak
identifikatzea izan zen dinamika honetan planteatu zen ariketa.

Gazteon aukera: elkarbizitzaren erronka EGK-ko webgunean
Gazteon aukera: elkarbizitzaren erronka dokumentala hainbat ekitaldietan aurkeztu ondoren,
EGK-ko webgunera igo da. Ondorengo estekan dago eskuragarri: https://bit.ly/2IX5kTw.

Gazteak eta memoriaren transmisioa mahai-ingurua
Donostiako Udalak terrorismoaren biktimekin elkarlanean eta indarkeriaren zentzugabekeriari
irtenbide bat ematearen alde lan egiteko, San Telmo Museoan maiatzaren 21ean antolatu zuen
“Giza Eskubideen urraketen biktimekiko elkartasuna lantzen” mahai-inguruan parte hartu zuen
EGK-k.
Memoriaren transmisioak lan-eremu honetan duen garrantziaren jakitun, Euskadin jasandako
indarkeriaren memoria sustatu nahi zen, zehazki memoria gazteengana nola heldu den. Bertan
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EGK-k 30 urte luzez gaia nola jorratuko duen azaldu zen, arreta berezia ezarriz 2014 eta 2016
bitartean gazteekin memoriaren transmisioa nola landu den.

Nazioarteko kongresua: Association for Moral Education: 44th Annual Conference 2018
Memoriaren Egunaren omenez, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak Nazioarteko Kongresu baten
parte hartu zuen Bartzelonan azaroaren 8tik 10era, bakea eta bizikidetza lan-arloan gazteekin
egindako lana aurkezteko. Heziketa moralaren gaia jorratuz, EGK-k urte hauetan zehar bake lanarloan diseinatu eta aurrera eraman dituen proiektu, dinamika eta esperientziez hitz egiteko
aukera izan zuen.

EGK-ko presidenteak eta EGK-ko bakea eta bizikidetza teknikariak 2 ponentzia aurkeztu zituzten:


Elkarrizketarako espazioak gazteekin: Euskadin bakea eta bizikidetzarekiko konpromiso
hezitzailea.



Enpatiatik abiatuz gazteentzako espazio parte-hartzaileak sortzen: elkarbizitzaren
erronka.
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Ebaluazioa


Dokumentalaren difusioa zabala izan da, ekitaldi kopuruengatik baita proiektatu den toki
motengatik ere.



Bakea eta bizikidetza lan-arloan burutako proiektuak gizartera zabaldu dira.



Gazteen parte-hartzea handia eta anitza izan zen eta dokumentalaren aurkezpenen
ostean gazteek hainbat galdera egin zituzten, gogoeta kritiko bat eginez.



EGK bakegintzan lan egiten duen erakundearen irudia nazioarte mailan sendotu da.
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4.4. Emakumeak Bizikidetzan

Irailean, berdintasun lan-arloarekin batera, #EmakumeakBizikidetzan ekintza burutu zen.
Nazioarteko Bakearen Eguna ospatzen zela aprobetxatuz, testuinguru honetan giza eskubideez
gogoeta bat bultzatu zen. Bi lan-arloen elkarlanaren fruitu, emakumeek bizikidetza errealitate
bilakatzeko dituzten erronka nagusiak identifikatzeko eta proposamen desberdinak dituzten
gazteen arteko elkartrukea sortzeko topaketa bat burutu zen.

Helburuak


Kultura eta erlijio anitza duten emakume gazteek bizikidetzan eta espazio publikoan
parte hartzeko dituzten zailtasunak, erronkak eta proposamenak identifikatzea.



Bizikidetza arloan emakume gazteen ahotsari oihartzuna ematea topaketa baten
bitartez.



Behar eta proposamen desberdinak dituzten gazteen arteko harremana eta sarea
sortzea.

Garapena
Irailak 20, Carlos Santamaria Zentroan ekitaldia
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#EmakumeakBizikidetzan topaketa irailaren 20an burutu zen Donostiako Carlos Santamaria
Zentroan. Kasu honetan, emakumeek anitza den gizarte baten bizikidetza errealitate bilakatzeko
dituzten erronkak identifikatzea izan zen helburu nagusia. Horretarako, ekitaldiari hasiera
emateko, hiru emakume gaztek haien esperientzian oinarritutako testigantzak elkarbanatu
zituzten publikoko pertsonekin. Testigantza hauek musikarekin izan ziren uztartuak. Lehenengo
gonbidatuak, Cheija Abdalahek, Saharako errefuxiatuen kanpamenduetan jaioa, hamaika urte
baino gehiago zeraman Euskadin bizitzen eta kultura eta erlijio desberdin bat izateagatik bizi
izan dituen zailtasunez hitz egin zuen. Bigarren gonbidatua, Betsy Trejo, Mexikotik Donostiara
etorri zen bere ikasketak egitera eta gizartean harremantzeko dauden desberdintasunez hitz
egin zuen. Azkenik, Palmira Dualek, Kale Dor Kayiko ijitoen elkartetik, ijitoen etniari buruz
hainbat gauza kontatzeaz gain, bere elkartean egiten duen lanaz solastu zen.

Ondoren, testigantza horiek sortutako gogoeten elkartrukea egiteko eta hauek aztertzeko,
dinamika parte-hartzaile bat burutu zen, World Te alegia. Ekintzara bertaratu ziren gazteen
gogoeta, proposamen eta eskaerak jasotzeko baliagarria izan zen dinamika.
Hauek izan ziren dinamikan abiapuntu bezala erabilitako galderak:


Zein da emakume gazteen konpromisoa bizikidetzarekiko? Zeintzuk dira arlo honetan
gure atentzioa erakartzen duten gaiak?



Garrantzitsua da kultur aniztasunaren eta generoaren arteko lortura egitea? Emakume
bezala, aniztasuna desberdin bizitzen da?
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Zer da etorkizunari eskatzen dioguna bizikidetzari dagokionez? Zer eskatuko genioke
gizarte nahiz administrazioei?

Ekitaldiari amaiera emateko, desiren putzuan gazteen etorkizunerako eskariak jaso ziren
idatzizko mezuen bitartez.

Ekitaldian jasotako edukien zabalpena
Ekitaldian buruturiko dinamika ostean, hainbat ekarpen eta proposamen jaso ziren parte hartu
zuten gazteengandik. Guzti hauen inguruan gogoeta bat egin ostean, txosten bat atera da

#EmakumeakBizikidetzan: Aniztasunean bizikidetza izenekoa eta abenduak 10 Giza Eskubideen
eguna zela aprobetxatuz, orduan argitaratu zen EGK-ko webgunean. Horrekin batera, ekitaldian
jorratutakoa laburtzen duen bideo bat ere prestatu zen (bertsioa laburra eta baita luzeago bat).

Ebaluazioa


Koordinazioa: EGK-k ohikoa du bi lan-arlo desberdinen arteko koordinazioa. Kasu
honetan, Berdintasun lan-arloa berreskuratu zenetik Bakea eta Bizikidetza lan-arloarekin
koordinazioan burututako bigarren proiektua izan da. 2017 urtean #GazteokBizikidetzan
ekitaldiarekin bezala, aurten ere bi lan-arloen arteko elkarlana lagungarria izan da
proiektuaren garapenerako. Ez soilik antolaketa ikuspegitik emandako erantzukizun
banaketagatik, baita ekintzaren kontrastea eta honetarako deialdia gehiago zabaltzea
lortu delako.
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Lortutako ondorioen balorazioa: EGK-k lortutako ondorioak positiboki baloratzen ditu.
Izan ere, talde kopurutsua izateaz gain, lortutako aniztasunak ere eragin zuzena izan
zuelako amaieran islatu ziren ekarpen eta ondorioetan. Proiektuaren amaieran
ateratako txosten eta bideoak, ekitaldian jasotako ekarpen eta edukiak gizarteratzea
ahalbidetu zuten.

Proiektua orokorrean oso positiboki baloratzen da eta 2019ari begira ekintza diseinatu duten bi
lan-arloen erronka berrien identifikaziorako baliagarriak izan daitezkeen proposamenak jaso dira.

4.5. Bake lantaldea
2015ean sortutako lantaldeari jarraipena emateko, 2018an talde honetara gehitzeko hainbat
deialdi zabaldu ziren. Helburu nagusia, gazteen artean bizikidetza eta giza eskubideetan
oinarritutako gizarte bat eraikitzeko egun dauden erronkak eta proposamenak identifikatu eta
horien gaineko gogoeta sustatzea izan da.

Helburuak


2015ean sortu zen lantaldeari jarraipena ematea eta gazte gehiago gerturatzea.



Gazteok bizikidetza eta giza eskubideen gainean dituzten proposamenak eztabaidatu
eta identifikatzea.



Gazteok bizikidetza eta giza eskubideekin lotutako esperientziak partekatzeko gune
erosoak sortzea.



Gazteok bizikidetza eta giza eskubideen aldeko kultura zabaltzeko protagonistak direla
eta zer esan badutela sinestaraztea.
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Garapena
Saioak:
EGK-k Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiarekin 2018-2020
urteetarako sinatutako lankidetza-hitzarmenak dionez, honen helburu nagusia gazteak
bizikidetzaren eta giza eskubideen aldeko kulturan parte hartzeko eta kultura hori zabaltzeko
estrategia garatzea da. Indarkeriaren amaiera ordenatuarekin eta bizikidetzaren normalizazioari
lotutako gaiak lantzen jarraitzeaz gain, giza eskubideen agenda berriari lotutako gaiak ere
jorratu dira: migrazioak, errefuxiatuen egoera, berdintasun ezaren edo diskriminazioaren forma
berriak, esaterako. Zentzu honetan, aurten bake lan-taldeak bi ildo jorratu ditu: bizikidetzaren
normalizazioari lotutako hainbat gai alde batetik, eta bestetik, giza eskubideen agenda berriari
lotutakoak.
Gai guztiak lantzeko interesa duen lantalde finko bat sortzea erronka bat izan den arren, giza
eskubideei loturiko bigarren ildo horrek aurkezten dituen gaiak lantzen hastea izan da aurten
lortu den aurrerapen esanguratsuena. Kultura eta erlijio anitzeko talde bat osatu zen eta honek,
arrazismoa, xenofobia eta migrazioari buruz gogoeta ahalbidetu zuen.
Lehen ildoko gaiei dagokionez, Gazteak eta Memoria topaketan, horiei buruz eztabaidatzeko
aukera egon zen parte hartu zuten gazteekin.

Ebaluazioa


Saioak egun, bizikidetza eta giza eskubideekin lotuta, gizartean dauden erronkak
identifikatzeko erabili dira.



Datozen saioetara begira, lantaldeak lanean jarraitzeko prestutasuna aurkeztu du eta
saioetan burutzen diren dinamika eta ekintzekin emaitza konkretuak jasotzea eskatzen
du.
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4.6. Mintegi eta bestelakoak

Bakea eta Bizikidetza lan-arloarekin lotura zuzena zuen mintegi batera bertaratu zen EGK,
Fernando Buesa Fundazioak antolatuta. Bestetik, EGK-k eragile desberdinekin harreman aukera
berriak aztertzen dituenez, Nagusilanek, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, antolatutako
jardunaldi baten parte hartzeko gonbidapena jaso zuen eta bertaratu zen. Era honetara, EGK-k
harreman aukera berriak bilatu ditu eta bakea eta bizikidetzarako garrantzitsuak diren gaiei
buruz eguneratuta egoteko aukerak bilatu dira.

Helburuak


EGK-ko Bakea eta Bizikidetza lan-arloan gai eta ekintza desberdinak diseinatzeko
metodologia eta esperientzia berriak aztertu eta barneratzea.



EAEko elkarte eta eragile ezberdinekin gertuko elkarlana sustatzea.

Garapena

Urte osoan zehar EGK-k Bakea, Bizikidetza eta Giza Eskubideak lantzen dituzten hainbat elkarte
eta zentrorekin harremana izan du, kasu batzuetan ekintzen antolaketan laguntzen eta beste
batzuetan horietan aktiboki parte hartzen.

XVI. Fernando Buesa mintegia
Aurten, XVI. Fernando Buesa mintegia ospatu zen Gasteizen, biktimak eta espetxe-politika gaia
jorratzeko helburuarekin. Mintegian gai honen gakoak, esperientziak eta etorkizuneko erronkak
aztertu ziren, gaian adituak diren pertsonen eskutik. Egun hartako programa esteka honetan
eskuragarri dago: https://bit.ly/2PnsF3L
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Biziaro. Nagusien parte hartzearen inguruko jardunaldia
Azaroaren 5ean, Nagusilanek, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin

batera, Biziaro jardunaldia

antolatu zuen Tabakaleran. Jardunaldiaren helburu nagusia, zahartzaroaren ikuspuntua adin
ezberdinetatik baloratzea izan zen, ondoren praktika on batzuk aztertu zirelarik. EGK-k gazteen
begirada mahaigaineratu zuen, belaunaldien arteko elkarrizketan fokua jarriz.
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Ebaluazioa


Aurten EGK-k bakea, giza eskubideak eta bizikidetza lantzen duten hainbat jatorritako
eragileekin harremana mantendu du.



Gai gatazkatsuak lantzerako orduan metodologia eta esperientzia berriak landu dira
harreman horiei esker, ondoren, EGK-ko errealitatera eta gazteengana egokitu
daitezkeenak.

4.7. Protokoloa
Protokoloaren xedea EGK-ko gazte-elkarte baten parte edota EAEn bizi diren gazteen kontrako
erasoak identifikatu eta salatzeko baliagarri izatea da, betiere, pairatutako Giza Eskubideen
urraketak gaztearen jatorria, kultura, erlijioa edo ideologia politikoan badu oinarri. Giza
eskubideen urraketak salatzeko testu eredu desberdinak daude, kasuaren arabera adierazpen
testu bat edo beste bat erabiltzeko.

Helburuak


Edozein ideia politiko, erlijioso edo kulturalen defentsan, indarkeriaren erabilerari
zilegitasuna kentzea.



Gazte-izaera anitza aldarrikatzea eta ondorioz eraikitzen duten edozein ezaugarriri
erasotzea, izateko duten askatasuna erasotzea dela argi uztea.



Bake eta giza eskubideen kulturarekin lotutako baloreak gazteen artean sustatzea:
tolerantzia, errespetua, enpatia, etab.



EGK-k bakegintzaren alde lan egiten duen erakunde bezala duen irudia sendotzea eta
gizarte eta administrazio mailan zilegizko eragilea bezala aitortua izatea.
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Garapena
Aurten, 2016an Batzar Orokorraren onespenarekin sortutako eta 2017an onartutako protokoloa,
bi aldiz aktibatu da. Lehenengo aldiz gazteen ideologia politikoari lotuta dauden giza eskubideen
urraketa salatzeko aktibatu zen protokoloa, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU)
Gasteizko kanpus inguruan ikasle gazte batek jasandako eraso batengatik. Bigarren aldiz, arrazoi
berdinagatik, ideologia politikoari lotuta dauden giza eskubideen urraketa salatzeko, aktibatu
zen Getariako zinegotzi batek jasandako urraketagatik.
Protokoloaren bitartez EGK-k indarkeriaren aurka lan egiten du, hau den formakoa dela ere
(zuzena, zeharkakoa, estrukturala…). Are gehiago, indarkeriak gizartean orokorrean eta
gazteengan partikularrean sortzen dituen Giza Eskubideen urraketa oro (ideia politikoekin lotuta
egon ala ez) salatzeko aktibatzen da protokoloa.

Ebaluazioa


Aurten bi aldiz jarri da martxan: abenduaren 5ean eta abenduaren 12an.



Protokoloari esker, gertatutako erasoaren aurrean erantzun azkarra eta sendoa ematea
lortu zen. Beraz, protokoloaren eraginkortasuna frogatu eta baieztatu zen.

4.8. Egunerokoa
Teknikari bakoitzaren lan-arlotik kanpo, EGKren funtzionamendu egokia bermatzeko egin behar
diren lanen artean, bilerak, aholkularitza, egoitzako kudeaketa lanak, urteko proiektuen
justifikazioa eta plangintzak burutu dira.

Helburuak


EGK-ko izaera eta funtzionamendua bermatzen duten eguneroko lanak burutzea.
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Ebaluazioa


Jarraipen bilerak: Lantalde Teknikoarekin, Batzorde Iraunkorrarekin, Giza Eskubide,
Bizikidetza eta Lankidetza Idazkaritza Nagusiko ordezkariekin, hala eskatzen duten
elkarteekin, etab.



EGK-ko beste lan-arloetako proposamenei baliagarriak diren balorazioak ematea eta
ekintzetan parte hartzea.



Barne formakuntza saioak: aurten gaitasun komunikatiboak lantzeko formakuntza saio
bat egin da.



Gazte gaien gainean aholkularitza eta informazioa erraztea, ziurtagirien kudeaketa,
prestatzen diren ekimenen gaineko izen ematearen kudeaketa eta zalantzak argitzea,
etab.



Egoitzako kudeaketa lanak: gela eta materialen lagapenak, telefonoa artatu, ezustekoak,
etab.



Komunikabideen eskakizunei erantzuna eman eta EGK-ko gazte-bake diskurtsoa bertan
zabaldu.



Urteko proiektuen justifikazioa.
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5. Berdintasuna

5.1.Gaur8

2016an berdintasun lan-arloan Gaur8 izeneko lantaldea eratu zen. Ordutik, talde hau osatzen
duten elkarteen parte-hartzerako baliabideak gehitu egin dira. Horrela, banan-banakako eta
posta elektroniko bidezko harremanari garrantzia eman nahi izan zaio, gai konkretuen aurrean
guztiek duten diskurtso bat landu eta garatzeko.
2018an, aurreko urtean bezalaxe, aurrez-aurreko bilera gehiago burutzea eta parte-hartzea
sustatu eta mantentzea izan dira erronka nagusiak. Izan ere, EGK-k 2018an zehar izan dituen
hainbat parte-hartze espazioetarako ezinbestekoa izan da talde honen lanketa berdintasun lanarloaren diskurtsoa berritzeko eta sakontzeko.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
EGKren berdintasun lan-arloko diskurtsoa eratu eta eguneratu.

HELBURU ZEHATZAK:


Iraunkortasuna duten proiektuen diskurtsoaren eraketa.



Berdintasun lan-arloko erronka berrien identifikazioa eta proposamenen burutzea.



Lan ildoen definizioan eta proposamenen eraikuntzan laguntzea.
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Berdintasun lan-arloan dauden gazte elkarteen arteko harreman sarea sendotzea.

Garapena

Urtea hasi zenetik biltzeko lau saiakera
egin

dira.

Gaur8ko

Horretarako,

lantalderako deialdia hainbat baliabide
kudeatuz garatu da: ordura arte bildu izan
direnen

helbidera

webgunean

albistea

deialdia
igo

bidali,

eta

sare

sozialetan zenbait mezu elkarbanatu.
Ondorengoak

izan

dira

aurrera

eramandako bilerak: 2018ko otsailaren
22an, 2018ko ekainaren 7an eta 2018 azaroaren 20an. Horietaz gain, Gaur8ra hurbildu den kide
batekin beste aparteko bi bilera egin dira.
Ekaineko bilerari bultzada emateko, 49 segundoko iraupena duen bideo bat eratu zen. Hau,
sareetan zabaldu zen eta etorkizuneko deialdiak egiteko erabiliko zela erabaki zen.

Ebaluazioa

2018an zehar izandako talde-dinamikarekin ezin izan da helburu nagusia bere osotasunean
bete. Hau da, “EGKren Berdintasun arloko diskurtsoa eratu eta eguneratu”. Helburua guztiz
lortzeko, partaide kopurua handiagoa beharko litzateke, ekarpenak ahalik eta aberasgarrien
izateko.
2016ko Gaur8ko bileretan parte hartu zuten guztiak aurten ere bertan egoteko zailtasunak izan
dituzte, hori dela eta, taldeekin jarraitutasuna mantentzea zaila izan da. Bestetik, interesatuak
egon diren beste pertsona batzuk taldearen informazio sakonagoa eskatu badute ere, ez dira
ondoren EGKra hurbildu. Baina, esan beharra dago, alde batetik, bertaratuak interesaturik agertu
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direla, bai EGKren lanean baita berdintasun arloan egiten diren proiektuetan; eta, bestetik,
jarraitutasuna adierazi dutela.
Egindako saiakeren aldetik, aipatu behar da EGK-k esfortzua egin duela lantaldea biltzeko eta
esfortzu horretan bide berriak irekitzen saiatu dela. Hala ere, pertsonengana iristeko moduan
birmoldaketak egin beharko dira deialdiak eraginkorragoak izan daitezen.
Azaroaren 20an egindako bileran, Gaur8ren birformulazio bati buruz hitz egin zen, honakoak
dira aterako ideia batzuk:


Dagoen e-mail zerrrenda eguneratu (pertsona edo elkarte berriak sartu).



Bileren norabidea aldatu: gai eta dinamika ezberdinen bidez eztabaida-taldeak sortu.



Gaur8ri buruzko galdetegi bat sortu jendearen iritzi sakonago bat izateko.

Eta horiek izango dira 2019ko erronka nagusiak.

5.2.Berdintasun protokoloak

EGK-k Berdintasunaren aurka doazen Indarkerien aurrean duen diskurtsoaren eragina
hobetzeko, 2016an salaketa publikorako Berdintasun Protokoloak diseinatu eta onartu zituen.
Ondoren, 2017an, protokoloen erabilera Batzar Orokorraren bitartez aldatu zen.
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Protokoloaren helburua, ondoren ikusiko den moduan, Euskadiko gazteriaren artean ematen
diren Indarkeria Matxistak salatzea eta honen aurkako jarrera adieraztea da. Horretarako, erasoa
jasan duena edo erasotzailea 16-30 urte bitarteko adin tartean aurkitzen denean, gertakariak
Euskadin ematen direnean edota Euskadiko gazteen artean jazotzen direnean, EGKtik salaketa
publikoa egiten da. Baita hedabideetara prentsa-oharra bidali ere.
2018an EGK-k protokoloen erabilera egiten jarraitu du, oraindik ere ematen diren
Berdintasunaren aurkako indarkeria hauek salatuz.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Berdintasun Protokoloak intzidentzietarako erabiltzea.
HELBURU ZEHATZAK:


Berdintasun Protokoloen eguneratzea.



Berdintasun Protokoloen eragina mantentzea.



EGKren

Berdintasunarekiko

konpromisoa

berrestea

Indarkeria

Matxista

eta

LGTBI+fobikoa salatuz.

Garapena

2018an EGKtik 49 aldiz aktibatu da protokoloa. Baina protokoloak ez dira kasu bakar batekin
aktibatzen, bi edo hiru kasu batera ematen direnean ere aktibatzen dira. Beraz, guztira, 65 eraso
kasu eman dira: 19 Araban, 24 Bizkaian eta 22 Gipuzkoan. Horietatik %46,15a bikotekide eta
bikotekide ohien artean eman dira.
Gainerako kasuak bikote eta bikotekide ohien arteko harremanetik at emandako indarkeriak
izan dira. Hori dela eta, aktibazioa ematen den bakoitzean 1/2004 Legeak Genero Indarkeria
moduan ulertzen ez dituen kasuak ere badaudela gogorarazten du EGK-k.
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Eraso LGTBI+fobikoei dagokionez, berriz, urte honetan protokoloa behin bakarrik aktibatu da.
Aktibazio gutxi izatearen arrazoi nagusia informazio falta izan da. Aktibazioetako prozesuari
dagokionez,

hainbat administrazioekin harremana sortu da urte honetan. Izan ere,

udaltzaingoak kudeatzen dituen eraso-kasuetan informazioa jasotzerako orduan, hainbat
faktore tarteko, hutsuneak sortzen direla ikusi da.
Hori dela eta, kasu hauen aurrean, Berdintasun Sailekin kontaktuan jartzeko apustua egin da.
EGK-ko proiektuaren nondik norakoak azaldu eta falta izan den informazioa eskuratu ahal
izateko. Hala, Gasteiz, Donostia, Santurtzi, Zumaia… udaletako Berdintasun Sailekin harremana
egin da bai uneko kasuaren aurrean esku-hartze egokia izateko eta baita etorkizuneko sareak
jorratzeko.
Gainera, protokoloen helburuari jarraituz, eraso kasuetan aktibazioak burutzeaz gain, sare
sozialen bidez Indarkeria Matxisten eta Indarkeria LGTBI+fobikoen aurkako albiste, elkarrizketa
eta erreportajeen zabalpena egin da. Eta nazioarteko egunak baliatu dira webgunean albisteak
argitaratzeko, Emakumeen Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunean edota LGTBI+fobiaren
aurkako Nazioarteko Egunean.

Ebaluazioa

Lehenik eta behin, esan beharra dago helburua bete dela, hau da, “Berdintasun Protokoloak
intzidentzietarako erabiltzea”. Alde batetik informazioa jaso den guztietan aktibatu delako
protokoloa eta bestetik, EGK-k dituen baliabide guztiak erabili direlako aktibazioa zabaltzeko.
Goian aipatu moduan, 49 aldiz aktibatu behar izan da indarkeria matxisten kontrako protokoloa.
Honek, lehenik eta behin prozesua azkar eta egoki egitea ekarri du. Aldi berean, lan-arloaren lankarga handitu du, izan ere, urteko sasoi batzuetan (udako festa garaian batez ere) denbora asko
eskaini zaio bai informazioa eskuratzeari baita aktibazioak gauzatzeari.
Bestalde, esan bezala, administrazioekin harremanak saretu dira eta hori erabat positiboa izan
da informazioa egokiago jasotzeko eta etorkizuneko bide berriak sortzeko. Hala ere, oraindik ere
asko dira bidean geratzen diren kasuak, informazio edo erantzun faltagatik.
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Azkenik, esan beharra dago baliagarria dela EGK-k aktibazio prozesuaren barruan prentsaoharrak bidaltzea, hainbat hedabideek adierazpen horiek jasotzen baitituzte. 1

5.3.Gune Anitza

Gune Anitza Berdintasunarekiko eta Aniztasunarekiko aldekotasuna erakusten duen zigilua da,
eta hau EGKren berdintasun arloko proiektu iraunkorretako bat da.
2018an, alde batetik, Gune Anitza Zigilura atxiki daitezkeen espazio berrien azterketa eta
horienganako hurbilpena egin da, hauek lurraldeko eremu ezberdinetan egon daitezen.
Bestalde, jada atxikiak dauden eremuekin kontaktuan jarraitu eta horien ebaluazioak egingo dira
behar besteko arreta eman ahal izateko.

Eranskinean ageri dira hedabideetako agerpenak.
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Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Berdintasunarekiko eta Aniztasunarekiko aldekotasuna erakustea eta hauekiko gazteek dituzten
proposamenak txertatzea gune desberdinetan.

HELBURU ZEHATZAK:


Gune Anitz gehiago lortzea.



Hobekuntza proposamenak eguneratuak mantentzea.



Lortutako atxikimendu guztiak balorean jartzea.

Garapena

Urte hasieratik honaino atxiki diren espazioak honakoak izan dira: lehena, Gazte Abertzaleak
izan zen, 2018ko otsailaren 14an; bigarrena, Balmaseda BHI, 2018ko ekainaren 14an eta azkena,
Bosko Federazioa, azaroaren 6an.
Espazio denekin egin ohi den bezala, hauekin ere, datuak bildu, erregistratu eta sarean difusioa
egin da. Hala ere, azken atxikipenarekin batera, albiste bat egiteko eta webgunera igotzeko
aukera aprobetxatu da.
Identifikazioari dagokionez, lehenik eta behin zigilua EGK-ko elkarteen artean zabaltzeko
beharra antzeman da. Izan ere, garrantzitsua ikusi da EGK barruko elkarteek zigilu honekiko
atxikipena izatea.

Ebaluazioa

Gune Anitzari lehentasuna bigarren sei hilekotik aurrera eman nahi izan zitzaion. Hala ere,
bigarren sei hilekoa denboraldi txarra dela ikusi da. Izan ere, 2018an topaketa asko tarte
horretan izan dira. Hori dela eta, aurten Gune Anitzera atxiki diren espazioak oso gutxi izan dira.
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Estrategia ezberdinak erabili dira proiektu hau ezagutarazteko, baina ez dira nahikoak izan.
Horregatik 2019ari begira, beste bide eta data batzuk jorratuko dira.

5.4.BerdinHezi: Hezkidetza, emakume gazteak eta lidergoa

Berdintasun lan-arloa berreskuratu zenetik hezkidetza bultzatzea izan da EGKren eskaeretako
bat. 2018an, gizarte mailan nahiz administrazioen aldetik hezkidetzarekiko konpromisoan
haratago joan nahi izan da. Honetarako BerdinHezi proiektua sortu da.
Proiektu honekin euskal gazteriak hezkidetzari buruz dituen iritzi eta ezagutzak landu nahi izan
dira. Alde batetik, orain arte hezteko baloreak berdintasunean oinarriturikoak izan diren jakiteko;
eta, bestetik, etorkizuneko hezkuntza hezkidetzailea lortzeko bidean eman behar diren urratsak
zeintzuk izan daitezkeen eztabaidatzeko. Horrela, eztabaida horietatik ondorioak atera eta
txosten baten bidez euskal gazteriaren iritzi eta proposamenak instituzio ezberdinetara eraman
ahal izateko.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Hezkidetzari buruz gazteek dituzten proposamen eta eskakizunak ikusaraztea.
HELBURU ZEHATZAK:


Hezkidetza ziurtatzeko proposamenak jasotzea.



Orain arte martxan egon diren proiektu eta programak balioestea.



Hezkidetza ereduei buruz gogoeta egitea.
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Garapena

Proiektu honen helburua, aipatu moduan, gazteek hezkidetzari buruz dituzten proposamen eta
eskakizunak ikusaraztea izan denez, honen prozesua hiru ataletan banatu da: galdetegi bat, bi
eztabaida-talde eta amaierako ondorio-txostena. Ondoren azalduko direnak hurrenez hurren.
Hala ere, EGK-K ez duenez aurretiaz hezkidetzari buruzko diskurtsorik izan, lehenik eta behin gai
honen berrikuspen bibliografiko bat gauzatu da, informazioa bildu eta antolatze aldera.

Galdetegia:
56 galderez osatutako galdetegi bat diseinatu zen, hiru atal nagusitan banatzen zena: gazteek
hezkidetzari buruz dituzten ezagutzak, dituzten bizipen pertsonalak eta eskaera eta
proposamenak. Profilari buruzko sei galdera, 21 galdera itxi, 23 galdera ireki, aukera anitzeko hiru
galdera eta hiru ebaluazio-galdera egon ziren. Gehiengo galderak derrigorrezkoak ziren
erantzutea.
2018ko martxoaren 26an argitaratu zen
eta 2018ko maiatzaren 31an itxi zen hau
egiteko aukera. Mezu elektroniko bidez
galdetegiari

buruzko

informazioa

zabaldu eta sare sozialetan honen
gaineko publizitatea egin zen. 182
erantzun jaso ziren guztira.

Eztabaida-taldea:
Galdetegiko eskema berdina erabiliz eta honen osagarri izate aldera, bi eztabaida-talde egitea
erabaki zen. Hala ere, galdetegian bildutako ondorio berdinak ez ateratzearren, eztabaida
taldeak itxiak izatea pentsatu zen. Hau da, dinamika 18-30 urte bitarteko irakasle gazteekin
egitea. Izan ere, hezkuntza formalean izan duten
esperientzia gertutik kontatzeko aukera eman
zezakeela ikusi zen.
Modu honetan, 2018ko ekainaren 11an egin zen
lehen eztabaida-taldea. Zazpi pertsonek parte
hartu zuten eta bi orduko saioa izan zen. Bigarren
94

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

eztabaida-taldea 2018ko uztailaren 18an izan zen. Honetan bost pertsonek hartu zuten parte eta
bi orduko iraupena izan zuen saioak.
Bi eztabaida-taldeetan eztabaidatutakoa grabatu egin zen eta informazio amaierako
txostenerako erabili zen.

Txostena:
Galdetegian

eta

eztabaida-taldeetan

bildutako

informazioarekin ondorio-txosten bat egin da.
Bertan, berdintasuna sustatzeko eta bermatzeko egindako
neurrien marko juridiko bat, sexu-genero sistema eta
hezkuntza sistemaren marko teoriko bat, egindako galdetegi
eta

eztabaida-taldeetako

emaitzak

eta

eskaera

eta

proposamen batzuk garatzen dira.
Honen argitalpena 2019rako uztea erabaki da. Modu honetan,
argitalpenarekin batera ondorioak hobeto islatu ahal izango
diren ekintzaren bat egitea pentsatu da.

Ebaluazioa

Proiektuaren balorazio orokorra positiboa da. Lehenik eta behin, aipatu beharra dago helburua
bete dela: “Hezkidetzari buruz gazteek dituzten proposamen eta eskakizunak ikusaraztea”. Batez
ere, EGK-k egiten duen Hezkidetzari buruzko lehen lanketa delako.
Lehen urratsa izateaz gain, esan beharra dago baita ere, jasotako informazioa oso baliagarria
izan dela eta puntu garrantzitsu asko atera direla.
Hala ere, prozesua zaila izan dela aipatu beharra dago. Gazteriaren parte hartzeko moduak
aldatu direnez, esfortzu asko egin delako gazteen aldeko erantzunak biltzeko, bai galdetegian
baita eztabaida-taldeak egiterakoan ere. Horretarako, hiriburuetan egitetik herrietan egitera
pasatu da.
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5.5.Plazandre

Sexu/genero sistemak emakumeak eremu pribatuan kokatu izan ditu historikoki. Zentzu
honetan, emakumeek espazio publikoa okupatu izan dutenean edota jendaurreko jarduna egin
izan dutenean, balioespena lortu behar izan dute egitura horren aurka joan ahal izateko.
Hori dela eta, oraindik ere, gizonezkoak dira eremu irekietako epizentroa. Plazagizonak, alegia.
Fenomeno honen ondorio da, euskal kulturaren erreferente gehienak gizonak izatea; bai
politikan, bai bertsolaritzan baita kirolean ere. Hori dela eta gutxi dira ‘Plazandre’ diren
emakumeak.
EGKn ere errealitatea berdina dela identifikatu da. Hala, elkarteetako errepresentazio nagusiena
gizonezkoena da eta parte hartzerako orduan gizonak izan ohi dira nagusiki.
Honen aurrean, emakumeek esfera publikoan duten parte-hartzeari buruz hausnartzeko beharra
ikusi da eta horregatik hain zuzen ere antolatu nahi izan da #Plazandre izeneko topaketa.
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Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Emakumeak esfera publikoan duten parte-hartzearen gainean hausnartu.
HELBURU ZEHATZAK:


Pertsonaia publikoak diren emakumeen eta gazteen arteko elkarrizketa sustatu.



Espazio publikoan diharduten emakumeek egunerokotasunari aurre egiteko dituzten
arazoei erreparatu eta azken hauen gainean hausnartu.



Gazteei beraien ekarpen, kritika eta proposamenak egiteko aukera sortu.



Topaketaren ebaluazio bat egin ostean, gizartean emakumeen parte-hartzea sustatzeko
proposamenak garatu.

Garapena

Diseinua eta antolaketa:
Lehenik eta behin, maiatzetik ekainera bitartean parte-hartze eta berdintasun teknikarien arteko
koordinazio bileren bidez #Plazandre proiektuaren diseinua eta antolaketa garatu zen.
Proiektuaren diseinua eta antolaketa egiterako orduan bi zehaztapen egin ziren: lehenik,
jardunaldiaren metodologia zehaztu; bigarrenik, bertan parte hartuko duten profilak zeintzuk
izango ziren aukeratu eta horiekin harremanetan jarri. Hala, helbide elektroniko eta telefono
bidezko harremana eta aurrez-aurreko bederatzi bilera egin ziren.

Urriak 31, Bizkaia aretoko (EHU/UPV) ekitaldia:
Jardunaldi hau, 2018ko urriaren 31n egin zen, UPV/EHUko Bizkaia aretoan. Bi atal nagusi izan
zituen: alde batetik, egun EAEn esfera publikoan diharduten emakume ezagunekin solasaldi
baterako tartea egon zen, euren esperientzietatik abiatuz emakumeek esfera publikoan egoteko
dituzten beldur eta oztopoei buruz hitz egiteko; bestetik, solasaldi horietan hitz egindakoaren
ondorioak atera eta amankomunean jartzeko aukera egon zen.
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Lehenengo zatia egiteko Giza liburutegiak izeneko metodologia erabili zen. 8 emakumek hartu
zuten parte bertan ‘liburu’ bezala: Miren Amuriza Plaza (bertsolaria), Maialen Gurrutxaga Uranga
(politikaria), Oihana Etxebarrieta Legrand (politikaria), Danele Sarriugarte Mochales (idazlea),
Zuriñe Hidalgo Alonso (musikaria), Laura Chamorro Navarro (kazetaria), Erika Olaizola Eizmendi
(antzezlea) eta Janire Azkueta Borlaff (modeloa).
Bigarren zatia egiteko bestalde, eztabaida taldeen dinamiken metodologia erabili zen;
lehendabizi, talde txikietan eztabaidatuz eta ondoren, talde txikietan ateratako ondorioak talde
handiagotara eramanaz.

Honakoak izan ziren planteaturiko galderak:


Ba al du generorik pare hartzeak?
o Zein espaziotan parte hartzen duzun?
o Nola sentitzen zara?



Ze tresna sor ditzakegu?
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Ekitaldiko ondorio-txostena:
Ekitaldian buruturiko dinamika eztabaidatutako ekarpen eta proposamen guztiekin txosten bat
burutu da. Hau, Eragin #Plazandre deitu da eta abenduan argitaratu da EGK-ko webgunean.
Honekin batera minutu bateko iraupena duen bideo bat zabaldu da.

Ebaluazioa

Proiektua oso positiboki baloratu da,hasteko, helburu nagusia bete delako. Hausnarketa tarte
luze bat sortu zen eta parte-hartzea genero perspektibatik aztertu zen. Gainera, hainbat aspektu
nabarmendu behar dira:
-

Giza Liburutegiak metodologia erabili izanak proiektua anitza izatea ahalbideratu du.
Izan ere, hainbat perfil emakumeak bertaratu zirenez, gai berdinari buruzko begirada
ezberdinak jorratu zituzten. Hala, ateratako ondorio-txostenean ere ‘Plazak’ eta partehartze moduak anitzak izan behar dutela ondorioztatu zen.

-

Parte-hartzaile kopurua oso altua izan zen. Guztira 23 emakumek eta zortzi ‘liburuk’
parte hartu zuten. Gainera, parte-hartzaileak eroso eta gustura egon zirela adierazi
zuten eta ekitaldiko ondorio-txostenari buruzko interesa

-

#Plazandre ekitaldiaren zabalpena egiteko, beste proiektuetan bezala sare sozialak
baliatu dira. Hala ere, kasu honetan aurrera pausu bat eman nahi izan da eta emakume
gonbidatuek esandako aipuekin egin zen ekitaldiaren zabalpena.

Amaitzeko aipatu beharra dago, ekitaldian ateratako ondorioekin EGKn lanketa bat egin nahi
dela aurrera begira. Alde batetik, EGK-ko parte hartzeko moduak genero ikuspuntu batetik
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jorratzeko eta, bestetik, espazio publiko erosoak sortzeko. Zentzu horretan bi lan-arloen arteko
lanketa erabat aberasgarria izan da bi arloetako begiradak uztartzeko.

5.6. Emakumeak Bizikidetzan

Proiektu hau bakea eta bizikidetza teknikariarekin elkarlanean egin da. Memoriako atal horretan,
zehazki 4.4. puntuan, azaldu da sakonago.

5.7. EGK-ko I. Berdintasun Plana

Berdintasunarekiko konpromisoa era eraginkorrean hartu nahi duen gizarte eraginerako edozein
testuinguruk beharrezkoa du konpromisoa hori neurri eta proiektu ezberdinetan txertatzea. Hau
da, testuinguru zehatzetara egokitua dagoen eta bertan inpaktua izango duen Berdintasun Plan
bat egituratzea.
2017an EGKren I. Berdintasunerako Plana onartu zen eta ordutik abian izan da. 2018an, plan
horretan ezarriak dauden neurri eta proiektuak aurrera eraman eta hauen ebaluazioa egin da.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Berdintasuna zeharkako balore gisa errotu EGKren barne nahiz kanpo lanean.
HELBURU ZEHATZAK:


EGK lan eremu gisa ulerturik beharrezkoak dituen neurriak aurrera eraman.
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EGK-k duen eragile paperaren barruan beharrezkoak diren neurri zein proiektuak
aurrera eraman.



2018 urteari dagokion neurrien eta hauen inpaktuaren ebaluazioa burutu.

Garapena

Urte hasieratik gaur arte, I. Berdintasunerako Planaren barruan hainbat ekintza burutu dira.

Erregistroa:
2018ko otsailaren 16an EGK-ko ekintzen barne erregistroa eratu zen. Hala, batzorde
iraunkorraren, ekitaldien eta formakuntzen erregistroa sortu zen.
Honen helburua urtean zehar EGK-ko ekintzetan izandako parte-hartzea genero ikuspegitik
nolakoa izan den biltzea eta urtearen amaieran hori ebaluatu ahal izateko tresna sortzea da.
Izan ere, EGK-k berdintasunezko partaidetza bultzatzea du helburu.

Berdintasun-batzordea
2018ko maiatzaren 23an Berdintasun-Batzordea sortu zen. Hau, Berdintasunerako I. Planaren
garapen tekniko koherente eta koordinatua bermatzeko, eta jarraipen egokia egiteko
helburuarekin eratu zen.
Bere funtzioak honakoak dira: EGK-ko Berdintasun Planaren markoan garatzen diren ekintza
guztiak koordinatu; ezarritako helburuak finkatutako epeetan bete diren ikusi; egoerak eskatzen
duenean, neurri zuzentzaileak proposatu eta ezartzeko beharra baloratu; EGK-ko Berdintasun
Planean emandako pausuak Batzar Orokorrari, Batzorde Iraunkor eta Lantalde Teknikoari
jakinarazi; eta EGK-ko Berdintasun Planaren markoan lortutako helburuak mantendu,
egonkortzeko beharrezkoak diren ardurak zehaztu, eta hauek aurrera eramateko erremintak eta
baliabideak kudeatu.
Batzorde honetako parte-hartzaileak, bestalde, hauek dira: berdintasun teknikaria, presidentea
eta berdintasun lan-arloko lotura (Batzorde Iraunkorreko kidea).
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Jazarpen protokola:
2018ko azaroaren 24an EGK-ko emakume eta gizonen arteko Berdintasunerako I. planaren
harira, Jazarpen Matxistaren protokoloa sortu zen. Izan ere, honen arabera, kontseilua lan
espazioa dela ulertzen den momentutik barne diseinurako neurriak hartu behar dira; genero
ikuspegia eta Berdintasuna erakundean zeharkako balore gisa bezala txertatzen direlarik.
Protokoloa Berdintasun Batzordeak onartu du eta 2019an egingo den Batzar Orokorrean egingo
da hau onartzeko prozedura.

Kontziliazio neurrien ebaluazioa:
2018ko abenduan, EGK-ko lankideei kontziliazioari buruzko galdetegi bat bidaliko zaie. EGK-k ea
kontziliaziorako neurri egokiak dituen jakiteko. Eta galdetegian jasotako informazioarekin
ondorio-txosten bat egingo da. Errealitatea zein den aztertzeko eta datozen urteei begira
kontziliazioari dagokion lanketa egin ahal izateko.

Ebaluazioa

Barne-neurriek eskatzen duten garapenerako denbora luzea da eta zaila izaten da EGK-ko
egitura dela-eta horiei lehentasuna ematea. Horregatik, kanpora begirako proiektuei denbora
gehiago eskaini izan zaie. Honek eragin zuzena du Berdintasun Planean.
Errealitatea horrela izanik ere, diseinatu eta garatu diren neurrien balorazio positiboa egiten da.
Hala ere alor asko landu daitezkeela uste da, ondorengoak esaterako:


Lantaldeak berdintasunarekiko dituen ezagutzen lanketa.



Hizkuntzaren genero-prespektiba.

2019an horiek lantzea eta berdintasunezko barne formazioetan sakontzea nahi da.
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5.8. Egunerokoa

EGK-ko lan-arlo guztiek ezinbesteko dute urtean zehar beharrezkoak diren barne nahiz kanpo
koordinaziorako bilerak kontuan izatea, baita ager daitezkeen bestelako proiektuetan partehartzeko aukerak ere.
Berdintasun lan-arloaren kasuan, gaiak berak dakarren zeharkakotasuna eta I Planaren barne
neurriak ezarri behar direla kontuan izanik, barne lanak pisu handia du.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
EGK-ko beste lan-arloekin barne koordinazioa eta kanpo eragileekin harreman berriak eraiki
ahal izatea.

HELBURU ZEHATZAK:


Egoitzetako kudeaketa lanak egin.



Beste lan-arloetako Berdintasun ikuspegiko ekarpenak egin.



Memoriak, hurrengo urterako Plangintza eta Berdintasun Planaren ebaluazioak egin.



Hedabideetan agertu, hala eskatzen dutenean.



EGKren barne antolakuntzarako bileratan parte hartu.

Garapena

Urtean zehar hainbat izan dira aurreikusiak ez zeuden eta egunerokotasunean agertu diren
erronkak. Ondoren, hainbat ekintza daude:
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GUNEA:
2018ko otsailaren 28an Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako GUNEAko Espazio
Bateratuaren bileran parte hartu zen. Honetan 2017an zehar garatutako 2 lantalderen emaitzen
aurkezpena egin zen. EGK-k ez zuen bertan parte hartu 2017an baina egokia ikusten zen bertan
egotea eta beste elkarte batzuekin saretzea.

Euskal LGTBI Elkarteekin bilerak:
2018ko otsailaren 17an eta 2018ko apirilaren 21ean euskal LGTBI elkarteen bileretan parte hartu
zen. Bilera hauetan, hainbat elkarterekin batera, Chrysallis Euskal Herria eta Errespetuz elkarteek
aurkeztutako pertsona transexualen eskubideen aintzatespenerako legearen zirriborroa
eztabaidatu, LGTBI euskal lege integrala landu eta LGTBI+/Euskal LGTBI+ Behatokiaren eraketa
eta funtzionamenduari buruz hausnartu zen.

Formakuntza:
2018ko martxoaren 9an eta 16an, Bilbon, Gazteen Euskal Behatokiko ‘Indarkeria matxistari
buruzko

begirada

zabaldu.

Gazteekin

prebenitzeko

estrategiak

identifikatu'

izeneko

formakuntzan parte hartu zen. EGK-ko I. Berdintasun planean adierazten den bezala, egokitzat
jotzen baita Kontseiluak kanpo formakuntzak errazteko dituen neurriak. Bertan indarkeria
matxistaren testuinguru orokorra, gazteen eguneroko indarkeria matxistaren adierazpenen
identifikazioa eta gazteen arteko estrategien identifikazioa landu ziren.

Ekitaldi ezberdinak:
2018an zehar, berdintasunean lanean diharduten beste kolektiboen ekitaldietan parte hartu da.
Zirgari Sarietan edota Zinegoak-en, izan ere, besteen lanak ikustea, hausnarketarako eta
ikasteko modurik egokienetako bat dela uste da. Gainera 2018ko azaroaren 29 eta 30ean
Ortzadarrek antolaturiko Unibertsitateko LGBTI Politika publikoen topaketan parte hartu da.
Amaitzeko, enplegu eta etxebizitza teknikariarekin batera Euskadin Soldata-arrakala murrizteko
Estrategia eta Ekintza Planaren kontraste-prozesuan parte hartu da.
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EGKren barne koordinazioa:
Berdintasun lan-arloak Lantalde Teknikoarekin egiten duen koordinazioan azpimarragarria da
idatzi eta txosten guztietan egiten duen genero-ikuspegiaren zuzenketa eta birmoldaketa. Izan
ere, berdintasun lan-arloa EGK-ko lan denek ikuspegi anitza txerta dezaten bermatzeaz eta
identitate sexualak kontuan hartu ditzaten ziurtatzeaz arduratzen da.

Ebaluazioa

Urte honetan, “EGK-ko beste lan-arloekin barne koordinazioa eta kanpo eragileekin harreman
berriak eraiki ahal izatea” helburua egoki lortu dela esan behar da.
Egia da, bestalde, egunerokoa oztopo arriskutsua izan daitekeela beste proiektuetan aurrera
joateko. Konturatu gabe, egunerokoan denbora gehiegi igaro baitaiteke. Hori dela eta, urte
amaierara begira, alor honetan behar besteko denbora zein den neurtzen hobetzea aurreikusten
da.
Bestalde, 2019ri begira formakuntza gehiagotan parte hartu nahi da. Berdintasun eta feminismoa
etengabeko garatze eta sorkuntzan dagoenez, beharrezkoa ikusten da formatzea.
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6. Komunikazioa
6.1. #EtxebizHitza Twitter lehiaketa

Sare sozialak, bereziki Twitter, erabiltzen dituzten gazteen iritzia biltzeko lehiaketa. Aurreko
urteetan bezala, lan-arloekin edo hauek lantzen dituzten gaiekin zerikusia duten diskurtsoak
osatzeko baliatu da. Gazteen emantzipatzeko arazoak ikusita eta emantzipazio-adina, batez
beste, 30 urtekoa izanda, etxebizitza-merkatuari buruzko ideia eta proposamenak jaso nahi izan
dira lehiaketaren bitartez, ondoren administrazio eta arduradun politikoei helarazteko.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKri ideiak eta proposamenak ematea etxebizitza-merkatuari buruz, bai alokairuan zein
jabetzan. Era berean, asmoa gaia gizarteratzea izan da, gazteek identifikatutako arazoak eta bizi
dituzten arazoak batik bat.

106

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

HELBURU ZEHATZAK:


Euskadiko

gazteengana

gerturatu,

bereziki

etxebizitza

gaia

jorratzen

duten

elkarteengana.


EGK ezagutarazi.



EGKren marka sendotu.

Garapena
2018ko maiatzaren 2an hasi zen #EtxebizHitza Twitter lehiaketa. Txio baten bidez, nahi zuen
orok ondorengo galderak eta bururatzen zitzaizkion beste hainbat erantzun zitzakeen: zein da
arazo nagusia emantzipatzeko? Zein dira egunerokoan topatzen dituzun oztopoak? Egungo
etxebizitza-merkatua erregulatu beharko litzatekeela uste duzu? Nola baloratzen duzu Eusko
Jaurlaritzak garatutako #Gaztelagun programa? Zer falta zaio? Nola osatuko zenuke? Gainerako
administrazioek garatutako etxebizitza-programak ezagutzen dituzu? Etxebizitza eskubidea
subjektiboa izan beharko zela uste duzu? Zer egin beharko litzateke etxebizitza hutsekin?
Administrazioek alokairuko merkatu librean esku hartu beharko luketela uste duzu?
Alokairuaren zati bat finantzatzea politika eraginkorra da emantzipazioa bultzatzeko? Beste zein
neurri hartuko zenituzke? Zer eskatzen diezu administrazioei? Zein neurri hartu beharko
lituzkete? Zer eskatu edo aldarrikatu beharko genuke erakundeekin biltzen garenean?
Txioak euskaraz, gaztelaniaz ala bietan izan zitezkeen, #EtxebizHitza traola erabilita

eta

@GazteKontseilua zitatuz. www.egk.eus webgunean kontsulta daitezke oinarriak.

Ebaluazioa
Data aldaketak parte-hartzean suspertze bat ekarri du. Gaia konplexua bada ere, hainbat gaztek
txioak bidali dituzte gaia jorratzeko. Era berean, interesgarria izan da etxebizitzaren gaia
jorratzen duten elkarte eta eragileekin lehen harremana izateko. Etorkizunari begira harreman
hauek enplegu eta etxebizitza lan-arloko Emantzipa… Zer? lantaldea sendotzeko baliatuko dira.
Eduki aldetik, jasotako ekarpenek ate berriak irekiko dituzte, EGKren diskurtsoa osatzeaz gain,
orain arte landu ez diren gaiak identifikatzeko baliogarria izan da. Jarraian jasotako txioak:
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Gaur #EuropaEguna dela medio agian gazteek (<30 urte) emantzipatzeko erraztasunak
bideratzea eskatzea ondo egongo legoke, ezta? #EtxeBizHitza @GazteKontseilua



Quizás, en el #DíaDeEuropa podíamos pedir más ayudas o facilidades para que las
personas jóvenes (<30años) puedan emanciparse de una manera digna, ¿no?
#EtxeBizHitza @GazteKontseilua



Ikasle pisuak alokatzea ez da batere merkea, ez Bilbon behintzat. Ikasi eta lana batera
egin behar al dugu? Gurasoen poltsikoak astindu... Eta zulorik ez egiteko ikasketak
amaitzean lana bilatu (mm...) edo hobe etxera bueltatu. #Etxebizhitza @GazteKontseilua



Propongo remunicipalizar vivienda para destinarla a viviendas cooperativas. La
ciudadanía decide y coopera en la adecuación de algún edificio de manera sostenible
para después destinarlo a un alquiler barato, a cambio de trabajo comunitario
#Etxebizhitza @GazteKontseilua



Ezin dena da #etxebizhitza bilatzeko orduan, nahibeste iragarki egotea "alokairua,
errolda eta kontraturik gabe" Hori iruzurra da eta gazteon kalterako! @GazteKontseilua



Etxebizitza hutsak milaka, eta mila euroko soldatara iristen ez direnen etsipenak alokairu
altuen aurrean. Noizko alokairu sozialak? @GazteKontseilua #EtxebizHitza



Zer da herri turistikotan bizi garen gazteon etorkizunaz? Prezio espekulazioen preso,
bertakoak herria utziz, turistek hauen lekua har dezaten, herriko bizia udara bakarrik
kondenatuz.

HERRITARRENTZAKO

ETXEAK

NAHI

DITUGU

@GazteKontseilua

#EtxebizHitza


Ikasle eta adineko pertsonek etxebizitza berean bizitzeko plana hobetu eta sustatu.
Behar gaituzte, baina behar ditugu. Behar ditugu, baina behar gaituzte. #EtxebizHitza
@GazteKontseilua



Arazo bat badago ekonomikoa, bai. Baino gure emantzipazio kulturari ere begiratu
beharko genioke. Bikotekidearekin soilik emantzipatzen gara gazte asko. Noizko lagun
arteko pisuak herri txikietan?#EtxebizHitza @GazteKontseilua



Egun Donostian bizitzea ezinezkoa da. Gazteok zer etorkizun dugu? Diru-iturrien %30a
bideratzea gomendatzen omen da. Ikusi nahiko nituzke Udaleko politikari asko egoera
horren aurrean. Ea nola egingo luketen hilero aurrera #EtxebizHitza @GazteKontseilua
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Etxebizitza hutsei irtenbidea eman behar zaie. Aukera bat? Alokairu sozialera bideratu.
Eta inzentibo fiskalak etxeen jabeei. Zergatik ez? Gazteoi diru-laguntzak emateak
alokairua igotzea ekar dezake. Tranpa erraza da. Fokua arrendatzen duen pertsonan jar
dezatela #EtxebizHitza



Pisu turistikoen ordenantza zehatzagoa izan behar da, ez tranpak onartzeko
pentsatutako legetxo bat. Ez da normala hiriburuetan halakoak onartzea. Are gehiago
Donostiak duen arazoa ikusita. Bestela segi gerturik @EnaizGiria eta hauen
aldarrikapenak #EtxebizHitza.

6.2. Gazteon egungo irudia

Krisi ekonomikoak eztanda egin zuenean gazteen egoera eta irudia errotik aldatu ziren.
Denborarekin hainbat kontzeptu eta estereotipo zabaldu ziren eta horiek aztertzeko 2009an
Berbakeita ekitaldia antolatu zen. Ordutik ia 10 urte igaro dira eta gazteek duten iritzia berriro
ere aztertu nahi izan da.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Gazteen irudiari buruzko gazteen iritzia jakin EGKren diskurtsoa osatu eta azken urteotan eraiki
diren estereotipoak aztertu.

HELBURU ZEHATZAK:


Gazteen iritzia bildu ostean proposamen, iradokizun eta kexak administrazioari helarazi
eta gizarteratu.



EGK-ko elkarte eta bestelako eragileekin harremana sendotu.



EGKren irudia indartu eta gizarteratu.

Garapena
Azaroaren 14an Gazteon egungo irudia aztertzeko topaketa egin zen EGK-k Donostian duen
egoitzan. Komunikazio teknikariak gazteei buruz kaleratu diren txostenak, egin diren
adierazpenak eta askotan gizarteratu diren irudiak eta estereotipioak pilatu ditu urtean zehar.
Behin eguna helduta, metodologia parte-hartzaileak baliatuz, bildutako materiala bertaratuekin
kontrastatu da, hauen iritzia jakin eta azaldutakoarekin identifikatzen diren ikusteko.

Ebaluazioa
Jardunaldirako hautatutako metodologiak emaitzak lortzea ahalbidetu du. Hala ere, gazteen
kolektiboa uneoro berritzen denez eta hauei buruz esandakoa ere aldatzen doanez, hurrengo
urteetan berritu eta osatu beharreko diskurtsoa da hau.
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6.3. EGK ezagutarazteko bideoak
EGK sortu zela 32 urte igaro dira jada, eta bide honetan sortutako diskurtsoa oso zabala eta
sakona da. Egungo gazteek informazioa kontsumitzeko modua aldatu denez, 2018an esfortzu
berezia egin da burututako lana bestelako euskarrien bidez komunikatzeko. Ekitaldi gehienek
izan dute laburpen bideo bat esaterako. Proiektu honen bitartez, EGKren diskurtsoa markatu
duten txosten, egitasmo edo bestelako lan nagusiak gizarteratu, zabaldu eta azaldu nahi izan
dira.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGK-k bere ibilbidean sortutako diskurtsoak, proiektuak, lanak eta egitasmoak zabaltzea eta
gizarteratzea.

HELBURU ZEHATZAK:


EGKren marka indartu eta ezagutzera ematea.



Sare sozialetan ikus-entzunezko materialarekin hornitzeko bideo atenporalak izatea

Garapena
2018an zehar EGKren diskurtsoa azaltzeko dokumentu garrantzitsuenak identifikatu dira lehenik.
Horretarako, komunikazio-teknikaria Lantalde Teknikoarekin eta Batzorde Iraunkorrarekin
elkarlanean aritu da. Zerrenda osatu ostean, presidentziarekin nondik hasi erabaki da.
Behin bideoen gaia zehaztuta egotean, hauen gidoia egin eta diseinatzaile gazteen lan
poltsarekin harremanetan jarri ostean, lehen hiru bideoak grabatu dira (bideoak memoria bidali
denerako ez dira eskuragai izan):
-

Indarkeria Matxistaren aurkako protokoloa azaltzeko bideoa.

-

Indarkeria LGTBI+fobikoaren aurkako protokoloa azaltzeko bideoa.

-

Lan istripuak salatzeko protokoloa azaltzeko bideoa.
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Ebaluazioa
Garatutako bideoak, aurreko atalean zehaztuak, oso baliagarriak izango dira EGKren diskurtsoa
gizarteratzeko. Hainbatetan aktibatu behar izaten da Indarkeria Matxistaren aurkako protokoloa
eta, era honetara, eskari eta proposamenak mahai gainean jartzea asko errazten da. Berdin lan
istripuen edo LGTBI+fobiaren aurkako protokoloan.
2019ko plangintzan adostuko da identifikatu diren beste bideoak egiten jarraituko den ala ez.

6.4. Lan-arloka sarea sortu

EGKren helburua gazteen eta administrazioen artean zubi-lana egitea da. Asmo horretan
laguntzeko, lan-arlo bakoitzean helburu berdinak dituen gazte-elkarte eta eragileen mapeoa
egin da 2018an zehar.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren lan-arlo bakoitzeko harreman-sarea sortu.
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HELBURU ZEHATZAK:


Lan-arlo bakoitzak egiten dituen lantalde, bilera edo ekimenetan parte-hartzaile kopurua
igo.



Elkarlanean eragile gehiagorekin aritu.



EGK ezagutarazi.



EGKren marka sendotu.

Garapena
Urtean zehar komunikazio teknikaria lan-arloetako teknikariekin bildu da behin baino
gehiagotan: batetik, urte hasieran EGK osatzen duten elkarteen artean interesa izan
dezaketenak identifikatzeko; bestetik, EAEko eragile eta gazte-elkarteen zerrenda osatzeko; eta,
azkenik, proiektu bakoitzaren antolakuntzan eta plangintzan mapeo zehatzago bat egiteko eta
sareetan haiekin interaktuatzeko.
Era berean, protokoloen aktibazioan mapeo hauek erabili dira lan-arloetako lantaldeek
garatutako eskari eta proposamenak ahalik eta oihartzun gehien izateko.

Ebaluazioa
Proiektu honen lehen urtearen ostean, ebaluazioa oso baikorra izan da. Gizartea uneoro
eraldatzen doa eta gazteak eta gazte-elkarteak ere. Hori dela-eta, beharrezkoa da EGK ere
eraldaketa horietara moldatzea eta inguruan dituen elkarteen zerrenda ahalik eta zabalena
izatea. Soilik horrela lortuko du gazteen beharrak identifikatzea, nahiak eta asmoak lehen eskutik
ezagutzea eta haien ahotsa administrazio eta politikarien aurrean ondo ordezkatzea.
Beraz, hurrengo urteetan egindakoa oinarri izanda sarea osatzen eta berritzen joango da
komunikazio teknikaria, Lantalde Teknikoaren, Batzorde Iraunkorraren eta lan-arloetako
lantaldeen laguntzarekin.
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6.5. Webgunearen mantenua

EGK-k bere eguneroko lana egiteko hainbat webgune ditu, bakoitza bere domeinu, zerbitzari eta
mantenuarekin. Horretarako, kanpo enpresak hautatu dira. Horretaz gain, bai Lantalde Teknikoa
zein Batzorde Iraunkorra komunikatu ahal izateko Gmail kontu bat dute (bigarrena soilik
orokorra da).

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren webgune orok (www.egk.eus, www.astialdiforoa.org eta www.atergune.astialdiforoa.org)
ondo funtzionatzea eta urteko plangintzan ezarritako helburuak betetzea.

Garapena
Eduki aldetik webgune orokorraren (www.egk.eus) mantenamendua komunikazio-teknikariaren
ardura da, eta beste biena (www.astialdiforoa.org eta www.atergune.astialdiforoa.org) hezkuntzateknikariarena.
Bestetik, alor teknikoan aurreko urteetako enpresa berdinekin mantendu da harremana:
Irudigital, Magnasis eta TaPuntu enpresekin, hurrenez hurren. Egunerokoan sortutako kontu
txikiak zuzenean haiekin kudeatu dira: eguneratzeak, berrikuntza txikiak, pluginekin izandako
arazoak, etab.
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Era berean, www.astialdiforoa.org webgunean egin beharreko hainbat aldaketetan, komunikazioteknikariak hezkuntza-teknikaria lagundu du: irudi korporatibo berria txertatzea, eskolek
eskainitako ikastaroen albistean bilatzailea aktibatu, etab.
Azkenik, 6.12 puntuan sakonago azalduko den bezala, maiatzaren 25ean indarrean sartu zen
Datuen Babeserako Lege Organikoak ekarri dituen aldaketen harira, EGK-k hainbat atal
eguneratu eta osatu behar izan ditu aipatutako hiru webguneetan. Behin testuak
administrariarekin osatu ostean, kanpo enpresekin koordinatu da komunikazio-teknikaria legeak
zehaztutakoa betetzeko.

Ebaluazioa
EGK-k dituen hiru webguneak urtean zehar euren zerbitzua arazo gabe eskaini ahal izan dute,
denborarekin sortu diren arazoak kanpo enpresekin harremanetan jarrita konpondu dira eta
egon diren beharrei ondo erantzun ahal izan zaie.
Aipamen berezia merezi du 2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen Datuen babeserako
lege berrira moldatzeko egin den esfortzuak. Sakonago azaldu da 6.12 atalean.

6.6. www.egk.eus webgunea kudeatu

EGK-ko kanal nagusia webgunea da (www.egk.eus). Egunerokoan sortzen diren albisteen berri
ematen da, garatzen diren txostenak igo eta antolatutako ekitaldien argazki-galeriak publikatu.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:


EGK-k egiten duen lanaren berri eman.



EGK osatzen duten elkarteen berri eman.



EAEko gazteentzat interesgarriak diren ekitaldien berri eman.

HELBURU ZEHATZAK:


EGKren azken albisteen berri ematea eta argitalpenak Interneten eskuragarri jartzea.



EGK-ko elkarteen eta ez diren elkarteen jardueren berri ematea, webguneko agendan.



EAEko gazteentzat interesgarriak diren egitasmoen berri ematea webguneko agendan.



Elkarteen zerrenda gaurkotu bat mantentzea.

Garapena
Helburu hauek bete ahal izateko, hau da egunerokotasunean egiten den lana:


Webgunea (www.egk.eus) edukiz hornitzea: EGK-k antolatutako edo bat egiten duen
ekintzen berri eman eta EGK-k nahiz bestelako eragileek antolatutako ekintzen berri
agenda bidez eman.



Webgunearen mantentze egokia bermatzea: egindako iruzkinak erantzun eta bideratu,
kontaktu formulario bidez heldutako eskaerak kudeatu, spam iruzkinen ezabaketa, etab..
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Ebaluazioa
2018

Saioak

Erabiltzaileak

Bisitatuko orriak

Urtarrila

2644

2133

4879

Otsaila

2219

1686

4647

Martxoa

2404

1914

4677

Apirila

2607

2039

5036

Maiatza

3614

2714

7443

Ekaina

3090

2319

7454

Uztaila

1815

1383

3099

Abuztua

1137

966

2146

Iraila

2916

2211

5475

Urria

3985

3033

7392

Azaroa

4216

3335

7755

Abendua (10 arte)

878

778

1857

Guztira

31 525

23 076

61 860

2017an

26647

19801

56132

Datu hauek, 2017koekin alderatuz, argi erakusten dute www.egk.eus webgunea EGK-ko
komunikazio euskarri nagusi bezala finkatu dela. Izan ere, aurreko urteko emaitzak lortu ziren
jada urri amaierarako. Garrantzitsua izan da honetarako Lantalde Tekniko guztiak egindako
esfortzua: bilera, mintegi edo antzekoetan webgunearen berri emanda, sareetan izandako
estrategian beti webgunea zabalduz, SEO aldetik eman den hobekuntza, etab.
Horretaz gain, hemen webguneko beste datu interesgarri batzuk:
117

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

Adina
Aurreko urteetan bezala, erabiltzaileen gehiengoa gaztea da. 2016an eta 2017an ia %52a 18-34
urte bitartekoa bazen, 2018an proportzioak oso antzekoak dira: %50a inguru. Beheko grafikoan
ikusten den bezala, erabiltzaileen %37,70 25-34 adin tartekoa da eta %12,37 18-24 adin tartekoa.

Generoa
Google Analytics erremintak ez du ahalbidetzen hirugarren generoa aukera bezala ateratzea
estatistiketan, horregatik daude soilik emakumezko ala gizonezko aukerak. 2016ko (66,4-33,6)
edo 2017ko (67,2-32,8) datuekin alderatuta, apenas egon da aldaketarik. Aurreko urteetan bezala,
erabiltzaileen gehiengoa emakumea da: 67,1-32,9.
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Bisiten jatorri demografikoa
Bisitarien jatorria edo webgunera nondik sartzen diren jakitea ere interesgarria da. Hona hemen
webgunera bisita gehien egiten dituzten hiri eta herrien zerrenda:
1.

Bilbo

2. Donostia
3. Gasteiz
4. Madrid
5. Zehaztugabea
6. Getxo
7. Bartzelona
8. Valentzia
9. Leioa
10. Zaragoza

6.7. Diseinatzaile gazteen lan-poltsa

EGk-k 2018an izango zituen behar berezi batzuk aurreikusita, erakundeen plataformak
diseinatzaile gazteen lan-poltsa mantentzea erabaki zen urte hasieran. 2016 eta 2017an
egindako deialdietan osatu zen zerrenda eta 2017ko ebaluazioaren ostean diseinatzaileak
mantentzea erabaki zen egunerokoan sortu diren behar guztiei erantzuteko.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:


EGK-k 2018an zehar izan dituen diseinu lanak egiteko diseinatzaile gazteen lan-poltsa
izatea.



Diseinatzaile gazteei aukerak ematea.

HELBURU ZEHATZAK:


EGK-k bere eguneroko lana zabaltzeko beharrezkoak diren euskarrien diseinua,
maketazioa, etab. Euskarri hauek kartelak, esku-orriak, liburuxkak, txostenak.. izango dira.



EGKren hainbat kontzeptu zabaltzeko irudi espezifikoak.



EGKren lana zabaldu eta laburtzeko bideoak egin.

Garapena
Lantalde Teknikoak beharrak identifikatu ostean, ikusi zen 2018rako zegoen diseinatzaile
gazteen lan-poltsa nahikoa zela. Hori dela-eta, ez zen egin deialdirik berritzeko.

Ebaluazioa
Urtea oraindik amaitu ez bada ere, orain arteko balorazioa oso baikorra da. Beste urtebetez argi
eta garbi ikusi ahal izan da aukeratutako diseinatzaileek maila altua dutela: eskatutako
produktua helarazi dute epeak betez, lan egiteko metodologia egokia izan da eta eskainitako
azken produktuak helburuak betetzen lagundu du.
Aipamen berezia merezi du 2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen Datuen babeserako
lege berrira moldatzeko egin den esfortzua. Sakonago azaldu da 6.12 atalean.
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6.8. Piztu! buletin digitala

Piztu! EGK-k 2-3 astero bidaltzen duen buletin digitala da. Jaso ahal izateko harpidetu egin behar
da eta puntu hau oso garrantzitsua da, hartzaileen interesak mezua helarazterakoan asmatzea
errazten duelako. Bidalitako edukiak honakoak dira:


EGKren azken albisteak.



EGK-ko kide diren elkarteen jardueren berri.



Bestelako gazte eragileen jardueren berri.



Euskadiko gazteentzat interesgarriak izan daitezkeen ekintza, proiektu edo egitasmoak
agenda atalean.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren, gazte elkarteen eta bestelako gizarte eragileen lana eta deialdiak ikusaraztea eta
balioan jartzea.

HELBURU ZEHATZAK:


EGK-k zein osatzen duten elkarteek egiten duten lana jakinaraztea.



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



Euskadiko administrazioek gazteei bideratutako proiektu eta egitasmoak gazteei
helaraztea hauentzako interesekoak badira.
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Gazte elkarteek eta gizarte eragileek beste elkarte eta eragile batzuk egiten dutenaren
berri jasotzea.



Euskara sustatzea (%60-%70 euskaraz).

Garapena
Bi-hiru astean behin osatu eta bidaltzen da Piztu! buletin digitala, normalean asteazken edo
ostegunean lehen orduan. Etenaldiak egon dira opor garaietan albisteak gutxitu direlako eta
hartzaileek ere atsedena hartzen dutelako.
Era berean, 6.12 atalean azaltzen den bezala, 2108ko maiatzaren 25ean eman zen lege aldaketak
bidalpena aldatu du. Batetik, orain arteko harpidedun guztiek buletina bidaltzeko baimena
berretsi behar izan dute; eta, bestetik, harpidedun berriak lortzeko prozedurak moldatu behar
izan direlako. Legeak zehazten dituen baldintzetara moldatu ostean berriro bidaltzeari ekin zaio.

Ebaluazioa
Aipamen berezia merezi du 2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen Datuen babeserako
lege berrira moldatzeko egin den esfortzua. Sakonago azaldu da 6.12 atalean. Lege aldaketaren
ostean, harpidedun kopurua asko jaitsi da, 3000 ingurutik 172ra zehazki. Hautatutako enpresak
jakinarazi zuen prozesuan ohikoa dela jarraitzaile mordoa galtzea, beraz, 2019rako eta hurrengo
urteetarako erronka kopurua handitzea izango da.
Moldaketa tartean Piztu! gutxiago bidali dira. Zehazki, hamaika. Hemen ikus daitezke denak:


Piztu! 21 buletina https://bit.ly/2OuhtTe



Piztu! 22 buletina https://bit.ly/2AgGvwt



Piztu! 23 buletina https://bit.ly/2P6ivEy



Piztu! 24 buletina https://bit.ly/2RYs9ri



Piztu! 25 buletina https://bit.ly/2Otkl2R



Piztu! 26 buletina https://bit.ly/2OAhVPV
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Piztu! 27 buletina https://bit.ly/2OzF3yh



Piztu! 28 buletina https://bit.ly/2PGatzo



Piztu! 29 buletina https://bit.ly/2qCf2j6



Piztu! 30 buletina https://bit.ly/2PFxA0Q



Piztu! 31 buletina https://bit.ly/2T2nowy

2019an asmoa kopurua berriro ere berreskuratzea edo gerturatzea da. Horretarako egindako
ekitaldiak, galdetegiak, etab. erabiliko dira. Webgunean ere atal berezia dago Piztu! buletinera
harpidetzeko. Eduki aldetik, EGK Sendotzen proiektua (3.2. atala) baliatuko da haien ekitaldiak
zabaltzea eskaintzeko.

6.9 Sare sozialak kudeatu

.
EGK-k sare sozialetan dituen profilak ia egunero eguneratzen dira, baita asteburuetan ere.
Batetik, Facebook-ek jarduerak programatuak uzteko aukera ematen duelako; eta, bestetik,
Hootsuite erabiltzen delako. Honen bitartez Google+ eta Linkedinen jarduerak programatuta
uzten dira. Twitterren mezuak prest uzteko TweetDeck erabiltzen da. 2018ko plangintzan
zehazten zen bezala, sare sozialetan ikus-entzunezkoei garrantzia gehiago eman zaie aurten.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren presentzia indartzea, elkarrizketa sortzea (erabiltzaileekin eta gaiei buruz), jardueren
informazio gaurkotua argitaratzea eta funtzioekin lotutako edukiak elkarbanatzea.

HELBURU ZEHATZAK:


www.egk.eus webguneko trafikoa handitzea.



EGK-k egindakoaren berri ematea.



Kanpaina

zehatzen

bidez

diskurtsoa

osatzea:

#EtxebizHitza,

#GukEzetz!,

#IzanZuAldaketa, etab.


Proiektu ororen mezuak bateratzea: #EuroEmantzipatu, #EmakumeakBizikidetzan,
#Plazandre, #GuneAnitza, #ElkarTopatu, #GaztEmantzipazioa, etab.



Beste elkarte eta gazte-eragileen jardueren berri jasotzea.



Beste elkarte eta gazte-eragileen jardueren berri ematea.



Gazteentzako interesgarriak izan daitezkeen egitasmo eta proiektuen berri ematea.



Gai ezberdinak gizarteratzea.

Garapena
Aurreko urteetan hasitako estrategiari jarraipena eman zaio 2018an zehar. EGKren komunikazioa
gertukoagoa eta erakargarriagoa izateko sare sozialek pisu handia izan dute, gazteen
hizkuntzara eta komunikatzeko moduetara gerturatuz. Sare bakoitzak dituen ezaugarriak buruan
izanda, zabaldu nahi izan den mezua horietara moldatu da eta, orokorrean, ikus-entzunezko
baliabideen presentzia areagotu da.

Twitter:
Estrategia berrian Twitter sare soziala oso baliagarria izan da unean uneko jarraipena egiteko.
Hari batekin —hau da, ekitaldiko txio nagusi bat izan eta ondorengo guztiak aurrekoari
erantzuten joanda— elkarrizketa antzeko bat eratu da. Edozein txiotatik egun osoan jorratutakoa
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irakurtzea ahalbidetzen da horrela, bai unean eta bai gerora ere webgunean edo bestelako sare
sozial batean esteka jarriz.
Era berean, proiektu bakoitzean eragileen mapeoa egin da hauekin harremanetan jarri eta
proiektua helarazteko. Argazkian etiketatuz, haien interakzioa bilatu da, bai zabaltzen laguntzeko
(birtxiokatu edo atsegin zutela adieraziz), bai EGKren diskurtso eta eguneroko lana jakinarazteko.
Hau, gainera, 6.4 atalean azaldu den sarea josteko ere baliatu da. Adibide argiena Indarkeria
Matxista salatzeko protokoloaren zabalpena da.
Azkenik, sarean EGKren gai eta proiektuekin lotura izan duten elkarrizketetan parte hartu da.

Facebook:
Sare bakoitzak bere berezitasunak ditu eta Facebook ez da bestelakoa. Kasu honetan, gainera,
EGK-k orrialdea duenez, estrategia ezberdina izan behar da. Publiko berrietara heltzeko
erabiltzaileen “Atsegin dut” akzioa lortu behar da, edo jada atsegin duten erabiltzaileek euren
profiletan zabaltzea. Hori dela-eta, eragileren batekin elkarlanean antolatu denean ekitaldia
garrantzi berezia eman zaio hauekin akordiotara heltzeari: zabalpen data, EGK-ko traola ere
zabal dezatela, etab.
Azkenik, zuzenekoa emititzeko ematen duen aukera baliatu da batzuetan, ostera bideo hau
beste sareetan eta webgunean zabalduz. Horrela, edozein erabiltzailek ikus-entzunezko
baliabide hauei esker EGK-ko Facebook orria ezagutzea baliatu da.

Instagram
Ezarritako estrategia berriarekin emaitza onenak eman dituen sarea da. Gainera, story bidez
zabalpena egiteko aukera ematen duenez —eta honek inpaktu handia duenez—, sare sozial
berezia da. Twitterren aipatu den bezala, unean uneko jarraipena egin da sare honetan: batetik,
ekitaldietako une esanguratsuen argazki edo bideoak zabalduz; eta, bestetik, story edo
zuzeneko bideoak grabatuta.
Horretaz gain, zabalpen orokorrean erabiltzaileengana gerturatzeko baliabide guztiak erabili dira:
batetik, ekintza edo gertakariarekin zerikusia zuten eragileak zitatuz; eta, bestetik, erabilitako
traolei garrantzia handia emanez. Lehenaren bitartez, protokoloen kasuan esaterako, erasoa
eman den herri edo hiriko hainbat eragilerekin interakzioa lortu da; ekintza puntualen kasuan,
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protagonistak izan zitezkeen edo asmo berdinak bilatzen zituzten eragile eta norbanakoak
etiketatu dira oihartzun handiagoa lortzeko. Bigarrenaren bitartez, argitalpena bilaketa askotan
azaltzeko aukera zabaldu da, gertakaria ematen zen lekua, gaia, pertsonaiak edo dena delakoa
traola bihurtuz.

YouTube:
6.15. atalean azaltzen diren proiektu gehienek laburpen bideo bat izan dute eta batzuek
diseinatzaile poltsatik hautatutako diseinatzaile baten laguntza ere. Horiek guztiak igo dira
EGKren YouTubeko kanalera. Zehazki, hauek dira egindako bideoak:


Saharako gazteria ahalduntzen https://youtu.be/lNLW2NzD_eU



Etor zaitez Gaur8 lantaldera! https://youtu.be/shztN_JO954



Bizkaiko eskolen ikastaroak https://youtu.be/P-e-SFWj3h4
o Formakuntzarekin jarraitu daiteke? https://youtu.be/gHsKGwmKYlA
o ¿Es necesario realizar prácticas? https://youtu.be/PIgWzkTN_Io
o Noiz hasten da Bizkaiko Astialdi
https://youtu.be/yUyrWShUXlI

Foroko

eskolen

matrikulazio-epea

o Zergatik egin ikastaroak Bizkaiko eskoletan? https://youtu.be/65zl-I04yyA
o Zenbat denbora behar da Ikastaroak egiteko? https://youtu.be/k7yDNU55et0
o ¿Cuánto
tiempo
hace
falta
https://youtu.be/8pscW68vHwQ

para

realizar

los

cursos?



#EmakumeakBizikidetzan azalpena https://youtu.be/j_9kgpMxUn4



#EmakumeakBizikidetzan bideo laburra https://youtu.be/EawgsZT3I8w



#EmakumeakBizikidetzan bideo luzea https://youtu.be/pHErMZ8Hnks



#IzanZuAldaketa topaketaren azalpena https://youtu.be/Fwd7jqyT2Kk



#IzanZuAldaketa kanpaina https://youtu.be/ONqkl2BwYps



Ideia bat duzu? formakuntza saioko azalpena https://youtu.be/1okPa9hDYOw



‘Gazteon aukera’ dokumentalaren teaserra https://youtu.be/lfi1ljXp7i8



Plazandre azalpena https://youtu.be/9asxUFPzisg



#Plazandre laburpena



#GaztEmantzipazioa jardunaldia https://youtu.be/x-fNM36GzeA



#ElkarTopatu jardunaldia https://youtu.be/GVobyjTsT7s



Indarkeria Matxistaren aurkako protokoloa azaltzeko bideoa
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Indarkeria LGTBI+fobikoaren aurkako protokoloa azaltzeko bideoa



Lan istripuak salatzeko protokoloa azaltzeko bideoa

Linkedin eta G+:
Aurreko urteetan bezala, ez da esfortzu berezirik egin bi sare sozial hauetan. Webgunearen
posizionamendua hobetzeko besterik ez dira erabili.

Prozesu guzti honetan parte-hartze teknikariaren laguntza izan da, bai 6.4 atalean azaltzen den
lan-arlokako sarea egiteko, bai 3.2. atalean EGK Sendotzen proiektuan lortu den feedback eta
kontaktuen bidez.

Ebaluazioa
Twitter:
Twitter sare sozialak emandako estatistika eta datuak azaltzen ditu ondorengo taulak:

Hilabetea

Inpresioak

Profilera bisitak

Jarraitzaile berriak

Urtarrila

34.600

938

+11

Otsaila

24.700

861

+17

Martxoa

69500

2125

+10

Apirila

68000

1314

+20

Maiatza

69200

1810

+16

Ekaina

37100

1248

+1

Uztaila

25100

614

+8

Abuztua

19100

460

-23

Iraila

74400

1021

+15

Urria

53800

1094

+26
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Azaroa

48800

1229

+13

Abendua (10 arte)

12 200

405

+6

Guztira

536 500

13 119

+120

2017an

498.100

15.444
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2016 amaieran 2701 jarraitzaile zituen EGKren profilak; 2017an 2944 (urte amaieran 2969) eta
2018an 3089 (+120). Egia da kopurua ez dela izan behar ebaluatzeko irizpide bakarra, baina
honek 6.4 atalean azaldutako lana eta EGK Sendotzen (3.2. atalean) proiektutik bideratutakoaren
garrantzia azpimarratzen du. Poliki-poliki EGK sare berriak ari da josten eta gero eta eragin
gehiago du. Hori dela-eta, 2019an bide beretik jarraituko da.
Era berean, proiektuka egindako zabalpen era berriak emaitza oso onak eman dituela ikusi da.
Elkarrizketak egiten edo proiektuak aurrera eramatean unean uneko jarraipena egitea batik bat.
Era honetara, erabiltzaileek txio bat ikusiz gero, ekitaldiko gainerako mezuetara errazago hel
daitezke. Eta gainera, beste edozein momentutan, proiektu horren jarraipena berrerabil daiteke
eta honen oihartzuna areagotu.

Facebook:
Facebook sare sozialak emandako estatistika eta datuak azaltzen ditu ondorengo taulak

Hilabetea

Jarraitzaile berriak

Urtarrila

+18 (3962)

Otsaila

+5 (3967)

Martxoa

+12 (3979)

Apirila

+11 (3990)

Maiatza

+1 (3991)

Ekaina

-7 (3984)

Uztaila

+2 (3986)

Abuztua

-7 (3979)
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Iraila

+1 (3980)

Urria

+10 (3990)

Azaroa

+8 (3998)

Abendua (10 arte)

+30 (4028)

Guztira

+84

2017an

3944

Komunikatzeko moduan emandako aldaketa Facebook sarean ere nabaritu da. Tarteka
iruzkinak izan dira galderak eginez, beste gazteren bati aipatzen den egitasmoa gomendatuz
edo kritikaren bat eginez. Horretaz gain, interakzio-maila ere asko igo da. Sareak ematen dituen
aukerak baliatuta joko gehiago atera zaio eta erabiltzaileek informazio gehiago eta hobea lortu
dute.
Horretaz gain, 2016ko abenduan 3821 jarraitzaile, 2017ko abenduaren 11n 3951. (+124, baina
abendu amaieran 3944) eta 2018ko abenduan 4028.

Instagram:
2016ko abenduan 183 zeuden, 2017ko abenduaren 11n 406. 2018ko uztailaren 31an 639 eta
2018ko abenduan 780 (+374). Estatistikak lortzerako orduan, Instagram sarea da zailtasun
gehien jartzen dituena. Hala ere, argitalpenak begiratuz gero, begi-bistakoa da gero eta emaitza
hobeak ematen ari dela sare soziala. Batetik, aipatu den bezala, jarraitzaile kopurua goraka
doalako nabarmenki. Bestetik, aurrekoarekin estuki lotuta, atsegite eta interakzio kopuruak ere
goraka egin dutelako, batez ere story-ak publikatu direnean. Hirugarrenik, orain arte ez bezala,
ekitaldi edo jardunaldietara gerturatu diren parte-hartzaileak Instagramen EGK zitatzen hasi
direlako eta hauetako traolak erabiltzen hasi direlako.

YouTube:
Ikustaldi kopurua oso altua ez bada ere, hasitako bideak lehen emaitzak eman ditu. 2019ari
begira 2018an hasitako bidea jarraitzea da asmoa, ekitaldietako laburpen bideoak egin (hauek
ostean zabaltzeko), EGK ezagutarazteko bideok egiten jarraitzea, etab.
129

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

Linkedin:
Erabiltzaile aldetik ez da ia aldaketarik nabaritu. Hala ere, ikuspegi korporatibotik interesgarria da
bertan egotea. Komunikazio lan-arloko plangintzan ez du denbora espezifikorik zehaztuta eta ez
da aurreikusten kanpainarik egitea. Hootsuite plataformak emandako erraztasunengatik
erabiltzen da, eta, batez ere, Google bilatzailean posizionatzen laguntzen duelako.

Google +:
Ez da gehiegi erabiltzen den sare soziala eta bertatik erabiltzaile eta inpaktu aldetik oso etekin
gutxi ateratzen da. Komunikazio lan-arloko plangintzan ez du denbora espezifikorik zehaztuta
eta ez da aurreikusten kanpainarik egitea. Hootsuite plataformak emandako erraztasunengatik
erabiltzen da, eta, batez ere, Google bilatzailean posizionatzen laguntzen duelako. Egindako
argitalpen bakoitzarekin webguneko loturak eta albisteetan erabilitako irudiak elkarbanatzen
dira, honek SEOan inpaktu handia du.
Orokorrean, 2019ari begira ildo beretik jarraituko da, ahal den neurrian ikus-entzunezko material
gehiago eginez eta eragile eta pertsonekin elkarrizketa gehiago sortuz, EGK tresna eta baliabide
interesgarri bezala erakutsi nahi da.
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6.10. Komunikabideekin harremana

EGKren ekintza zein EGK-k parte hartzen duen ekimenen hedapena egin da. Honetan sartzen
dira, besteak beste:
- Prentsaurrekoak/prentsa-oharrak egin.
- EGKren ekitaldiak hedabideen agendan argitaratzeko bidali.
-Hedabideek eskatutako elkarrizketak kudeatu, baita EGKren proiektuen aurkezpen elkarrizketak
(EGK-k proposatutakoak).
-Kazetarien eskaerak/proposamenak kudeatu.
-EGK-k komunikabideetan dituen agerpenak zerrendatu.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:


Euskadiko gazteen interesekoak diren edo izan daitezkeen gaiak hedabideen eta, beraz,
gizartearen agenda mediatiko eta sozialean txertatu.



Ekimenen jarduera eta iritziak ere, hedabideen bitartez gizarteratu.
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Garapena
Egunerokoan, bai proiektu konkretuen zabalpenean bai bestelako kontuekin, hainbat hedabide
EGKrekin harremanetan jarri dira gazteen iritzia eta diskurtsoa ezagutzeko. Harreman hauetatik,
batzuetan, elkarlana suertatu da: batetik, EGK-ko presidenteak hilean behin Gazteberri
aldizkarian iritzi-artikulua idatzi du; eta, bestetik, irailetik aurrera hilean behin Radio Euskadiko
Ganbara saioaren tertulian izan da.

Ebaluazioa
Aurreko urteetan bezala, EGK-k komunikabideetan izan dituen agerpen guztien jarraipena egin
da. 2018an zehar komunikabideetan izandako agerpen guztiak ikusi nahi izanez gero, esteka
honetan bilduta daude:
Agerraldien zerrenda

6.11. Barne komunikazioa

EGkren komunikazio oro ez da kanpora begirakoa. Barne komunikazioa ere oso garrantzitsua
da, eta hau, komunikazio teknikariaren ardura da. Batetik, Lantalde Teknikoa osatzen duten lanarloen artekoa; bestetik, Lantalde Teknikoa eta Batzorde Iraunkorraren artean; eta, azkenik, EGK
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osatzen duten 57 erakundeekin. Hiru euskarri hauen funtzionamendu egokiak soilik bermatzen
du EGKren funtzionamendu egokia eta eraginkortasuna.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGK-ko barne-komunikazioa hobetu, bai Lantalde Teknikoa osatzen duten lan-arloen artean, bai
lantaldearen eta Batzorde Iraunkorraren artean eta bai EGK eta EGK osatzen duten elkarteen
artekoa.

HELBURU ZEHATZAK:


Lan-arloen artean sinergiak sortu.



EGK osatzen duten erakundeekin harremana sendotu, haien presentziari garrantzia
gehiago eman (webgune, sare sozial, Piztu! buletina).



Batzorde Iraunkorra.



Bileren denbora murriztu eguneroko komunikazioa arinagoa eginez eta hobetuz.

Garapena
EGKren barne komunikazioa ahalik eta onena izateko, hainbat saiakera egiten dira:


EGKren egitekoarekin zerikusia duten gaien jarraipena egiteko egunero hainbat
egunkari eta aldizkari begiratzen dira. Horietan zerbait interesgarria aurkituz gero, lanarloko teknikariari bidaltzen zaio. Gaia orokorragoa bada edo eragina zabalagoa bada,
lantalde osoari bidaltzen zaio.



EGK-k komunikabideetan dituen agerpenak lan-arloko teknikariari bidali eta Excel
batean gorde (Excel-a lantaldearekin elkarbanatua dago teknika bakoitzak nahi duenean
kontsulta dezan). Era berean, kanpaina bakoitza egiten denean, emaitzen berri ematen
zaie: sare sozialetan izandako inpaktua, erabiltzaileengandik jasotako erantzunak, etab.
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Sare sozialetan tarteka bilaketak egiten dira lantaldeak eskuartean dituen gaien gainean
zer esaten den jakiteko: gazteen iritzia, hitzarmena sinatua dagoen administrazioek
zerbait esan duten, etab.



Batzorde Iraunkorrak eta Batzarreko elkarteek EGKren jardunaren berri jasotzen dutela
bermatu, EGKren tresnen bitartez (buletin digitalak, e-maila...). Administratiboarekin
batera egiten den lana da hau.



Teknikariei (eta Batzorde Iraunkorrari hala eskatzen badu) komunikazio laguntza eman
(zuzenketak, aholkularitza, estilo-ildoak...).



Elkarteekin harremana hobetzeko parte-hartze lan-arlotik gidatutako EGK Sendotzen
proiektua oso garrantzitsua izan da. Sakonago azaldu da 3.2 puntuan.

Ebaluazioa
Barne-komunikazioa arintzea eta hobetzea izan da asmoa. Hein handi batean lortu da, bai
Lantalde Teknikoaren barnean bai honen eta Batzorde Iraunkorraren artean. Aurreko urteetako
jarduna jarraituz, lan-arloen arteko sinergia eta elkarlana oso garrantzitsuak izan dira barne
komunikazioa hobetzeko. Ildo honetatik, Presidentziarekin koordinatuta, barne antolakuntzarako
egindako bilerei beste ikuspegi bat eman zaie eta emaitza hobeak lortu dira.
Era berean, 3.2. puntuan azaldu den bezala, EGK Sendotzen proiektuari esker elkarteekin
harremana sendotu da eta 2019 urterako lankidetzarako pausuak indartu dira. Era berean EGKko elkarte ez den hainbat eragilerekin harremana sortu da bai EGK Sendotzen proiektuaren
bitartez bai Lan-arloka sarea josteko proiektuarekin ere.
Hala ere, 2019an gehiago sakonduko da alor honetan.

134

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

6.12. Datuen Babeserako Lege Organikoa

2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen Datuen Babeserako Lege Organikoa eta EGK-k
hainbat moldaketa egin behar izan ditu bere egunerokoa zehaztapen berriekin bat izateko.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
-

EGKren jarduera 2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen Datuen Babeserako
Lege Organikoak ezarritako aldaketetara moldatzea.

Garapena
2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen Europar Batasunak datuen babeserako egindako
lege berria. Lege honek Europar Batasuneko herritarren informazioa jasotzen duten enpresa
guztiei eragiten die. Honen arabera, baldintza terminoak azaltzen diren testuak argiak izan behar
dira, publiko ororentzat ulergarri eta teknizismorik gabekoak.
Era berean, erabiltzaileari uneoro jakinarazi behar zaio bere datuak zertarako erabiliko diren eta
nahi duen unean ezabatzeko aukera eman.
Hori dena betetzeko komunikazio- eta administrazio-teknikariak elkarlanean egin dute lan eta
egokitu beharreko guztia moldatu:


Webguneak:

Hiru

dira

EGK-k

dituen

webguneak,

zehazki

www.egk.eus

www.astialdiforoa.org eta atergune.astialdiforoa.org. Hiruetan moldatu dira Lege
informazioa, Cookie politika eta Pribatutasun politika.



Webguneko formulario kontaktua: Webguneko Non gaude orrialdean erabiltzaileak
aukera du EGKrekin orokorreran edo lan-arlo bakoitzarekin harremanetan jartzeko.
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Bertan dagoen formulario beteta, email bat bidal dezake. Hala ere, horretarako izen eta
emaila eman behar dituenez, hau da, identifikatzeko balio dezaketen datuak, bere
baimena behar da horiek gordetzeko.



Piztu! buletinera harpidetzea: 2-3 astean bidaltzen den buletin honetara harpidetuak
zeunden pertsona guztiei ale berezi bat bidali zaie. Honetan, lege aldaketaren berri
eman eta harpidetuta jarraitzeko baimena eskatu zaie espresuki. Prozesu hau, legeak
zehaztu bezala, bi pausutan egin behar zen: lehenik, jasotako lehen emailean baiezkoa
eman, eta, ostean jasotako baieztapen emailean berriro ere esan erabiltzaile bakoitzak
eman zuela baimena espresuki. Bidalitako alearen adibidea da jarraian dagoen irudia.
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Horretaz gain, webgunearen bitartez harpidetzeko dagoen prozesua ere moldatu da
legeak esandakoa betetzeko. Kasu honetan ere, erabiltzaileak bere emaila eman ostean,
bertan mezu bat jasotzen du eta honetan datorren estekan klikatu ostean harpidetza
osatzen da.


Harremanak: Lan-arlo bakoitzak dituen kontaktuekin egindako zerrendak edo EGK-k
bere ibilbidean zehar lortu dituen kontaktuak. Sare hauek mantentzeko, zerrendetan
zeuden pertsonen oniritzia eskatu da espresuki.
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Ekitaldien bilakaera: antolatutako ekitaldi bakoitzean parte-hartzaileei euren baimena
eskatu zaie espresuki ekitaldia aurrera eramateko behar zen informazioa lortzeko:
emaila, telefonoz, argazkiak, bideoak, etab.

Ebaluazioa

2018ko maiatzaren 25ean sartu zen indarrean legea. Ordutik, EGK-ko komunikazio- eta
administrazo-teknikaria gainerako teknikariekin koordinatu dira legeak ezarritako zehaztasun
berrietara ahalik eta azkarren moldatzeko.
Bide luzea izan da eta aurreikusia ez zegoen lan karga izan bada ere, ebaluazio baikorra egiten
da. Beharrezko aldaketak egitea lortu baita urtea amaitu aurretik.

6.13. Gizarte Aldaketarako Herritartasuna

EGK-k Deustuko Unibertsitateko “Gizarte aldaketarako herritartasuna” irakasgaian laguntzaile
moduan parte hartu du. Aurreko urteetan parte-hartze lan-arlotik Bilboko campusean egin
bezala, aurten Deustuko Unibertsitateko Donostiako campusean irakasten den “Gizarte
aldaketarako herritartasuna” izeneko irakasgaiak gazteak herritar bezala heztea du helburu.
Deustuko Unibertsitateko Fakultate guztietako ikasleek aukeratu dezakete irakasgai hau
bigarren lauhilekoan (otsaila-maiatza). Irakasgaian izen emandako gazte-talde bat aholkatzeko
ardura izan du EGK-k.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Deustuko Unibertsitateko ikasle-talde bat aholkatzea herritarren parte-hartzearen inguruko
eragin plan txiki baten diseinuan, garapenean eta ebaluazioan.
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HELBURU ZEHATZAK:


Euskadiko gazteriaren parte-hartzea sustatzea.



Parte-hartzearen garrantzia ikasleei helaraztea.



EGKren sozializazioan laguntzea.

Garapena
Proiektu honetan komunikazio-teknikaria Deustuko ikasle-taldearekin bildu da ondorengo
datetan: martxoak 14 eta maiatzak 4. Bietan ikasle-taldeak izandako zalantzak argitu dira, nondik
nora jo aholkatu eta aurkeztutako proposamenen feedback-a eman.
Era berean, ikasgaiko arduradun diren Deustuko Unibertsitateko irakasleekin ere bilera izan du
urriaren 19a. Bertan aurrez aipatutako bileren eta prozesuaren ebaluazioa egiteaz gain, hurrengo
urteari begira jarraituko den plangintza ere aurreratu da.

Ebaluazioa

Donostiako campusarekin elkarlanean egindako lehen proiektua izan da eta hori EGKrentzat
oso aberasgarria izan da. Batetik, Deustuko Unibertsitatearein harremana sendotu delako;
bestetik, gazte gehiagorengana gerturatzeko aukera izan duelako; eta, azkenik, gizartean
eragitea helburu duen plan batean eragina izateko aukera izan duelako.
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6.14. Bilbao Gazte YouTuber aukeraketa

Bilbao Gazte plataformaren helburua gazteentzako egiten dena zabaltzea da, ez soilik Bilbao
Gazteak edo Bilboko Udaleko Gazteria sailak antolatutakoak; Bilboko gazteentzako gainerako
sailek eta orokorrean edozein eragilek antolatzen dituen ekintzak baizik. Azken urteetan
identifikatu da antolatzen dena gazteei helaraztean hobekuntzak eman daitezkeela. Eta,
horietako bat, YouTuberren aukeraketa izan da, egungo planak beste modu batera helarazteko.
Bilboko Udaletxeko gazteria sailak bi youtuber bilatzeko antolatutako lehiaketa honetan
komunikazio-teknikaria epaimahaiko kide izan da. Ezarritako baldintzak haien webgunean eta
sare sozialen bidez zabaldu ziren: 18 eta 25 urte bitartekoa izatea, Bilbon erroldatuta egotea eta
euskara zein gaztelania jakitea.

Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Bilbon dagoen eskaintza zabaldu eta honi buruz gazteek duten iritzia pilatzea.
Bilboko Udala eta gazteriaren artean harremana sendotzea.
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Garapena
Komunikazio-teknikariak izen-eman duten gazteen bideoak ikusi eta ebaluatu ditu. Era berean,
azken fasean elkarrizketak egin eta youtuberrak aukera dituen batzordean egon da.

Ebaluazioa

EGKrentzat antzeko epaimahaietan egotea beti da interesgarria. Batetik, administrazioekin lehen
eskuko harremana izaten delako eta zuzen-zuzenean jakiten delako gazteei bideratutako
proiektu eta politikak nolakoak diren. Bestetik, gazteengana gerturatzeko aukera ona delako
egiten dituen egitasmoak azaltzeko.

6.15. Beste lan-arloekin proiektuak

EGK-k jarduera ugari egiten ditu urtean zehar. Komunikazio lan-arloarekin zerikusi zuzena ez
badute ere, teknikariaren ardura da hauen zabalpenean laguntzea eta gainerako lan-arloekin
(Berdintasuna, Bakea eta Bizikidetza, Hezkuntza, Parte-hartzea, Enplegu eta Etxebizitza eta
Koordinazioa) elkarlanean aritzea.
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Helburuak

HELBURU OROKORRA:
EGK-k, bakarrik edo beste administrazio edo elkarterekin batera, antolatzen dituen proiektuak
gizarteratzea eta gazte erakundeen artean komunikazioa, harremana eta trukaketa sustatzea.

HELBURU ZEHATZAK:


Aurrera eramandako proiektuek oihartzuna izatea hedabideetan.



Hedabideek egindako erreportajeetan EGKren ahotsa kontuan izatea.



Kanpaina espezifikoen bidez argitalpenarekin zerikusia duen oro zentralizatzea.



Jorratutako gaiak eta gazteok hauei buruz duten iritzia gizarteratzea.

Hau guztia kudeatzeko, hainbat lan egin dira:


Prentsaurrekoak antolatu.



Prentsa-ohar eta dosierrak garatu .



Iritzi-artikuluak idatzi hedabideetan.



Sare sozialetan estrategia espezifikoak erabili: publizitatea, traola konkretuak, etab.



Ikus-entzunezko materialak bultzatu



Elkarrizketak lotu.



Kazetarien eskaerak/proposamenak kudeatu.

Garapena
Plangintzarekin lotuta, hauek dira urtean zehar egin diren eta antolatzeko bidean dauden
komunikazio kanpaina nagusienak:

1. Indarkeria Matxista eta Indarkeria LGTBI+fobikoaren aurkako protokoloa:
2016ko Ezohiko Batzarrean onartu zenetik aktibatzen dira protokoloan ezarritakoa betetzen
bada. 2018an zehar bide beretik jarraitu da posizionamendu publikoa eta Gaur8 lantaldeak
jorratutako proposamen eta eskariak zabaltzeko: prentsa-oharra hedabideetara eta mezua sare
sozialetan. Sakonago azaldu da 5.2 puntuan.
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2. Lan istripuen protokoloa
Enplegu eta etxebizitza lan-arloko Emantzipa… Zer? Lantaldeak sustatuta eta EGK-ko Batzar
Orokorrak berretsita, Euskadiko langile gazte batek lanean ari dela larriki zauritu edo zendu bada
gertakaria salatzeko protokoloa da. 1.6. puntuan zehazten den bezala, lan-arloak EGKren sare
sozialetan gertakaria deitoratzeko mezua zabaltzen da eta hedabideetara prentsa-oharra
bidaltzen da administrazioari eskari eta proposamenak oroitaraziz.

3. Eusko Legebiltzarrean agerraldia
2018ko martxoan EGK-ko presidentea, Maialen Olabe, eta enplegu eta etxebizitza teknikaria,
Eusko Legebiltzarrean izan ziren gazteen lan egoera mahai-gainean jartzeko: lan osasuna, lan
prekarietatea eta izandako lan istripuak. Bertan, gazteek sufritzen duten prekarietatearen
ondorioz lan-istripu bat izateko aukera bikoitzak dituztela salatu zen. Agerraldiaren informazio
gehiago hemen ikus daiteke.

4. 38. Batzar Orokorra
2018ko martxoan Gasteizen ospatutako batzarra. Urtean behin EGK osatzen duten elkarteei
aurreko urteko memoria eta hurrengorako plangintza aurkezten zaizkie bozka ditzaten. Era
berean, elkarteek euren proposamenak mahai gainean jartzeko aukera dute bertan onartu
daitezen ala ez.

5. Gazteon aukera dokumentalaren zabalpena
Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiarekin 2014tik 2016ra
elkarlanean egindako lana biltzen duen dokumentala da. 2017an lehen aurkezpena egin ostean,
EGK-k 2018an hainbat zabalpen egin ditu: Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian, Foro
Sozialarekin egindako ekitaldian eta azkenik webgune eta sare sozialetan. Urte amaieran,
azaroak 7tik 11ra Bartzelonako AME Kongresuan aurkeztu zen ere. Sakonago azaldu da 4.3
puntuan.

6. Gazteriaren parte-hartze aktiborantz: Sahara-Euskadi esperientzia-elkartrukea
2018ko martxoaren 21ean Gasteizko Artiumen EGK-k, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluarekin
(CJN-NKG), Kataluniakoarekin (CNJC) eta Espainiako Gazteriaren Kontseiluarekin (CJE) batera,
Tindouf probintzian kokatutako Saharako errefuxiatuen kanpamentuetara formakuntza bat
eskaintzeko egindako bidaia laburtzen duen ‘Saharako gazteria ahalduntzen’ bideoa proiektatu
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zen, ostean gazteek parte hartzeko dituzten arazoak lantzeko mahai-ingurua egin zen eta,
jarraian, esperientzia elkartrukea egin zen World Té dinamika bitartez. Azkenik, bertan
jorratutako guztia ondorio-txosten batean batu zen. ‘Gazteriaren parte-hartze aktiborantz:
Sahara-Euskadi esperientzia-elkartrukea’ ekitaldia sakonago azaldu da 4.2 puntuan.

7. Hezkidetza lantzeko galdetegia
Euskadiko gazteek hezkuntza formalean ematen den hezkidetzaren gainean dituzten ezagutzak,
usteak eta proposamenak biltzeko proiektua ostean EGK-ko hezkidetzari buruzko diskurtso bat
osatzeko eta ateratako ondorioekin datorren urteetako proiektuak diseinatzeko balio dezan.
2018ko martxoan galdetegi bat ireki zen eta ostean bi eztabaida talde antolatu ziren. Azkenik,
bildutako guztiarekin txosten bat egin zen. Sakonago azaldu da 5.4 puntuan.

8. #EuroEmantzipatu jardunaldia
2018ko apirilaren 28an Bilboko Dock gunean Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean
antolatutako ekitaldia emantzipazio eredu ezberdinak aztertu ziren Euskadira zer ekar zitekeen
aztertzeko. Jordi Bosch aditua bertan izan zen eta amaitzeko bertaratuek euren galderak, ideiak
eta proposamenak plazaratu ahal izan zituzten. Landutako guztiak txosten batean bildu ziren.
Sakonago azaldu da 3.7. puntuan.

9. Lan Osasunaren Nazioarteko Eguna
Gazteek pairatzen duten prekarietatea eta honek haien ongizatean dituen ondorio latzak
salatzeko, apirilaren 28an manifestua kaleratu genuen. Emantzipa… Zer? enplegu eta gazteria
lantaldean batutako hainbat gazte elkarte, kolektibo eta sindikatuk osatu dute lana eta beste
hainbat elkarte atxiki dira manifestura. Hemen irakur daiteke albistea eta hemen manifestua.
Sakonago azaldu da 1.7. puntuan.

10. Gasteiz Gaztea Eraikitzen jardunaldiak
2018ko maiatzaren 3an eta 4an Gasteizko Udalak antolatutako jardunaldiak. EGKtik aurretiko
zabalpena egiteaz gain, parte-hartze teknikariak mintegi bat eskaini zuen eta enplegu eta
etxebizitza teknikariak formakuntza duala lantzeko hiruburua. Komunikazio-teknikariaren lana bi
hauen antolakuntzan laguntzea eta osteko zabalpena egitea izan zen.
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11. Udako ekintzak
Hezkuntza ez-formalak koordinatzen duen Astialdi Foroko kideek antolatzen dituzten udako
ekintzak zabaltzeko kanpaina da. Lehenik, maiatzean, albiste bat atera zen eta, ondoren,
ekainean, informazioa oroitzeko zabalpena. Bizkaiko kasuan, prentsaurreko berezia egin zen
BFAko Kultura Zuzendari Orokorrarekin, Andoni Iturberekin, batera. Sakonago azaldu da 2.3.
puntuan.

12. Eusko Legebiltzarrean agerraldia (memoria eta plangintza)
EGK urtero agertzen da legebiltzarkideen aurrean. Aurten, Enplegu, Gizarte Politika eta Gazteria
Batzordean egindako agerraldian hiru izan dira mezu nagusiak: batetik, 2017ko memoria eta
2018ko plangintza legebiltzarkideei aurkeztea; bestetik, gazteen egoera sozio-ekonomikoa
mahai gainean jartzea; eta, azkenik, egun dirauen Berdintasun eza egoerak gazteak arduratzen
dituela. Komunikazio lan-arloaren zeregina presidentziari mezua prestatzen laguntzea eta
bertan egindako agerraldiaren mezua hedabideetan, webgunean eta sare sozialetan zabaltzea
izan da. Jarraian informazio gehiago.

13. Astialdiko eskolen ikastaroak
Astialdi Foroko eskola eta federazioek 2018/19 ikasturterako antolatutako ikastaroen
zabalpenaren helburua lurralde bakoitzeko gazteek begirale, zuzendari zein gizarte eta kultura
sustatzailea izateko formazioa bertako eskola eta federazioetan egitera animatzea zen.
Horretarako balioan jarri da eskainitakoa eskaintza zabala: norbere beharrizan eta erritmora
egokitzen diren ikastaroak, lurraldearen araberakoak, astean zehar edo asteburuetan egiten
direnak, goizeko edo arratsaldeko ordutegia dutenak, trinkoak edo estentsiboak direnak eta, urte
batean edo bi urtetan zehar atera daitezkeenak. Guztiak Eusko Jaurlaritzak homologatutako
titulazioak.
Bizkaiko Astialdi Foroaren kasuan, prentsaurreko berezia egin zen, baita hainbat bideo ere (luze
zein laburrak) ere. Jarraian informazio gehiago. Sakonago azaldu da 2.2. puntuan.

14. #FormakuntzaDualaEzagutzen Hiruburua
Europa mailan erreferentea den formazio-eredua aspaldian errotzen ari da EAEn. Lehenik
Lanbide Heziketan eta gerora unibertsitatean ere. Hori dela-eta, EGK-k aztertu egin nahi izan du,
gazteei zer eskaintzen dien ikusi eta haiekin lehen eskutik kontrastatzeko asmoz. Azken
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helburua identifikatutakoari gazteen iritzi eta proposamenetan oinarrituz irtenbideak bilatzea
izan da. Jarraian informazio gehiago. Sakonago azaldu da 1.3. puntuan

15. Lehendakariarekin bilera
EGK-k gazte eta administrazioen artean zubi-lana egitea du funtzio nagusienetako bat. Hori
dela-eta, irailean bilera egin zuen Iñigo Urkullu lehendakariarekin, Beatriz Artolazabal Enplegu
eta Gizarte Politiketako sailburuarekin eta Marcos

Muro Enplegu eta Gazteriako

sailburuordearekin lehendakaritzan gazteen kezkak, interesak, beharrak, arazoak eta
proposamenak lehen eskutik azaltzeko. Jarraian informazio gehiago.

16. #EmakumeakBizikidetzan topaketa
Bakea eta bizikidetza eta berdintasun lan-arloek egindako proiektu honen asmoa Bizikidetza eta
Giza Eskubideen errespetuan oinarritutako kulturaren garapena sustatzeko elkarrizketa, gogoeta
eta adierazpen artistikorako eremu bat irekitzea zen. Jarraian duzu ekitaldiaren informazioa.
Komunikazio-teknikariak zabalpenean lagundu du elkarteen mapeoa osatzen, haiei gonbita
helarazi eta sareetan interakzioa bilatzeko. Era berean, egunean bertan, unean uneko jarraipena
egin du sare sozialetan eta hainbat argazki atera ditu ondoren webgunera igotzeko. Azkenik,
ekitaldia azaltzeko zabalpen bideoa ere egin da. Sakonago azaldu da 4.4. puntuan

17. #IzanZuAldaketa gazte boluntarioen topaketa
Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean antolatutako gazte boluntarioen topaketa, boluntario
eta boluntario ohien esperientzia eta testigantzak batu eta boluntariotzaren iragana, orainaldia
eta etorkizuna aztertzeko. 2016an hasitako #IzanZuAldaketa kanpainari jarraipena emateko
ekitaldia, lehen eskuko informazio horrekin erronkak identifikatu eta hirugarren sektorean lanean
aritzen diren elkarte eta eragileen aitorpena lortzeko. Azkenik, ekitaldia azaltzeko zabalpen
bideoa ere egin da. Jarraian informazio gehiago. Sakonago azaldu da 2.7. puntuan

18. Ideia bat duzu? formakuntza-saioa
Elkarte zein gazteekin harremanetan egon ostean hainbat zailtasun identifikatu dira Berrikuntza
Soziala zer den identifikatu eta hau proiektuetan nola islatu jakiteko. Hori dela-eta, hauei
erantzuna emateko asmoz, Bizkaiko Foru Aldundiarekin (BFA) elkarlanean eta Innobasqueren
laguntzarekin Berrikuntza Sozialeko proiektuak nola sortu aholkatu duen Ideia bat daukazu?
formakuntza saioak antolatu dira: urriaren 4an goizez elkarteei bideratua eta urriaren 9an
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arratsaldez gazteei bideratua. Azkenik, ekitaldia azaltzeko zabalpen bideoa ere egin da. Jarraian
informazio gehiago.

19. Lan Egokiaren Nazioarteko eguna (urriak 7)
2017an egindako #TrabajoDecente kanpainari jarraipena emanez, urriaren 7an gazteen lan
baldintza egokien aldarrikapena egin da. Batetik, gazteen egoera sozio-ekonomikoa azaltzen
duen eta hauen hobekuntza proposamen eta eskariak batzen dituen manifestua eguneratu da;
bestetik, mezua gizarteratu da: webgunean publikatuta, sare sozialetan bideoa zabalduta eta
hedabideetara prentsa-oharra bidalita. Sakonago azaldu da 1.7. puntuan.

20. Plazandre
Berdintasun eta parte-hartze lan-arloek diseinatutako proiektu honek emakumeek esfera
publikoan parte hartzerakoan bizi dituzten arazoak identifikatu eta hauei irtenbidea emateko
hobekuntza proposamenak egitea izan da. Zabalpenean oihartzun handiagoa izateko esfortzu
berezia egin da. Kartela osatzen duten 9 emakumeekin hitz egin ostean, bakoitzak ekitaldian
jorratuko zuenaren aurrerapen bat egiten zuen irudia eta hau osatzeko gonbidatuaren profildatuak zabaldu dira. Hemen ikus daitezke denak. Horretaz gain, ekitaldiaren unean uneko
jarraipena egin da. Azkenik, ekitaldi amaieran hau azaltzeko bideo labur bat eta laburtzeko beste
bat egin dira. Sakonago azaldu da 5.5. puntuan.

21. Gune Anitza
Zigiluaren bitartez, Euskadiko gune fisiko zein birtualek aniztasunaren aldeko konpromiso
adierazten dute. 2018an zehar berdintasun lan-arloak emandako bultzadan laguntzea izan da
komunikazio-teknikariaren ardura eta atxikimenduak izan direnean (Gazte Abertzaleak elkarteak
eta Balmaseda BHIk egina, esaterako) hauek zabaltzea. Sakonago azaldu da 5.3. puntuan.

22. #BilboZaintzen galdetegia
Parte-hartze lan-arloak Bilboko Udalarekin elkarlanean egindako proiektua Bilboko aisialdia
aztertu eta hobetzeko proposamenak bilatzeko. Sakonago azaldu da 3.5. puntuan.

23. Adierazpen publikoak
2018ko Batzar Orokorrean onartutako plangintzan aurreikusiak zeuden proiektuez gain, EGK-k
bestelako adierazpen publikoak egin ditu. Lan-arloko teknikariarekin elkarlanean egin ditu
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testuak komunikazio-teknikariak eta presidentziak eta Batzorde Iraunkorrak oniritzia eman
ostean zabaldu dira.


Otsailak 20 http://bit.ly/2DxuAca Egunkariaren aldeko testua



Otsailak 22 Soldata Berdintasunaren Europako eguna http://bit.ly/2HCqi6t



Martxoak 8ko greba feminista http://bit.ly/2tXsxi4



Martxoak 16: Pentsiodunen aldarrikapenen harirako adierazpena https://bit.ly/2FMcg0Q



Maiatza 17: LGTBI+fobiaren aurkako eguna https://bit.ly/2wTDl2i



Azaroak 10: Memoriaren eguna. Sareetan egina. Sakonago azaldua 4.3 atalean



Azaroak 17: Ikasleen Nazioarteko eguna https://bit.ly/2ONG2WF



Azaroak 25: Indarkeria Matxistaren aurkako eguna https://bit.ly/2QmaFHx



Abenduak 3: Euskararen Nazioarteko Eguna https://bit.ly/2SrjlK6



Abenduak 3: Aniztasun Funtzionalaren eguna https://bit.ly/2Pg3tIy



Abenduak 10: Giza Eskubideen eguna, sakonago azaldua 4.4. atalean

Ebaluazioa
Barne komunikaziorako hartutako neurriek 2018an elkarlanean egindako proiektuen emaitza
hobetu du. Horren froga da inoiz baino komunikazio kanpaina gehiago egin direla. Gainera, sare
sozialetan eta komunikazioan orokorrean irekitako bide berriarekin koherentzian egin dira: ikusentzunezkoei garrantzia gehiago emanda, proiektuetarako mapeoa eginda eta interakzioa
bilatuz, eta, batez ere, gazteengandik gertuago kokatuz.
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7. Presidentzia
7.1. Batzorde Iraunkorra
Batzorde Iraunkorra EGKren erabaki-organoa da. EGK-ko eskubide osoko kide diren
elkarteetako 11 ordezkarik osatzen dute, hurrengo moduan banatuta: presidentea, 2
presidenteorde, diruzaina, idazkaria eta 6 batzordekide. Batzar Orokorra urtero ospatu arren,
Batzorde Iraunkorraren eraketa 2 urtetik behin erabakitzen da. Bere ardura da EGKren gaineko
erabakiak hartzea, lan-ildoak ezartzea eta EGKren irudi publikoa landu eta aurrera eramatea.
Urte honetan, Batzorde Iraunkorra mantendu da, baina bertako 4 kidek baja eman dute
desadostasunengatik. Hala ere, Batzorde Iraunkorreko beste kideek EGKren gainean daukaten
ezagutzan sakondu beharko dute, Batzar Orokorrean onartzen den plangintza aurrera
ateratzeko ahalegina egin eta urtean zehar, dagokien erabaki berriak hartu.
Bestalde, presidenteak zubi-lana egingo du Batzorde Iraunkorraren eta Batzorde Teknikoaren
artean. Batzorde Iraunkorraren bileretara teknikariak azalduko dira txandaka. Hartara, EGKren
lana modu zuzenagoan ezagutzera emango da eta erabakiak hartzeko era erraztuko da.
Azkenik, presidentziatik Batzorde Iraunkorra (B.I) gai guztietan jakinaren gainean mantentzeko
lana egingo da baita bileretatik at ere, telefonoz eta e-postaz nagusiki.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren gaineko erabaki nagusiak bideratu.

HELBURU ZEHATZAK:


EGKren kide diren taldeekiko komunikazioa landu.



Batzorde Iraunkorra osatu, gorpuztu, taldetasuna landu.



Batzorde Iraunkorraren erabakigarritasuna handitu.



Ardura banaketa errespetatu.



B.I.eko kideen parte hartzea sustatu.
149

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

Garapena
Bileren jarraipena 2018an zehar:


Urtarrilak 17 eta 31



Otsailak 5 eta 21



Martxoak 6



Apirilak 10 eta 23



Maiatzak 8 eta 22



Ekainak 4 eta 20



Irailak 17



Urriak 8 eta 22



Azaroak 19



Abenduak 11

Ebaluazioa
Urte honetan Batzorde Iraunkorreko kide batzuk erabaki dute batzordea uztea, horregatik
aldaketa nabariak egon dira. Hasieran aipatu den bezala, Batzorde Iraunkorra 11 ordezkarik osatu
dezakete baina urte honetan gutxiago egon dira.
Taldekideen inplikazioa eta konpromisoa oso ezberdina izan da. Bakoitzaren lan-arloarekiko
jarraipena eta egunerokoarekiko interesa, batetik bestera, erabat ezberdina izan da. Horrek
desoreka handia ekarri du langileekiko. Batzordeko bileretan behin baino gehiagotan gogorarazi
da kideen oinarrizko egitekoak zeintzuk diren, baina hala ere, ez da lortu konpromiso orekatua
izatea.
Esan beharra dago, B.Ia murrizterakoan ardura handiagoa hartu dela talde bezala eta egon diren
pertsonen artean inplikazio handiagoa egon dela.
Une oro, taldeari informazio eta egunerokoaren berri emateko ahalegina egin da, bilerak,
emailak, WhatsApp-ak edo audioak bidalita.
Orokorrean taldekideak bileretara joan dira, baina guztietan jendea falta izan da. Batez bestekoa,
bilera hasieretan, 4 pertsonakoa izan da.
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Bilerak gehien bat informatiboak izan dira EGK-k duen egunerokoan erabakiak hartzeko gai
izateko.
Erabakiak ez dira beti bileretan hartu, gertatu izan da inoiz Whatsapp-a edo posta elektronikoa
erabili behar izatea berehalako erabakiak hartzeko. Orokorrean, nahiz eta iritzi ezberdinak izan
ez da zailegia izan adostasun batetara iritsi eta erabakiak hartzea.
Elkarteen erantzuna ohikoa izan da, eta Iraunkorreko kideen elkarteen parte-hartzea ez da ohi
baino handiagoa izan.

7.2. Lantalde Teknikoaren koordinazioa
Lantalde Teknikoa EGK-ko teknikariek osatzen dute, bakoitzak bere arloan lan egiten du
egunero eta denen artean proiektu guztiak kaleratzen dira; hau da, nahiz eta lan-arlo konkretu
bateko proiektua izan, denen eskuetatik pasatzen dira egitasmo guztiak, EGKren diskurtsoarekin
bat etor daitezen eta guztien artean koherentzia bermatu dadin.
Presidentziaren aldetik lantaldearen kohesioa eta koordinazioa bilatzen dira. Hortaz gain, zubi
lana egiten da Batzorde Iraunkorraren eta Lan Talde Teknikoaren artean, aurrenekoan
hartutako erabakiak bigarrengora eraman eta bigarrenaren lana aurrenekoari transmititu ahal
izateko. Hala, bi Batzordeen dinamikak uztartuko dira.
Lantalde Teknikoa hilabetean behin elkartzen da txandaka hiru egoitzetan. Bilera hauen deialdia
eta dinamizazioaren ardura presidentearenak dira. Horrez gain, kontuan izanda EGK hiru
egoitzetan banatuta dagoela (eta horrek bilera presentzialak egitea zailtzen duela), aurten
erabaki da ostiralero Skype bilera teknikoa egitea barne komunikazioa hobetzeko.
Lantaldean hainbat aldaketa eman dira. Alde batetik, hezkuntza arloak birritan aldatu du
teknikaria eta enplegua eta etxebizitza arloan amatasun baimena egon da, beraz, pertsona berri
bat egon da lan-arloa gidatzen. Prozesuak presidentziatik koordinatu dira Batzorde
Iraunkorraren laguntzarekin.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Lantaldearen kohesioa eta koordinazioa bermatu.
Zubi-lana egin Lantalde Teknikoaren eta Batzorde Iraunkorraren artean.

Garapena
Lantalde Teknikoarekin bilerak :
Bilera hauek, hilean behin presentzialak izan dira, lurraldeak txandakatuz. Horrez gain, aurten,
ostiralero, skype bidez bilerak martxan jarri dira. Honekin, koordinazioa eta barne komunikazioa
hobetzeaz gain, eraginkortasuna eta denbora aurreztu dira.

Batzorde Iraunkorrarekin bilerak:
Bilera bakoitzaren aurretik, Lantalde Teknikoak aurre prestaketa bat egin du, taulak osatu behar
ditu bilera baino lehen.

Jarraipen bilerak:
Egunerokoaren erritmoak ez du hainbat gai lantzeko aukerarik ematen. Bilera teknikoetan gai
gehienak jorratzeko ahalegina egiten bada ere, zenbait gai bakarka eta aurrez aurre landu
daitezke soilik. Urtean behin gutxienez presidentea teknikari bakoitzarekin elkartzen da bananbanan. Bilera horretan, lan-arloaz, teknikariaren lanaz eta EGKri buruz hitz egiten da.

Aukeraketa Prozesuak
Deialdirako irizpide batzuk ezartzen dira Batzorde Iraunkorra eta Lantalde Teknikoaren artean.
Ezarritako irizpideen araberako, lehen aukeraketa bat egiten da; ondoren, idatzizko froga; eta
azkenik, elkarrizketa egiten da. Aurten egin behar izan diren deialdiak ondorengoak dira:
Bakea eta bizikidetza teknikaria: Abenduan.
Enplegu eta etxebizitzako ordezkapena: Urtarrilean eta martxoan.
152

www.egk.eus
Ramiro de Maeztu, 15 behea
Vitoria-Gasteiz

Autonomía, 44 behea
Bilbao

Andia, 11 nagusia
Donostia

Hezkuntza teknikaria: Maiatzean eta abenduan.

Egunerokotasuna
Hiru egoitza ezberdinetan lan egiten dela kontuan hartuz, egunerokoan jarraipena egiteko
baliabide ezberdinak erabiltzen dira: WhatsApp Lantalde Teknikoa, Skype talde teknikoa, eta
“teknikoa” posta elektroniko distribuzio taldea.
Horrez gain, lantaldearen giroa eta baldintzak zaintzeko ahalegina egin da. Horretarako,
koordinazioaz gain, giza baliabideak gizatasunetik landu eta behar ezberdinak asetzeko
ahaleginak egin dira.

Ebaluazioa


Azken urteetan lantaldea murriztu eta hazi da berriro ere. Hazkuntza hori asko nabaritu
da proiektuen ugaritzean, egutegia data garrantzitsuz bete delako, besteak beste.
Taldeak aldaketa asko jasan dituenez sendotasuna lortu du, gaitasun eta ezaugarri
ugariko ekipoa da.



Oro har, egitasmo guztiak arrakastaz burutu dira eta plangintzan aurreikusia zegoena
bete da.



Aurrerantzean, langileen arteko komunikazioan, kohesioan eta koordinazioan sakontzen
jarraituko da EGKren egitekoari kalitatez eusteko.

7.3. Batzorde Ekonomikoa
Batzorde Ekonomikoak EGKren aurrekontua, gastuak eta diru-sarrerak kontrolatu eta kudeatzen
ditu. Batzorde Ekonomikoa EGK-ko administrariak, diruzainak eta presidenteak osatzen dute.
Hitzarmenen bidez lortutako diru-laguntzak, elkarteen kuotak eta bestelako diru-sarrerak
kudeatzen dituzte eta unean-uneko gastuak eta egoera ekonomikoa zaintzen dituzte.
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Batzorde honetan, 2018ko aurrekontuaren kudeaketa egin da, eta Batzorde Iraunkorreko
kideekin adostuta, erakundeekin hitzarmenak negoziatu dira. Horrez gain, beharrezkoak izan
diren gastuak baloratu eta onartu dira.
Azkenik, hurrengo urteari begirako hitzarmenak prestatu dira eta aurrekontuaren aurreikuspena
egin da.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren alor ekonomikoaren jarraipena egin.
Alor honetan unean-uneko erabakiak hartu.

HELBURU ZEHATZAK:


2019ko aurrekontua prestatu.



Administrazioarekin hitzarmenak negoziatu.



Diru sarrera eta gastuen gaineko jarraipena egin.



Balantze ekonomikoa.

Garapena
Batzorde Ekonomikoaren bilerak:
Urtean hiru bilera egin dira. Koordinaziorako gainontzeko baliabideak erabili dira administraria,
diruzaina eta presidentearen artean (posta elektronikoa eta telefono deiak batez ere).

Aldundiekin bilerak
*Ikus 7.5. Elkarlana eta ordezkaritza.

Eusko Jaurlaritzarekin bilerak
*Ikus 7.5. Elkarlana eta ordezkaritza.
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Batzar nagusiekin eta alderdiekin bilerak
*Ikus 7.5. Elkarlana eta ordezkaritza.

Ebaluazioa
Egoera ekonomikoa.


Aurtengo egoera ekonomikoaren egonkortasunak ahalegin handiak eskatu ditu, hainbat
bilera eta negoziazio eman dira, batez ere, berdintasun lan-arlorako.



2018an zehar, beti bezala, hainbat ezusteko ekonomiko gertatu dira, izan ere, azken
momentuko hitzarmenak izan dira eta horrek eragina izan du. Txosten ekonomikoan
agertzen den bezala, administrazioren batetik espero baino gutxiagoko diru-laguntza
jaso da.



Urtez urte esfortzu berdina errepikatu behar izateak zailtasunak ekar ditzake
etorkizunean. Zentzu horretan, administrazio eta erakundeekin lankidetza sendoagoak
negoziatu beharko lirateke, Kontseiluak egiten duen lanari jarraipena eta egonkortasuna
emateko.

7.4. Batzar Orokorra
EGKren Batzar Orokorra urtero ospatzen da. Bertan EGK-ko kide diren elkarteei aurreko urteko
memoria aurkezten zaie eta urte horretarako plangintza, onartu edota atzera bota ditzaten.
Gainera, kide berrien sarrera bozkatzen da eta EGKri dagozkion erabaki garrantzitsuenak
adosten dira.
Bi urtetik behin Batzorde Iraunkorraren eraketa erabakitzen da Batzar Orokorrean. Batzarraren
prestaketa Batzorde Iraunkorrari badagokio ere, presidentea da Batzarreko Mahaiko arduraduna
eta bera da Batzarra dinamizatzen duena.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
2018ko Batzar Orokorraren koordinaketa eta dinamizazioa.

HELBURU ZEHATZAK:


Batzarrerako beharrezko dokumentazioa prestatu.



Aldez aurretik elkarteen proposamenak jaso eta aurkeztu.

Garapena
Memoria eta plangintzaren prestaketa
Honek izugarrizko lana suposatzen dio EGK-ko Lantalde Teknikoari eta koordinazio lanak egiten
dituen presidenteari; izan ere, dokumentu guztiak honen eskutik pasa behar izaten dira.
Bi dokumentu hauek, fase ezberdinetan, teknikari bakoitzak, talde tekniko osoak eta Batzorde
Iraunkorrak aztertzen dituzte Batzar Orokorrari aurkeztu aurretik. Honekin, koherentzia,
zuzentasuna eta egokitasuna bermatu nahi dira.

Batzarreko gai ordena eta antolaketa
Urtero prestatzen den gai orden eredua mantentzen da eta urtean urteko beharren arabera
gauzak gehitu. Batzarra ospatzen den egunera begira, memoria eta plangintzen aurkezpen
lanak banatu egiten dira, pertsona ezberdinen artean egin dadin.

Elkarteen proposamenak jaso eta aurkeztu
Deialdia egin eta Batzarra burutu bitartean, elkarte ezberdinen proposamenak jasotzen dira.
Horietako batzuk Batzorde Iraunkorrak aztertu behar izaten ditu aurretik.

Kidetze eskaerak jaso eta aurkeztu
Batzorde Iraunkorrak aztertu behar ditu elkarte guztiei zabaldu aurretik.
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Ebaluazioa


Batzarraren eraginkortasuna.



Aurtengo batzarrean ez da proposamen berririk jaso.



Aurreko Batzar Orokorretik ez zen elkarte berririk sartu oraingo honetan.

7.5. Lankidetza eta ordezkaritza
7.5.1. Eusko Jaurlaritza
Bere izaera juridikoa, finantziazio-bidea eta helburuak direla eta, EGK-k kontaktu zuzena
mantentzen du bere egunerokotasunean Eusko Jaurlaritzarekin, EAE mailako elkarlanerako
guneak konpartitzen dituztelarik. Gainera, EGKren finantziazio-bide nagusia den aurrekontupartida instituzio honen eskutik jasotzen da.
Urtean zehar, aurreko urtean lortutako harreman berriak, zein zaharrak, sendotu egin dira
nabarmen: Gazteria Zuzendaritzarekin, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetza Idazkaritza
Nagusiarekin, Enplegu Zuzendaritzarekin, Kanpo Harremanen Idazkaritzarekin, Lanbiderekin eta
Hezkidetza Planaren Batzordearekin, besteak beste. Lortutako emaitza arrakastatsuetan
oinarrituz, 2019an elkarlan horiekin jarraitzea da asmoa.

Helburuak
HELBUU OROKORRA:
Elkarlanerako guneak identifikatu.
Eragin politikoa izan.

HELBURU ZEHATZAK:


Zuzendaritza ezberdinekin informazio trukaketa bermatu.



Mahai Interinstituzionalean parte hartu.
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EGKren aurrekontua egonkortzeko-handitzeko lana egin.

Garapena
Egindako bilerak ondorengoak dira:

Gazteria zuzendaritza:
Urtarrilak 26an
Martxoaren 15ean
Maiatzaren 23an
Urriaren 3an
Azaroaren 9an
Abenduaren 13an

Enplegua:
Marcos Muro maiatzaren 23an

Etxebizitza:
Mario Yoldi azaroak 14

Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetza Idazkaritza:
Urtarrilak 25, maiatzak 14 eta uztailak 4

Emakunde:
Otsailak 8 eta azaroak 15

Lehendakaria:
Irailak 18
Esan beharrik ez dago, bilera presentzialetaz gain, harremana telefonoz zein emailez ere
mantendu dela.
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Ebaluazioa


Atal honetan, esan daiteke helburuak zein ekintzak, neurri handi batean bete direla.
Elkarlanerako guneak identifikatu eta gauzatu dira eta harreman berriak lortu.



Azkeneko urtean aipatu zen bezala, Kontseilua erreferente argi bat bihurtu da eta ahal
den neurrian, arlo ezberdinetan aholkularitza ematen eta proiektu ezberdinetan parte
hartzen ahalegindu da. Adibide bezala, Gaztelagun neurrian EGKren ekarpenak jaso egin
dira politikaren hobekuntzarako. Hortaz gain, EGKren presentzia eskatu denean,
erantzuna ematen saiatu da.



Aurten Gazteria Zuzendaritzarekin bilera presentzialak gehiago izan dira eta mantendu
da telefonoz zein emailez izandako harremana.

7.5.2. Aldundiak
Bere izaera juridikoa, finantziazio-bidea eta helburuak direla eta, EGK-k kontaktu zuzena
mantentzen du bere egunerokotasunean instituzio publikoekin. Aldundiekin ere, gazteen egoera,
behar eta interesen gainean lan egiten da. 2018an lurralde historiko bakoitzeko Foru
administrazioarekin martxan jarritako hitzarmenak aurrera joan dira. Aurreko urtean bezala,
Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Foru Aldundiekin hitzarmenak mantendu dira, nahiz eta
Arabakoaren diru-laguntza aurreko urtekoa baino gutxiago izan.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Elkarlanerako guneak identifikatu (Gaztematika, GazteBizz, gazteen egoera sozioekonomikoa,
elkartegintzaren errealitatea...)

HELBURU ZEHATZAK:


Hitzarmenak adostu.



Hitzarmenetako aurrekontuak bermatzeko lana egin.
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Garapena
Bizkaiko Foru Aldundiarekin bilerak:
Otsailak 2, martxoak 14 eta irailak 19 .

Gipuzkoako Foru Aldundia:
Otsailak 6, martxoak 22 eta ekainak 5.

Arabako Foru Aldundia:
Martxoak 5.
Kontuan izan behar da bilera hauek bilera instituzionalak izan direla. Hauetaz gain, beste hainbat
koordinazio bilera egin dira Lantalde Teknikoarekin.

Ebaluazioa


Bileren eraginkortasuna
Urte honetako lankidetza asko hobetu da. Erakundeek gehiago ulertu dute zein den
EGKren funtzionamendua nahiz eta batzuetan zailtasunak egon hasiera batean.
Lortutako lankidetza-hitzarmenak sendoagoak bihurtu dira.



Lankidetza gune berrien sorrera
Aurreko urtean aipatu zen bezala, aldaketa asko eman dira erakunde hauetan baina
haiekin lanean jarraitzen da. Adibidez, Bizkaian lau urteko hitzarmenarekin jarraitzen da.
Araban, bigarren urtea izan da elkarlanean koordinazioa burutu dena eta harreman ona
egon den arren, denborarekin hobetuz joango da.
Gipuzkoari dagokionez, aurreko urteko lankidetza-hitzarmena mantendu da eta elkarlan
bilera gehiago ematen ari dira. Datorren urtera begira, elkarlanean jarraitzeko asmoa
dago.
Hiru Aldundietan Gazteriako arduradunekin biltzeko aukera eman da eta hori aurreko
urteekin konparatuta, aurrera pauso bat izan da.
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Lankidetzaren eraginkortasuna
Zaila da neurtzea EGKren parte hartzeak eta egindako kontraste, txosten eta
adierazpenek zenbaterainoko eraginkortasuna izan duten Aldundietako politika
publikoetan.
EGK-k aurreko urteko ildoa jarraitu du proposamen zehatz asko egiten. Hala ere, agian
ez dira politika publikoetan oraindik islatu.



Aurrekontuan eragina
2018an, Bizkaiak eta Gipuzkoak EGKrekin zuten akordioa mantentzea lortu da partida
ekonomikoak ere bere horretan mantenduz. Aldiz, Araban hitzarmena mantendu den
arren, diru-laguntza murriztu da.

7.5.3. Eusko Legebiltzarra
Bere jardueren eta asmoen berri emateko, EGK-k agerraldiak egiten ditu Legebiltzarrean,
Gazteria Batzordean, Sustapen Ekonomikokoan edo dagokionarekin bilduaz. Urtean behin,
gutxienez, ohiko agerraldia egiten du ordura arte egindako lana plazaratu eta hortik aurrerako
asmoak azaltzeko.
Bestalde, legebiltzarkideek EGKren agerraldiak eskatuz gero, gai zehatzen gaineko erantzuna
emateko, bertaratu eta hala egiten da.
Azkenik, Legebiltzarreko alderdi ezberdinekin ere bilerak izaten dira gazteriaren gaineko kezka
nagusiei buruz hitz egiteko, EGKren egitekoaren berri emateko edo bestelako kontuetarako.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Legebiltzarkideei EGKren jardueraren berri eman.

HELBURU ZEHATZAK:


Ohiko agerraldian memoria eta plangintza aurkeztu.



Legebiltzarkideen agerpen-eskaera eta galderei erantzuna eman.
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Gazteen egoeraren berri eman instituzio eta gizarteari.

Garapena
Agerraldiak:
Martxoaren 6an, Lana eta Justizia batzordean EGK agertu da Lan Osasunaren manifestua eta
protokoloa aurkezteko. Era honetara, lan osasuneko gaietan gazteriaren ikuspegia txertatzea
bermatu da.
Bestetik, maiatzaren 30ean urtero bezala, EGK, Enplegu, Gizarte Politikak eta Gazteria
batzordean agertu da 2017 urteko memoria aurkezteko.

Ebaluazioa
Kalitateari dagokionez, informazio, datu eta material nahikoa ematen ahalegindu da EGK.
Gainerakoa, hizlariaren abileziaren araberakoa izan da. Eraginkortasun maila neurtzea zaila da.
Alderdi gehienek galderak egin dituzte, baina ezin jakin zenbatean eragin duen diskurtsoak.
Azken aldian, inoiz baino gehiago aipatzen da EGK Eusko Legebiltzarrean. EGK-k erabilitako
argudioak eta proposamenak gehiagotan aipatzen dira lehen baino. Kontuan izateko da, azken
aldian gehiago deitu dutela EGK-ko proposamenak, ekarpenak eta txostenak aurkezteko.

7.5.4. Udalak
Bere izaera juridikoa eta helburuak direla eta, EGK-k erakundeekin hartu emana izaten du, baita
zenbait Udaletako Gazteria sailarekin ere.
Orokorrean EGKren ekarpena gazteria politikei egiten zaie Gazte Planak edo bestelako
proiektuen bitartez. Arduradunekin egiten diren bilerez gain, eratuta dauden estrukturetan parte
hartzen da, foroak, eztabaida mahaiak eta abarren bitartez.
Tarteka, kolaborazio hitzarmenak ere sinatzen dira. Harremana edozein dela ere, elkarlana
mantentzea, bilerak egitea, hitzarmena adostea, sinatzea eta koordinatzea presidentziaren
bitartez burutzen da.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Politika publikoetan eragitea.

HELBURU ZEHATZAK:


EGKren lana eta ondorioak zabaltzea.



Gazteriaren egoeraren berri ematea.



Gazteria politikei ekarpenak egitea.

Garapena
Bilboko Udala:
Urtarrilaren 26an eta martxoaren 20an.

Gasteizko Udala:
Otsailaren 8an eta ekainaren 15ean.

Donostiako Udala:
Apirilaren 16an eta ekainaren 10ean.

Ebaluazioa


Orain arte izandako lankidetza-hitzarmenak mantendu dira Bilbon zein Gasteizen, eta
elkarlana sustatu da. Gehiago lan egin da Gasteizen Gazte Plana dela medio, baina biak
elkarlan positiboa izan dute EGKrekin. Donostiako Udalarekin aurten sinatu da
hitzarmena eta hurrengo urteetara begira asmoa dago elkarlanean jarraitzeko.

7.5.5. Beste erakundeak
Urtean zehar Gazteria politiketan eta gazteekiko lanean diharduten beste zenbait eragile eta
erakunderekin ere kontaktu zuzena eta jarraia edukitzen da Presidentziatik, hala nola:
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Nafarroako Gazte Kontseilua, Espainiako Gazte Kontseilua, Euskadiko Eskola Kontseilua, Drogamendekotasunen Batzordea, Boluntariotzaren Euskal Kontseilua …
Horiez gain, EGK-k hainbat entitaterekin (EGK barruko eta kanpokoak) elkarlana sustatzen du:
Udako Euskal Unibertsitatea, Bai Euskarari... Bi hauekin esaterako, hitzarmenen jarraipena egiten
da.
Horren guztiaren helburua, gazteen ahotsa eta EGKren diskurtsoa ahal bezain beste zabaltzea
da eta Kontseilutik egiten den lanak eragina izatea gazteen bizi-baldintzetan eta eskubideetan.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren ordezkaritza egin.
Erakunde eta eragile ezberdinekin elkarlana eta sinergiak bilatu.
EGKren hitza eta iritzia zabaldu.

Garapena


Espainiako Gazte Kontseiluarekin bilerak



Nafarroako Gazte Kontseiluarekin bilerak



Euskararen Aholku Batzordeko bileretan parte hartu



OGP-Gobernu irekiko foru erregularra



UPV/EHU-rekin harremanetarako bilerak



Foro soziala



Eusko Ikaskuntza



UNICEF



Innobasque
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Ebaluazioa


Espainiako zein Nafarroako Gazteria Kontseiluekin harremanetan egoten da, batez ere,
Nafarroako Gazte Kontseiluarekin. Proiektuen informazioaren hartu-eman bat egiten da
komunean dauden proiektuetan elkarlana sustatzeko.



Euskararen Aholku Batzordearen kide da EGK eta aurrera eramaten diren bileretan parte
hartu egiten da. Aldi berean, gobernu irekiko hainbat bileretan parte hartu da.



Innobasquerekin harremana sendotu da elkarlaneko proiektu bat aurrera eramateko.



Honetaz gain, beste hainbat bilera egin dira EGKren barne zein kanpoko elkarteekin.

7.5.6. Open Government Partnership (OGP)- Gobernu Irekirako Aliantza
Eusko Jaurlaritzak, hiru Foru Aldundiak eta hiru hiriburuetako Udalek proiektu berri baten parte
izatea erabaki zuten. OGPrako aurkeztu eta hautatuak izan ziren. Proiektu hau aurrera
eramateko foro ezberdinak sortu behar zituzten eta horietako bat Foro Erregularra izan da. Foro
horretan hiru administrazio mailetako ordezkariak zeuden eta baita gizarte zibilak aukeratutako
ordezkariak. Azken hauen papera, gizartearen interesak zein beharrak defendatzea da.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Eragin politikoa izatea.

HELBURU ZEHATZAK:


Gazteen iritzia erabaki guneetara hurbildu.



Gazteen ikuspuntua txertatu.
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Garapena
OGPko plana sortzeko hainbat bilera burutu ziren 2018ko apiriletik uztailera arte. Horren ostean,
EGK-k Foru Erregularrean parte hartu du aktiboki eta baita planetik sortutako hainbat
konpromisotan.
OGPren web orrialdean egin daiteke jarraipena:
http://www.ogp.euskadi.eus/zer-da-ogp/-/gobernu-irekirako-aliantza/

Ebaluazioa


EGKtik, prozesu honetan parte hartzeko aukera izatea positibotzat hartzen da. Era
honetara, bermatzen da administrazio maila ezberdinetan gazteen ikuspegia kontuan
izatea.
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