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SARRERA 

 

2020a urte berezia izan zen oso, izan ere, COVID-19a eguneroko gai nagusi bilakatu zen eta 

oraindik ere gure bitzen parte da. 2020an aipatzen genuen krisi honek gazteria gogor kolpatu 

zuela,  eta gazteen bizitza esparru denetan izan duen eraginaz mintzo gara oraingoan ere: 

gazteen parte-hartze modu berriak, osasun mentalean izan duen efektuaz… 

 

COVID-19aren eztandak, ordea, ekarri ditu bide berriak jorratzeko aukerak baita ere.  Gazteen 

zein elkarteen egoera zein den hobeto ezagutzeko tartea hartu da, aholkularitza zerbitzuei 

arreta berezi eskaini zaie eta zaintza gazteen bizitzen erdigunea izaten saiatu da. Gazteak, 

hedabide askotan nabarmendu den iruditegitik ezkorretik kanpo, gauza asko ere badirela 

nabarmenduz. 

 

Orri hauetan zehar Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) 2021ean zehar burutu duen lana 

jasotzen da. Hala, bederatzi lan-arloek eginiko proiektu guztiak eta horien balorazioa ageri dira. 

Honakoak dira lan-arlo horiek: etxebizitza, enplegua, hezkuntza, partaidetza, bakea eta 

bizikidetza, berdintasuna, komunikazioa, presidentzia eta administrazioa. 

 

2021ean EGK-ko Batzar Orokorra bi zatitan burutu zen osasun neurriak ahalik eta hoberen 

kudeatu ahal izateko.  Hala, martxoaren 14an, Ohiko Batzar Orokorra burutu zen ZOOM 

aplikazioaren bidez egin eta ekainaren 20an Ezohiko Batzarra burutu zen Gasteizen. 

Lehenengoan, 2020eko memoria azaldu zen eta Lantalde Teknikoak eta Batzorde Iraunkorrak 

elkarlanean egindako 2021ko plangintza aurkeztu zen, aho batez onartu zena eta 2020ko 

balantze ekonomikoa eta 2021eko aurrekontua aurkeztu eta onartu ziren. Bigarrenean berriz, 

EGK-ko II Berdintasun Plana eta Batzorde Iraunkorraren osaera egin ziren. 
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1. ETXEBIZITZA 

1.1 Emantzipa…zer? Lantaldea 

 

Gazteen egoera, enplegua eta emantzipazioari dagokionez, ez da bereziki ona izan. 2008ko 

krisiaz geroztik, etxebizitza ez lortzea edo galtzea eta enpleguaren prekarietatea orokortu egin 

dira. Ondorioz, gazteek emantzipatzeko dituzten arazoek protagonismoa galdu dute, arazo 

orokorrago batean nahasiz. Egoera kaxkar honi COVID-19aren ondorioak gehitu zaizkio. 

EGK-k luze darama egoera horiek salatzen, azken urteotako egoera ekonomikoen ondorioz, 

baina baita lehenagotik pairatutako baldintzengatik ere. 

 

Egoera, horrelakoa izanda, garrantzitsua da gazteez osaturiko etxebizitza eta enplegu lantalde 

bat osatzea, gazteen nahiak eta beharrak politika publikoetara helarazteko. Azken urteetan 

diskurtso sakon eta indartsua landu izan da, eta garrantzizko eragile bilakatzea lortu egin da 

zenbait kargu politikoren aurrean.  Emantzipa…Zer? lantaldea, enplegu eta etxebizitza gaiak 

elkarrekin jorratzeko baliatu da. Lantaldea indartzeko asmoarekin gazte kolektibo zein 

norbanako berriengana hurbiltzeko saiakera egin da, lantzeko gai anitzak planteatuz.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Gazteriaren ikuspuntutik hauei loturiko enplegu eta etxebizitza ekimenak eta neurriak aztertzea 

eta hausnartzea, administrazioari ateratako ondorioak helarazi ahal izateko eta horrela politika 

publikoetan eragiteko. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteak eta gazte-elkarteak enplegu eta etxebizitza arloaren inguruan eztabaidatzeko 

espazio bat sortzea. 

 Gazteria eskubide osoko subjektu bezala aintzakotzat hartzea, defendatzea eta aukera 

eta hobekuntza-proposamenak sortzea. 

 Eztabaidagunean sortutako ekimenei jarraipena ematea eta horren funtzionamendua 

kudeatzea eta bultzatzea gazte berrien partaidetza lortuz. 
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 Gazteriari enplegu eta etxebizitza arloen inguruan formakuntza eskaintzea, haien bizi 

baldintzen alde egiten jarraitzeko. 

 

Garapena 

 

Urteko plangintza bilera:  

Otsailaren 15ean lantaldearen urteko lehenengo bilera burutu zen online formatuan. Bertan, 

EGK-k 2021. urtean aurrera eramango zituen ekitaldiak eta lantaldeak landu nahi zituen gaiak 

jorratu ziren. Bilera berean etxebizitza teknikari berria aurkeztu zen. 

 

Honetan, lantaldea ezagutzera emateko metodologia eta estrategia adostu zen, bideo baten 

bitartez, hain zuzen. 

Martxoaren 22an grabatu zen Emantzipa…Zer? lantaldea ezagutzera emateko bideoa modu 

presentzialean, eta 25ean online formatuan, lantaldeko kide guztien parte hartzea bermatzeko.  

 

 

 

Hirugarren bilera ekainaren 28an burutu zen aurrez aurre. Honetan Baldintzarik Gabeko 

Oinarrizko Errenta Unibertsalaren nondik norakoak azaldu ziren, interesa izatekotan aurrerago 

lantzea proposatuz. Parte hartzaileek interesa erakutsi zutenez, aurrerago, gaia sakonago 

lantzea adostu zen, honetan aditua den norbait gonbidatuz. Ostean, azaroan emango diren 

enpleguaren inguruko formakuntzetan lantzeko gaiak komentatu eta adostu ziren. CCOO 

Gazteak eta LSB/USO sindikatuak euren buruak eskaini zituzten formakuntza horiek emateko. 

Urte amaieran Gaztelagun laguntza ekonomikoan burutuko diren aldaketen harira 

proposamenak egin ziren, eta honi jarraipena egitea adostu zen. Bilera bukatzeko Etxebizitza 

hutsaren dekretua onartu zela aipatu zen, eta aldi berean, urte bukaeran honek izango duen 

inpaktuaren balorazioa egitea proposatu zen.  

https://egk.eus/eu/emantzipa-zer-lantaldea/
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Udan, urtero bezala, parte hartzaileen kontzilioa zaintze eta oporrak errespetatze aldera, ez ziren 

bilerak egin.  

 

Ekaineko bilera Baldintzarik Gabeko Oinarrizko Errenta Unibertsala gaia lantzeko bilera iraila edo 

urrian zehar burutzea adostu zen. Horretarako gaian aditua eta aritua den Julen Bollain 

gonbidatu zen. Bilera azaroaren 10ean burutu zen azkenean, parte hartzaileen agendekin bat 

egin ahal izateko. Gaia sakontasunean landu zen, eta aurrera begira gaia lantzen jarraitzeko 

asmoa ere adierazi zen. 

 

Urteari amaiera emateko galdetegi motz bat betetzeko eskatu zaie parte hartzaileei. 2021 urtean 

lantaldean landutako gaien eta metodologiaren inguruko hausnarketa moduan, eta hurrengo 

urteari begira dauden asmoak ere ezagutzeko. 

 

Ebaluazioa 

 

 Lantaldearen funtzionamendua eta gazteen parte-hartzea: deialdien arrakasta, 

hausnarketen sakontasuna, kideen proaktibitatea eta proposatutako proiektuek 

eragindako interesa positiboki baloratzen dira. 

 Egindako hausnarketen sakontasuna eta landutako ekimenen bideratzea ona izan da. 

 Administrazio eta kargu politikoen jarrera ona izan da taldeko gazteen proposamen eta 

hausnarketen aurrean: eskatutako bilerak onartu dituzte, eskaerak entzun dituzte, eta 

hauek politika publikoetan barneratze konpromezua hartu dute.  

 Lantaldean gazte berriek parte hartzea lortu da, urtean zehar landu diren gai ezberdinen 

inguruko interesaz etorriak. 

 Urtearen balorazio positibo bat egiten da, etxebizitza arlotik batez ere, 2021-2023 

Etxebizitza Gida Planerako egindako ekarpenen hausnarketa prozesua eta edukia 

azpimarratuz.  

https://egk.eus/eu/baldintzarik-gabeko-oinarrizko-errenta/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddJ3_I5MnR1dyUcDr7LL0_1UvqaCjWWY-lJDSrdrbDittYWg/viewform


 

5 

 
 www.egk.eus  

Ramiro de Maeztu, 15 behea Autonomía, 44 behea  Andia, 11 nagusia 
           Vitoria-Gasteiz  Bilbao   Donostia 

 

1.2 Gazteak eta etxebizitza txostena 2020 

 

2020an galdetegi bat egin zen gazteek emantzipazio alorreko neurri eta programen eta hauek 

kudeatzen dituzten administrazioei buruz duten iritzia jasotzeko. Lan horren emaitza da Gazteen 

etxebizitza egoera ezagutzen 2020 txostena. Gazteen erantzunetatik ateratako ondorioak 

nabarmenak dira, gazteek modu argian adierazi zuten etxebizitza eta emantzipazioari 

dagokionez egoera ez dela ez nahi, ez merezi dutena. EGKtik gazteen iritzia jaso eta zubi-lana 

eginez, bildutako informazio guzti hauetan ateratako gako desberdinak administrazioari 

helarazteko bidea hartu zen, garrantzitsua baita administrazioak neurri eta erabaki zehatzak 

hartzea egoera hobetzeko. 

 

2021ko asmoa, 2020ko amaieran ekindakoari segida emanez, txostenean jaso ziten erantzunak 

administrazioari aurkezten jarraitzea izan da. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

 Gazteen etxebizitza egoera ezagutzen txostenaren zabalpena egitea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Administrazioa eta gazteen arteko zubi-lana egitea, administrazioari gazteen 

proposamen eta ekarpenak helaraziz. 

 Zehazki, Alokabide eta Etxebide bezalako entitateekin harremanetan jartzea gazteek 

adierazi duten eurenganako ezagutza falta helarazteko eta hau aldatzeko elkarrekintzak 

planteatzeko. 

 Gazteen artean txostenaren zabalpena egitea, EGKren aldarriak ahalik eta modu 

zabalenean hedatzeko. 
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Garapena 

 

Gazteak eta Etxebizitza txostena 2020an egin zen eta gazteen etxebizitza egoeraren gaineko 

hainbat proposamen jasotzen dira. Bertan, aipatzen diren eskaera eta aldarrikapenen artean, 

Etxebide eta Alokabideren gaineko ezagutza falta aipatzen da. Hori dela eta, garrantzia berezia 

txostena ezagutzera ematerakoan administrazioekin hastea, izan ere, behar garrantzitsu bat 

identifikatu zen.  

 

Hori dela eta, 2021an zehar espazio ezberdinetara eraman da txostena eta bertan jasotzen diten 

ekarpenak. Alde batetik, Gazteria Zuzendaritzari aurkeztu zitzaion bertan agertzen diren datuak 

zein proposamenak izateko. Honen ostean, eta kontuan izanda gazteen etxebizitza sarbidean 

Etxebizitzak Sailak eskumenak dituela bertan aurkeztea erabaki zen.  

 

Azkenik, beste hainbat bilera egin direnean txostenean jasotzen diren datuak eta proposamenak 

helarazi dira, izan ere, txosten honetan jasotzen diren datuak gazteen errealitatea eta honen 

gaineko proposamenak lantzeko baliagarria da.  

 

Ebaluazioa 

 

 Aurkezteko egin diren bilerak positibotzat baloratu dira proposamenak mahai gainean 

jartzea ahalbidetu duelako. 

 Bilera gehienak administrazio eta politikariekin izan dira eta hurrengo urtero begirako 

erronka txostena gehiago sozializatzea litzateke. 

 

1.3 Emantzipazio neurrien mapa interaktiboa 
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Administrazioak gazteen emantzipaziorako bideratutako diru-laguntza edota neurri desberdinak 

ditu. Batzuetan, administrazio maila desberdinek eskaintzen dituzten neurriak dira hauek. Baina 

gazteak jakitun al dira neurri hauetaz? Haien udalak eskaintzen dituen aukerez jabetzen al dira? 

Ba al dakite nora jo behar duten neurri hauen gaineko informazioa jasotzeko? 

 

EGK-k gazteek emantzipatzeko administrazioak eskaintzen dituen aukerak ezagutzeko mapa 

interaktibo bat sortu zuen 2019an, gazteek, bizi diren udalerria klikatuz, zein aukera dituzten 

modu erraz baten ikusteko aukera izan dezaten. Halaber, administrazio desberdinetako 

laguntzak eskaintzen badira herri, hiri edo lurralde batean,  hauen arteko bateragarritasuna 

posible den edo ez azalduko da. 

 

2020an, Eusko Jaurlaritzari erreminta hau aurkeztu zitzaion, eta interes handia azaldu zuen 

proiektua bere egiteko eta gazteriari eskaintzen zaizkion laguntzen bilketa bat egiteko erreminta 

bakar batean.  

 

Beraz, aurtengo helburua 2019an sortutako emantzipazio neurrien mapa interaktiboari 

jarraipena ematea izan da, hau eguneratu, eta Eusko Jaurlaritzari trantsizioa egiteko 

negoziaketetan aurrera egitea. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Sortutako mapa interaktiboa osatzen jarraitzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteek administrazioak hauentzat eskaintzen dituen emantzipatzeko neurriak eta diru-

laguntzak ezagutzea eta berauek ezagutaraztea. 

 Euskal gazteriaren eta administrazioaren arteko zubi-lana egitea. 

 Administrazio eta gazteen artean dagoen harresiari irtenbidea ematea. 

 Administrazioaren neurri eta programak gazteen artean ezagutzera ematea. 

 Tokiko administrazioekin harremana sendotzea. 
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Garapena 

 

EGK-k udaletxeekin harremanetan jartzen jarraitu du, bakoitzak gazteentzako dituen diru-

laguntza edota alokairu neurrien berri izateko. Asko izan dira maparen beharrezkotasuna 

adierazi dutenak eta proiektua begi onez jaso dutenak. Orokorrean, hainbat udalerrik laguntza 

berriak atera dituzte, eta beste batzuek laguntza berriak ateratzeko nahia adierazi dute. 

  

Izan dira kasuak non, udalekin harremanetan jartzerakoan, udalak berak aholkularitza eskatu 

dion EGKri praktika onen inguruan, etorkizun laburrean laguntzaren bat abian jarri nahi 

luketelako. Kasu hauetan informazioa eman zaie udalerri ezberdinetan eskaintzen diren 

gazteentzako etxebizitzen alokairurako laguntza zuzen zein zuzkidura etxebizitzen inguruan. 

 

2021ko amaieran EGK negoziazio batean dago Eusko Jaurlaritzarekin, Emantzipazio neurrien 

mapa interaktiboa Gazteria sailean bertan nola txertatu ikusteko eta nola bideratu daitekeen 

aztertzeko. 2021an zehar eman dira trantsizio honetarako lehen pausuak eta, espero baina 

gehiago luzatu denez, prozesua 2022an  amaitzea da asmoa. Eusko Jaurlaritzarekin batera 

aurkeztu eta plazaratuko da erreminta, oihartzun eta hedapen handiagoa izan dezan.  

 

Ebaluazioa 

 

 Administrazioek gazteen etxebizitzei begira eskaintzen dituzten laguntzak, programa eta 

neurriak bildu ahal izan dira, EAEko osotasunean. Laguntzak eskaintzen dituzten 

administrazioen igoera bat nabaritu da, eta hau oso positiboki baloratzen da. Gainera, 

hainbat udalerriri aholkularitza eskaini zaie horrelako laguntzak sustatzen hasteko 

agertu duten prestutasunaren harira.   

 Autonomia Erkidegoko lurraldeetan eskaintzen diren laguntzei begira, esan daiteke 

gipuzkoar udalerrietan laguntza gehiago eskaintzen direla beste bi probintziekin 

alderatuz. Udalerri bizkaitarrek jarraituko lituzkete gipuzkoarrak; aldiz, Araban, oso kasu 

gutxitan eskaintzen dira udalerri edo koadriletatik gazteen etxebizitza alokairurako 

laguntzak edo zuzkidura etxebizitzak.  

 Eusko Jaurlaritzari erremintaren erreleboa egiteko lehen pausuak eman dira 2021ean. 

Prozesua aurreikusitakoa baina gehiago luzatzen ari denez, EGK-k bere azpiegitura 

propioan mapa interaktiboaren ostatatzea mantenduko du beste urtebetez. 2022an 
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trantsizio hori amaitu eta Eusko Jaurlaritzarekin batera erreminta aurkeztu eta 

plazaratzea izango da helburu.  

 

1.4 Etxebizitza eta generoa: etxebizitza kolaboratiboak 

 

EGKn genero ikuspegia zeharkako balorea da eta gainontzeko lan-arloetan egin den moduan, 

etxebizitza arloan ere genero ikuspuntua txertatzea ezinbestekotzat jo da. Hori dela eta, bide 

honi ekin zitzaion 2020an Zutabeak Arrakalatzen proiektuarekin. Alde batetik, etxebizitzarako 

sarbidean gizon eta emakume gazteen arteko nolakotasuna aztertu nahi izan zen. Bestetik, 

etxebizitzen tipologia eta eredu berrien inguruan ere ikertu nahi izan zen eta generoaren 

eraikuntzak espazioan duen eraginari buruz hausnartu. Izan ere, gaur egungo etxebizitzen 

gailentzen den eredua familia tradizionalari erantzuten diona da, eta aldiz, ez da hau jendartean 

gailentzen den bizikidetza unitatea; are gutxiago, gazteen artean.  

 

2020an egin zen lanketaren ekitaldi nagusia urriaren 31n antolaturiko Zutabeak Arrakalatzen 

mahai ingurua izan zen; bertan argi ikusi zen gazteen artean gai honek sortzen duen interesa. 

Asko dira eredu tradizionaletik aldenduz beste era bateko elkarbizitza eredu batzuk jarraitu nahi 

lituzketen gazteak, baina ez da beti erraza. 

 

2021n zehar, gai hauen inguruan hausnartuz eta hauek landuz, Etxebizitza Kolaboratiboak 

proiektuaren bidez tresnak eman nahi izan zaizkie gazteei, etxebizitzari genero ikuspegitik so 

egiteko, beste era bateko bizikidetza alternatibetara moldatu daitezkeen etxebizitza ereduak 

ezagutarazi eta identifikatzeko, eta etxebizitzak irizpide hauen arabera balioesteko.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Zutabeak Arrakalatzen proiektuari jarraipena ematea eta etxebizitza eredu berrien egungo 

legeriari ekarpenak egitea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Zutabeak Arrakalatzen proiektuaren 2020ko paneltxoak zabaltzea.  
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 Identifikazio bat sortzea beste bizikidetza eredu batzuk landu nahi dituzten gazteekin.  

 Eredu berriak genero ikuspegitik lantzen jarraitzea. 

 EAEko testuinguruan etxebizitza eta bizikidetza alternatibak planteatu nahi dituzten 

gazteei irizpide eta tresnak lantzeko espazio bat sortzea.   

 Administrazio eta gazteriaren arteko zubi lana egitea.  

 EGKren diskurtsoa aberastea. 

 Berdintasuna zeharkako balore gisa praktikara eramatea. 

 

Garapena 

 

Proiektuaren diseinua: 

2021ean etxebizitza kolaboratiboei buruzko lanketa bat egitea erabaki zen. Zein aukera ematen 

dituzte elkarbizitza feministetarako? Hala, aurtengo jarduna, bi topaketetan banatu zen, lehena 

urriaren 14an, eta bigarrena urriaren 28an. 

 

 

Urriak 14. Etxebizitza Kolaboratiboak, elkarrekin bizitzeko eredu feministak: 

Lehenik eta behin, 2021eko urriaren 

14an, mahai-inguru bat egin zen, 

Elkarrekin Bizi proiektua 

abiapuntutzat hartuz, Donostian 

aurrera eman nahi izan zen 

etxebizitza kolaboratibo proiektu 

bat, alegia. Mahai-inguruan hiru 

hizlari izan ziren, Donostiako 

Udaleko teknikari den eta proiektuaren jarraipena egin duen Eva Salaberria, proiektuaren eragile 

izan den Hiritik At-eko Izaskun Soto, eta Kataluinako Sostre Civic elkarteko Eva Ortigosa. Mahai-

ingurua EGK-ko Berdintasun teknikaria den Irati Barojak moderatu zuen.  

 

Mahai-ingurua hiru bloketan banatu zen. Lehengoan, hizlari bakoitzaren aurkezpena egin zen, 

eta Elkarrekin Bizi proiektuaren hastapenei buruz hitz egin zen, bai eta SostreCivic-en etxebizitza 

kooperatiboen bideko lehen urteen inguruan ere. Hurrengo blokean, komunitate eta zaintzetan 
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jarri zen arreta: etxebizitza kolaboratiboek afera honetan eskaintzen dituzten aukeren inguruan, 

bertako biztanleek euren bizitzeko moduan zein auzo eta komunitatearengan izan edo eragin 

ditzaketen aldaketen inguruan. Azken blokean, aukera honen zailtasun eta erronken inguruan 

zein gazteen ikuspuntura etxebizitza kolaboratiboen eredua gerturatzeko moduari buruz 

hausnartu zen. 

 

Jardunaldiak 54 parte-hartzaile bildu zituen, eta iritzia oso izan zen positiboa.  

 

 

 

Urriak 28. Etxebizitza Kolaboratiboak, Hausnarketa teorikoak eta bizi-esperientziak: 

Bigarrenik, 2021eko urriaren 28an, gaiari tiraka, etxebizitzaren gaia eta etxebizitza kolaboratiboen 

errealitatea puntu ezberdinetatik lantzen duten 7 emakumez osaturiko saioa antolatu zen.  

Giza-liburutegien metodologia erabili zen saioa aurrera eramateko, eta diziplina eta bizi 

esperientzia anitzetatik zetozen 

emakumeak izan genituen hizlari 

moduan: Ana Txurruka, Donostiako 

Udaleko Berdintasun teknikaria; Irantzu 

Ibañez, arkitekta. Itsaso Eroa, Amarauna 
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proiektuko biztanlea; Jone Miner, arkitekta eta hirigilea; Luisa Oleaga, abokatua eta EGK-ko 

Etxebizitza teknikari ohia; Maria Berzosa, La Moradako etxebizitza kooperatiboko kidea, eta 

Maider Romay, Etxegintzako teknikaria.  

 

Jardunaldian 16 parte-hartzaile izan ziren, eta giza-liburutegian metodologia erabiliz hizlari 

bakoitzak 2-3 parte-hartzailerekin gertuko elkarrizketak izan zituen. 

 

Bigarren jardunaldiari amaiera emateko, nola ez, liburu bat izan zen protagonista, Uxue Alberdik 

idatzitako Ibaia fabula, hain zuzen, Usurbilgo hirigintza feministaren etorkizuna irudikatzen 

duena. Uxue Alberdi berak eta Amorantek egin zuten fabularen irakurketa musikatua.  

 

 

 

Zabalpena: 

Lehen jardunaldiaren zabalpenari irailaren 27an ekin zitzaion. Horretarako, lehenik eta behin, 

EGK-k erabiltzen dituen ohiko bideak erabili ziren: albistea, mezu elektronikoak eta sare sozialak. 

https://borradoresdelfuturo.net/fabula/ibaia/?lang=eu
https://egk.eus/eu/etxebizitza-kolaboratiboak-elkarrekin-bizitzeko-eredu-feministak/
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Donostiako leku esanguratsuetan (unibertsitatean, alde zaharrean eta zentroan) kartelak itsatsi 

ziren. Bestalde, Donostiako Udalak ere albistea eta prentsa-oharra zabaldu zituzten.  

 

Bigarren jardunaldiaren zabalpena berriz urriaren 19an hasi zen, eta honetan ere, albistea, mezu 

elektronikoa, sare sozialak eta kartelen bidez egin zen. Ibaia fabula argitaratu duen Borradores 

del Futurok, ekitaldiko hizlari zein musikariek partekatu zuten albistea euren sare sozialetan. 

 

Diario Vasco egunkariak erreportai bat argitaratu zuen Etxebizitza Kolaboratiboen jardunaldien 

inguruan.  

 

Lehen topaketa streaming bidez eskaini zen zuzenean, eta beraz, ikusgai dago EGKren 

YouTubeko kanalean. Horrez gain, jardunaldiaren laburpen modura eta segidan antolatu zen 

urriaren 28ko jardunaldiaren zabalpenari begira, lehen jardunaldiren laburpen bideo labur bat 

sortu zen.  

 

Bigarren jardunaldia, ez zen stremingez eskaini, baina laburpen bideoa ere YouTuben dago 

eskuragarri. 

 

Ebaluazioa 

 

 Proiektua oso positiboki baloratu da. Alde batetik, koordinazio bilera ezberdinetan ikusi 

da gaiak interesa duela jendartean, bai administrazioekin egin diren bileretan, zein 

eragile desberdinei proiektuan parte hartzea proposatu zaienean.  

 Jardunaldietan egon den parte-hartzaile kopurua ere, oso positiboki baloratzen da. 

Lehen jardunaldian 54 parte-hartzaile izan ziren, eta bigarrenean, 16, Giza-liburutegien 

formatuak ahalbidetzen zuenerako, oso kopuru egokia.  

 Lehen jardunaldiko abiapuntua, Elkarrekin Bizi, belaunaldi arteko proiektu baten 

moduan jaio zenez, gazteen profiletik at geratzen ziren hainbat pertsona bertaratu ziren. 

Beti ere, gazteei lehentasuna emanez eta kopuru aldetik gazteen presentzia 

esanguratsu bat zegoela iritzirik, pertsona helduek ere jardunaldian parte hartzea 

baimendu zen. Adina alde batera utzita, profila anitza zela esan daiteke. Arkitekturari 

lotutako pertsonak baziren, baina beste etxebizitza eredu baten lanketak sortzen dien 

interesetik etorritakoak ere beste andana.  

https://egk.eus/eu/etxebizizta-kolaboratiboak-hausnarketa-teoriko-eta-bizi-esperientziak/
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/etxebizitza-kolaboratiboak-egk-20211004113005-nt.html
https://www.youtube.com/watch?v=viUnJbZxUNo
https://www.youtube.com/watch?v=LNdWcCNQEnM
https://www.youtube.com/watch?v=NbQOFLqMEEs
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 Bigarren jardunaldiari zegokionez, balorazio oso positiboa egiten den arren, aurrera 

begirako proposamen bat helarazi zuten hainbat hizlari zein parte-hartzailek: 

elkarrizketarako izandako denbora (15 minutuko 3 txanda) motz, eta amaieran, 

elkarrizketa librerako tarte bat eskertu izango zuketela. Esan beharra dago, COVID-19a 

dela eta, muga handiak izan direla jardunaldi hau antolatzerako orduan taldekatze 

libreari zegokionez, baina datorren urteetara begira proposamen hau ondo jasota 

geratu dela. 

 Bestetik, Etxebizitza Kolaboratiboen bigarren jardunaldian Etxegintzako bi teknikarik 

parte hartu zuten, eta hau oso positibotzat jo da. Izan ere, Etxegintza Donostiako Hiriko 

Etxebizitza elkarte publikoa da, EGK-k eurekin harremana izatea lortu duen lehen aldia 

izan da hau. Beraz aurrerantzean harreman hau mantentzea helburuetako bat izango 

da.  

 

1.5 Zaintzen plaza 

 

Proiektu hau Enplegua eta Berdintasuneko lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 6.5 

atalean azalduko da dago sakonago. 

 

1.6 Eta…Gure emantzipazioa? Hiruburua 

 

Proiektu hau Enpleguko lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 2.5 atalean azalduko da 

dago sakonago. 

 

1.7 Harremanak eragileekin 

 

Emantzipazio alorrean eragile askok eta anitzek dute zer esana. EGKrentzat funtsezkoa da 

eragile guzti hauekin harremanetan egotea. Alde batetik, gazteen kasuan, hauen beharrak lehen 

eskutik ezagutzeko gazte eragile, sindikatu, elkarte edota taldeekin harremanak egitea 

ezinbestekoa delako. Bestetik, eragile edota administrazio publikoekin, gazteen iritzia 

transmititzeko eta erabaki publikoetan ahalik eta gehien eragiteko. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren eta etxebizitza 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 gazte berrien partaidetza lortzea. 

 EGK-ko elkarteen artean etxebizitza lantzen dutenekin harremana sendotzea. 

 

Garapena 

 

ZAK taldea: 

Martxoaren 4an, ZAK, Zaintza eta Arkitektura ikerketa taldearekin bilera egin zuen EGK-k. 

Zaintzen Plaza proiektura begira egin izan dituzten lanketen eta aurrera begira planteatzen 

dituztenen berri izatea zuen helburu bilerak.  

 

Ernai gazte antolakundearekin bilera: 

Ernai gazte antolakundeak GAZTEOK NON? Txostenaren aurkezpen biraren baitan, bilera bat 

eskatu zion EGKri txostenari buruz hitz egiteko, zehazki gazteen emantzipazioaren eta 

etxebizitzaren merkatuaren egoeraren harira. Bilera apirilaren 14an izan zen, EGKren Gasteizko 

bulegoan. 

 

Hiritik At: 

Hiritik At tokiko garapena sustatzeko espazio, prozesu eta estrategiak sortzen dituen 

kooperatiba multidiziplinarra da. Lantzen dituen arloetako bat arkitektura da, eta hain zuzen 

Elkarrekin Bizi proiektuaren eragileetako bat dira. Etxebizitza eta generoa batzen dituen 

proiektuaren aurtengo jardunaldietako bat Elkarrekin Bizi proiektuaren inguruan izango denez, 

eurekin kontaktua mantendu da.  

https://ernai.eus/wp-content/uploads/2021/03/GAZTEOKNON_ONA.pdf
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Parean Elkartea: 

Parean elkartearekin bildu zen EGK Maiatzaren 5ean, Zaintzen Plaza proiektuaren lehen 

jardunaldiaren gidaritza egitea proposatzeko, zaintzen inguruan aditu diren heinean.   

 

Gasteizko Etxebizitza Sindikatua: 

Gasteizko Etxebizitzaren Sindikatuarekin bildu ziren Etxebizitza teknikaria eta Enplegu teknikaria, 

Gasteizko Hiruburuari begira azken urtearen analisi bat egiteko, euren jarduna ezagutzeko, eta 

Hiruburura gonbidatzeko asmoz.   

 

Rebeldia: 

Rebeldia herri baten etorkizuna eraikitzeko antolatzen den gazteen topagune eraldatzailea da. 

Bertako kideak Emantzipa…zer? lantaldeko kideak dira eta haiekin harreman iraunkor eta 

zuzena izan da urte osoan zehar. 

 

Eva Salaberria: 

Eva Salaberria Elkarrekin Bizi proiektuaren arduradunetako bat izan da Donostiko Udaletik. 

Elkarrekin Bizi proiektuaren nondik norakoak azaltzeko bilera bat egin zuen EGK-k berarekin, eta 

gaia EGKren lanketarako apropostzat jo zenez, harremana mantendu da berarekin eta 2020ko 

Etxebizitza Kolaboratiboak proiektuaren baitan egin diren bi jardunaldietako batean hartu du 

parte.  

 

Alokabide: 

2019an sorturiko harremanaz baliatuz, urtean zehar Alokabiderekin harremana izan da. Batez 

ere, Gaztelagun gazte alokairu diru-laguntzen inguruko datuak bidaltzean oinarritu da 

harremana. 

 

Eva Ortigosa, SostreCivic: 

Sostre Civic etxebizitza kooperatibak bultzatzen dituen Kataluiniako kooperatiba bat da, hasieran 

elkarte bezala sortu zena. Sostre Civic-ek lursailaren lagapenean oinarritutako etxebizitza 

kooperatiben difusio eta sustapenean egiten du lan, hau da, ekonomikoki irisgarria, jasangarria, 

eta espekulaziotik kanpo dagoen eredu baten alde. Azken 17 urteetan egin duten ibilbidearen 

interesa dela eta, EGK-k Etxebizitza Kolaboratiboen jardunaldietan parte hartzera gonbidatu 
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zuen kooperatiba, eta bertako kide den Eva Ortigosa izan zen jardunaldian, eredu honen hainbat 

ertz eta aukera azaltzen. Gertukoa izan zen kontaktua, eta EGK-k eredu honetan sakontzen 

jarraitzea duenez helburu Etxebizitza alorretik, etorkizunean ere eurekin kontaktuan jarraitzea 

espero da.   

 

REAS, Grupo de Viviendaestatalen REAS Red de Redes: 

REAS taldearekin Etxebizizitza Kolaboratiboen jardunaldien harira jarri zen kontaktuan EGK, 

izan ere, erabilera lagapeneko sareetan daude Euskadi eta Nafarroan. Ezin izan zuten parte 

hartu, baina kontaktua mantendu zuten EGK eta REAS-ek, etorkizuneko formazio eta 

elkarlanetarako. Hala, abenduaren 15ean, Etxebizitza teknikariak eurek gonbidatutako eta 

helarazitako Coopublic, Jornada online de colaboración público cooperativa para el impulso de 

la vivienda en cesión de uso jardunaldian parte hartu zuen. 

 

Etxegintza: 

Etxegintza Donostiako Udaleko etxebizitza enpresa publikoa da, eta urriaren 28ko 

jardunaldirako gonbidapena onartu zuten, eurekin egindako bilera baten ondoren. Etxegintzako 

bi teknikariren parte-hartzea zein eurekin lorturiko kontaktua oso aberasgarritzat jotzen da eta 

etorkizunean mantentzea espero da.  

 

Emaúseko Hezkuntza Eraldatzailea, Intzidentzia eta Komunikazio alorrarekin: 

Emauseko sail hau hiriaren eta bertan ematen diren prozesu sozialen inguruko lanketak egiten 

hasi da 1.8 puntuan azaltzen den bezala, eta horren harira, Etxebizitza teknikariak kontaktua 

sortu du bertako teknikariarekin, eta etorkizuneko lankidetzetarako kontaktua mantenduko da. 

 

Ebaluazioa 

 

 Eragile, administrazio eta elkarte desberdinekin izandako bilerak gazteriaren datuak 

aztertzeko, partekatzeko eta kontrastatzeko bideak zabaldu ditu. Hauen bidez, alde 

batetik, EGKren lana zabaltzea lortu da eta, bestetik, elkarte, sindikatu, elkarte edota 

mugimenduen lana EGKra hurbildu da. 

 Etxebizitza lan-arlo propioa den hirugarren urtea izan denez, harreman desberdinak 

egitea eta aurretiaz izandakoak mantentzea izan da erronketako bat. Bide horretan 

oinarri hori eratzeko urratsak egin direla balioesten da. Egindako harremanak 
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mantentzeaz gain elkarte, erakunde eta administrazio desberdinekin sortu baitira 

harremanak. 

 Administrazioekin egindako bilerak emankorrak izan dira eta harremana mantentzeko 

oso baliagarriak direla uste da. 

 

1.8 Eguneroko lana 

 

EGKn lan-arlo bakoitzetik kanpo egin beharreko lanak biltzen dira etxebizitza lan-arloaren 

egunerokoan, EGKren funtzionamendu egokia bermatzeko eta honen helburu orokorrak 

lortzeko. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren funtzionamendua bermatzea beste lan eremuekin elkarlan egiten eta urtean zehar 

heltzen diren eskaera generikoei erantzuna emanez. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Etxebizitza eta gazteriaren gaineko datu eguneratuak izatea. 

 Lantaldearen formazioan parte-hartzea.  

 Beste lan-arloen lanaren kontrastea egitea.  

 Batzorde Iraunkorrarekin eta lankideekin harremana/lankidetza izatea.  

 Memoria eta Plangintza kudeatzea eta ebaluatzea.  

 Egoitzetako kudeaketa lanak egitea. 

 

Garapena 

 

Zaintzen Laborategia: 

Gasteizko Udalak, hiriko zenbait pertsona eta erakunderekin lankidetzan, udalerriko zaintza-

sarea eratu zuen, COVID-19a dela eta zein aurretik eta ondoren sorturiko zaintzarako 

ekimenak identifikatzeko, eta hauek hiria zein eragin duten aztertzeko. EGK bertan izan zen, 

martxoaren 11 eta 12an. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u1e69408c_1766a030e2b__7f24
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u1e69408c_1766a030e2b__7f24
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AMEKADIko ikastaroa: 

EGK-k AMEKADIk antolaturiko Zurrumurruen Aurkako Online Mintegian parte hartu zuen 

martxoaren 23an. 

 

Let’s Mintza: Hablemos de cuidados: 

Hablemos de CUIDADOS formakuntzan parte hartu zuen EGK-k, Zaintzen Plaza proiektuarekin 

duen lotura medio. Hau martxoaren 29an izan zen, Bilboko Bilbo Rock aretoan, eta gazteei 

zaintzen gaia gerturatzea zuen helburu.  

 

Zaintzarako Arkitekturak hitzaldia: 

Hiritik At kooperatibak zaintza erdigunean jartzeko hausnarketarako jardunaldiak antolatu zituen 

apirilaren 15an hainbat erakunderekin elkarlanean. Bertan, Usurbilgo belaunaldi arteko 

Etxebizitza Komunitarioaz, Adinekoen Etxebizitza Kooperatibetan planteatzen diren Zaintza 

Planez eta Donostiako belaunaldi arteko etxebizitza kolaboratiboetaz aritu ziren LZB Arkitektura, 

Parean eta Hiritik At, hurrenez hurren. EGK bertan izan zen. 

 

EJ-ren Etxebizitza Gida Planaren parte-hartze prozesua eta kontrastea: 

Apirilean Eusko Jaurlaritzak ekainean aurkeztuko zuen 2021-2023 Etxebizitza Gida Planaren 

parte-hartze prozesua hasi zuen. Horretarako, EGK-k bi mailatan parte hartu zuen. Alde batetik, 

Etxebizitza teknikariak, Etxebizitza alorreko beste hainbat teknikari eta politikarirekin batera bi 

online jardunalditan parte hartu zuen, alokairuaren diagnosi saioan (apirilak 22), eta 

eraikuntzaren diagnosi saioan (apirilak 27).  
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Bestetik, Eusko Jaurlaritzak espresuki gazteekin kontrastea egiteko nahia azaldu zion EGKri, eta 

helburu horrekin beste lantalde bat eratu zen, Emantzipa…zer? lantaldea, EGK-ko elkarteetako 

kide batzuk zein gazte indibidualek parte hartu zutena. Kontraste bilera hau telematikoki egin 

zen maiatzaren 24an.  

 

Donostiako Udalak antolaturiko Donostia 2030 hitzaldiak: 

Donostiako Udalak San Telmo museoan Donostia 2030 hitzaldi zikloa antolatu zuen 2021ko 

udaberrian, eta EGK bertan izan zen ¿Se puede vivir en Donostia? saioan, maiatzaren 4an, zein 

Donostia, Generoa eta Belaunaldia saioan, ekainaren 1ean.  

 

Ezin dut alokatu, pertsona migratzaileek jasaten duten pisua jardunaldia: 

Harresiak apurtuz elkarteak, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera Ezin 

dut alokatu  jardunaldia antolatu zuten Ekainak 8an, etxebizitza batera sarbide izaterako orduan 

pertsona migratzaileek pairatzen duten arrazakeria eta giza-eskubideen urraketez solasteko 

asmoz. EGK bertan izan zen. 

 

COVID-19ak Gasteizko gazteen artean duen eraginaren informearen aurkezpena: 

COVID-19ak Gasteizko gazteen bizitzetan izan duen eragina neurtze eta analizatze aldera ekin 

zion Gasteizko Udaleko Gazteria Sailak ikerketa honi. Honen baitan, ikerketa egin zuen Alazne 

Sainz teknikariarekin harremana izan zuen EGK-k, datu elkartrukerako, besteak beste.  Ekainak 

11an aurkeztu zen ikerketaren emaitza izan zen txostena Gasteizko Udaleko Areto Nagusian, eta 

EGK bertan izan zen. 

 

Udako Ikastaroa. Géneroarquitectura y vivienda 

Uztailaren 26an eta 27an generoa, arkitektura eta etxebizitzaren inguruko udako ikastaroan izan 

zen Etxebizitza teknikaria, Euskadiko Arkitektura Institutuan. Ikastaro honek harreman zuzena du 

EGKn 2020tik Etxebizitza eta Berdintasuna arloetatik lantzen den proiektuarekin. 

 

Udako ikastaro honek etxebizitzaren eta arkitekturaren genero dimentsioak landu ziztuen, tokiko 

nahiz nazioarteko ikuspegi teoriko, historiko eta praktiko batetik. Euskadin Bizigarritasunari 

buruzko dekretuari lotutako egitasmo legegileak aurkeztu ziren, baita Bartzelonako Udalak eta 

Valentziako Generalitatek egindako proiektu pilotuak ere. Ikastaroa benetan interesgarria 

https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=5128&Itemid=8&lang=eu&ide=99928
https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=5128&Itemid=8&lang=eu&ide=99940
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suertatu zen, batez ere Euskadiko Bizigarritasun Dekretuaren barnean izango den etxebizitzak 

genero ikuspuntutik diseinatzeko gida ezagutze aldera.  

 

Congreso arquitectura y cuidados 

Arkitekturari eta Zaintzei buruzko Nazioarteko Lehen Kongresu Feminista topaketa sorta baten 

hasiera izan zen. Arkitekturari eta zaintzari eskainitako lehen edizio honetan, zainketen 

kudeaketaren funtsezko garrantziari buruzko diziplina arteko eztabaida-esparru bat sortu nahi 

izan zen, herrialde askotako agenda politikoetan oraindik behar bezala landu eta jorratutako 

gaia dela uste baita. Kongresua beraz, zaintza eta euren itzulpen espazialaren inguruan iritziak 

eta lanketak biltzeko, partekatzeko eta elkarrekin sortzeko espazio bat izan da, bizitzeko modu 

berrien inguruan solasteko bide eman duena, arlo akademiko zein sozialeko hainbat ikerketa eta 

esperientzia praktikotan oinarrituz. 

 

Aurre-kongresua irailaren 25ean egin zen eta urriaren 2an kongresuaren jardunaldi nagusia. 

Modu hibridoan egin zen, online modalitatea eta aurrez-aurreko modalitatean Madriletik. 

Etxebizitza teknikariak online formatuan jarraitu zuen Kongresua bi egunetan. 

 

Alokabiderekin bilera Gaztelagun berriaren inguruan: 

2019 eta 2021 urteen arteko fase pilotua amaitzear zegoelarik, Eusko Jaurlaritzak Gaztelagun 

laguntza iraunkortzea erabaki zuen, bai eta ekarpenak jasotzea gazte gehiagori iritsi ahal 

izateko. Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak, ekainaren amaieran eta uztailaren hasiera artean, 

Irekian plataformaren bitartez herritarrei laguntzak aurrera begira jazo behar lituzkeen aldaketen 

inguruko proposamenak jasotzeko epea ireki zuen. EGK-k, kanal zuzenago bat behar zuela 

iritzirik, Eusko Jaurlaritzari komunikazio modu zuzenago bat izatea eskatu zion, bere ekarpenak 

bilera baten bidez iritsarazteko asmotan. 

 

Horrela, EGK-ko presidenteak eta etxebizitza teknikariak Alokabideko bi teknikarirekin bilera izan 

zuten urriaren 21ean, eta modu zuzenean helarazi ahal izan zizkieten EGK-ko Emantzipa…zer? 

taldetik zein urtean zehar egindako beste lanketetatik eratorritako Gaztelagunerako ekarpenak. 

 

Hiria eta eraldaketa soziala: Etxebizitza, Turistifikazioa: 

Emausek Donostiako Udalarekin eta Bizilagunekin plataformarekin batera bi jardunaldi antolatu 

zituen 2021ko azaroan zehar. Lehenak, azaroaren 10ean, Donostian etxebizitzaren sarbidean 
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dauden arazoetan jarri zuen fokua. ‘Luxua ala pribilejioa? Beharra edo negozioa?’ Bigarrena, 

azaroaren 24an, hiriak jasan duen turistifikazio prozesuan zentratu zen, eta honek, auzoetan eta 

etxebizitzan ere izan dituen ondorioetan. Etxebizitza teknikariak Donostiako etxebizitzaren 

egoerari buruzko hausnarketa hauetan parte hartu zuen, saretzeko, EGKren ekina 

ezagutarazteko eta gazteon etxebizitza eskubideak babesten jarraitzeko asmoz.  

 

Gazteen etxebizitza eta emantzipazioaren I. topaketa: 

Valentziar Generalitateak, Valentziako Gazteria Kontseiluarekin batera antolaturiko jardunaldi 

hauetan parte hartu zuten Etxebizitza teknikariak zein EGK-ko presidenteak. Bertan, gazteen eta 

etxebizitzaren inguruko hainbat afera landu ziren, gazteen emantzipazioaren egoera, 

administrazioetatik bultzaturiko hainbat neurri eta alternatiben aurkezpenak, zein aurrera 

begirako bide itxaropentsu eta praktika onez hitz egin zen. Topaketan parte hartu ahal izateko, 

presidentea zein teknikaria Valentziara bertaratu ziren, abenduaren 2 eta 3an.  

 

Ebaluazioa 

 

 Egoitzetako kudeaketa egokia izan dela iristen da. 

 Lantaldearen koordinazioa ere egokia izan da.  

 Etxebizitzaren inguruko espazioetan parte-hartzen jarraitzea ezinbestekoa da eta 

aurrera begira ere, bide horretan jarraitzeko erronkari eutsi nahi zaio.  

 

 

2. ENPLEGUA 

 

2.1 Emantzipa…zer? Lantaldea 

 

Proiektu hau Etxebizitza lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 1.1 atalean 

azaldu da sakonago. 
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2.2 Lan istripuen protokoloa 

 

 

EGK-k urteak darama gazte bati eragiten dion lan istripua publikoki salatzeko posizionamendu 

publikoa egiten. Lan istripua Euskadin ematen den edo EAEko gazte bati ―16 eta 30 urte 

bitartekoa― eragiten dion kasuetan aktibatzen da, langilea larriki zauritzen edo zentzen denean. 

Honen bitartez istripuaren eta lan baldintza kaxkarren errudun den prekarizazioa salatzeko 

adierazpen publikoa egiten da. 

 

Gertakariaren berri izatean Enplegu teknikaria, Komunikazio teknikaria eta Batzorde 

Iraunkorrarekin koordinatzen da.  

2021ean, prekarizazioa salatzeko egiten den adierazpen publikoan erabilitako irudiaren diseinua 

gaurkotu egin da ere, garrantzia lan istripuetan zentratuz.  

 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Maiztasunez gertatzen diren, eta gazteei bereziki jotzen dieten gertaerak eta haien arrazoiak 

publikoki salatzea, eta EGKren proposamenak eta eskaerak egitea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazte langileen lan istripuen ondorioz heriotzen errudun diren prekarizazio eta beste lan 

baldintzak salatzea.  

 Lan istripuen datuak jasotzen dituzten erakunde ezberdinekin harremanetan jartzea 

gazte batek lan istripu bat izan duenean EGKri jakinarazteko.  

 Arazoaren aurrean EGKren desadostasun argia gizarteratzea. 
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Garapena 

 

Lan istripuen protokoloa: 

Lan istripu baten ondorioz gazte baten istripuarekin edo 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.  

 

Urte honetan zehar, protokoloari jarraipena egin zaio eta hirutan aktibatu izan da, bi kasuetan 

gazteen heriotzagatik. 

 

 2021eko apirilaren 22an, gazte baten lan istripua: https://egk.eus/eu/amezketan-

gaztearen-lan-istripua-salatu/ 

 2021eko uztailaren 5ean, gazte baten heriotza lan istripuaren ondorioz: 

https://egk.eus/eu/durangoko-lan-istripuaren-salaketa-euskadiko-gazteriaren-

kontseilua/ 

 2021eko uztailaren 8an, gazte baten heriotza lan istripuaren ondorioz: 

https://egk.eus/eu/muxikako-lan-istripuaren-salaketa-euskadiko-gazteriaren-

kontseilua/ 

 

Ebaluazioa 

 

 Protokoloa hiru aldiz aktibatu da 2021. urtean. Emandako lan istripu larri batengatik eta 

hauen ondorioz emandako bi gazteen heriotzengatik hain zuzen.  

 Protokoloa martxan jarri zenetik, gazteek pairatutako lan istripuak eta heriotzak kontuan 

hartzen badira, aurtengoa, printzipioz, ez da urte txarrena izaten ari, aktibatzeko 

kopuruari dagokionez.  

 Baina zoritxarrez, oraindik, protokoloa martxan jartzeko beharrezkoak diren datuak oso 

eskasak dira, eta normalean publikoki, prentsan agertzen direnean egiten da. EGKren 

kasuan baldintza konkretu batzuk bete behar dira aktibatu ahal izateko: 18 eta 30 urte 

arteko gaztea izatea, Euskadin gertatu izana, zein Euskadikoa den gazte bati gertatu 

izana beste lurralderen batean, eta istripuan gertatutakoa larria izatea besteak beste. 

Baina, esan beharra dago, baldintza hauetatik kanpo, egunero gertatzen direla holako 

https://egk.eus/eu/amezketan-gaztearen-lan-istripua-salatu/
https://egk.eus/eu/amezketan-gaztearen-lan-istripua-salatu/
https://egk.eus/eu/durangoko-lan-istripuaren-salaketa-euskadiko-gazteriaren-kontseilua/
https://egk.eus/eu/durangoko-lan-istripuaren-salaketa-euskadiko-gazteriaren-kontseilua/
https://egk.eus/eu/muxikako-lan-istripuaren-salaketa-euskadiko-gazteriaren-kontseilua/
https://egk.eus/eu/muxikako-lan-istripuaren-salaketa-euskadiko-gazteriaren-kontseilua/
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lan istripuak, behera egiten ez duen datu bat izanik. Eta zer esan lan baldintza kaxkarren 

ondorioz urteen buruan agertzen diren lan gaixotasunen inguruan, hauen eragina 

zuzenean gaztaroan nabaritzen ez badira ere, adin honetan izandako lan baldintza 

kaxkarren ondorio dira ere. 

 

2.3 Enplegu arloko data esanguratsuen egutegia 

 

Enpleguaren inguruko aldarrikapenei lotutako nazioarteko egunak baliatzen ditu EGK-k bere 

mezua zabaltzeko. 2021. urtean egutegi hori osatzen jarraitu du data esanguratsuetan dagokion 

manifestua eta komunikazio kanpainak eginez. 

 

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 egungo egoerarekin lotzea.  

 Gazteriak egun horiek ezagutzea.  

 EGKn parte-hartzea bultzatzeko tresna bezala erabiltzea.  

 EGKn parte hartzen duten elkarteak data hauetan publikatutako manifestuetan inplikatu 

eta hauen atxikimenduak aurrera eramatea indarrak batzeko.  

 

Garapena 
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EGK-k 2021ean ere, hainbat adierazpen egin ditu enplegu arlotik, enplegu eta etxebizitza lan 

arlotik gidatutako Emantzipa…Zer? lantaldearen, Lantalde Teknikoaren eta Batzorde 

Iraunkorraren laguntzarekin.  

 

Hauek dira 2021. urtean zehar egindako adierazpenak:  

 Otsailaren 22an, Emakume eta Gizonen Soldata Berdintasunaren Aldeko Nazioarteko 

Egunaren harira, generoen arteko ―are gehiago, oraindik, gazteen kasuan―  oraindik 

ematen den soldata arrakalaren aurkako adierazpena hau salatzeko.  

 Apirilaren 28an, Lan Osasunaren Aldeko Nazioarteko Egunean gazteen osasuna 

bizitzaren erdian jartzearen aldeko eta prekarietate eta lan baldintza kaxkarren aurkako 

manifestua publikatu zen. Data hau, Maiatzak 1, Langileriaren Nazioarteko Egunarekin 

batuz, Instagramen insta-zuzenak egin ziren Apirilaren 29an, non, LSB/USO eta CCOO 

Gazteak sindikatuekin enpleguaren eta lan osasunaren inguruan aritu zen EGK.  

 Urriaren 7an, Lan Egokiaren Nazioarteko Egunean, gazteei eskaintzen zaizkien baldintza 

kaxkarrak salatzeko eta lan baldintza egokiak zein kalitatezko enplegua aldarrikatzeko 

manifestua publikatu zen. Honetaz gain, sareetan, gaur egun pil-pilean dauden reel 

moduko bideoez baliatuz, Lan Egokiarekin bat egiten duen bideo laburra publikatu zen 

ere.  

 

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. 

 Manifestuetara atxikitako eragileen kopurua beste urteekin konparatuz mantentzen doa, 

hainbat kasuetan handitu da ere.  

 

2.4 Zaintzen plaza 

 

Proiektu hau Etxebizitza eta Berdintasun lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 6.5 

atalean azalduko da dago sakonago. 

 

 

https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
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2.5 Eta…Gure emantzipazioa? Hiruburua 

 

Euskal gazteriaren arazo nagusienetako bat da emantzipazioa, lan-merkatuaren, lan baldintza 

kaxkarren eta etxebizitzaren merkatuaren egoera latzaren fruitu.Kalitatezko enplegu egonkor 

eta duin bat lortzea gero eta zailagoa da, batez ere lan-merkatuan indarra hartu duten 

kontratazio formula ezberdinak kontuan hartzen badira, hauek prekarietatea baino ez dutelako 

sustatzen. Ondorioz, gazteek bizitza proiektu duin bat garatzeko aurkitzen dituzten oztopoak 

izugarriak dira. Proiektu hauen artean indar gehien hartzen dutenak etxebizitza duin bat lortzea 

eta emantzipatzea lirateke. Kalitatezkoa den enplegu bat izatea ezinbestekoa da etxebizitza duin 

eta egonkor bat lortzeko, honetarako sarbide erraza izateko eta emantzipatzeko aurrera pausua 

eman ahal izateko. 

 

Zailtasun hauei etxebizitza merkatuan ematen ari diren egoera ezberdinak ere gehitu behar 

zaizkie. Gazteen artean, emantzipatzeko aukera alokairu erregimenean ikusten dute gehienek, 

hileroko errenta garestiagoa izan arren, gehienbat, etxebizitza baten sarrera edo urte luzerako 

konpromisoa hartu ezinagatik. Emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte arteko gazteen %46,6 bizi 

ziren alokairuan 2019an, 2006an alokairuan zegoen %19aren bikoitza baina gehiago. Hain zuzen 

ere, hau izan da gehien garestitu den etxebizitza erregimena, etxebizitza alokatzeko prezioa %26 

igo baita azken bost urtean Euskal Autonomia Erkidegoan. 

 

Gauzak horrela, Etxebizitza Behatokiak 2019ko uztailean argitaratu bezala, batez beste 1.305,2€ 

balio du pisu bat alokatzeak Donostian, 1.075,6€ Bilbon eta 1.070,1€ Gasteizen. Aldiz, etxebizitza 

bat alokatzeko gazte batek batez beste gain har lezakeen gehieneko prezioa, 426 eurokoa da. 

Larria da arrakala. 

 

Gasteizera etorrita, emantzipazio datuak, EAE-ko datuak baina hobeak izanda ere, ez dira 

lasaigarriak. Beraz, Gasteizko hirian gazte batek etxebizitzara sarbide izateko eskuragarri dituen 

laguntzak aztergai izango dira jardunaldian, eta hainbat galderei proposamenekin erantzuteko 

saiakera egingo da: nahikoak dira laguntza hauek? Irisgarriak dira gazteriaren zati esanguratsu 

bati? Zer egoeratan dago Gasteiz EAE-ko beste herri batzuetan planteatzen diren gazteentzako 

zuzkidura etxebizitza edo alokairurako laguntza zuzenekin alderatuta? 
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Egoera hauei erantzunak bilatu nahian, enplegu eta etxebizitzaz aritzeko espazioa sortzea 

ezinbestekoa dela identifikatu zen EGKn Gasteizko Udalarekin batera. Gauzak horrela, gazteok 

gaur egun, gai hauen inguruan aritzen diren agenteen artean (gazteak, teknikariak eta 

politikariak) kalitatezko enplegua lortzeko eta emantzipazio aukerak aztertzeko eta aukera 

desberdinak proposatzeko espazioa sortzea adostu zen. Iritzi eta ikuspuntu ezberdinak jaso eta 

elkarbanatzeko asmoz sortu zen Eta…Gure emantzipazioa? Hiruburua 2021ko irailaren 29an. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Gasteizko gazteek emantzipatzeko dituzten aukerak aztertuko dituen espazio bat sortzea. 

Proposamen zehatzak ematea enplegu eta etxebizitzako gaietan gazteen emantzipazio egoera 

hobetu dezaketen soluzioak bilatze aldera. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteek, teknikariek eta politikariek dituzten ikuspegi desberdinak partekatzea.  

 Gazteen etxebizitzarekin harremanduta dauden agente ezberdinen (gazteak, teknikariak 

eta politikariak) arteko koordinaziorako eta hausnarketarako espazio bat sortzea.  

 Gaur egun etxebizitzaren esparruan dauden laguntza ezberdinen inguruan gazteek 

duten ezagutza ebaluatzea. 

 Gaur egun etxebizitzaren esparruan Gasteizen emantzipatu nahi duen gazte batek 

eskura dituen laguntzen konparaketa eta balorazio bat egitea. 

 Proposamenak egitea etxebizitzaren inguruan Gasteizko Udalak hasi edo indartu 

ditzakeen gazteentzako etxebizitza politiken inguruan.  

 Emantzipazioaren inguruko gazteen esperientziak biltzea eta iritzi eta ikuspuntuak 

jasotzea.  

 Gazteriaren emantzipazioaren indargune eta ahulguneak identifikatzea. 

 Gasteizko administrazio ezberdinei gazteriaren emantzipazioa sustatzeko 

proposamenak egitea.  
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Garapena 

 

Diseinua eta antolaketa 

EGK-k, bere egunerokotasunean gazteen emantzipatzeko eta autonomia lortzeko dituzten 

zailtasunak ezagututa, hauetan sakontzeko eta zehatzago ezagutzeko beharra identifikatu zuen. 

Hori dela eta, Gasteizko Udaleko Gazteria Saileko teknikariekin koordinazio bileren bidez, 

Eta…Gure emantzipazioa? Hiruburuaren diseinua, antolaketa eta edukia garatu zen. 

 

Planteatutako edukia, kalitatezko enplegua eta gazteon etxebizitza, lantzeko metodologiari 

zegokionez, Hiruburu dinamika jarraitzea adostu zen. Hau da, gazteak, politikariak eta teknikariak 

mahai baten inguruan elkartuko dituen espazioa sortzea. Horretarako profil ezberdinekin jarri 

ziren harremanetan, Hiruburuan parte hartzeko gonbidapena luzatuz. 

 

Hasiera batean, ekainean elkarrekin harremandutako bi 

topaketetan banatzea adostu zen, ekainaren 7an 

etxebizitzako gaiak lantzeko eta ekainaren 14an, 

enplegukoak.  

  

Zabalpenarekin hasi ondoren, aste baten faltan, gazte 

gutxik eman zuten izena, eta hori, hein handi batean, ekaina azterketa garaia zelako izan 

zitekeela ondorioztatu zen.  Hori dela eta, uda ondorenera atzeratzea erabaki zen, eta topaketa 

bateratu batean bi gaien lanketa modu paraleloan egitea.  

 

Hala, data berria irailaren 29rako finkatu 

zen. Uda garaia enplegu eta etxebizitza 

gaiak lantzen dituzten edo horiekiko 

interesa duten Gasteizko eragile 

ezberdinekin batzeko probestu zen, 

Hiruburuan parte hartuko zuten eragileen 

aniztasuna lortzeko helburuarekin eta, aldi 

berean, topaketatik ateratako ondorioak 

aberatsagoa izateko. 
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Irailak 29, Eta...Gure emantzipazioa? Hiruburua 

Hiruburua irailaren 29an egin zen, Gasteizko EHUko kanpuseko Pabilioian, arratsaldez, 

18:00etatik 20:00ak arte, hain zuzen. 

 

Hiruburua hiru atal nagusietan banatu zen: batetik gazteen enplegu eta etxebizitzaren inguruko 

diagnostikoa egin zen, EAE mailan eta Gasteizeko errealitate zehatza kontuan izanda, enplegu 

eta etxebizitzaren inguruko egoeraren gaineko dinamika ezberdinak burutu ziren, lantaldeetan 

banatuta eta azkenik, ondorioak komunean jarri ziren.  

 

Lantaldeak burutzeko, gai bakoitzeko bi mahai osatu ziren, honako hauek izan ziren mahai 

bakoitzeko parte hartzaileak eta hauetan landutako gaiak eta ateratako ondorioak. 

 

 

 Planteaturiko dinamika 

1. Ariketa 

Lehen ariketaren helburua, gaur egun Gasteizko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak dituen programak 

baloratu, aztertu eta proposamen berriak egitea izan zen. Horretarako, Gasteizen eskura dauden 

etxebizitza arloko laguntzen ezagutza maila baloratu zen hasieran. Laguntza hauen ezagutza 

maila, udalaren aholkularitza sistema eta komunikazio bide zuzenago baten aukeren inguruan. 

Gasteizen une honetan dauden laguntzen konparazioa egin zen taula baten bidez. Laguntza 

hauek nahikoak diren, inklusiboak diren, eta zenbateko hedapena duten ebaluatu zen. 

 

Lehen atala ixteko, EAEko herri ezberdinetan gazteen emantzipaziorako eskaintzen diren 

laguntza batzuen adibideak jarri ziren mahaiaren gainean, bai alokairurako laguntza zuzen 

moduan zein gazteentzako zuzkidura etxebizitza moduan. Gasteizek gaur egun dituen laguntzak 

osatzeko formula proposatzea izan zen amaierako helburua. 
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2. Ariketa 

Gasteizko Udalak eginiko azterlan batean etxebizitzaren inguruan hainbat gazteei jasotako 

testigantzak irakurri eta komentatu ziren. Alokairuaren merkatuaren igoerari muga bat jartzeko 

beste herrialde eta hiri batzuetan hartutako hainbat erabaki aipatuko dira (Berlin eta 

Kataluinakoak) eta Gasteizen horrelako neurriak proposatzeko aukeraz hitz egingo da. 

Amaitzeko, debate irekian, gazteen eskura etxebizitza irisgarri gehiago hartu daitezkeen neurri 

edo programei buruz galdetuko da. 

 

 Planteaturiko dinamika: 

 

1. Ariketa. Gasteizko udaleko eta administrazio ezberdinen programak eta laguntzak enplegu 

arloan  

Gasteizko udaletik enplegu arloan eskaintzen diren programa eta laguntza ezberdinen inguruko 

ezagutza eta egokitzapen mailaren inguruko hausnarketa egin zen, hauen alde positiboak eta 

hobetzekoak aztertuz. Ondoren ekarpenak egin ziren, batez ere, gazte gehiagorengana heltzeko 

helburua betetzeko proposamenekin. 

 

2. Ariketa. Gazteriaren enplegua sustatzeko programak 

Gasteizko udaletik eskaintzen diren laguntzaz aparte, Gasteizko gaztei beste erakundeetatik 

eskaintzen zaizkien laguntzak aztertu ziren. Lanbideko lehen aukera, gazte tituludunentzako 

enpresako praktikak, Empleo Araba, Formakuntza Duala, Gazte Bermea eta PECI mugikortasun 

bekak hain zuzen. 

 

Lehenik laguntza hauen inguruko hausnarketa egin zen lantaldean, hauen inguruko ezagutza 

maila, alde positiboak eta hobetzeko puntuak zein aurkitzen diren hutsuneak hain zuzen. 

Identifikatutako hutsune hauetatik abiatuz, Gasteizerako kalitatezko enplegua sustatzeko 

proposamenak egiten bukatzeko.  

 

Jardunaldiaren ondoren  

 

Hiruburuko enplegu arloko mahaietan ateratako ondorio eta ideia ezberdinak kontuan izanda. 

Parte –hartzaileen esperientzia eta ikuspuntuetatik abiatuta, kalitatezko enpleguaren inguruko 

txostena eraman da aurrera. Honetan, Gasteizko gazteriaren egoera jasotzen da enpleguari 
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dagokionez, betiere kalitatezko enplegua lortzeko helburua oinarri hartuta. Txosten hau, egoera 

ezagutzeko eta gazteek zein teknikari ezberdinak gida moduan erabili ahal izateko baliagarria 

izan daitekeelakoan.  

 

Ebaluazioa 

 

 Parte-hartzaileek gaiei buruz interesa erakutsi dute eta egindako ekarpenak sakonak 

izan dira. Honek EGKren diskurtsoa osatzeko informazio eta iritzi baliagarriak jaso izana 

ahalbidetu du. 

 Antolaketari dagokionez, profilen arteko harremana izateko espazio erosoa sortu zen.  

 Parte-hartzaileen kopurua, banatutako lau mahaietan profil anitzeko pertsonak egotea 

ahalbidetu du: gazteak, politikariak eta teknikariak 

 Generoari dagokionez, nahiko parekatua egon da, 10 gizonezkok eta 8 emakumezkok 

parte hartu zutelarik. 

 Denbora aldetik, aldiz, talde txikietan eztabaidatzeko denbora gehiago nahi zela adierazi 

zen kasu batzuetan. 

 

2.6 Ikasketak bukatu ostean zer? Formakuntzak enplegu arloan 

 

Ez dira berriak gizartean enplegu arloan gertatzen ari diren aldaketa guztiak, non prekarietatea 

zein langile pobreen kontzeptuak pil-pilean dauden, indar asko hartzen ari duten lan formula 

kaxkar berrien ondorioz. Are gehiago gazteriaren kasuan. 

 

Egoera honi buelta emateko ezinbestekoa ikusten du EGK-k gazteriak lan munduaren nondik 

norakoak, legeak, eskubide eta betebeharrak ezagutzea, eta hauek aldarrikatzea beharrezkoa 

denean nola egin daitekeen jakitea ere. Pertsonen bizitzak produktibitatearen aurretik jartzeko 

eta kalitatezko enpleguaren alde egiteko.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Gazteak kalitatezko enplegu baten alde egin ahal izateko ahalduntzea eta erremintak lortzea. 
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HELBURU ZEHATZAK: 

 Formakuntzak eskaintzea enplegu arloan gazteriak erremintak jasotzeko.  

 Enplegu arloan sortu ahal diren zalantzak argitzeko espazioa sortzea.  

 Sindikatuen zereginak gizarteratzea eta gazteengana hurbiltzea.  

 

Garapena 

 

Enpleguari dagokionez, bere egunerokotasunean kudeatzen dituen datuez, aurrera eramaten 

diren proiektuez eta Emantzipa…Zer? lantaldean lantzen diren gai ezberdinez baliatu da EGK-k 

gazteriak ikasketetatik lan mundura aldatzerakoan aurkitzen diren zalantzak eta egoerak 

ezagutzeko.  

 

EGK-k, bere egunerokotasunean gazteek ikasketak bukatzerakoan eta lan mundura 

sartzerakoan, zein horren baitan egonda ere, zituzten zalantza eta zailtasunak ezagututa, 

hauetan sakontzeko eta egoera hauei buelta emateko beharra identifikatu zuen. Hori dela eta, 

Ikasketen ostean zer? Formakuntzak enplegu arloan proiektua garatu zen.  

 

Proiektua formakuntza saioaren bitartez eraman zen aurrera, Donostian, azaroaren 9an, Teila 

fabrikan hain zuzen.  

 

 

Proiektua Emantzipa…Zer? lantaldearekin partekatzerakoan, bertan parte hartzen duten 

sindikatuak izan ziren (CCOO eta LSB/USOko gazteak) formakuntzak ematera eskaini zirenak, 

uda aurretik. Izan ere, eragile aproposak dira holako gai baterako eta bilera periodikoak 

mantendu ziren proiektuaren inguruan, bai edukia, baita datak eta metodologia zehazteko. 
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EGK-k aspaldi zeukan identifikatuta LAB sindikatutik sortutako Bizilan gunea, eta bertan lantzen 

direnak planteatutako proiektuarekin bat datozela ikusita, kontaktua egin zen haiekin. Beste 

aldetik, CCOO Gazteak sindikatuarekin mantentzen den lan-harremana dela eta, horrelako 

formakuntza bat eskaintzeko eragile aproposa zela antzeman zen ere, beraz LAB eta CCOO 

Gazteak sindikatuen eskutik eskaini ziren formakuntzak.  

 

Printzipioz bi egun ezberdinetan egitea planteatuta bazegoen ere, parte hartzea sustatu aldera 

egun bakarrean burutu zen azkenean, azaroaren 9an hain zuzen ere. Lekuari dagokionez, Egia 

auzoko Teila fabrikan eraman zen aurrera, elkarlanean ekiteko eta konektatzeko sortutako 

espazioan, EGKrentzat berrian dena, baina aukera ezberdinak eskaintzen dituena.  

 

 

 

EGKren inguruko aurkezpena egin ondoren, formakuntzei ekin zitzaien. LAB sindikatua hasi zen, 

eta ondoren CCOO Gazteak-eko kideak jarraitu zuten. Holakoak izan ziren modu dinamiko 

batean eta proiektatutako aurkezpenekin landu ziren gaiak:  

- Enpleguko gaurko testuingurua eta egoera ezberdinak (kontratu prekarioak, praktika 

kontratuak, formazio kontratuak, bekak...)  

- Hitzarmenak, negoziazio kolektiboa  

- Sindikatuen nondik norakoak modu orokorrean, hauen funtzionamendua… 

- Langileriaren oinarrizko eskubideak (lan eskubideen gida)  

- Lan erreforma (kaleratzeak, ultra-jarduera, ondorioak..)  

- Estatalizazioa eta bertako hitzarmenak 

- Prekaritate estrukturala  

- 2008ko krisitik hona gazteen lan baldintzen eta enpleguaren ondorioak 
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Lantzea aurreikusita zeuden gaiez aparte, galderak egiteko aukera eman zen, non gazteei haien 

egoera ezberdinen aurrean zer egin daitekeen argitzeko zalantzak argitu zitzaizkien.  

 

Ebaluazioa 

  

 Landutako gaiak oso interesgarriak izan ziren eta parte hartze aktiboa sustatu zen, 

positibotzat hartzen dena.  

 Landutako gaiak oso aberasgarriak izan dira, alde batetik EGKren diskurtsoa 

osatzen jarraitzeko eta beste alde batetik gazteon ahalduntzea sustatzeko.  

 

2.7 Ikertzaile gazteak 

 

Gazte asko aritzen dira ikerketa lanetan esparru ezberdinetan. Ikerketa horiekin gizarteari egingo 

dioten ekarpenen balioa handia den bitartean haien prekaritate egoerak ohikoak dira. 

Unibertsitateetako, fundazio ezberdinen zein administrazioen bekak jasota, ordu asko ematen 

dituzte astean ikertzen baldintza kaxkarretan, aitorpen gutxiaren truke. Kolektibo osoaren 

egoera izanik, elkartzeko, kolektibizatzeko eta prekaritate egoera gizarteratzea ezinbestekotzat 

hartzen dira. Egoera hau izanda EGK-k gazte hauen egoerara hurbiltzeko ahalegina egin du, 

ezagutzeko eta lan eta bizi baldintza duinen alde egiteko.   

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Euskadiko gazte ikertzaileekin harremana sortzea, haien lan baldintza duinen alde lan egiteko 

elkarlanean.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Euskadin ikertzailetzan aritzen diren gazte taldeak eta haien lan baldintzak ezagutzea 

eta ezagutzera ematea.  

 Ikertzaile gazteen aldeko lan baldintza duinen alde egitea. 

 Hausnarketa eta elkarbanaketarako espazio bat sortzea. 



 

36 

 
 www.egk.eus  

Ramiro de Maeztu, 15 behea Autonomía, 44 behea  Andia, 11 nagusia 
           Vitoria-Gasteiz  Bilbao   Donostia 

 Honetan diharduten gazte eta eragile ezberdinak duten diskurtsoez baliatuz EGKren 

diskurtso propioa osatzea.  

 Ikertzailetzan dauden gazteei haien baldintza duinen alde egiteko taldea sortzeko 

laguntza eskaintzea. Parte hartze teknikariarekin batera kudeatzekoa. 

 

Garapena 

 

Proiektu hau burutzearen proposamena Batzorde Iraunkorretik proposatu zen. Urtearen 

hasieratik egin zen hurbilpena Euskal Herriko Ikertzaileen batzarrarekin, talde informal bat 

izanda ere, aurre-doktoretzan, doktoretzan zein post-doktoretzan dauden gazteen egoerak 

ezagutzeko aproposena ikusten zelako, indibidualki harremana sortzea baino.  

 

Ikertzaile gazteen lan-baldintzen eta lan-ordutegi luzeak direla eta, ezinezkoa izan da haiekin 

harreman estua egitea. Memento puntualetan izan da, izan ere, haien egoera prekarioa 

gizarteratzea lortu da komunikabide ezberdinen bitartez:  

 

 Maiatzak 1eko langileen Eguna dela eta Diario Vascotik egindako “Primero de Mayo, una 

fechavivaentrelosjóvenes”, erreportajean parte hartu zuen batzarreko kide batek.  

 Maiatzaren 5ean ere, EGK-ko presidentarekin batera, Radio Vitorian parte hartu zuen 

Ikertzaileen Batzarreko beste kide batek, “Losjóvenestenemosmuchoqueaportar; no 

somoselfuturo, somosel presente” elkarrizketan hain zuzen.  

 

Aurrera begira, harremana mantentzen jarraituko da helburuekin aurrera egiteko, eta ikertzaile 

gazteei ere haien lekua eskaintzeko.  

 

Ebaluazioa 

  

 Ikertzaile gazteekin harremana sortzea lortu da. 

 Haien egoera prekariatua eta lan baldintza kaxkarrak sozializatzea lortu da hainbat 

mementoetan, komunikabideen eskaera ezberdinak bideratuz.  

 Haien egoera prekarioen eta lan ordutegi luzeen ondorioz agendak koadratzerako 

momentuak zailtasunak aurkitzen dira, eta harremana zailtzen dute. 

 

https://www.diariovasco.com/economia/primero-mayo-euskadi-2021-jovenes-20210501185548-nt.html
https://www.diariovasco.com/economia/primero-mayo-euskadi-2021-jovenes-20210501185548-nt.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/8027568/consejo-juventud-los-jovenes-no-somos-futuro-somos-presente/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/8027568/consejo-juventud-los-jovenes-no-somos-futuro-somos-presente/
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2.8 Harremanak eragileekin 

 

Enpleguaren alorrean eragile askok dute zer esana. EGKrentzat funtsezkoa da eragile ezberdin 

hauekin harremanetan egotea, alde batetik, gazteen kasuan, hauen beharrak lehen eskutik 

ezagutzeko eta mahaiaren gainean jartzeko. Beste aldetik, eragile publikoekin, gazteen iritziak 

hauei transmititzeko eta erabaki publikoetan ahalik eta gehien eragiteko zubi lana eginez.  

 

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 elkarteen artean enplegua lantzen dutenekin harremana sendotzea.  

 EGK-ko proiektuetan gazte berrien parte hartzea lortzea.  

 Eskatzen duten elkarteei eta gazteei informazioa eta formakuntza eman eta elkarteei 

formakuntza eskaintzea enplegu arloan.  

 

Garapena 

 

CCOO Sindikatua-Gazteak: 

EGK-ko elkartea da, ordezkari batek enplegu eta etxebizitzaren Emantzipa..Zer? lantaldean 

parte-hartzen du. Lantaldeaz gain urtean zehar harremana mantendu da proiektu eta ekintza 

desberdinen inguruko informazioa partekatzeko.  

 

Bestetik, otsailak 22ko Emakume eta gizonen arteko soldata berdintasunaren aldeko 

nazioarteko egunean publikatutako manifestura apirilak 28ko Lan Osasunaren Nazioarteko 

Egunean publikatutako manifestura atxiki ziren. Apirilak 28ko lan osasunaren egunaz eta 

https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
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maiatzak bateko langileen egunaz baliatuz, Instagramen burututako zuzenean parte hartu zuen 

ere. Urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko Egunean publikatutako manifestura atxiki ziren. 

CCOO Gazteak-eko bi ordezkarik parte hartu zuten Ikasketak Bukatu Ostean Zer? 

Formakuntzak enplegu arloan, proiektuaren barruan haien jakintzak gazteei eskaintzen, hauen 

ahalduntzerako.  

 

EKO-ACG Acción Católica General Bizkaia: 

EGK-ko elkartea da, eta Emantzipa…Zer? lantaldean parte-hartzen du. Bestetik, apirilak 28ko Lan 

Osasunaren nazioarteko egunean publikatutako manifestura atxiki ziren.  

 

LSB-USO: 

Emantzipa…Zer? lantaldearen parte da. Urtean zehar harremana mantendu da proiektu eta 

ekintza desberdinen inguruko informazioa partekatzeko. Bestalde, otsailak 22ko Emakume eta 

Gizonen Arteko Soldata Berdintasunaren aldeko Nazioarteko Egunean publikatutako 

manifestura, apirilak 28ko Lan Osasunaren Nazioarteko Egunean publikatutako manifestura 

atxiki dira Apirilak 28ko lan osasunaren egunaz eta maiatzak bateko langileen egunaz baliatuz, 

Instagramen burututako zuzenean parte hartu zuen ere. Urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko 

Egunean publikatutako manifestura atxiki dira ere. 

 

Euzko Gaztedi-EGI 

EGK-ko kidea da eta Emantzipa…Zer? lantaldean daude, urtean zehar proiektu ezberdinak direla 

eta harremana mantendu da haiekin eta hauek ere otsailak 22ko Emakume eta Gizonen Arteko 

Soldata Berdintasunaren aldeko Nazioarteko Egunean eta urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko 

Egunean publikatutako manifestuetara atxiki dira.  

 

Gazte Abertzaleak elkartea:  

EGKren parte dira, hauek ere otsailak 22ko Emakume eta Gizonen Arteko Soldata 

Berdintasunaren aldeko Nazioarteko Egunean publikatutako manifestura atxiki ziren.    

 

Rebeldía: 

Harremanaren intentsitatea pixka bat murriztu da aurten, hala ere, Emantzipa…Zer? lantaldearen 

parte izaten jarraitzen du eta elkarlanean egon da EGKrekin hainbat proiektu ezberdin 

burutzeko. Otsailak 22ko Emakume eta Gizonen Arteko Soldata Berdintasunaren aldeko 

https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
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https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
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Nazioarteko Egunean publikatutako manifestura eta apirilak 28ko Lan Osasunaren Nazioarteko 

Egunean eta urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko Egunean publikatutako manifestuetara atxiki 

ziren. 

 

Aldarte:  

EGK-ko beste lan arloetatik harremana bazegoen haiekin aurretik, pixkanaka harreman hau 

zabaldu egin da eta enplegutik ere izan da, urtean zehar, izan ere, otsailak 22ko Emakume eta 

Gizonen Arteko Soldata Berdintasunaren aldeko Nazioarteko Egunean. 

 

LAB sindikatua: 

Harremana izan da haiekin urtean zehar hainbat mementotan, izan ere, Ikasketen Ostean Zer? 

Formakuntzak enpleguan, proiektuak burututako topaketan parte hartu zuten, sindikatu 

moduan, enplegu arloko haien jakintzak gazteei eskaintzen, hauen ahalduntzerako. Sortu zuten 

Bizilan plataforma ere oso presente egon da honetan.  

 

Pastoral Obrera – Lan Mundua:  

Harremana izan da haiekin eta apirilak 28ko Lan Osasunaren Nazioarteko Egunean eta urriak 

7ko Lan Egokiaren Nazioarteko Egunean publikatutako manifestuetara atxiki ziren. 

 

Emigrados sin fronteras:  

Harremana sortu da haiekin aurten, izan ere, Gasteizen burututako Eta...GURE emantzipazioa? 

Hiruburuan parte hartu zuten, eta urriak 7ko Lan Egokiaren Nazioarteko Egunean publikatutako 

manifestura atxiki ziren.  

 

Red Renta Básica: 

EHUn, ikasle gazteekin aurrera eramango zuten proiektu baterako gazteen ikuspuntua eskaini 

zen EGKtik. Aldi berean, harremana baliagarria izan da EGK-k Baldintzarik Gabeko Oinarrizko 

Errentaren inguruan bere diskurtsoa osatze aldera. 

 

Gasteizko udaleko gazteria saileko : 

Alaznerekin harremana sortu eta mantendu da, Gasteizko gazteen enplegu errealitatean 

sakondu aldera.  

https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
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Gasteizko Etxebizitza-Sindikatua: 

Harremana sortu da aurten Gasteizen aurrera eramandako Eta…GURE emantzipazioa? 

Hiruburuaren harira.  

 

Ebaluazioa 

  

 EGKren parte diren elkarteekin eta nahiz eta parte ez izan harremana mantentzen 

dutenekin 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.  

 Errealitate desberdinak ezagutzeko balio izan dute, baita gazteriaren datuak aztertzeko 

eta partekatzeko modu on bat bezala erabili ere.  

 EGK-k urte hauetan jasotako informazioarekin beste erakunde batzuei aholkularitza 

eman ahal izan die eta zenbait jarraipen prozesuetan EGKren iritzia islatuta gelditu izan 

da.  

 Egindako bilerak emankorrak izan dira eta harremana mantentzeko oso baliagarri 

bezala balioesten dira.  

 Hainbat bilera aurrez aurre egitea berreskuratu bada ere, asko online bidez egiten 

jarraitu da. 

 

2.9 Eguneroko lana 

 

Egunerokoan lan-arloan egin beharreko lanaz aparte,  kanpoan egin beharreko lanak ere biltzen 

dira. EGKren funtzionamendu egokia bermatze aldera eta honen helburu orokorrak lortzeko. 

Bilerak, egoitzaren kudeaketarako lanak, aholkularitza, proiektuen planifikazioa eta justifikazioa 

besteak beste. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 
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EGKren funtzionamendua bermatu beste lan arloekin elkarlanean eta urtean zehar heltzen diren 

eskaera generikoei erantzuna emanez.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Egoitzetako kudeaketa lanak egitea.  

 Hedabideekin lan egitea hauek eskatzen dutenean. 

 Gazteria Planak eta beste gazteria dokumentuen jarraipena egitea. 

 Beste lan-arloen lanaren kontrastea egitea. 

 Lantaldearen formazioan parte hartu. 

 Lan-arloarekin zerikusia duten aholkularitzak egitea. 

 Batzorde Iraunkorrarekin eta lankideekin harremana/lankidetza izan eta sustatzea. 

 Memorien eta plangintzen kudeaketa eta ebaluazioa. 

 EGKren funtzionamendurako beharrezkoak diren bileretan parte-hartzea. 

 

Garapena 

 

Hedabideak:  

Prentsa, irrati edota komunikabide ezberdinak gazteen enpleguari eta prekarizazioari buruzko 

EGKren iritzia jasotzeko harremanetan jarri direnean gai hauen inguruko elkarrizketak kudeatu, 

prestatu eta burutu dira.  

 

Txostenak aztertu:  

Beste zeregin bat, gazteen eta enplegu eta emantzipazioaren inguruko datuak jasotzen dituzten 

txostenak, zein dokumentazio ezberdinak aztertzea da. Enpleguaren, merkatuaren eta 

emantzipazioaren datuak aldakorrak dira eta honen gaineko informazioa eguneratua edukitzea 

garrantzitsua da.  

 

Formakuntza: 

Etengabeko formakuntza ezinbestekoa da. Hau dela eta, EGK-ko enplegu teknikariak enplegua 

eta gazteriarekin erlazionaturiko hainbat jardunalditan izan da. Hala nola:  
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 El día después será..: iniziatibaren #UtopíasPosibles: ¿Cómo será el trabajo en el futuro 

de la juventud? urtarrilaren 21ean online bidez burutu zen jardunaldian izan zen. Honen 

helburua, gazteek beren ahalmen guztiak garatu ahal izango duten etorkizuna nolakoa 

izango den eztabaidatzea zen.  

 Familia Nekazaritzarako Euskadiko Batzordearen (CRAF) bilera: otsailaren 15ean burutu 

zen, online, Zoom bitartez. Honetan parte hartzen duten eragile eta erakunde 

ezberdinekin honetan lantaldean aritzeko pausuak eman ziren, baita egindako lanaren 

eta helburuak lortzeko komunikazio moduen inguruan hausnartu zen ere. 

 Genero-ikuspegidun lan-osasuneko eta lan balditzen aurrerapenak jardunaldia: 

Emakunde, Eusko Jaurlaritza eta Osalanen arteko otsailaren 25en egindako online 

jardunaldietan parte hartu zen. Enplegua eta lan osasuna landu zen genero perspektiba 

batetik. 

 

 

 Lets’Mintza: Hablemos de loscuidados: Zaintzen inguruko hitzaldian egon zen, 

martxoaren 29an, Zaintzen Plaza proiekturako harremanak eta ideiak lortu aldera. 

 Laneko arriskuen prebentzioaren esparru juridiko arauemailea 4.0 industrian: apirilaren 

14an, Osalanek antolatutako jardunaldian parte hartu zen. 

 CCOOeko Laneko osasunaren batzarra. Apirilaren 27an aurrera eraman zuten laneko 

osasunaren inguruko batzarrean; prekaritatearen aurka immunizatuta online parte hartu 

zen. 

 Enplegu foroaren bilera: ekainaren 16an Gasteizko Eusko Jaurlaritzaren Areto Nagusian 

(Euskaldun Berria aretoan) burututakoan, modu birtualean parte hartu zen. 2030erako 

Enpleguaren Euskal Estrategiaren aurkezpena, Lanbide Hobetzen eta Euskal Enplegu 

Sistemaren Legea tratatu ziren bertan.  

 Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu plana: Plana aurkezteko ekitaldia jarraitu zen 

Youtube plataformaren bitartez, ekainaren 21ean.  

 Laneko seguratasun eta osasunaren Fundación San Prudencio-ren XXI Biltzarra: Osasun 

emozionala eta ziberpsikologia: ekintza proposamenak. Europa Jauregian burutu zen 

azaroaren 10ean.  
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 Enpleguaren IV. kongresua. Enplegu inklusiboa eta kalitatezkoa kontratu sozial berri 

baterako sortutakoa  Eusko Jaurlaritzaren eta Lanbideren eskutik, Europa jauregian 

burutu zen azaroaren 15 eta 16an.  

 

 

Beste lan-arloekin lankidetza: 

EGK-ko eguneroko lana aurrera eramateko ezinbestekoa da talde osoko eta beraz arlo 

ezberdinetako arduradunen lana. Modu zuzenean edo zeharkako moduan lan arlo propioan zein 

beste arloetan gauzatzen diren ekimenen berri izatea ere. Talde teknikoaren koordinazioa 

jarraitua da, lan-arloen artean proposamenei baliagarriak diren balorazioak emanez, ekintzetan 

parte hartu eta elkarlanean arituz.  

 

Jarraipen bilerak: 

Jarraipen bilerak lantalde teknikoak burutzen ditu astero Skypen bidez, baita fisikoki EGK-ko 

bulegoetan. Honetaz gain Batzorde Iraunkorrarekin ere egin dira bilerak.  

 

Plangintza: 

Urteko plangintza urte hasieran prestatu da, urtero bezala. 
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Memoria: 

Urte erdiko memoria prestatu da, urtarriletik ekainera bitartean burututako lanarekin. Eta baita 

urte bukaerarako memoria ezberdinak ere.  

 

Egoitzako kudeaketa lanak:  

Bulegoa eta materiala zaindu eta txukun mantendu, telefonoa artatu, bulegoko mantenuaz 

arduratu (informatika, argiketaria, su-itzalgailuaren mantenua, etab). 

Urriaren 18an, eraikinean gertatutako ur-ihes baten ondorioz, Gasteizko bulegoa urak hartu 

zuen, beraz, ustekabea kudeatzeko egin beharrekoak burutu dira ere.  

 

Ebaluazioa 

 

 EGK-ko enplegu diskurtsoa ondo oinarrituta dago eta aberastu da, administrazioek gero 

eta gehiago hartzen dute kontutan. Hedabideak EGKrengana jotzeak ere landutako 

diskurtsoak garrantzia duela adierazten du, aldi berean, bere oihartzuna handitzea 

laguntzen dutelarik. 

 

 

3. HEZKUNTZA 

3.1 HEZKUNTZA EZ-FORMALA 

 

3.1.1 Hezkuntza ez formaleko taldeekin koordinazioa 

 

Astialdi munduko elkarte eta eragile ezberdinen elkarlanerako gunea izan nahi du EGK-k. 

Euskadiko Astialdiaren garapena bultzatzea du helburu, elkarteen arteko koordinazio eta 

bitartekaritza, ekimenen oinarrizko aholkularitza, taldeen 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. Premiak zein beharrak identifikatu eta hauei erantzun bat ematerako bidean 

akonpainamendu lana da egin da zentzu honetan, aholkularitzaren bitartez.  
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Behar edota gai zein bideak mementoko eta tokian tokiko errealitatera egokitzen dira. Lanketa 

berezitu hauez gain, lurralde guztiei eragiten dieten kontuetarako ordea, elkarlanean eta 

espazioa partekatuz lantzen dira gaiak, esaterako legedi kontuetan, kualifikazioak ebaluatzerako 

orduan, praktikaldien baldintzak jorratzean… 

 

Ikuspegi orokor baten bitartez, sektore honeta existitzen diren erronka eta zereginak identifikatu 

eta administrazioari helarazten zaizkio egiten den lana balioan jarriz eta honi ikusgarritasun bat 

eman nahian. 

 

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA:  

Astialdi hezkuntzari eta honetan lan egiten duten eragileei aintzatespena, balioa eta 

ikusgarritasuna ematea.  

 

HELBURU ZEHATZAK:  

 Astialdi hezkuntzako taldeei aholkularitza-zerbitzua eskaintzea, hala eskatzen badute.  

 Astialdi hezkuntzaren inguruan sortzen diren proiektuak eta eztabaidak koordinatzea. 

Proposamenak eta aldarrikapenak administrazioei helaraztea eta honek eskatzen dituen 

eguneroko kudeaketak egitea (deialdiak, aktak...)  

 Astialdi hezkuntzako taldeen egoera, hobekuntza eta eraginkortasuna etengabe eta 

modu jarraituan ebaluatzea. 

 

Garapena 

 

Ekintzak eta funtzioak: 

Aurreko urteaz geroztik, EAEn mailan antolatuta dauden astialdi munduko elkarte desberdinekin 

lan jarraitua egin da urte honetan ere. Batez ere, aurreko bi urteetan abiatutako harreman 

berrien eta saretze prozesutik, harreman sare hau finkatzea izan da 2021erako  ezarritako 

helburuetako bat eta hein handi batean honako funtzio hau lortu edo eman da. 
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Taldeei modu eraginkor batean erantzutea lortu da, egindako eskaera eta deialdietara beraien 

jardunarentzako baliagarriak izango diren tresnak eskainiz, besteak beste, aholkularitza 

telematikoaren tresna baliatuz.  

 

Hezkuntza lan arloaren  baitan, desberdinak dira hezkuntza ez formalean aurrera eraman izan 

diren lan edo ekintzak urtean zehar, hona hemen hauek sektorialki edo blokeka garatuta: 

 

Aholkularitza eta harremanak: 

Aurten, astialdi elkarteekin bilera telematikoak egin dira batez ere, pandemiaren eta osasun 

egoeraren ondorioz tresna berrietara egokitua dagoelarik jarduna, oro har. 

 

Hauetan, honako gaiak landu dira: astialdi taldeek udara begira dituzten baldintza eta neurrien 

kudeaketa eta ekarpen prozesua (administrazioarekin zubi lana eskaintze aldera), eskoletako 

eskaintza, ikastaroak zein udako espazioen zabalpena eta proiekzioa, udaleku ireki edota itxiak 

zein bestelako egonaldi eta ekintza batzuk, besteak beste. Begirale eta zuzendari ikastaroen 

jarraipena egin da batez ere, aurreko urteetan bezala, eta bereziki protokolo kontuetan 

zalantzak sortu direnean aholkularitza zuzena eraman da aurrera foroko kideen artean EGKtik, 

banaka zein taldean.  

 

Honen haritik, urteroko gaiez gain ere, existitzen diren eta talde desberdinek dauzkaten 

eguneroko ardurak partekatzeko espazioa izan da. 

 

Honez gain,  administrazioetako kideekin biltzeak eta egonkortasun batekin zein elkar ezagutuz 

funtzionatzeak sare bat sortzen du, zeinen baitan ideia berri edo zalantza ugari ateratzen diren. 

Gainera, orain sakonduko den gaiari helduz, administrazioa eta elkarteen arteko zubia praktikan 

garatu da 2021ean hein handi batean, betiere harreman hori sendotzeko eta hurbil mantentzeko 

ahalegina biderkatzeko asmoz, kontuan izanik, zentzu honetan oraindik ere lan asko dagoela 

egiteko. 

 

2021ean, eskola eta talde desberdinek EGKren espazioak elkarrekintzarako eta bakoitzaren 

egoera partekatzeko baliatu dituzte, taldeen arteko ezagutza sustatu eta handitu delarik maila 

batean. 
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Bitartekaritza: 

Orokorrean, dauden beharrak eta ardurak mahai gaineratu dira, guztion artean erantzunak 

lortze aldera. Gazteen memento honetako egoerari erreparatuz, bileraren asmoak azaldu dira 

elkargune honetan batik bat. Elkarlanerako asmoa eta honen baitan pausoak ematen hasteko 

nondik norakoak ere argitu dira, aurrerago ere jarraipen bat izan dezan piztutako harreman eta 

aldebiko elkarlan honek. Ostean, elkarlanerako proposamen eta ekarpen jasotze bat egin da 

elkarteen mementoko egoeraren erronda baten bidez. Honako gaietan sakondu da bereziki: 

Zeintzuk dira taldeen beharrak? Zein esparrutan eman ahal zaio bultzada astialdiko egitekoari? 

Nola islatu daiteke jada burutzen eta egiten den lana? Boluntariotzan, astialdiko espazio eta 

taldeetan... Talde bakoitzak, bere mementoko egoera esposatu du: zer egiten ari diren momentu 

honetan, nola dauden talde-osasun aldetik, aurrera begira zein lan dagoen egiteko... 

 

Ebaluazioa 

 

 Orokorrean, astialdi elkarteekin aurten harremana asko sendotu da aspektu batzuetan: 

izan ere, pandemiak zerbait irakatsi badu, elkar zaintzea eta harremanak modu jakin 

batean bermatzeko beharra izan da. Bereziki mementoko egoerak eragindako lanak eta 

erantzuteko beharrak izan dira esku artean izandako lanak eta astialdi taldeen 

harremana bera ere sendotzea eta egonkortzea, besteak beste. Harremanak sortuta 

egoteak lan hori erraztea ahalbidetu du, hein handi batean administrazioarekin ere. 

Zentzu horretan, une orotan mantendu da harreman zuzena elkarteekin, hauen ardura 

eta beharrei erantzuteko asmoz, aurrez aurre zein telematikoki. Dauden aliantzekin 

lanean jarraitzea da aurrera begira asmoa ere.  

 Urte berezia izan den arren, astialdi taldeen sareari bere garrantzia, balioa eta 

erabilgarritasuna eman nahi izan zaio eta bide horretan, honen difusioan eta proiekzioan 

nahi da aurrerantzean ere sakondu. Proposamen berriak ere mahai gainean daude eta 

hori oso positiboki balioesten da taldeen aldetik EGK-k ematen dien laguntza aintzat 

hartzen delako. 

 Taldeekin bitartekaritza jarduna egiten jarraitzeaz gain, honek taldeengan itzulpen erreal 

bat hartzea nahi da, eta helarazitako eskaera zein beharrei erantzutea du helburu 

harreman eta koordinazio lan guzti honek, taldeen eguneroko lana errazte aldera. 
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 Taldeen, EGKren eta eragile desberdinen elkarlanerako aukerak kontuan hartuz, aurrera 

begira ere elkar-eragin eta laguntzen jarraitzeko asmoan berretsi dira alde guztiak.  

 

3.1.2 Astialdiko Ikastaroen kanpaina 

 

Astialdiko ikastaroen eskaintzaren gaineko nondik norakoak pertsona gazteei helarazteko, 

urtero bezala, informazio kanpaina bat eraman da aurrera aurten ere. 2021ean zehar, modu 

desberdin batean eman da, izan ere, pandemia hasi zenetik izandako ezegonkortasunek maila 

batean lan hau moldatzea ere eskatu dute, baita eskolen erritmoak errealitatera egokitzera ere.  

 

Proiektu honetan bereziki, eskaintzen den informazio espezifikoa jasotzeaz gain, EAEko eskola 

bakoitzaren harremanetarako bideak eskaini dira, kontaktu zerrenda baten bidez aurkitu ahal 

izateko modu errazean edozein gaztek. Hau, informazioa modu ordenatu, heldugarri zein 

erakargarrian bilduta egon dadin gauzatu da. Gainera, ikastaroen zabalpenari dagokionean beste 

bide batzuetatik garatzen den aholkularitza ere eman da, esaterako telefono bidez edo emailez 

eskaintzen dena, bidean sortzen diren zalantza eta beharrei erantzuteko asmoz. Honako honek,  

bide zuzenago bat gazteen eskura jartzeko aukera eman du, zehaztapen guztiekin komunikazio 

kanal arin bat beharra duten pertsonen eskura jarriz eta lana errazteko asmoz 

 

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA:  

EAEko ikastaroen berri ematea.  

 

HELBURU ZEHATZAK:  

 Astialdiko ikastaroen eskaintza sare sozialen bidez jasotzea.  

 Elkarteak eta astialdiko eskolak ezagutzera ematea.  

 Zuzeneko aholkularitza sistematizatzea eta erraztea. 

 

 

 

Garapena 
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Aurten ere, aholkularitza pertsonalizatua bultzatzeari begira egindako lanak emaitzak eman ditu. 

Hainbat izan dira, informazio eske idatzi edo deitu duten nerabe eta gazteak. Zentzu horretan, 

triptiko antzekoa den euskarri batean bildu da jasotako eskaintza guztia, modu eraginkor eta 

erakargarrian zabaltzeko.  

 

 

 

Guztira, zortzi eskolen informazioa batu eta ordenatu da, aholkularitzara bideratzeko ostean. 

Zentzu horretan, lurraldeei ere erreparatu zaie, eta eskaintzak oreka bat izan dezan bermatu, 

deitzen duen gaztearen lurraldearen arabera erantzun bat edo beste eman ahal izateari begira. 

 

Ebaluazioa 

 

 Esan behar da, pandemiaren eraginez sortutako egoera eta paradigma berriek, 

aurreikusitako data eta denborak aldatzeko gaitasuna dutela egun. Hau hala, eskolak 

ere moldatzeko gaitasun horretan trebatu dira. 2021ean, aurreikusitakoa baino 

beranduago egin da kanpainaren diseinua, baina bere horretan eta egungo egoerekin 

aurrera ateratzeak berak balio handia hartzen du. Alde honetatik, egoera naturalago eta 

pandemiatik kanpoko batean denbora gehiagoz zabalduko litzateke kanpaina. Gauzak 

horrela, eskolek egindako esfortzua azpimarratu behar da, eskaintza txukun bat 

ateratzeari begira batez ere, gertukoa eta lehengora ahalik eta gehien hurbiltzen dena, 

betiere gomendio eta neurri berezituak aintzat hartuz. 
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 Bestalde, aholkularitza ugari bideratu dira EGKtik telefonoz zein emailez. Eskolengana 

iristeko bidea, erraztu egin da eta bide honek EAEko eskaintzadun eskolekin zuzenean 

harremanetan jartzeko aukerak handitu ditu gazte eta nerabeengan: kontakturako 

zenbakia, helbide elektronikoa edota aurrez eskoletako arduradunek ahalbidetutako 

informazioa eskainiaz (datak, prezioak..). 

 Sortutako tresnak, eskaintza desberdinen artean balorazio bat egin eta konparaketa 

baten ostean erabakitzeko aukera ematen duela baloratu eta jaso da hartzaileen aldetik. 

Orokorrean, eta aurrera begira ere helburua eskaintza handitzen den heinean zabalpean 

bera ere handitzea eta egoerara egokitzea izango da.  

 

 

3.1.3 Udako kanpaina 

 

Astialdian boluntario gazteek antolatutako udako ekintzen ezaguera eta zabalpena helburu 

duen kanpaina da honakoa. Bertan, EGKren baitan lan egiten duten eragileez gain, EAEko 

edozein astialdi talderen ekintzen zabalpena burutzen da ahalik eta informazio bilketa eta 

zabalpen osatuena sortzeko. Aurten ere udako eskaintza hau zabaldu da. Online zabalpenaz 

aparte, gainera, kanpainaren nondik norakoak jasotzeko aholkularitza zerbitzu zuzena jasotzeko 

edo izateko aukera egon da. 

 

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRAK: 

- Astialdi taldeek udan antolatzen dituzten ekintzak eta hauen eskaintza desberdinak 

jasotzea, antolatzea eta gizarteratzea. 

 

Garapena 

 

Arloko talde, eragile eta federazioek 2021. urtean egindako lana azpimarratzeko, aurrerago ere 

azalduko den kanpaina bat jarri da martxan urte honetan. Dinamika horrekin, batez ere, babesa 

eman nahi izan zaie lanean diharduten begirale, zuzendari, boluntario edo beste funtziodun 

gazteei. Gizarte eraldaketarako eta udan, batez ere, haur eta nerabeekin ekintzen garapenean 

egoteko egindako lana azpimarratu nahi izan da urte honetan.  
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Honen bitartez, ekintzen garapenean ere jarri nahi izan da fokua EGKn eta hauek nola ematen 

dabiltzan informatu.  Astialdi talde eta eragileen berri jakin nahi izan da eta horretarako haiekin 

egin da jarraipena: aurreikuspenak, egoera eta moldaketa berriak, eskaintzen nondik norakoak… 

Orokorrean, taldeak gogotsu aurkitu dira aurreko urteko egoerarekin alderatuz, eta beraien 

artean ezagutu zein saretzeko tresnak jarri nahi izan dira EGKtik.  

 

Ibilbide honetan, babes eta prebentzio protokolo zein neurriak komentatzeko bideak ere jarri 

dira, telematikoki egoera berezituen berri eman eta momentuko beharrak identifikatzeari begira. 

Gazteria Zuzendaritzarekin elkarlanean, osasun agindu eta neurriei ekarpena egin zaie gainera, 

beste urte batez, hauek kontuan hartu eta jarraibideetan txertatzea lortu delarik kasu batzuetan.  

 

Ebaluazioa 

 

 Aurrera begira, ideia baden arren talde guztien eskaintza espezifikoa biltzea, 

2021ean kanpaina oso orokor baten bidez gazte eta nerabeen lanaren balioa ekarri 

nahi izan da mahai gainera EGKtik.  

 Gazteen egoeraren desitxuratzea nabarmena izan da azken urtean eta pandemia 

egoera zein osasun egoera berriak sortutako iruditegietatik haratago lanean dabilen 

belaunaldi baten isla izan dira udako ekintzak 2021. urte honetan. Horregatik, eta 

egoera horretatik abiatuz, hausnarketa fokua gazteen garrantzian jarri nahi izan da, 

gazte horiek gabe ez litzatekeelako posible izango hezkuntza ez formaleko 

eremuan udan hainbat eta hainbat eskaintza eta ekitaldi izatea haur eta nerabeei 

bideratuta.  

 Orokorrean, taldeentzako urte nahasia izan den arren, modu batera edo bestera 

lortu da ekintzei eutsi eta udako kanpaina aurrera eramatea, egon diren oztopoen 

aurrean taldeak moldatu eta lanean oso arduratsu jardun direlarik.  

 

3.1.4 Hezkuntza ez formaleko lantaldea 

 

Hainbat pertsona boluntario gaztek lan handia egiten dute urte osoan zehar gizartearentzako 

proiektu eta ekintza aberasgarriak aurrera eramanez. Hezkuntza ez formaleko lanketak gizartera 
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zabaltzeko helburuarekin eta gazteek honen baitan hartzen duten paperaz zein arduraz 

hausnartzeko, aurten ere hausnarketarako espazioa zabaldu da EGKtik. 

 

EGKtik lan hau balioan jartzeko helburuarekin protagonista gazteekin saretze bat eman eta 

elkarren arteko harremana indartu da. Hirugarren sektorean lanean aritzen diren elkarte eta 

eragileen aitorpena egin nahi da gainera honekin batera, gaiari behar duen tokia emanez eta lan 

hau, egunerokotasunean oinarrituta ikusgarri eginez. Zentzu honetan, aurreko urteetan 

egindako boluntariotzaren inguruko esperientzia eta ondorioak jaso eta hauek zabalduko dira, 

esaterako, gazteen arteko sarea indartzeko asmoz.  

 

Egindako lanari balioa atera eta aitortza bat emanez gazte sektoreari zuzendutako mezuak 

garatu eta zabaltzea bilatzen da saretzearen bitartez, bereziki: hezkuntza prozesu hauen baitan 

oinarritutako iritziak bilduz eta partekatuz, betiere hezkuntza ez formalaren ikuspegitik.  

 

Gai hau egunerokotasunean lantzeaz eta ikusarazteko jarduna burutzeaz gain, egun konkretuen 

balioa ere presente izan da. Beste behin ere, mota honetako lanketak, ospakizunez gain 

aldarrikapenen bitartez zabaldu  dira eta sortzen doazen dinamika desberdinetan parte-hartze 

aktiboa burutuko da aurrerantzean ere. 

 

 

 

 

 

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA:  

Hirugarren sektorean lanean aritzen diren norbanako gazte zein EAEko elkarte eta eragileen 

aitorpena burutzea.  

 

HELBURU ZEHATZAK:  

- Gazteek hezkuntza ez formalean duten papera balioestea.  
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- Aurreko urteko lanketa eta dinamiketan garatutako diskurtsoa ezagutzera ematea eta 

zabaltzea, gazte subjektua erdigunean jarriz.  

- Astialdiko eragile zein elkarte boluntarioei protagonismoa ematea.  

- Boluntariotzaren grina piztea.  

- Abenduaren 5a, Nazioarteko Boluntariotza Eguna, gizarteratzea.  

 

Garapena  

 

Espazio honen baitan, eta bertako eragileengandik 

edanda, esaterako 2021eko udako udalekuak 

aurrera eramateko Gobernuaren aginduari 

ekarpenak egiteko bilera telematikoak egin dira, 

zeinetan EAEko astialdi elkarteek parte hartu duten. 

Honetatik, txosten bat helarazi zaio urte honetan 

gobernuari, taldeen iritzi eta ardurak kontuan 

izateko asmoz eta hauen ekarpenek itzulpen 

praktiko bat zein espazio bat izan dezaten.   

 

Azken urteotan praktikaldiei buruzko edota begirale zein astialdiko zuzendari prestakuntzei 

buruzko informazioa biltzen eta partekatzen ere ibili da EGK, besteak beste. Gainera, 

konkretuago esateko urte honetan bereziki gazteen 

udako jardunari egin zaio erreferentzia, kanpaina 

konkretu baten bidez eta pandemia egoeratik 

abiatutako hausnarketatik,  gazteen paperari 

erdigunea emanez. 

 

Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna 2021: 

Gazte boluntarioen saretzearen bitartez, EGKtik 

diskurtso bat plazaratu da 2021ean, hauen eskubide 

eta beharrei erreferentzia eginez.  Konkretuki, gazte 

boluntarioei balioa emateko eskabidea egin da. 

Aldarrikatu da, batetik, belaunaldi bezala gizartean 

gazte boluntarioek duten paperari ikusgarritasun handiagoa eman behar zaiola, eta bestetik, 
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eguneroko jardunean izan beharreko baldintza duinen bermea. Izan ere, belaunaldi baten 

inplikazioa, itzalpean ikusten da sarritan eta pandemia egoeran ere balioan jartze hau 

adierazteko beharra egon da: non eta zenbat parte hartzen duten gazteek islatzeko beharra 

zehatzago. 

 

Horretarako gainera, gogora ekarri nahi izan dira aurretik ere lurralde desberdinetako gazteen 

iritzietatik abiatuta egindako hausnarketak eta hurrengo manifestu honetako gako zerrendan 

berretsi da EGK: https://egk.eus/wp-content/uploads/2020/12/manifestua-boluntariotza-

2020.pdf 

 

Urterik urte hau eguneratu eta momentuko gazte boluntarioen egoera aintzat hartzea da 

asmoa, hauen ahotsa entzun eta proposamen zehatzei heltze aldera. Egindako hausnarketa 

sorta beraz, aldakorra eta moldagarria izango da mementoko errealitatera, betiere erdigunean 

gazte boluntarioen protagonismoa jarriz. 

 

Ebaluazioa 

 

 Testuinguru zehatz eta jakin bat partekatzen duten gazteak saretzeak berebiziko 

garrantzia hartzen du egoera hain aldakorrak eta ezegonkorrak bizi diren une honetan. 

Batik bat, eta bereziki, boluntariotzaren munduan ematen dabiltzan aldaketa eta 

egoeraren konplexutasunari lotutako behar berriak identifikatzea da ideia, gazteekin hitz 

egin eta unean uneko premiekin erantzunak elkarrekin bilatzeko oinarria jartzea.  

 Saretzearen taktika baliatuz, tresna desberdinak jorratu izan dira ikusgarritasunaren eta 

gazteek hitza hartzeko bide horretan, eta ariketa honek gizarte osoari eragiten dio. Hein 

handi batean, subjektu bezala ahotsa hartzeari begira eman dira proiektu honen 

barruan eta arlo desberdinen baitan aurrera urratsak. Erabaki orokorretan eragitea eta 

diskurtso zein hausnarketa zabaltze mailan aurreratzea izan dira lorpen nagusiak 

aspektu honetan. 

 Gainera, ezin daiteke ahaztu etengabe talde zein elkarte berriak sortzen doazela (hauek 

askotariko motatakoak izanik) eta beraien behar zein jarduna eguneratuta izan behar 

duela EGK-k. Zehatzago esanda, honek identifikazio eta harreman lan bat eskatzen du: 

informazioa bilatu eta eguneratu, talde berriekin harremanak egin zein hauen eboluzioa 

edo ezaugarriak ezagutzea. Urte honetan bukatu ez den lan bat izan da hau, gazteen 

https://egk.eus/wp-content/uploads/2020/12/manifestua-boluntariotza-2020.pdf
https://egk.eus/wp-content/uploads/2020/12/manifestua-boluntariotza-2020.pdf


 

55 

 
 www.egk.eus  

Ramiro de Maeztu, 15 behea Autonomía, 44 behea  Andia, 11 nagusia 
           Vitoria-Gasteiz  Bilbao   Donostia 

egoera desberdinei erantzuteko eta hauek eguneroko agendan zein administrazio 

desberdinekin egunean jartzeko balio izango dutelarik.  

 

3.1.5 Hezkidetzaren lanketa 

 

Proiektu hau Berdintasun lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako  6.6 atalean  azalduko 

da dago sakonago. 

 

3.1.6 Mugen mugetatik #ikusgaitezen: gazte migratzaileekin etorkizunera 

 

Proiektu hau Bakea eta Bizikidetzako lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 5.2 atalean 

azalduko da dago sakonago. 

 

3.2 HEZKUNTZA FORMALA 

 

3.2.1 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 gunea da. Hauekin batera hezkuntza arloko gaiak eztabaidatu eta elkarren 

arteko adostasunean oinarritutako proposamenak lantzeaz gain, hezkuntza arloko proiektuak 

zein dinamika zehatzen inguruko iritziak plazaratzen dira.  

 

Hezkuntza lan-arlotik harremana eta elkarlana sortzeaz gain, elkargune horren bitartez 

hezkuntza arloko administrazioari proposamen zehatzak helaraztea da helburua gazteen 

egoeraren berri emateko eta dauden neurri zein araudiei ekarpenak egiteko.  

 

Garapena 

 

Alde batetik, Ikasle Kontseiluarekin parez-pare zabaldu diren elkarlanerako bideak indartu dira 

aurten, izan ere, elkarlan hori praktikara eramateko tartea izan da 2021ekoa.Bereziki, kontseilua 

bezalako errepresentazio organo honekin loturak indartu dira egunerokoan. 
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Elkarlanerako hitzarmen bati buruz jarduten hasteaz aparte, kontseilu bakoitzak lantzen dituen 

gaien etengabeko informazio elkartrukea egon da zentzu honetan aurten: ikasturteko erronkak, 

unibertsitateko ikasleen premiak, kanpusen araberako lanketa zehatzak… Hainbat izan dira 

aurrera eramandako eta elkar komunikatuz elikatutako adierazleak. Urtean zenbait bilera finko 

jarri dira eta aurreikusten da aurrera begira ere hala izatea: jarraipenerako. Hala ere, agertzen 

doazen eta eguneroko agenda politiko zein mediatikoa markatzen duten gaien araberako 

etengabeko komunikazio kanalak ere irekitan izan dira bi aldeetatik. 

 

Konkretuki, diskurtso mailan egin ahal zaio erreferentzia atal honi, asko garatu baita hezkuntza 

formalean eta gazte zein ikasleon aldetik gaiak lantzeko potentzialitatea Ikasle Kontseilutik eta 

EGK bidelagun izan dute momentu oro. 

 

 

 

Administrazioarengana iristeko zenbait ahalegin ere egin dira elkarren indarrak batuz eta EGK-k 

praktikara eraman du ikasle hauen ahotsa entzun eta espazioa ematearen ibilbidea.  

Gainera, ondorengo ikasle talde hauekin ere indartu dira harremanak urte honetan zehar: 

 IKAMA (Ikasleria Martxan) 

 Ikasle Sindikatua 

 Gazte Moreak 
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Ebaluazioa 

 

 Elkargune izateari begira, eragileekin harremanak egin diren arren (biren bitartez 

esaterako) bilera konkretuetatik haratagoko hausnarketa gune edo espazioa 

egonkortzea beharrezkoa da eta horretarako plan bat izatea positiboa da EGKrentzat. 

Hala ere, hau gauzatzeari eta praktikara eramateari begira, urte nahasia izan da. 

Pandemiak sortutako gorabeherak ez dute behar bezala talde hau bere funtzioen 

gorengo mailara eramaten utzi eta beraz oraindik ere etxeko-lanak ugariak dira aspektu 

honetan.  

 Modu batera edo bestera, EGKtik aurten ere ikasleen interesei erantzutea lortu da, maila 

kualitatiboan espazio desberdinetara ahots hau eramanda: Eusko Legebiltzarrera, 

Eskola Kontseilura, Eusko Ikaskuntzako lantaldeetara zein medio edo komunikazio kanal 

desberdinetara.  

 Egindako lana aurrera urrats bat da EGK-k hezkuntzan diskurtso eguneratua eta garatua 

izan dezan eta bide interesgarria dago oraindik aurretik saretzeari begira. Ikasleak 

gogotsu daude eta esan dezakegu EGKrekiko ezagutza geroz eta maila altuagoa 

lortzen, beraz hori oso garrantzitsua da motibazioa handitu eta etorkizuneko behar eta 

lanei aurrerantzean ekiteko. 

 

3.2.2 “Gazteak eta garraioa” egoeraren analisia 

 

Gipuzkoako gazteen premia eta behar garrantzitsu gisa identifikatu izan da garraioaren gaia 

aurreko urteetan zehar ere. Hori dela eta, aurreko urteetako informazio bilaketatik abiatuta 

analisiko ibilbide horrekin jarraitu da eta garraioaren egoeraren gaineko iritzi trukaketa bat eman 

da 2021ean ere. Gai honekiko gazteen iritzia entzuna izatea ahalbidetu du zentzu honetan 

proiektuak, hau konkretuki Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleen artean aurrera eraman 

delarik. Horretarako, ondorio jasotze bat egitea eta balorazioak administrazio zein elkarte 

desberdinetara helaraztea ere izan da helburuetako bat. Zentzu honetan, Gipuzkoako Garraio 

Lurralde Agintaritzarekin aurrera eraman den elkarlanaren bitartez egikaritu da honakoa.  

 

Horretarako, EGKren diskurtsoa osatzen lagunduko duten ikasle elkarteekin, kontseiluetako 

ordezkariekin eta maila indibidualean parte hartzen duten gazteekin galdetegi bat partekatu da.  

Gainera, honetarako aliantza edota eremu berriak identifikatu dira, garraioaren gaia lantzen 
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duten Gipuzkoako eta inguruko agenteekin harremanak indartuz. Hain zuzen ere, ikastetxeetara 

hurbilpen bat emateko balio izan du proiektu honek, zenbait agenteren inplikazioa eskatu 

duelarik: batik bat hezitzaileena, lan hau ikasleengana hurbiltzeari begira. 

 

Ikasle elkarte berriak arakatzea, identifikatzea eta hauekin harremanetan jartzea ere izan da 

ibilbide honetako mugarrietako bat, komunikazio kanal berriak irekitze aldera.  

 

Gehienbat, Gipuzkoan Batxilergoko eta Lanbide Heziketako mailetan ikasten duten gazteekin 

eraman da aurrera informazioaren galdeketa hau. Izan ere, hezkuntza lan-arlotik sor daitezkeen 

harreman berriei begira jarri eta horretarako baliatu nahi da lanketa hau aurrerantzean ere, 

bertan integratuz, adibidez, Lanbide Heziketan dabiltzan gazteen iritzia eta premia berezituak. 

Honen bitartez, hezkuntza arloko gazteekin sarea sortzen jarraitu eta indartu nahi da, hezkuntza 

formalean EGK-k duen eragina eta ekarpen maila handituz.  

 

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA:  

Jaso eta bildutako datuei jarraiki, erabiltzaile diren gazte eta ikasleen ahotsak entzunaraztea.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

- Gipuzkoako ikasleen (edo kanpokoak izanda Gipuzkoan ikasten dutenen) iritziak 

partekatzea eta egoerari buruzko proposamen zehatzak administrazioari helaraztea.  

- Aurretik gai honekin emandako lanketen edukiari jarraipena ematea eta informazio 

eguneratuaren zein hausnarketa partekatuaren analisi bat egitea.  

- Ikasleekin eta garraioaren eremuarekin zerikusia duten taldeekin harreman berriak sortu 

eta sarea handitu zein indartzea. 

 

Garapena 

 

Urte berezia pasa dela kontuan izanik, ikasleen egunerokoan eta bizi baldintzetan ere honek 

eragina izan duela kontuan hartu behar da. Azterketa baten bitartez, zuzenean eragiten dien 

problematikei erreparatu eta egun bizi den egoerari buruz hausnartu da.  
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Bide honetan, tokiko errealitateari eta beraz Gipuzkoako lurraldeari egin nahi izan zaio 

erreferentzia. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin elkarlanean eman den proiektu 

bat izan da honakoa, non bai EGKren beharrak eta bai eta Agintaritzarenak mahai gainean jarriz 

baloratu den egoera. Horretarako, galdetegi bat baliatu da, aspektu desberdinetatik analisia 

osatzeko asmoz.  

 

Honakoak izan dira, galdetegian eta ondorioetarako aztertutako aspektuak:  

 Ikasleen bizitzan ikastetxe zentrora joateak zenbateko kostua sortzen duen.  

 Maiztasun eta loturak egokiak ote diren.  

 Egunerokoan sortzen diren premia orokorrak. 

 Egun existitzen diren txartel mota eta hauen nolakotasunekin adostasunik 

dagoen eta zein iritzi sortzen duen egungo prozedurak. 

 Ekarpen bereziturik eta konkreturik dagoen Gipuzkoako ikasleen garraio egoera 

hobetzera begira. 

 

Sakonago begiratu eta ulertu ahal izateko, honakoa da galdetegia ezagutzeko zabaldutako 

esteka eta bertan ageri dira galdera espezifikoak, aurretik azaldutako kontuei erantzuten 

diotenak:  https://forms.gle/mJKL7nNycWN6b28YA. 

 

Behin gako horiek bilduta, eta analisirako oinarrizko informazio batekin, Gipuzkoako Garraioaren 

Lurralde Agintaritzarekin batera, datuen xehatze eta analisi txiki bat konpartitu da, zeinak orube 

eta irakurketa komun bat izaten lagundu eta abiapuntu bat markatzen duen, aurrera begira 

edozein lanketa posible abiatzeko. 

 

Informazioaren sozializazio eta garapena izango da aurrera begirako hurrengo urratsa. 

Horretarako, bitarteko eta euskarri desberdinen bitartez egingo da lan: infografia batzuk eta 

diseinatutako zabalpen irudi batzuk, alde batetik, eta txosten orokor bat bestetik, non iritzi 

guztiak islatuko diren, titularretatik haratago ere. 

 

Gainera, parte hartu duten ikasle guztiei deskargu ariketa egitea ere behar da aurrera begira, 

oraindik orain irtenbiderik ez duten kontuei administrazio desberdinetan behar bezala bide 

https://forms.gle/mJKL7nNycWN6b28YA
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emate aldera. Beraz, iritzi jasotze honetatik abiatuz espazio desberdinetara helarazteko unea 

izango litzateke.  

 

Ebaluazioa 

 

 Harreman sare ezberdinen bitartez, aurretik izandako kontaktuak handitu izana oso 

positibotzat baloratzen da. Ikastetxe zein astialdiko elkarte desberdinetako gazteengana 

iritsi izana lorpen handia izan da; esaterako, Gazte Bulego eta bestelako espazioekin 

harreman berriak garatzea lortu da.  

 Nabarmentzekoa da, bereziki aurretik izandako harreman motetan pauso kualitatibo bat 

eman dela eta adin tarte berri batera iristeak izaera lanketa bat eman diola analisi honi. 

16-18 urte bitarteko gazte hartzaileengana heltzea lortu da, eta horrek, batez ere 

proiektu honetan, garrantzia handia hartu du. Proiektu honetan lorpen handienetako 

bat, aurrez EGK ezagutzen ez zuten ikasle berri askorengana iristea izan da. 

 Analisirako bide honek, ordea, aurrera begirako lanak ere uzten ditu, izan ere, 

proposamen eta hobetu beharreko aspektuetan lan egiteko ibilbidea badago, azterketa 

honek oraindik ere argiago markatu duenez. 

 Ikasleek haien iritziak entzunak eta balioetsiak izatea izan da batez ere proiektu honen 

zereginetako bat, eta esan daiteke hau maila batean bermatzea lortu dela.  

 Urratsa, kuantitatiboki zein kualitatiboki baloratze aldera, egia da pandemia egoerak 

bermatu ezin dituen beste modu batzuk arakatu daitezkeela oraindik ere, aurrez-

aurrekoak edota zuzenagoak. Iritzi trukaketa horrela, aurrera begira aberatsagoa izan 

daitekeela uste da, ikasgeletara hurbildu eta errealitatea bertatik bertara ezagutu zein 

entzuteko, erradiografia gero eta zabalago eta partekatuago bat lortzeari begira.  

 

3.2.3 Hezkuntza eragileak 

 

Hezkuntza, EGK-ko lan-arlo bat den heinean, eremu honetan mugitzen da naturalki lan egiten. 

Hezkuntza sistema osatzen duten egitura, instituzio eta arduradunekin harremana mantentzea 

egunerokoan presente dago beraz. Honekin batera, EGK ezagutzera emateko modu bat ere da 

harreman sare hau, arloko agente ezberdinen artean elkarlana eman dadin batez ere.  
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Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA:  

Hezkuntza sistema osatzen duten egitura, instituzio eta arduradunekin harremana sortzea eta 

EGK hezkuntza esparruan ezagutzera ematea. 

 

Garapena 

 

Zentzu honetan, EGK aurten ere saretu eta hedatu egin da hezkuntza lan arloan. Pandemia 

egoerak utzi dituen baldintzak aintzat hartuz, hein handi batean aurrera urrats kualitatiboak 

eman dira zenbait eragileren bidez.  

 

Eusko ikaskuntzarekin, elkarlaneko prozesua: 

Nagusiki, lan arlo honetan, aurten EGKtik Eusko Ikaskuntzaren prozesu baten baitan izan den 

papera azpimarratu nahi da. Etorkizunerako Euskal Herriko hezkuntza sistema, ehun zubigileen 

foroan parte hartu da aktiboki. Prozesu honetan, hartzaile baina baita ere emaile bezala jardun 

da EGK, hainbat topaketa eta jardunalditan ikasle eta gazteen iritziak bertaratzeko egindako 

lanaren bitartez.  

 

Honako txostena, esaterako, egindako lan horren adibideetako bat da, zeinetan jarraian irakurri 

ahal den bezala  gazteen zein ikasleen hausnarketa desberdinak txertatu diren: 

https://www.eusko-ikaskuntza.eus/files/galeria/files/Hezkuntza_Ehunen%20foroa%20(2021-09-

11)-emaitza%20txostena.pdf 

 

Emaitzen txosten honetan aurkitzen dira, EGK-k egindako ekarpenak ere.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eusko-ikaskuntza.eus/files/galeria/files/Hezkuntza_Ehunen%20foroa%20(2021-09-11)-emaitza%20txostena.pdf
https://www.eusko-ikaskuntza.eus/files/galeria/files/Hezkuntza_Ehunen%20foroa%20(2021-09-11)-emaitza%20txostena.pdf
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Oinherri: herri hezitzaileak proiektua ezagutzen:  

Hezkuntza lan arlotik, hainbat eragilerengana hurbildu eta hauen helburuak zein diren 

ezagutzeko tartea egon da aurten ere, konkretuki kasu honetan, OinHerri proiektuaren jarduna 

ezagutzeko eman izan dira zenbait elkarrizketa. Harreman hauek, euskal sistemaren paradigma 

osoa bere horretan analizatzeko aukerak ematen dituzte, ikasle eta gazte bezala, dauden 

ardurak identifikatu eta baita eragile desberdinen argazki bat buruan izatekoa ere.  

 

Kukulaisi. euskara eta astialdia lantzen dituen taldea: 

Pandemiaren osasun egoeraren ondorik eta baita konfinamenduan haur zein nerabeek izandako 

beharretatik sortutako elkarte honekin ere harremana hasi du aurten EGK-ko hezkuntza lan-

arloak.  

 

Honako 14 elkarte hauek batu dira Kukulaisi federaziora: Usurbilgo Noaua!, Hernaniko Dobera 

eta Euskarabentura, Ordiziako Hitzaro, Bergarako Jardun, Lasarte-Oriako Ttakun, Arrasateko 

Txatxilipurdi, Elgoibarko Izarra, Soraluzeko PilPilean, Gasteizko Geu, Getxoko Bizarra Lepoan, 

Deustuko Berbaizu, Durangoko Berbaro eta Atarrabiako Karrikaluze. Horiez gain Euskaltzaleen 

Topagunea eta Kultur Kabia aisialdiko zerbitzu enpresak ere parte hartu dute Kukulaisi 

federazioaren eraketan.  

 

EGKtik, aurrerantzean egon daitezkeen elkarlanerako aukerak identifikatuko dira eta talde 

honekin harremanetan jarraituko da urtarriletik aurrera ematea aurreikusita dagoen bilera sorta 

baten bitartez. 

 

Adikzioen Euskal Batzordea: 

Gazte bezala gai honetan EGKren inplikazioa zuzena da. Azken urteetan egindako lana 

aurkezten eta balorazioa egin duen batzorde honen parte izan da Kontseilua ere. Hainbat 

urtetan egindako lanetik, gaiarekiko diskurtso eta arduran berresten da EGK eta aurrera begira 

ere adikzioen lana jorratzeko aukerak ugariak dira. Bertan parte hartu izanak, perspektiba 

hartzea eta eragile berriekin saretzeko aukerak ekarri ditu.  

 

Eusko Legebiltzarra. Etorkizuneko euskal hezkuntza-sistemari buruzko oinarriak. 

Hezkuntza Lege berriari buruzko komisioa. Gainerako hezkuntza eragileekin batera 

egindako ekarpenak. 
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Aurten, hausnarketa ugaritatik abiatuz, EGK-k bere alea jarri dio Eusko Legebiltzarrean 

Hezkuntza hitzarmen akordioaren proposamenari.  

 

EGKren helburu nagusia gazteen iritzia hainbat espaziotara eramatea da, bereziki, erabakitze 

espazioetara. Askotan azaldu den bezala, hainbat dira jorratzen diren lan ildoak non gazteak 

parte hartzen duten gure diskurtsoa garatzen. Horrela egin da aurten eta urteetan zehar 

hezkuntza arloarekin ere.  

 

Gobernantza eredu horizontalaren baitan, gazteria inplikatuko duten dinamikak sortu behar dira. 

Protagonista gisa eta nork bere buruak  hezkuntza komunitateko parte garrantzitsutzat hartuta, 

espazio orotan zeharkako balio gisa txertatuta egon behar da ikasleen eta gazte belaunaldien 

iritzia.  

 

Ikasleek, hezkuntza-politika orokorrenetik hasi eta eskola antolaketara arte, makroenetik 

lokalenera, hitza izatea ezinbestekoa da, ikasleen presentzia gune hauetan eta gainontzeko 

intereseko parte-hartze espazioetan garrantzitsua izango da, gazteen begiradatik diseinu hauek 

aurrera eramatea. Egituretan, bete betean hartu behar dira kontuan ikasleen ahotsak, prozesu 

kolektiboen parte garrantzitsua hartuz. 

 

Horretarako, belaunaldien arteko elkarlana beharrezkoa ikusten da EGKtik espazioa bera 

aberasteko eta hezkuntza komunitatean eragina zuzena eta anitza izateko. Errealitate 

ezberdinetako eragileak parte hartzeko espazioak sortzea erantzun egokiak emateko aukera 

eskaintzen du.  Partaidetza espazioak dira hezkuntzan zein beste hainbat alorretan sustatu eta 

egokitu beharreko oinarriak gero erronkak lantzeko eta kudeatzeko, eta hori egin da aurten 

Legebiltzarrean. 

 

Hitzarmenaren oinarrietan ikasleen partaidetzan jarri da fokua eta partaidetza hau nola eman 

behar den azaldu da. Bereziki, ikaslea subjektu aktibo gisa erreferentzia egitearen beharraz aritu 

da EGK. hauek dira hezkuntza sistemarako gure partaidetzatik landutako eta identifikatutako 

erronkak:  

 Ikasleen botere kuotak handitzea, erabakien demokratizaziorako bidean. Ikasleen 

partaidetza aktiboa sustatzea egituretan eta honekin iritziaren irismena zein eragiteko 
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gaitasuna, Ikasleak hezkuntza komunitatearen subjektu aktibo gisa ulertzea eta beraz 

espazio desberdinetan ahots hau txertatzea. Horretarako, lankidetza eta elkarlanerako 

espazioak birpentsatzea eta egun dauden parte hartzerako bideak analizatzea dagokio 

hezkuntza komunitate osoari. 

 Eskola komunitatearen baitan, ikasleak erabakiguneetan egotea. 

 Hizkuntza planetan euskararen normalizazioa bermatzeko eta sakon aztertzeko 

mekanismoak sortzea eta eraginkortzea. 

 Herritar kritikoak heztean, beste kultura batzuekin elkarbizitzan eta zubiak eraikitzen 

trebatuko diren ikasleak sortzea hezkuntza sistemak.  

 Curriculumaren eta curriculum ezkutuaren bidez erreproduzitzen den errealitateaz 

hausnartzea: hezkidetzaren balioa erdigunean jartzea.  

 Euskararen presentzia eta batez ere hala ikasteko eskubidea handitzea eta bermatzea. 

 Hezkuntza eredu horizontalago bat sortzera bidean urratsak ematea. 

 Ikaslea subjektu aktibo gisa. 

 

Ebaluazioa 

 

 Harremanen ildoan, aurrera urratsak 

oso nabariak izan dira urte honetan zehar ere. 

Honek, diskurtso mailan zein praktikan 

baldintzak hobetzea dakar zuzenean.  

 EGKrekiko ezagutza eta ulerkeran, 

aurrera pausoak eman direla oso egoki 

baloratzen da hezkuntza lan arlotik eta aurrera 

begira, bide horretan jarraitzea beharrezkoa da. 

 

3.2.4 Eskola Kontseilua 

 

Aurten ere, EGK-k, Euskadiko Eskola Kontseiluan, unibertsitatekoa ez den irakaskuntzako 

programazio orokorrarekin zerikusirik duten giza eragileek parte hartzeko organo gorenean, 

parte hartu du. Bertan, EAE mailan irakaskuntza garatzen duten arau eta irakaskuntzaren 



 

65 

 
 www.egk.eus  

Ramiro de Maeztu, 15 behea Autonomía, 44 behea  Andia, 11 nagusia 
           Vitoria-Gasteiz  Bilbao   Donostia 

egoeraren gaineko txosten orokorrei ekarpenak egiten zaizkio betiere gazteen iritzia kontuan 

izanda.  

 

Gainera, honi gehitu behar zaio EGK-k duela gutxi bere hartzaile adina 16 urtetara jaitsi izana, eta 

beraz horrek duen eragina gai hauek lantzerako momentuan. Bereziki, hezkuntza formalean 

dauden 16-18 urteko eragile zein norbanakoak izango dira EGKtik proiektu honen protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA:  

Euskadiko Eskola Kontseiluko bileretan parte hartzea.  

 

HELBURU ZEHATZA:  

- Eskola Kontseiluko eztabaida eta dokumentuei ekarpenak egitea gazteen ahotsa helaraziz. 

 

Garapena 

 

2021ean, EGKtik aurretik emandako espazioetan parte hartzen jarraitu da, baina konpromisoa 

handitu ere egin da eta komisio berrietarako gazteen iritzia eramatea lortu da, erabakimen eta 

eragiteko ahalmena handitu asmoz.  
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Esan beharra dago, urte honetan Eskola Kontseiluaren baitako partaidetza asko handitu dela 

eta beraz, esaterako Hizkuntza Helburuen Batzordearen parte izatera pasatu da EGK. Bertan, 

kezka eta beharrak adierazi eta ekarpenak egiteko aukerak ugaritu dira.  

 

Gainera, Hezkuntza Hitzarmena ere landu da Eskola Kontseilutik, non Osoko Bilkuraren parte 

ere izan den EGK eta egokitutako zuzenketa desberdinen gainean bozka eta ahotsa izan duen. 

Beraz, hainbat bileraren bitartez, ikasleen hitz eta iritzia bertan egotea ahalbideratu da.  

 

Ebaluazioa 

 

 Osoko Bilkuretan parte hartzen jarraitzeaz gain, anbizioa bada EGKtik ekarpen maila eta 

eragiteko gaitasuna handitzea, baita ikasle gero eta gehiagoren ahotsa gune 

honetaraino eramatearena ere. Horretarako, bidea dago aurretik parez pare egiteko, 

norbanako zein kolektibo gisa parte har dezaten erabakigune hauetan hausnartzen 

denari buruz.  

 Aurrera begira, ekarpen eta proposamenetarako espazioak indartzea izango da EGKren 

lana, etorkizunean ere Eskola Kontseiluarekin eta honen baitan elkarlana sustatzea 

helburu izango duena.  

 

3.3 HEZKUNTZA: OROKORRA 

 

3.3.1 Hezkuntzako data garrantzitsuak 

 

Proiektu hau, egun zehatzak eta hauen esanahia balioan jartzean datza. Honakoak dira 

momentuz identifikatuta eta agendan markatuta dauden egun zehatzak hezkuntza lan arlotik:  

 

 Azaroak 17: Ikasleen Nazioarteko Eguna.  

 Abenduak 3: Aniztasun Funtzionalaren eta Euskararen Eguna. 

 Abenduak 5: Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna.  

 

Hauetan, lanketa berezitu bat egin da eta tarte bat eskaini zaie, bai barne mailan eta baita kalera 

begira edota publikoki ere.  
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Egun hauek, EGK-ko Batzorde Iraunkorraren erabakiz hartzen dira hezkuntza lan arloaren 

baitan, urtearen arabera moldatu edota mugitu daitekeelarik honako erabaki hau.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA:  

Agendan adierazitako nazioarteko egunei buruz hezkuntzaren arloan dagoen diskurtsoa 

plazaratzea eta zabaltzea.  

 

HELBURU ZEHATZA: 

 Nazioarteko egunen garrantzia gizarteratzea. 

 

Garapena 

 

Nazioarteko egunen bitartez, aurten ere pare bat konturi erantzuten saiatu da hezkuntza lan 

arloa: zein balio ematen zaie gazteei gai horren baitan? Nolakoa da egun egoera? Zeintzuk dira 

erronka eta proposamenak aurrera begira? 

 

Hirurak oinarri horren baitan garatu eta adierazi dira, ospakizunetatik haratagoko hausnarketari 

tokia emateari begira.  

 

Azaroak 17: Ikasleen Nazioarteko Eguna: 

Data hau, apropos ikusi da alde batetik aurretik ere zeuden aldarrikapenak mahai gaineratzeko, 

baina baita ere eguna berari erreferentzia toki bat emateko ere.  

 

Urte honetan, hausnarketari eguna bera nondik datorren azaltzea gehitu zaio, gazte eta ikasleen 

formakuntza handitzeari begira ildo honen baitan. Informazio erakargarri baten bitartez, ikasleek 

bereziki egun honen beraren jatorria identifikatu ahal izan dute galdera honi zuzenean erantzun 

dioten irudi bidezko infografia batzuen bidez: 

 

Gaur, azaroak 17, Ikasleen Nazioarteko Eguna da. Baina, zer da egun hau? Non du bere jatorria? 
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Gainera, aurreko urteko aldarrikapenetan eta eskaeretan ere berretsi da EGK-ko hezkuntza ez 

formaleko ildoa, izan ere, proposamen hauek ez dute galdu zuten pisua, ardura eta nolabait ezta 

aktualitatean egotea ere: 

 

 Ikasteko espazioen egokitzapena eta baliabide fisikoen bermea. 

 Garraio publikoan hobekuntza beharrak. 

 Ikasketa tasen prezioaren gaineko hausnarketa. 

 Ikasteko beken sistema birpentsatzea. 

 Ikasle pisuak arautzea eta laguntza espezifikoak.  

 Burokrazia arintzea. 

 

Abenduak 3: Aniztasun Funtzionalaren eta Euskararen Eguna: 

Egun honetan, EGKtik sortzaile eta kulturgile gazteengan jarri da arreta. Horretarako, eta 

hausnarketa plazaratzearen bitartez, sare sozialetan honako galdera bota da:  

Nola bizi duzu euskara zure egunerokoan?  

 

Galdera horri, gazte bezala erantzun behar izan zaio sare sozial jakin baten bidez eta baldintzen 

artean egon dira: 16-30 urte bitarteko parte hartzailea izatea, esaldia hizkuntza inklusiboz eta 

euskaraz idatzita egon beharra, eta Gazte Kontseilua jarraitzea, batik bat.  

 

Zentzu horretan eta lehiaketa honen bidez, pandemia urtea hain zaia egiten ari zaien kulturgile 

gazteen produktu sorta bat zozketatu da. Bi liburu eta diska bat, denak azken aldian 

argitaratutako nobedadeak, euskaraz eta gazteengandik sortuak. 

 

Abenduak 5: Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna: 

Gazte boluntarioentzako, egunerokotasunean balioa eta baldintza duinak aldarrikatzeko 

probestu da honako egun hau. EGKtik, gaurko egunean eta beste urte batez gazte belaunaldi 

bezala gizartean dagoen inplikazio eta funtzioa azpimarratu da, ezinbestean lan hau gazteen 

eskutik datorrelako maila handi batean.  

 

Hala, boluntario dabiltzan gazteen lanean ere, baldintza duinak bete daitezen eskatu da aldi 

berean. Gogora ekarri dira, aurreko urtean jasotako hainbat eskari eta proposamen, baita gazte 

boluntario bezala aurrez aurre dauden erronkei lotutakoak ere. 
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Hemen aurkituko duzue egindako hausnarketa sorta: https://egk.eus/wp-

content/uploads/2020/12/manifestua-boluntariotza-2020.pdf 

 

Honako puntu hau, zabalago azaltzen eta sakontzen da hezkuntzako 3.1.1 atalean, hain zuzen 

ere “Hezkuntza ez formaleko lantaldea” atalean eta honen jardunaren baitan kokatuz. Azken 

finean, diskurtsoa eta eguneroko praktika EGKren inguruan dauden gazteen errealitateek jartzen 

baitute.  

 

Ebaluazioa 

 

 Orokorrean, egun hauek oso funtzio jakin bat betetzen dute gizartean, eta nola ez, 

gazteengan ere hala da. Gaur egun erabiltzen diren tresna digital eta bitartekoak erabiliz, 

edukien sozializaziorako aukerak handiagoak dira eta horrela mota desberdinetako 

gazteek har dezakete parte molde desberdinen bitartez: batzuek agian maila 

indibidualagoan egingo dute eduki hau sare baten bitartez landuz eta besteek 

lantaldeko hausnarketak eta espazio konpartituen bidez egingo dute ekarpena, 

komunitatean eta kolektibo gisa. 

 Biak ala biak, ekarpena egiteko eta gai jakin baten inguruko iritzia emateko espazio izan 

dira EGKn. Proiektu honen bidez, ikusi berri da parte hartzeko moldeak aldatzen doazela 

eta horretara ere egokitu behar dela eguneroko jarduna. Heldugarritasun maila 

handitzeari begira eman behar dira datozen urratsak, informazio eta hausnarketek jende 

gehiagorengan inpaktua eta funtzioa izan dezaten.  

 Egun dauden hartzaileak handitu eta anbizioz jokatu beharko da aurrera begira 

edukiaren gaineko beste lanketa batzuk bilatzen, gazte masa edo kapa zabalago 

batengana nola iritsi bilatzeko.  

 Egia da, horrelako ariketek zerbaiten parte izatearen sentimendua lortzeko erraztasuna 

edo balioa dutela, baina haratago joan beharra dago eta gazte bezala hausnarketak 

konpartitzeko eta biderkatzeko espazio bila joan behar da EGK, gero eta gazte 

gehiagorengana iristeko gai hauen bitartez, gure egunerokotasunean baitaude hauek 

txertatuta.  

 

https://egk.eus/wp-content/uploads/2020/12/manifestua-boluntariotza-2020.pdf
https://egk.eus/wp-content/uploads/2020/12/manifestua-boluntariotza-2020.pdf
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3.3.2 Administrazioekin koordinatu 

 

Eguneroko gaiek eskatuta administrazioekin koordinazio lanak burutu: lan-saio eta bilerak, 

telefono deiak .. Hezkuntza lan-arloari dagokionez, Eusko Jaurlaritza eta EAEko aldundiak izango 

dira hartzaileak.  

 

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA:  

Administrazioekin koordinazio egoki eta egonkorra bideratu. 

 

Garapena 

 

Kasu honetan, bereziki gai nagusi bat jorratu izan da hezkuntzako koordinazio ikuspegitik:  

 

Astialdirako lehen euskal estrategia garatzeko prozesua: 

Prozesu honetan murgilduta ibili da EGK-ko hezkuntza lan arloa bete betean, izan ere, Astialdi 

Sarearekin eta baita Gazteria Zuzendaritzak gidatuta ere lan handia egin izan da urte honetan. 

Estrategia partekatu batera bidean lehen urratsak eman dira:  

 

 Lehen zirriborroa izango den dokumentua. 

 Honen gaineko ekarpenak. 

 Taldez taldekako analisi kualitatibo zein kuantitatiboa. 

 

Honen bitartez, egoeraren lehen azterketa edo argazki bat egin da momentura arte eta aurrera 

begira estrategiaren beraren garapen zein lurreratzean jarriko da fokua nagusiki. 

 

Prozesu honen baitan, EGK-k bere lan espezifikoa izan du, taldez talde kokapen ariketa bat egin 

duelarik eta bira horretan baita elkarte eta eragile, zein eskolen nahi eta premiak entzun. 

Identifikazio hori taula euskarri bitartez jaso da eta nolabaiteko inplikazioa lortu da hortik.  
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Estrategia hau taldeek haiena bezala uler eta senti dezaten lehen pausoak eman dira, aurrera 

begira plan espezifikoago eta tokian tokira egokituago bat izango duelarik honek.  

  

Ebaluazioa 

 

 Mahai gainean jarri den aukera eta proiektu berri honek, EGKren funtzioei zuzenezko 

erreferentzia eta ekarpena egiten die, izan ere, bokazioa elkarteetatik 

administrazioetarainoko ibilbidean bidelagun izatea bada, honek bete-betean egiten du 

hori. Aurrera begira, oraindik lan asko dago egiteko eta ondorioetatik errealitaterako 

soluzioetara jotzeko unea da.  

 Elkarlanak, taldeekin saretzea indartzea zein talde berriak ezagutzea eta hauekin 

sintonian jardutea ekarri ditu.  

 

3.3.3 Eguneroko lana 

 

Lan-arlo bakoitzaren lan zehatzetatik bereiz, teknikariek egoitzaren kudeaketa lanetan lagundu 

behar dute: telefonoari arreta eta deribazioa; hurbiltzen denari arreta eta deribazio zerbitzuak 

eskaini; materiala, dokumentazioa, eskutitzak, mezu elektronikoak ... 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 

 

2021ean, eguneroko jarduna ere arazorik gabe eraman da aurrera.  Aipatu behar da, zentzu 

honetan bi ekintza bereizi direla: 

 

 Egoitzen barne antolaketarako eta ber egokitzapenerako lana. 
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Egoitzetako espazioetan eman beharreko aldaketak emateko lana, non lantalde tekniko 

guztia inplikatu den eta bere lana horri bideratu dion. 

 Barne mailako hausnarketa eta formakuntzak. 

  

Ebaluazioa 

 

 Talde kohesioa eman dadin, zein ardurak hartzeko mekanismo egokiak dira hauek, 

hezkuntza lan arlotik ere oso positiboki baloratzen direnak eta maizago egikaritu 

beharko zirenak, talde harremanak sendotzeari begira barne mailan bereziki.  

 

 

 

4. PARTAIDETZA 

4.1 Aholkularitza 

 

Aholkularitza zerbitzuaren bitartez, gazte asko EGKrekin harremanetan jartzen dira,  norbanako 

zein gazte elkarte askoren zalantzak, kexak eta galderak argitzeko. Honekin batera ere, elkarte 

askoren artean EGK ezagutarazteko aukera dago, etorkizunean harremanak estutzeko.  

 

Ekimen eraginkorra izateaz gain, gazteei aholkularitza emateko gaitasunak zentzu praktikoan 

eta ulergarriagoan ematen dio. Lan hau gauzatzeko teknikari guztiak inplikatu dira.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Partaidetza arloan edo beste gairen baten gainean gazte elkarte edo norbanako batek dituen 

galderen inguruan aholkatzea eta laguntzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazte zein eragile desberdinek antolatzen dituzten hitzaldi edo ekimenen dinamizazioan 

laguntzea. 

 Partaidetza eta boluntariotza sozialaren balioa gazteen artean zabaltzea. 

 Euskadiko gazteen partaidetzaren inguruan hausnartzea. 
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 Elkarteek pandemiaren aurrean bizi duten egoeren berri izatea. 

 Pandemiaren eraginez elkarteek dituzten arazo edo beharren aurrean laguntza 

eskaintzea. 

 

Garapena 

 

Aurten, galdera asko bideratu dira EGK-ko aholkularitza zerbitzura. Teknikari guztien lanarekin, 

galdera guzti hauek argitzen saiatu dira ahal izan den heinean. Hurrengo lerroetan, lurralde 

bakoitzeko bulegora heldu diren galderak zehaztuta daude. 

 

ARABA 

Orotara, Gasteizko egoitzan 13 zalantza ezberdin jaso dira: 

1. 2021/01/26: Praktikei buruzko zalantza (gazte baten deia). 

2. 2021/02/09: Eusko Jaurlaritzaren emantzipazio laguntzen inguruko informazio eskaera 

(gazte baten mezua). 

3. 2021/02/15: Astialdia eta COVID-19aren formakuntzaren inguruko zalantzak argitzeko 

deia (gazte baten deia). 

4. 2021/03/26:Beasainen etorkizunean gazteen emantzipaziorako laguntzak jartzeko 

aholkularitza  (Beasaingo udaleko langile baten mezua). 

5. 2021/03/31: Beste herri batzuetan ematen diren alokairu laguntzen inguruko 

informazioaren kontsulta (Mutrikuko udaleko langile baten mezua). 

6. 2021/04/12: Haien elkartean dibertsitate fisikoa duten gazteen parte-hartzea sustatzeko 

laguntza eskaera (Eginaren eginez elkarteko kide baten deia). 

7. 2021/04/15: Hezkidetzaren inguruko albiste bat egiteko irudia erabiltzeko eskatuz 

(Hedabide baten deia). 

8. 2021/04/15: Beste herri batzuetan ematen diren alokairu laguntzen inguruan galdetzeko 

kontsulta (Areatzako udaleko langile baten mezua). 

9. 2021/04/28: Gaztelagun programa eta beste udalerri batzuk eskaintzen dituzten 

emantzipazio neurrien inguruko kontsulta (Arrigorriagako udaleko langile baten deia). 

10. 2021/04/29: Udalekuen inguruko zalantzak argitzeko kontsulta (guraso baten deia). 

11. 2021/04/13: Monitoretza eta boluntariotzaren inguruko zalantza (guraso baten deia). 

12. 2021/10/13: Sexu izaerako delituen ziurtagiriaren eskaeraren inguruko zalantzak 

argitzeko kontsulta (gazte baten deia). 
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13. 2021/11/08: Gazte eta herriko jubilatuak parte hartzeko elkargune edo elkarte bat 

sortzeko laguntza eskaera (Arraia – Maeztuko udaleko deia). 

 

BIZKAIA 

Urtean zehar, 30 kontsulta bideratu dira EGK-ko Bilboko bulegotik: 

1. 2021/01/14 : Gazteentzako bideratutako ekintzengandik galdezka (guraso baten deia). 

2. 2021/01/21: Delitu sexualen ziurtagiriaren eskaera (pertsona baten galdera). 

3. 2021/01/20: Bilbo inguruan ekintzak bilatzeko eskaera (emakume baten mezua). 

4. 2021/01/29: Begirale tituluaren gaineko informazioaren eskaera (gazte baten mezua). 

5. 2021/02/09: Begirale bezala lan egiteko kontsulta (gazte baten mezua). 

6. 2021/02/12: Begirale izateko informazio eskaera (gazte baten mezua) 

7. 2021/02/22: Elkarte baten estatutuen berrikuspena egiteko kontsulta (elkarteko 

arduraduna). 

8. 2021/02/24: Pandemiaren inguruko gazteen datu eskaera (unibertsitate irakasle baten 

deia). 

9. 2021/03/02: COVID-19aren gaineko protokoloen berri izateko kontsulta (astialdi elkarte 

bateko arduraduna). 

10. 2021/03/03: Begirale gisa lan egiteko kontsulta (gazte baten mezua). 

11. 2021/04/09: Begirale izateko eta lan egiteko informazio eskaera (gazte baten mezua). 

12. 2021/04/10: Praktikak egiteko elkarte aukeren kontsulta (gazte baten korreoa). 

13. 2021/04/21: Bere curriculuma helarazteko jakinarazpena (gazte baten mezu 

elektronikoa). 

14. 2021/04/21: Bere seme-alabak begirale titulua ateratzeko aukeren kontsulta (guraso 

baten deia). 

15. 2021/04/30: Udara begira egonaldiak bideratzeko hainbat punturen kontsulta (elkarte 

bateko kide baten deia). 

16. 2021/05/09: Begirale titulua ateratzeko informazioaren kontsulta (gazte baten mezua). 

17. 2021/05/11: Udan begiralea izateko informazioaren kontsulta (gazte baten mezua). 

18. 2021/05/11: Udan Bilbon begiralea izateko informazioaren kontsulta (gazte baten 

mezua). 

19. 2021/05/13: Monitoretza eta boluntariotzaren inguruko zalantzak argitzeko kontsulta 

(guraso baten deia). 
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20. 2021/05/25: Haurrentzako udako ekintzen informazioa jasotzeko kontsulta (guraso 

talde baten deia). 

21. 2021/06/11: Udalekuetan begirale izateko informazioaren kontsulta (gazte baten mezua). 

22. 2021/06/14: Aspaldi ateratako begirale titulua berreskuratzeko informazioaren kontsulta 

(gazte baten mezua). 

23. 2021/06/19: Bilbo inguruan haur / nerabeentzako ekintzak bilatzeko eskaera (guraso 

baten deia). 

24. 2021/06/21: Delitu sexualen ziurtagiriaren inguruan informazio eskaera (emakume baten 

mezua). 

25. 2021/06/24: Sexu abusuen ziurtagiriari buruzko informazio eskaera (emakume baten 

deia). 

26. 2021/06/29: Begirale tituluaren gaineko informazioa lortzeko eskaera (emakume baten 

kontsulta). 

27. 2021/07/08: Begirale bezala praktikak udan egiteko tokia bilatzeko informazio eskaera 

(gazte baten mezua). 

28. 2021/07/17: Udan lan egiteko informazio eskaera (gazte baten mezua). 

29. 2021/07/29: Begirale titulua ateratzeko informazio eskaera (gazte baten deia). 

30. 2021/09/20: Bilbon Begirale ikastaroen berri izateko informazio eskaera (gazte baten 

mezua). 

 

GIPUZKOA 

2021 urte honetan, Donostiako bulegora hurrengo 27 galderak heldu dira: 

1. 2021/01/12: Astialdi elkarte bat sortzeko prozesuan dauden duen kontsulta (Gazte talde 

bat). 

2. 2021/01/14: GFA topaketarako mapeoa egiten laguntzeko eta elkarteak gonbidatzeko 

eskaera (Agintza). 

3. 2021/01/26: Praktikei buruzko zalantzen kontsulta (hazte baten deia). 

4. 2021/02/12: EGK-ko diseinatzaile gazteen lan poltsaren informazio kontsulta (Gasteizko 

udaleko deia). 

5. 2021/02/12: Elkarte bat sortzeko aholkularitza (gazte talde bat) 

6. 2021/02/15: Gazte elkarte bat sortzeko aholkularitza (Astigarragako Udala). 

7. 2021/02/23: Pandemiaren aurrea gazteen lana balioan jartzeko bideo bat egiteko 

elkarteen informazio eskaera (elkarte baten deia). 
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8. 2021/02/24: Beraien jarduerarako gela bat lagapenean nola lortu jakite informazio 

eskaera (Darkum elkartea). 

9. 2021/03/02: Antolatuko dituzten formakuntzetarako Gipuzkoako zenbait elkarteren 

informazio eskaera (Gipuzkoako Foru Aldundia). 

10. 2021/03/02: Elkarte bezala erregistratzeko dokumentazioaren berrikuspen informazio 

eskaera  (Ikama gazte eragilea). 

11. 2021/03/24: Lan deialdiari buruzko informazioaren kontsulta (gazte baten deia). 

12. 2021/03/30: Berdintasun teknikariarekin bilera egiteko eskaera proposamena 

(Txatxilipurdi elkarteko kide baten deia). 

13. 2021/03/31: Beste herri batzuetan ematen diren alokairu laguntzen inguruko 

informazioaren kontsulta (Mutrikuko Udala) 

14. 2021/05/04: EGK Gazte Planaren zein momentutan dagoen galdetzeko kontsulta 

(Gizalde agentziako kide baten deia). 

15. 2021/06/02: Emantzipazio datu gaurkoratuen eskaera (gazte baten deia). 

16. 2021/06/02: Gazteria estrategia baterako aholkularitza eskaera (Zarauzko Udala). 

17. 2021/06/07: Gipuzkoan begirale bezala lan egiteko aukeren eskaera(gazte baten deia). 

18. 2021/06/14: Donostian lo egiteko gazte aterpetxeen aukera kontsulta (Scout elkarte bat). 

19. 2021/06/22: Gipuzkoa aterpetxeen inguruko informazio kontsulta (astialdi elkarte bat). 

20. 2021/06/23: Eusko Jaurlaritzan fidantza nola kudeatu jakiteko kontsulta (etxebizitza 

alokatu nahi duen gazte baten mezua). 

21. 2021/07/01: Donostian lo egiteko espazio publiko dauden jakiteko kontsulta( kataluniar 

Scout talde bat). 

22. 2021/07/15: Donostian lo egiteko espazio publiko dauden jakiteko kontsulta (kataluniar 

Scout talde baten deia). 

23. 2021/07/22: Euroemantzipatu txostenaren informazio eskaera (Gizarte Informazio eta 

Ikerketa Zerbitzua). 

24. 2021/08/06: Begirale tituluaren inguruko informazio eskaera (guraso baten deia). 

25. 2021/09/08: Donostian bilerak egiteko espazio publikoen inguruko informazio eskaera 

(Euskarabenturako langile bat). 

26. 2021/09/20: Gaztelagun programaren baldintza berrien inguruko kontsulta (Kale Dor 

Kayiko elkarteko kide baten deia). 

27. 2021/11/12: Etxebizitza librea erosteko laguntzen inguruko kontsulta (gazte baten deia). 
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Ikusten den bezala, oso anitzak diren elkarte zein pertsonengandik EGKra haien kezka, zalantza 

zein galderak helarazi dituzte. Galdera gehienak begirale postuko inguruko galderak izan badira 

ere, bestelako zalantzak jaso dira, hala nola, gazte elkarteen funtzionamenduari buruzkoak 

edota lan arlokoak. Partaidetzari ez dagokion kontuen inguruko zalantzak, teknikari ezberdinen 

laguntzaz bideratu dira, betiere, EGKrekin kontaktuan jartzen den orori konponbideak emanez. 

 

Ebaluazioa 

 

 2021a, aurreko urtean bezala, COVID-19aren pandemiatik eragindako urtea izan da. Hala 

ere, balorazioa positiboa da, izan ere, EGK-k, ahal izan duen neurrian, beti saiatu da 

elkarte zein pertsona guztiei erantzunak eta konponbideak ematen. EGK-k 

administrazioaren eta elkarte eta gazte pertsonen arteko zubi lanak egin ditu. 

 Orotara, 70 galdera ezberdin jaso dira urtean zehar bide ezberdinetatik. Aurreko urtean 

baino 17 gehiago izan dira. Hortaz, balorazioa oso positibotzat jotzen da. Hurrengo 

hilabeteetara begira, zerbitzu honen zabalpena eta bere funtzionamendua hobetzeko 

hausnarketa irekitzea saiatuko da partaidetza arlotik eta horrez gain, kodifikazio eta 

kuantifikazio berria abian jartzea espero da, datuak hobeto zehazteko eta ostean 

aztertzeko. 

 

4.2 EGKren 35. urteurrena 

 

Proiektu hau Presidentziarekin eta Komunikazio lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 

8.9 atalean azalduko da dago sakonago. 

 

4.3 Partaidetza plana 

 

Partaidetza arloak, EGK-k hurrengo urteetan izango duen estrategia ildoa finkatu eta sortzen ari 

diren erronken aurrean partaidetza sustatzeko plan sendo bat egikaritu nahi du. Modu honetan, 

2022rako bide berri bat zabaltzeko aukera izango da. Horrez gain, pandemiaz geroztiko 

ondorioak aztertzeko aukera izango dugu, eta oso presente izango dira parte hartzerako 

ematen ari diren forma berriak ere. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-k egungo gazteen behar eta ohituretara moldatuko den partaidetza estrategia bat 

egikaritzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGK-k parte-hartzeko zenbait molde berri bere egitea. 

 EGKren barneko partaidetzan sakontzeko tresna bat sortzea. 

 EGKn partaidetza are gehiago sustatzeko marko bat eratzea. 

 Partaidetza modu inklusibo eta parekidean sustatzeko neurriak ezartzen jarraitzea. 

 

Garapena 

2021. urtean, partaidetza planaren lehenengo hastapenak eman dira. Horien artean, partaidetza 

areagotzeko eredu eta mota ezberdinen aztertzea eta alderaketa egin da. Horrez gain, planaren 

diseinuaren lehenengo hastapenak eman dira. Horrenbestez, 2022 urtean planaren zabalpenari 

ekingo zaio. Modu honetan, EGK-ko elkarteekin zein norbanakoekin planaren itxura eta 

diseinuan parte hartzeko aukera egongo da. 

Fase ezberdinetan garatuko den planaren hedapenerako 2022a balioetsiko da. Hilabeteetan 

zehar, egitasmoaren zabalpena eta diseinuaren zehaztapenari ekingo zaio. Bukatzeko, planaren 

erredakziorako tartea izango da. 

Partaidetza planaren norabidean, dokumentuak oso kontuan izan beharko ditu boluntariotza eta 

partaidetza arloan ematen ari diren aldaketak (COVID-19aren eragina, indibidualizazioa, 

muturreko digitalizazioa, parte-hartzeko modu edo metodologia berriak…). 

Laburbilduz, EGK indartzeko balioetsi nahi da plan hau. Pandemiaren hasieraz geroztik, 

gazteriarekin harremanak mantentzea eta hauek sendotzea berebizikoa izango da, modu parte 

hartzailean, gazteriaren arteko sinergiak eta elkarlanak bultzatzeko. 
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Ebaluazioa 

 

2021a, plana martxan jartzeko urtea izaki, ebaluazio irizpideak ezarri ostean 2022an aurreikusten 

da benetan planaren ebaluazio on bat egiteko aukera. Bertan ezarritako neurri eta 

proposamenen eraginkortasuna eta eragina, hurrengo memorian aztertzeko aukera izango da. 

 

4.4 EGK: Sarea handitzen 

 

EGK: Sarea handitzen egitasmoa EGK Sendotzen kanpainaren jarraipen gisa, partaidetza lan-

arlotik EGK kontseilu bezala indartzeko helburuarekin 2017an hasitako proiektua da. Bere 

barneko elkarteekin harremanak sendotzeko prozesu horretan lan asko egin da, baita EGKtik 

kanpo dauden gazte eragile zein norbanakoak EGKra erakartzeko ere. 

 

EGKren barneko elkarteen harremana zaindu, indartu eta elkarte zein norbanako arteko 

partaidetza sustatu nahian, EGK-k lantzen dituen lan-arlo desberdinekin zerikusia duten eta 

gazteengan eragina duten zenbait aspekturen gainean formakuntzak eta hitzaldiak eskaini dira 

urtean zehar. Honekin batera, EGK elkarteetatik eta haien behar eta kezketatik inoiz baino 

gertuago dagoela adierazteko, partaidetza arlotik martxan jarri da berriro ere EGK: Sarea 

handitzen ariketa, elkarteei eskaintzeko asko dagoela irudikatzeko nahiarekin. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren barneko elkarteen egungo errealitatea aztertzea eta berauekin harremanak sakontzea 

eta elkarlana sustatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGKren barneko lantalde desberdinak indartzea. 

 EGKren barneko elkarteekin harreman eta kontaktua gaurkotzea. 

 Elkarte berriak EGKra erakartzea. 

 EGKren sozializazioan sakontzea. EGKren barruan ez dauden gazte elkarte berriekin 

harreman sareak sortzea eta elkarlanerako bideak irekitzea. 
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Garapena 

2020an bezala, egitasmo honen bitartez, EGK-ko elkarteen arteko harremanak sendotzen 

jarraitu da. Izan ere, EGK Sendotuz programatik datorren ariketa hau, oso garrantzitsua izan ohi 

da eta gaur egun, bada. 

EGK: Sarea handitzen, EGK-ko elkartekide eta oraindik ez diren elkarte formalekin bilerak 

egiteko aukera ematen du. Horrekin batera, gertutasuna da nagusi topaketetan, eta EGKtik 

elkarte gehienekin mantendu dira harremanak. 

Horrez gain, aipatzea ere COVID-19aren pandemiak eragindako neurriek egitasmo honen 

garatzea baldintzatu dutela. Hala ere, bilera askoren deialdiak online bidez egiten jarraitu dira. 

Izan ere, partaidetza arlotik elkarteekin biltzeko eta hauek entzuteko ahal izan den guztia 

martxan jarri da, gazteekin harremana mantendu eta sendotuz. 

Horrexegatik, hurrengo hilabeteetara begira, ariketa demokratiko honen zabalpena aurreikusten 

da, batez ere, EGK-ko kide ez diren elkarteekin. Azken hauekin, zaila izan da biltzea 2021 urtean. 

Gainera, partaidetza teknikari berriarekin batera, bere aurkezpena baliatu nahi izan da hurrengo 

bilera erronda abian jartzeko. 

Ebaluazioa 

 Elkarteen aldetik, balorazioa positiboa da. Pausoz pauso, EGKrekin batera lan egiten 

duten elkarteekin batera lan egin da eta haiekin harremanak sendotuz doaz. 

 EGK-ko kide ez diren elkarteekin aurreikusita dago beste erronda bat egitea 2022an 

zehar, izan ere, EGK-ko sarea zabaltzea delako xedea ekimen honekin. Ondorioz, 

partaidetza arlotik, EGKra hurbiltzeko bilerak martxan jartzea aurreikusten da EGKrekin 

batera parte hartu duten elkarte zein norbanakoekin, ahalik eta sarerik handiena 

lortzearren. 

 

4.5 Lantaldearen koordinazioa 

EGK osatzen duten lantaldeek bere jardunean dihardute egunero. Emantzipa… Zer?, Gaur8 edo 

hezkuntza arloko foru desberdinak tartean. Lan talde estrategiko zein proiektu ezberdinetan 

partaidetza handiagotzeko laguntza eta aholkularitza berezitua eskaintzen da, EGK-ko 

koordinazioa bultzatuz. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-ko lan-arloetan partaidetza gehiago sustatzeko lan egin eta bertako lantaldeak elikatzen 

jarraitu. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Beste lan-arloak indartu. 

 Lan-arloen arteko sinergiak bilatu. 

 EGK-ko elkarteak lantaldeetara erakarri. 

 

Garapena 

Urte osoan zehar, lan-arloekin koordinazio eta estrategia bilerak mantendu dira. Orokorrean, 

EGK-ko lantalde teknikoa oso bizia da, eta guztiz koordinatuta dago. Eguneroko lanean 

erabiltzen diren tresna informatikoek, asko errazten dute lana, eta beraz, dinamismoa da nagusi 

lantaldean. 

Horrez gain, urtean zehar partaidetza arlotik lantalde guztiekin egin dira partekatutako proiektu 

ezberdinak, hala nola, Ikus Gaitezen, hezkuntza arloko foroak, 2021. Urtean ospatu den 35. 

Urteurrena, Gazteriaren Foru Transpirenaikoa, etab. Horrekin ere argi geratzen da partaidetza 

arlotik egitasmo transbertsalak abian jarri direla eta bestelako lantaldeekin koordinazioan lan 

egin dela, sinergiak bilatuz. 

 

Ebaluazioa 

 

Oro har, EGK-ko lantalde ezberdinen dinamismoa handitu da. Pandemiaren ondorioz, bideo-

deiak normalizatu dira eta modu errazean antolatu daiteke lantalde teknikoaren bilera. Horrek, 

EGK-ko bizitzari on egiten dio eta langile ezberdinen arteko harremanen sendotzea ekarri du. 

Horrenbestez, programa edota egitasmo transbertsalak martxan jartzea erraztu da, EGK-ko lana 

biderkatuz. Hurrengo hilabeteetan, barne antolaketa hobetzeko proposamenak bultzatzen 

jarraitzea espero da partaidetza arlotik. 
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Nahiz eta Partaidetza teknikariaren aldaketak urteko azken hilabeteetan lana baldintzatu izan, 

lantaldearen lan egiteko moduak asko lagundu du hurrengo teknikari berrien lana eta hauen 

martxa hartzea. Horrek EGK-ko lantaldearen lan egiteko modua eta koordinazioa oso onak 

direla adierazten du. 

 

4.6 Materialen eta gelen lagapen zerbitzua eta kanpaina 

Material eta gelen mailegua EGK-k gazteei eta gazteen elkarteei eskaintzen dien zerbitzuetako 

bat da. Tamalez, zerbitzu hau etenda geratu zen 2020an, orduko konfinamendua medio. 

Horrezkero, 2021ean berriro martxan jarri zen material eta gelen lagapen zerbitzua eta horrez 

gain, Eusko Jaurlaritzak ezarritako neurrietan oinarrituriko protokolo bat ere sortuz, erabiltzaile 

guztien osasuna babesteko xedearekin. 

Pandemiaren egoera hobetzen zihoala probestuz, udako hilabeteetan zerbitzuaren berri 

sakonago eta indartsuago bat emateko sare sozialetako kanpaina bat burutu zuen partaidetza 

arloak komunikazio arloarekin elkarlanean. 

Helburuak 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-k pandemiaren gainetik protokolo bat betez, gazteei eta gazteen elkarteei beraien 

ekimenetarako material desberdinak eta espazioak eskaintzen jarraitzen duela gogoraraztea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGK eta zerbitzuaren erabiltzaileen arteko harremana indartu eta sakontzea.  

 EGKren materiala eta bulegoen erabilera gazte elkarteen artean gero eta gehiago 

sustatzea.  

 Zerbitzuaren igoera hiru lurralde historikoetan burutzea.  

 Kanpainarekin elkarte zein gazteriaren espektro berrietara heltzea.  
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Garapena 

 

Ekainean komunikazio arloko teknikariarekin bilera desberdinak egin ostean, egun EGK-k dituen 

espazio eta materialen gaineko argazki zein bideo berriak egin ziren.  Gero, euskarri berri 

horiekin sare sozialetan zentraturiko komunikazio kanpaina egituratu zen.  

 

Zabalpen antolatu bat prestatu zen EGK-ko sare sozial desberdinetatik hedatzeko. Abuztua eta 

iraila probestu ziren kanpaina martxan jarri eta euskarri guzti hauek zabaltzeko, horrela EGK-k, 

irailean ikasturte berriari ekin zioten elkarte guztiei zerbitzuaren irudi berritu bat eskaintzea lortu 

zuen.  

 

Kanpainaren osteko asteetan EGK-k berriro ere batez ere espazioei loturiko zerbitzu dezente 

bideratzea lortu zuen, betiere LABIak ezarritako neurrien baitako protokolo baten baitan. Hauek 

konkretuki: 

 

 4/05/2021 AEGEE-Bilbao elkarteari Bilboko gela txikia utzi zaio. 

 8/06/2021 Euskarabentura elkarteari Bilboko gela txikia utzi zaio.  

 16/07/2021 Mujeres Jóvenes elkarteari Bilboko gela txikia utzi zaio.  

 6/09/2021 Aizkorri Scout taldeari Donostiako gela utzi zaio.  

 6/09/2021 Global Shapers elkarteari Bilbo gela handia utzi zaio.  

 14/09/2021 Euskal Interkulturari Bilboko gela handia utzi zaio. 

 29/09/2021 Bilboko Aiesek elkarteari Bilboko gela handia utzi zaio. 

 29/10/2021 AEGEE elkarteari pantaila, proiektorea eta mikrofonodun soinu ekipoa utzi 

zaizkio. 

 13/11/2021 Euskal Interkulturari Bilboko gela handia utzi zaio. 

 13/11/2021 Aizkorri Scout taldeari Donostiako gela utzi zaio. 

 12/12/2021 Euskal Interkulturari Bilboko gela handia utzi zaio. 

 

Ebaluazioa 

EGK-k martxan jarritako kanpainaren balorazio positiboa egiten du, izan ere aurten emandako 

zerbitzu gehienak kanpainaren osteko hurrengo egunetan eman dira. Hau horrela, gisa 

honetako kanpainak maizago egiteko hausnarketa ireki da partaidetza arloan. Are gehiago 
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oraindik ere Euskadiko gazteek pandemiaren eraginez partaidetzarako oztopo gehiago izan 

ditzaketen testuinguru honetan. EGK-k hor egon behar du ekimenak antolatu nahi dituzten 

gazte elkarteei laguntza eskaintzeko. 

 

4.7 Euskadiko Gazteok Lankidetzan 

1993an sortu zenetik, Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen Euskadiko Gazteak Lankidetzan 

programak 2000 euskal gaztetatik gora bidali ditu munduko zenbait tokitara borondatezko 

lankidetza lanak egitera. 

EGK-k Euskadiko gazteen partaidetza sustatzeaz gain, Euskadiko gazteriaren artean elkartasun 

balioak sustatzen dihardu bere sorreratik. Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren 

egikaritzean eta sustapenean parte hartu du. Aurten ere, partaidetza arlotik Euskadiko Gazteak 

Lankidetzan programako kide eta langileekin batera parte hartu da. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Kooperazio proiektuetan parte hartuko duten gazteak hautatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGKren irismena handitzea. 

 Profil anitzeko gazteak ezagutu eta interesa agertu dutenekin harremanak finkatzea. 

 Euskadiko gazteriaren partaidetza sustatzea. 

 Lankidetzaren baloreak Euskadiko gazteen artean sustatzea. 

 

Garapena 

 

Pandemiaren ondorioz, ezinezkoa izan da Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa martxan 

jartzea. COVID-19aren transmisioa ekiditeko neurriak (mugikortasunari dagozkionak batez ere) 

galarazi egin dute 2021eko edizioa. Gauzak horrela, publikoki plazaratu zen maiatzen 11n 

aurtengo edizioa bertan behera geratuko zela. 
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Ebaluazioa 

 

 Pandemiaren bilakaera positiboarekin batera, hurrengo urterako boluntariotza programa 

hain garrantzitsu hau martxan jartzea espero da. Modu honetan, partaidetza arlotik 

edozein laguntza eskaintzeko prest jarraituko da. 

 Orokorrean, oso programa positiboa izan ohi da aurreko urteetan eta partaidetza arlotik 

gazteak boluntariotza programak garatzen laguntzea oso lan inportantea dela 

baloratzen da. 

 

4.8 Gazteriaren Foru Transpirenaikoa 

Pirinioetako Lan Elkartea (PLE), Erasmus + programaren esparruaren baitan, Gazteriaren Foru 

Transpirenaikoaren proiektuaren sustatzailea da. Pirinioetako gazteen hausnarketak 

partekatzea, beren beharrak nabarmendu eta gazteek Pirinioetako lurraldeetako politika 

publikoetan duten eragina indartzeko xedeekin martxan jarri zen aipatutako ekimena. 

Foro horretan EAE, Nafarroa, Aragoi, Katalunia, Akitania Berria eta Okzitaniako gazteek hartuko 

dute parte. Asmo argi batekin, beraien bizi baldintzak hobetu eta hizkuntza gutxituen edo 

mugikortasuna bezalako gaien aurrean proposamen komunak egituratzeko. Horretarako 

etorkizun batean politikarien, tartean Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz proposatutako neurri horiek 

bideragarri egin eta aplika daitezen. 

Helburuak 

HELBURU OROKORRA: 

Pirinioetako Lan Elkartea (PLE) osatzen duten lurraldeetako gazteek hausnarketarako espazio 

bat eraikitzea. 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Lurralde ezberdinetako gazteen arteko saretzea sustatzea. 

 Aspektu komunen inguruan hausnartu eta berauek gaineko proposamenak egitea 

(euskara, ingurumena, mugikortasuna…). 

 Errealitate pirenaikoa gizarteratzea gazteen ikuspegitik. 
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Garapena 

Urtarrilaren hasieran EGKtik deialdi bat egin zen Eusko Jaurlaritzako Gazteria Sailarekin batera 

Pirinioetako Lan Elkarteko lurraldeek antolatutako Foru Transpirenaikoan parte hartuko zuten 

12 gazte aukeratzeko. 18 eta 30 urte bitarteko hautagaiek izen emateko epea otsailera luzatu 

zen. 

 

Aukeratutakoen zeregina topaketa telematikoen bidez, 5 arlo nagusi aukeratu eta 2021ean El 

Pueyo de Jacan burutu beharreko mugaz gaindiko topaketarako arduradun politikoei 

zuzenduriko proposamen konkretuak egituratzea izan zen, maiatza bitarte. Horretarako talde 

bakoitza autonomoki antolatu zen bilera telematiko horiek egiteko eta proposamenak lantzen 

hasteko. 

 

EGK-ko Partaidetza teknikariaren ardura gazteen eta Pirinioetako Lan Elkarteko arduradunen 

arteko zubi lana egin eta proiekturen sustatzaileetako bat den Eusko Jaurlaritzarekin prozesu 

guztia dinamizatzea izan zen. Gainera, EGKren presentzia bermatu eta kontseiluaren 

ordezkaritza bertaratzeko, Bakea eta Bizkidetzako teknikariak lantaldeetan parte hartzeaz gain 

urriak 1, 2,eta 3an El Pueyo de Jacako topaketetan parte hartu zen.  

 

Otsailetik-Maiatzera bitartean martxan jarritako Bost lantaldeen proposamen eta gaiak jorratu 

ziren topaketan. Bost problematika landu ziren bertan: 

 Feminismoak, LGTB+ borroka, arrazismoa eta aniztasunaren lantaldea. 

 Ingurumen lantaldea.  

 Mugikortasuna eta turismoaren lantaldea. 

 Kultura, hizkuntzak eta identitatearen lantaldea. 

 Enpleguaren lantaldea. 

 

Jean-Louis Vallsek (Pirinioetako Lan Elkarteko zuzendariak) gazte guztiei ongi etorria eman zien, 

eta ondoren jarduera ludikoak egin ziren Pirinioez gaindiko eskualdeetako gazte guztiekin, elkar 

ezagutzeko. Lurraldeen aurkezpenak ere egin ziren gazteen eskutik, leku bakoitzeko gozoki 

tipikoen dastaketa batekin. 
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Larunbat goizean aterpetxeko lan-aretoetan 

elkartu ziren gazteak. Helburua: gaikako 

batzordeek egindako lana bateratzea eta 

erakundeetako ordezkariei aurkezteko 

prestatzea. Ondoren, Biescaseko Kultur 

Etxean izan zen PIRINIOETAKO GAZTEEN 

BEHARRAK: ELKARRIZKETA 

ERAKUNDEETAKO ORDEZKARIEKIN 

ekitaldia. Gazteen parte-hartzea eta 

erakundeetako ordezkarientzako erantzuteko 

txanda, hiru txandatan: 

 

1. Lan eta Emantzipazio Batzordea + Feminismo, Antiarrazakeria, LGTBIQ+ eskubideak eta 

beste gai sozial batzuk Batzordea. 

2. Kultura, Hizkuntza eta Nortasun Batzordea + Turismo eta Mugikortasun Batzordea. 

3. Natura eta Jasangarritasun Batzordea. 

 

Arratsaldean Pirinioetako klima-aldaketari buruzko hitzaldiak eta erakusketak egon ziren, baita 

lanari eta emantzipazioari buruzko esperientziak eta parte-hartzaileentzako eztabaida-gune 

librea ere. 

 

Young Peopleby Young People to Shapethe European CooperationPolicy manifestuaren 

aurkezpena egin zen igandean. Helburua: Pirinioetako gazteen manifestu-proposamen bat 

egitea eta gazteen artean sinergiak sortzea.  

 

Ebaluazioa 

 

Ebaluaketa oso positiboa izan da. Lehen aldia da horrelako proiektu bat aurrera eramaten dena 

eta Euskadiko gazteek balorazio positiboa egin dute. Aukera eman die gainerako erkidegotan 

egiten diren ekintzak ezagutzeko, gazteen arteko sareak, harremanak… 
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4.9 Mugen mugetatik #ikusgaitezen: gazte migratzaileekin etorkizunera begira 

 

Proiektu hau Bakea eta Bizikidetza eta Hezkuntza lan arloarekin batera koordinatu da. 

Memoriako 5.2 atalean azalduko da dago sakonago. 

 

4.10 Gizarte Aldaketarako Herritartasuna 

 

EGK-k Deustuko Unibertsitateko Gizarte Aldaketarako Herritartasuna irakasgaian laguntzaile 

moduan parte hartu du. Donostiako 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: 

1. Euskadiko gazteriaren parte-hartzea sustatzea. 

2. Parte-hartzearen garrantzia ikasleei helaraztea. 

3. Unibertsitatean parte hartzeko dauden aukeren inguruan hausnartzea. 

4. EGKren sozializazioan laguntzea. 

 

Garapena 

 

Irakasgaia gainditzeko eragin plan bat diseinatu eta burutu behar dute talde guztiek. Aurtengo 

taldeak intzidentzia plan horren oinarrian unibertsitatea ezarri du.  Konkretuki unibertsitate 

barneko kirol arloko eskaintzaren barnean emakumeen partaidetza neurtzeko ariketa 

soziologiko bat burutu zuten lehenik, ostean azterketan agerturiko datuak iraultzeko ekinbide 
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posibleak proposatuz.  

 

Proiektuaren egituratze prozesua: 

 Martxoak 31: Taldearekin lehen bilera egin zen gaia aukeratzeko dinamika eta 

hausnarketa jokoak eginez. Gaiaren inguruan adostasun batera heltzeko denbora ireki 

zen eta behin gaia edukita informazioa biltzeko denbora ere ireki zen hurrengo bilerara 

bitarte.  

 Apirilak 15: Gaia eta informazioa bilduta, batetik diagnostikoa eta osteko intzidentzia 

ekimenak nola egin eta beraien mugak zein izan daitezken lantzeko dinamika 

desberdinak burutu zituen taldeak partaidetza teknikariaren laguntzaz.  

 Maaitzak 4: Planaren zirriborroa aurkeztu zion taldeak partaidetza teknikariari, honek 

lanaren gaineko ekarpenak egiteaz gain, berau nola aurkeztu eta beronen sozializazioa 

unibertsitatean nola burutu adostu zuelarik taldearekin. Fokua unibertsitatean jarritako 

lan bat izaki, benetan oihartzuna edukitzea bilatu zuen taldeak, ostean intzidentzia 

planeko ekinbide posible horiek aurrera eramateko orduan problematika sozializatuta 

egon zedin.  

 Ekaina: Ekainean zehar proiektuen aurkezpenak egin ziren. Taldeak irakasgaiaren 

barruan bere lana aurkezteko aukera izan zuen. Proiektua unibertsitatearen esku gelditu 

da azterketarako eta ekinbide posible horiek ezarri daitezkeen neurtzeko. 

 

Ebaluazioa 

 

 Hasieratik identifikatu zen partaidetzarekin harremana duten intzidentzia planak aurrera 

eraman eta sustatzeko COVID-19aren pandemiak sortzen dituen arazoak. Hala ere, honi 

aurre egiteko neurriak hartu ziren, tartean oso lagungarriak izan ziren bilerak eta 

dinamikak online egiteko plataforma digitalak.  

 Lanak berak taldeak unibertsitatearen egunerokoa eta funtzionamenduaren berri 

sakonago jakiteko ere balio izan du. Norabide horretan, Deustoko Unibertsitatean 

emakumeen kirola sustatzeko ekinbide posible batzuk planteatzeko helburua bete dela 

esan daiteke eta EGKtik oso positiboki balioesten da partaidetza benetan gauzak 

aldatzeko tresna dela argi geratu izana ikasleei. Hein batean hori baita EGK-ko 

partaidetza arloaren helburua irakasgai honetan eta bere egunerokoan.  
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4.11 Eguneroko lana 

 

Teknikari bakoitzaren lan-arlotik kanpo, EGKren funtzionamendu egokia bermatzeko egin behar 

diren lanen artean, bilera, aholkularitza, egoitzako kudeaketa lanak, urteko proiektuen 

justifikazioa eta plangintzak burutu dira. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-ko beste lan-arloekin barne koordinazioa eta kanpo eragileekin harreman berriak eraiki 

ahal izatea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Egoitzetako kudeaketa lanak egitea. 

 Memoriak eta hurrengo urterako plangintza egitea. 

 Hedabideetan agertzea, hala eskatzen denean. 

 EGKren barne antolakuntzarako bileretan parte hartzea. 

 

Garapena 

 

Egoitzako kudeaketa lanak: Bulegoa eta materiala zaindu eta txukun mantendu, telefonoa 

artatu, bulegoko mantenuaz arduratu informatika, argiketaria, perituei arreta mantendu, su 

itzalgailuaren mantenua… izan dira urte honetan egindako lanak. 

 

Horretaz aparte, partaidetza teknikariak beti parte hartu du lantaldearen bilera orokorretan. 

Horrekin ere, lantaldearen koordinazioa bultzatzen da langile guztien artean. 

 

Ebaluazioa 

 

 Ahal izan den neurrian, eskera eta eguneroko lanean atera diren oztopoak argitu dira 

eta, beharrezkoa izan denean, lan arlo ezberdinei laguntza eskaini zaie. Hurrengo 

hilabeteetan, koordinazio lan honetan jarraitzea espero da. 
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5. BAKEA ETA BIZIKIDETZA 

5.1 Etikasi 

 

Giza eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzarekin batera koordinatuta garatzen da 

proiektu hau. Honen helburua giza eskubideei buruz eta etikari buruz ikastea da, bidaia 

hezigarrien bitartez.  

 

 Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Eusko Jaurlaritzako Giza eskubide, Biktima  eta Aniztasun Zuzendaritzarekin batera, Etikasi 

programaren bigarren deialdia pandemia egoerara moldatuta aurrera eramatea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Proiekturako antolakuntza, formakuntza prestatu eta ebaluazioa egitea. 

 Proiektua aurrera eramateko beharrezkoak diren materialak prestatzea. 

 Hurrengo urteetan egin nahi diren deialdiak moldatzea aurtengo esperientziaren 

arabera. 

 

Garapena 

 

Etikasi programako bigarren deialdia 2020an behar zuen izan, baina COVID-19ak eragindako 

pandemiagatik bertan behera geratu zen. 2021 urtean egoera hobea izan arren, nazioarteko 

bidaiak egitea aproposa ez zenez, programa pandemia egoerara moldatu da Etikasik jarraipena 

izan dezan. Hasierako oinarria eta helburuak mantenduz, Euskadiko gazteek etika eta giza 

eskubideei buruz hausnarketa egiten jarraitzea da helburua. 

 

2018 eta 2019ko diseinu eta proiektu pilotuaren ikasketak praktikan jarrita, bidaia hezigarrien 

diseinua eta garapena egin da. Bi bidaia egon dira: batetik, Lemoizera egun pasa (azaroak 20) 

joateko aukera; eta, bestetik, asteburu pasa Pasaia eta Errenteriara (azaroak 12-14).  
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EAEn dauden lau unibertsitateetako irakasle eta arduradunekin harremana ireki zen udara baino 

lehen izen-emateak irekitzerako orduan informazioa ahalik eta gazte gehienengana helarazteko 

helburuarekin. Kartelak ere pegatu ziren. Horrez gain, gizarte etxeetan ere zabaldu ziren 

Etikasiko kartelak.  

 

Zabalpena deialdia ireki zenetik hasi zen: abuztuaren 25ean. Modu desberdinak erabili izan dira 

zabalpena ahalik eta handien egiteko: mailing masiboak, kartelak, publizitatea irratian eta sare 

sozialetan, unibertsitateetara bisitak etab. 

 

Bidaia aurretiko formakuntza 

Bidaietara joan baino lehen, aurretiazko formakuntza bat jaso zuten gazteek Baketiken eskutik 

azaroaren 6an, Bilbon. Formakuntza honen helburua, gazteek bidaiak ahalik eta gehien 

aprobetxatzeko, kontzeptu batzuk azaltzea izan zen: giza eskubideak zer diren, zer ezagutzen 

zuten Euskadiko iragan hurbilaren inguruan, indarkeria politikoa, giza eskubideak eta 

jasangarritasuna... dinamika parte hartzaileen bidez izan zen, bideoak, Kahoot, esaterako. 

 

 

Pasaia/Errenteria asteburua 

Lehen bidaia Pasaia/Errenteriako asteburua izan zen, azaroaren 12tik 14ra bitartean. Ostiral 

arratsaldean Donostian elkartu eta hurrengo egunari begira, ezagutza dinamikak egin ziren 

taldean konfiantza sortzeko, gaian pixkanaka sartzen joateko. Larunbat goizean Pasaiara joan 

ziren EHUko Giza Eskubideen Katedrako parte den Eneko Etxeberriarekin eta Bakeolako Maider 
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Marañarekin batera. 1984ko martxoan Pasaiako badian gertatutakoa ezagutzeko Euskal kasuan 

gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena (1960-2013) oinarritzat hartuz.  

 

Arratsaldean, Aitziber Blancok Errenteriako elkarrizketa mahaia aurkeztu zuen, 2012tik gaur arte 

egin dituzten ekintzak azalduz. Ondoren, Adi-adian programan parte hartzen duten Errenteriako 

bi biktimekin elkartu ziren gazteak: Naiara Zamarreño eta Alberto Muñagorri, hain zuzen ere.  

 

Igandean, asteburuari amaiera eta itxiera bat emateko, gazteak Errenterian elkartu ziren aurreko 

egunetan ikasi, ikusi eta entzun zutenaren inguruan hausnartzeko.  

 

Lemoizera bidaia 

Azaroaren 20an, Lemoizera joan ziren gazteak eta aktibismo anbientalaren inguruan aritu ziren 

dinamiken bidez, giza eskubideak jasangarritasunarekin lotuz. Gladysen leihoa: ez, eskerrik asko! 

dokumentala ere ikusi zuten. Bazkalostean, Lemoizeko zentrala ikustera gerturatu ziren 

begiratokira eta azkenik, Comisión de defensade una costavasca no nuclear-eko batzordekide 

batzuekin solasean aritu ziren haien bizipenak entzuteko: José Allende, Ana López eta Juan 

Tomás Enciondo.  
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Itxiera saioa 

Behin bidaiak bukatuta, itxiera saio bat egin behar zen abenduaren 11n, proiektuarekin ikasitakoa 

aztertzeko. Ezinbesteko arrazoiengatik, ordea, urtarrilera atzeratu behar izan da itxiera saioa.  

 

Ebaluazioa 

 

 2021ean zehar garatutako proiektu pilotuaren emaitza oso positiboa izan da EGKrentzat. 

Parte-hartzaileen ebaluazioak oso positiboak izan dira, esperientzian parte hartzeko 

aukera emateagatik eskertu dute gazteek. Euren erantzuna aberasgarria izan da, bai 

ikasi dutenagatik eta baita beraiek erakutsitakoagatik ere.  

 Emaitza positibo honen aurrean hurrengo urteetarako proiektuari jarraipena emateko 

diseinuarekin jarraituko da. Hobekuntzak zehazten jarraitu behar dira 2022ko 

deialdirako. 

 

5.2 Mugen mugetatik #ikusgaitezen: gazte migratzaileekin etorkizunera begira  

 

Askotarikoa da gaur egun EAEn bizi den gazte bakoitzak duen errealitatea. Zentzu honetan, 

bizipen eta egoera pertsonal zein errealek berebiziko garrantzia hartzen dute. Hortik abiatuz, 

EAEn bizi diren gazte migratzaileek daukaten errealitateaz eta testuinguruaz hausnartu nahi izan 

zen 2020an gaiaren gainean sakontzeko tartea emanez.  

 

2021ean jasotako informazio eta ikasketa guztiak kontuan hartuta, proiektuaren bigarren zatira 

jo da. Honen helburua, identifikatutako arazo zein oztopoak kontuan izanik, bertan parte 

hartutako eragileekin pauso bat aurrera egitea izan da. Bizikidetza sustatzeko eta bermatzeko 

egin beharreko pauso bat gehiago da proiektu hau, kasu honetan EGK-ko hezkuntza eta 

partaidetza lan-arloekin batera antolatutakoa.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 
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EAEn bizi diren gazte migratzaileek gaur egun daukaten errealitatea lantzea, aztertzea eta 

ezagutzera ematea. 

 

HELBURU ESPEZIFIKOAK: 

 Gizarteratze prozesuetan gazteen paperaren gainean sakontzea. 

 Bizipen eta egoera pertsonaletatik abiatuz, gazte migrante bezala gizartean topatu 

dituzten erronken gaineko ikuspegiak aurkeztea. 

 Erronka eta oztopoen aurrean aldaketa proposamenak edota aldarrikapenak ezagutzea. 

 Gizarteko biztanle, eragile eta gazte bezala, gazte hauei ahotsa eta ikusgarritasuna 

ematea. 

 Gazteen eta migrazioari buruzko diskurtsoa eratzea eta berau zabaltzeko aukera izatea. 

 Gazte migratzaileen parte-hartzea nolakoa den aztertzea. 

 

 

Garapena 

 

2020an egin zen topaketako testigantzetan zein talde txikietan egindako lanketetan ateratako 

esperientziak, eskaerak, iritziak errepasatu eta landu dira, Euskadiko egoeraren muralean 

informazio gehiago eta bizikidetzaren alde aurrerapauso bat gehiago emateko. 

 

Hilabete hauetan, txosten horren zuzenketak, itzulpena eta maketazioa egin dira, irailetik aurrera 

proiektua zabaltzeko eta topaketarako datuak informazio hori izateko. 

 

Irailean aurtengo topaketa diseinatzeko bilerak egin dira: zein metodologia erabiliko zen, zein 

zabalpen mota egin, lekuaren bilaketa etab. Hau guztia diseinatzeko koordinazio bilerak egin 

dira hiru lan-arloen artean: hezkuntza, partaidetza eta bakea eta bizikidetza, hain zuzen ere. 

 

Urriaren 21ean egin zen topaketa. Bertan, adin desberdinetako eta migrazio prozesu 

ezberdinetako gazteak elkartu ziren. 2020ko topaketatik azaldu ziren gaiak (etxebizitza, 

hezkuntza, enplegua eta partaidetza) abiapuntu izanik, aurkezpen labur bat egin zen eta gero 

taldeka bildu ziren oztopoak eta aldatzeko proposamenak azpimarratzeko.  Ekitaldian egindako 

aldarrikapen zein proposamenak akta digital batean elkartu ziren.  
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Egindako proposamenen eta ekitaldiaren arrakasta izanda, abenduaren 18an ospatzen den 

Migratzaileen Nazioarteko Egunean akta digital hori publikatzea erabaki zen, EAEn bizi diren 

migrazio prozesua bizi duten gazteen eskakizunei oihartzuna emateko helburuarekin. 

 

 

 

Ebaluazioa 

 

 Topaketara gerturatzen diren gazteen artean aniztasuna bermatu da (migrazio prozesua 

txikitan gurasoekin batera egin zutenak, hemen jaiotakoak, nerabezaroan bakarrik 

migratu zutenak, ikasten eta lanean dauden gazteak…). 

 Balorazio oso positiboa izan da, gai antzekoak lantzen dituzten pertsona eta elkarteekin 

harremana estutu da. 

 EGKri dagokionez, lantzen diren arlo guztietan (etxebizitza, enplegua, hezkuntza…) 

migratzaileen errealitatea barneratzea beharrezkoa ikusi da, diskurtsoa zeharkatzeko 

beharra azpimarratuz. 
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5.3 Bake lantaldea 

 

2015ean sortutako lantaldeari jarraipena emateko, 2021an talde honetara jende berria gehitzeko 

deialdia zabaldu da. Helburu nagusia, gazteon artean bizikidetza eta giza eskubideetan 

oinarritutako gizarte bat eraikitzeko egun dauden erronkak eta proposamenak identifikatu eta 

horien gaineko gogoeta sustatzea da.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Gazteentzat gai hauei buruz hitz egiteko espazio erosoak sortzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Memoriarekin lotutako gaiak lantzea. 

 Giza Eskubideekin lotura duten bilerak egitea. 

 

Garapena 

 

Gazteak bizikidetzaren eta giza eskubideen aldeko kulturan parte hartzeko eta hori zabaltzeko 

estrategia garatzea da Bake lantaldearen helburua. Indarkeriaren amaiera ordenatuarekin eta 

bizikidetzaren normalizazioari lotutako gaiak lantzen jarraitzeaz gain, datozen urteetan giza 

eskubideen agenda berriari lotutako gaiak ere jorratu nahi dira: identitateak, migrazioak, zein 

diskriminazioaren forma berriak.  

 

Aurten taldean gazte berriak sartzea lortu da. Aurrez aurreko bilerak zein birtualak egin dira, non 

lehenik, taldekideen arteko ezagutza, konfiantza eta segurtasun espazioa landu eta bermatu 

den. Bilerak aurrera egin ahala, Bake lantaldearen helburuak, funtzionamendua eta denborak 

adostu dira taldekideen artean. Horretarako, lehenik taldean landu nahi diren gaiak adostu eta 

2022rako plangintza bat prestatu da. Nazioarteko Egunen atalean garatuta azaltzen da Bake 

lantaldeak horren inguruan egin duena.  
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Ebaluazioa 

 

 Taldea gehiago handitzea eta konpromisoa sendotu nahi da. 

 Egun, bizikidetza eta giza eskubideekin lotuta, gizartean dauden erronkak identifikatzen 

jarraituko du lantaldeak. 

 

5.4 Zurrumurruen aurkako sarearekin elkarlana 

 

EAE mailan Zurrumurruen Aurkako Sareak (ZAS) egindako lanean oinarrituta, Euskadin entzuten 

diren zurrumurruak zeintzuk diren eta hauei aurre nola egin lantzeko eragile desberdinekin 

elkartu da EGK aniztasuna eta kulturartekotasuna zehazki lantzeko.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Zurrumurruen Aurkako Sarearen lana EGK barnera ekartzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Batzorde Iraunkorrarekin eta teknikariekin formakuntza bat egitea. 

 ZASen estrategia EGKren egunerokoan txertatzea. 

 EGK zurrumurruen aurkako agente bihurtzea. 

 

Garapena 

 

Aurretik, Amekadi eta EGKren artean sortutako lan harremana dela eta, 2021ean ere horretan 

jarraitzeaz gain, EGK Zurrumurruen Aurkako Sareko agente izatera pasa da.  Horretarako, EGK 

Gasteizko ZASeko hileroko bileretara joan da, urteko ekitaldiak prestatzeko: Giza-liburutegiak, 

ScapeRoom, Ipuin-kontaketa etab. 
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Oinarrizko formakuntza: 

Azaroan zehar Zurrumurruen Aurkako Oinarrizko Formakuntzan egon da EGK. Formakuntzan 

gai desberdinak landu dira profesional ezberdinen eskutik: 

 Migrazio-prozesuak: zurrumurruak, hautemateak eta jarrerak (Xabier Aierdi) 

 Zurrumurruak, generoa eta immigrazioa (MayaAmrane) 

 Kategorien eraikitze kulturala: kultura eta arraza (Andrea Ruiz) 

 Elkarrizketarako eta komunikaziorako  trebetasun praktikoak (Asier Gallastegi) 

 

 

Honen harira, EGK-ko talde teknikoak Zurrumurruen Aurkako barne-formakuntza bat izan du. 

Formakuntza hori Amekadi eta Xabier Aierdiren eskutik izan da. 

 

Ebaluazioa 

 

 Positiboki baloratu da EGK bide honetan egindako harremanak. 

 Gasteizko ZAS taldean parte hartzen jarraituko du EGK-k, harremanak estutuz.  

 

5.5 Nazioarteko egunak 

 

Bake eta bizikidetza lan-arloak urtean bi nazioarteko egun ditu kalendarioan markatuta: 

Bakearen Nazioarteko Eguna irailaren 21ean eta Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna, 

abenduaren 10ean. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Bake eta bizikidetzarekin lotura duten nazioarteko egunetan adierazpenak egitea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteen ahotsa jasotzea nazioarteko egun hauetan. 

 EGKren lana ezagutaraztea. 

 

Garapena 

 

Bake lantaldea 2021eko bilerak nazioarteko ngunen nondik norakoak azaltzeko bideratu dira. 

Irailaren 21ean, Bakearen Nazioarteko Eguna denez, taldean hainbat bilera egin dira bakea zer 

den eta nola ulertzen dugun hausnartzeko. Bilera haietatik hainbat ondorio jaso eta sareetan 

publikatuak izan dira.  

 

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren Nazioarteko Egunerako birtualki egin ziren 

bileretan, gazteok aldaketaren eragile eraikitzaile gisa dugun potentziala nabarmendu zen, Giza 

Eskubideen Aldarrikapenetik hona pasa diren urteetan gazteriak izan duen papera azpimarratuz.  

 

Ebaluazioa 

 

 Lantaldeak konpromisoa hartu du nazioarteko egunak dekalogo, manifestu edota 

formatu desberdinen bidez aldarrikatzea etorkizunera begira, gizarteari helarazteko 

helburuarekin. 

 

5.6 Guztiok batera proiektua 

 

Nazio Batuen 2030 Agendak eta haren Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuek (GIH) erronka 

berri bat dakarkiote nazioarteko komunitateari, desberdintasunen kontra borrokatzeko, giza 

eskubideak gauzatzeko aukerak areagotzeko eta pertsonekiko eta planetarekiko errespetuzkoa 

den garapen bat lortzeko bidean.  
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Nahiz eta 2030 Agenda gero eta ezagunagoa izan eta gero eta barneratuago egon gizarteko 

erakundeen eta eragileen artean, oraindik bide luzea dago "pertsona guztiak erdigunean jartzea" 

lortu arte, batez ere zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonei dagokienez.  

 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Euskal gazteen artean 2030 Agenda betetzeko eman beharreko pausoen alde lan egitea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 2020an egindako ikerketa amaitu eta zabalpena egitea. 

 2030 Agendaren formakuntzak aurrera eramatea. 

 Lantaldeari jarraikortasuna ematea. 

 Gazteen erronka eta aldarrikapenak gainerako elkarteei eta UNESCO Etxeari helaraztea. 

 

Garapena 

 

Urtean zehar proiektuarekin aurrera jarraitu da formakuntza jasoz eta telematikoki zein 

presentzialki bilerak eginez.  
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Maiatzean, Gehituren eskutik hezkuntza afektibo-sexuala jaso zuen taldeak, LGTBI+ kolektiboak 

egiten dituen aldarrikapenak ezagutzeko. Urrian, Amugeren eskutik emakume ijitoen inguruko 

formakuntza jaso zuten proiektuko taldekideek. Bertan, Euskadi mailan emakumea eta ijitoa 

izateagatik sufritzen duten indarkeria matxista eta arrazista landu zen, errealitatea gehiago eta 

hobeto ezagutzeko helburuarekin. Azaroan, Emakumeak Aniztasunean elkartearen eskutik, 

migrazio prozesua izaten duten pertsonen egoera azaldu zuen, atzerritarrei buruzko legeagatik 

pairatu beharreko diskriminazio egoera sistematikoa salatuz.  FRM-ek ere formakuntza eman 

zuen familia nekazari eta landa-garapen iraunkorraren inguruan egiten duten lana irakatsiz. 

 

Bilera eta formakuntzez gain, hainbat ekitaldi garrantzitsu izan dira urtean zehar: batetik, 

maiatzaren 25ean online egin zen Eragile Anitzeko Jardunaldia. Honen xedea zen, EAEn 

eskubideak urratuta dituzten taldeen errealitateak ikertzea eta, komunitateen eta taldeen 

proposamen komunak identifikatzea. Guztiak, salbuespenik gabe, erdigunean jarriko dituzten 

politika publikoak eraikitzeko erronkei erantzun ahal izateko.  

 

Hausnarketa eta proposamen hauek, Guztiok Batera taldean egin duen txosten batean islatuak 

izan dira. 

 

 

Bestetik, Nazio Batuen barnean egin zen High-LevelPoliticalForum 2021 ekitaldiko SideEvent 

batean parte hartu zuen taldeak proiektua azaltzeko.  
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Irailaren 16an, Bilborock-en Euskadiko talde kaltetuen errealitatea 2030eko Agendatik 

jardunaldia ospatu zen. 10:00etatik 13:00etara aurrez aurreko formatuan eta streaming bidez 

egin zen, UNESCO Etxeko Youtubeko kanalaren bidez.  

 

Jardunaldian, TodasJuntas-Guztiok Batera: hurbilketa bat 2030 Agendatik Euskadiko talde 

kaltetuetara txostena aurkeztu zen, taldea osatzen duten elkarteez gain, Baketikeko Maider 

Marañarekin batera. Ondoren, mahai inguruan Oscarte eta Amesten elkarteetako kideak ere 

egon ziren.  
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Txostenen aurkezpen publikoa egin eta gero, urte amaieran erakunde desberdinekin izan dira 

bilerak proiektua ezagutarazteko, EGK-k Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideetako eta 

Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusiarekin egin zen bileran parte hartu zuen, azaroan. 

 

Ebaluazioa 

 

 Proiektuaren prozesua bera positiboki nabarmentzen da, taldea gero eta sendoago 

baitago; elkarlanean hainbeste hilabete egon eta gero, lan egiteko eta ikasteko giro 

egokia dago. 

 Bakoitzak egiten duen lana, gainerako elkarteek egiten dutenarekin osatzen da 

diskriminazio eta desberdintasunen inguruan begirada intersekzionala landuz. 

 

5.7 #Historiaosatzen ikasketa komunitatea 

 

Deustuko Unibertsitateak bertako ikertzaile desberdinekin Etika Aplikatuko Zentro bat dauka eta 

bertan egiten diren ikerketetan gazteen ezagutzak eta ikuspuntuak kontuan hartu nahi dira. 

Euskadin azken hamarkadetan jazotakoaz gazteek dakitena eta jakin nahi dutena aztertu nahi 

da proiektu honen bitartez, betiere historiaren irakaspenaren ikuspuntutik. Horretarako, 2019an 

diseinatu eta martxan jarri zen #HistoriaOsatzen Ikasketa Komunitatea.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Hilero egiten diren saioetan kalitatezko parte-hartzea sustatzea.  

HELBURU ZEHATZAK:  

 Ikasketa Komunitatearekin jarraitzea.  

 Gazte parte-hartzaileek mahai gaineratzen dituzten galderak, hausnarketak eta lan 

ildoak jasotzea.  

 EAEko gazteek jakin nahi dutena ezagutzea, gai konkretuak landuz eta baita 

zeharkakotasuna duten beste arlo batzuk ukituz. 
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Garapena 

 

2019-2020 ikasturtean zehar gazte parte-hartzaile guztiak elkartu eta gatazkari buruz hausnartu 

zuten ikuspuntu desberdinak landuz. 2020ko ekainean amaitutzat eman ziren gazteekin 

egindako saioak, eta uda ostean koordinazio taldeak batzen jarraitu zuen 2019-2020 ikasturtean 

ateratako informazioa ebaluatu, ordenatu eta ondorio txostenak prestatzeko. 

 

2021 urteko lehen hilabeteetan txostenen diseinu, itzulpen eta maketazio lanetan egon ondoren, 

irailean koadernoen aurkezpena egin zen Deustuko Unibertsitatean. Ikasketa Komunitateko 

irakasleek proiektuaren helburua, nondik norakoak eta prozesua azaldu ostean, bi ikasle gaztek 

haien esperientzia eta ezagutzak azaldu zituzten. 

 

 

 

 

Ebaluazioa 

 

 Gazteen interesa altu mantendu da, asko ezagutzen ez zuten Euskadiko historiaren atal 

batean informazioa jasotzea asko eskertu dute.  

 Proiektuaren balorazio oso positiboa izan da. 

 Deustuko Unibertsitateko Etika Aplikatuko Zentroarekin elkarlana mantentzea 

aurreikusten da. 
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5.8 Harremanak eragileekin 

 

Gizartean eragile ugari daude bakearen eta bizikidetzaren gaiak jorratzen dituztenak, betiere 

gazteekin erlazionatuta. COVID-19aren pandemiak lan egiteko moduak moldatu ditu, eta 

eragileekin harremanak ere egokitu behar izan dira.  

 

Internet eta telefono bidezko bilera eta trukaketek topaketa eta batzarrak ordezkatu arren, 

2021an eragile ugarirekin komunikazioa mantentzea ahalbidetu da, baita harreman berriak 

sortzea ere.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Gizarteko eragileekin elkarlana sustatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Elkarlana ez dugun eragileekin harremanetan jartzea edo harreman hori sendotzea. 

 Bake eta bizikidetza gaiekin lan egiten duten eragileen artean EGKren lana 

ezagutaraztea eta beraien proiektuetarako EGKren diskurtsoa helaraztea. 

 

Garapena 

 

Aurten, EGK-ko Bake eta Bizikidetza arloa askotariko ekintza eta eragileekin elkartu da: bai 

gizarte zibileko erakunde eta eragile desberdinekin baita administrazioekin ere.  

 

II. Aniztasuneko Foru Plana. Eskubide Berdintasuna (2021-2023) aurkeztu eta berau 

eraikitzeko parte-hartze prozesuari hasiera eman zitzaion. 2021ean, bi bilera egin dira (ekainean 

eta azaroan), Gipuzkoan diharduten eragile anitzekin batera. EGK-k bertan parte hartu du eragile 

moduan. Bilera hauen helburua aniztasunaren arloko lurraldeko eragile sozialak deitzea zen, I. 

Planeko ondorioak aurkezteko, parte-hartze proposamena azaltzeko eta Plan hori elkarrekin 

eraikitzeko gune bat irekitzeko.  
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EGK-k Arabako SEADen Lagunen Elkartearekin urteetan harremana izan du, eta aurten, 

Gasteizko Udalarekin batera, online egin ziren jardunaldi batean hartu du parte. Hauen helburua, 

Saharako kanpamentutan dauden eragile eta teknikari desberdinei sarean lan egiteak duen 

garrantzia azpimarratzea izan da.  

 

Urriaren 17an hamar urte bete ziren Aieteko Bakearen Jauregian Euskal Herriko gatazkaren 

konponbidea sustatzeko Nazioarteko Konferentzia egin zenetik. Hamargarren urteurren 

honetan, hitzaldi hartatik eratorritako irakaskuntzei balioa emateko eta gainditu gabeko erronkei 

buruz hausnartzeko, jardunaldi batzuk antolatu ziren Foro Sozial Iraunkorra eta Bake Bidea, 

Berghoffoundation eta Concilliation Resources nazioarteko eragileen eskutik. EGK Aiete 

Jauregian eta Kursalean egin zen Aiete 10 urte. Ikaskuntzak eta erronkak Nazioarteko 

Jardunaldietan egon ziren konferentzia eta mahai-ingurura joan zen. 

 

Urriaren 21ean Lehendakariarekin batera Gazteak, bizikidetza, etorkizuna ekitaldia egin zen. 

Bertan, EHU, Deustu eta Mondragon Unibertsitateko ikasleek euren bizipen, iritzi eta 

hausnarketak elkarbanatu zituzten, ETAk behin betiko armagabetzea egin zuenetik 10 urte igaro 

ondoren.  

 

Bakeolarekin Etikasi programan sortutako harremanetatik, Bakeolak, Eskubidez eta Gernika 

Gogoratuz-ek antolatutako Afaloste laborategi gastronomiko sozialaren ekimenean parte 

hartzera animatu zen EGK. Egitasmo honen helburua, Euskadin bizi izan den motibazio 

politikoko indarkeriaren inguruan lasai mintzatzeko espazioa sortzea zen, memoria ezberdinak 

topatzeko aukera izateko. Azkenean EGKtik ezin izan zen inor bertaratu baina harremana 

mantentzea espero da hurrengoetarako. 

 

Azaroan, Euskadin bizi den komunitate musulmanaren bizikidetza eta integrazioa sustatzeko 

Segurtasun Sailak antolatutako Islamari buruzko aurreiritziak desegiten jardunaldiak izan ziren. 

Bertan beste eragileekin batera, EGK-k talde txikietan egindako dinamiketan hartu zuen parte. 

 

Abenduan, Biltzen-ek antolatutako Tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko II. 

Euskal Kongresuan ere parte hartu zuen EGK-k. Bertan, Etikasi programan parte hartu zuten bi 
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gazteek haien esperientzia eta irakaspenak aurkeztu ahal izan zituzten. Enpatia, ezagutza, 

bizipenak eta giza duintasuna ardatz izanik, gorroto diskurtsoari aurre egiteko mezua helaraziz. 

 

Ebaluazioa 

 

 EGKren lana finkatu eta zabaltzeko oso baliagarriak izan dira egindako harremanak. 

 2021ean zehar eta etorkizunera begira elkarlan hauek sendotzeko interesa erakutsi dute 

eragileek, eta horretan lan egiten jarraituko da.  

 

5.9 Eguneroko lana 

 

Teknikari bakoitzaren lan-arlotik kanpo, EGKren funtzionamendu egokia bermatzeko egin behar 

diren lanen artean bilerak, aholkularitza, EGKren egoitzetako kudeaketa lanak, orain arte 

garatutako proiektuen justifikazioa eta plangintzak burutu dira besteak beste.   

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren eguneroko lana normaltasunez garatzen dela bermatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 COVID-19ak sortu ditzaken ezustekoei erantzun egokia ematea. 

 Lantaldeko gainerako kideei euren lanean laguntzea. 

 
Garapena 

 

Egindako lanen artean jarraipen bilerak egin dira bai EGK-ko talde teknikoarekin, baita Giza 

Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzarekin eta hala eskatu izan diguten elkarteekin.  

 

EGK-ko beste lan-arloetako proposamenei baliagarriak diren balorazioak ematea ere 

egunerokoaren parte izan da. Egunerokoan sartu dira baita ere egoitzako kudeaketa lanak, 
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besteak beste gela eta materialen lagapenak egitea, telefonoa erantzutea, ezustekoei aurre 

egitea eta abar.  

 

Urteko azken hilabeteetan, EGK-ko lantalde teknikoak bi barne formakuntza jaso ditu Bakea eta 

Bizikidetzako arloak bultzatuta: batetik, Zurrumurruen Aurkako Sarearekin batera, Xabier Aierdik 

migrazio-prozesuen inguruko oinarrizko prestakuntza eta bestetik, Basauriko Emakumeak 

Aniztasunean elkartearen eskutik, aniztasun kulturalaren inguruko beste formakuntza bat, 

aniztasun ikuspuntua arlo guztietan zeharkatzeko: enplegua, etxebizitza, hezkuntza, partaidetza 

eta berdintasuna.  

 

Ebaluazioa 

 

 Jarraipen bilerak egiten jarraitzea. 

 Gazte gaien gainean aholkularitza eta informazioa erraztea, ziurtagirien kudeaketa, 

prestatzen diren ekimenen gaineko izen ematearen kudeaketa eta zalantzak argitzea, 

etab.  

 Egoitzako kudeaketa la 

 

 

6. BERDINTASUNA 

6.1 Gaur8 lantaldea 

 

Gaur8 lantaldea EGK-ko berdintasun lan-arloko diskurtsoak sortzen dituen espazioa da.Espazioa 

dela aipatzen da, batzuetan bilera irekiak egiten direlako, beste batzuetan itxiak, batzuetan jende 

asko biltzen delako, beste batzuetan ez hainbeste. 

2016an sortu zen eta ordutik feminismoari eta LGTBI+ kolektiboari buruzko gaiak lantzen dira 

bertan. 2020an, sare egonkor bat egitea lortu zen, eta 2021an hori izan da Gaur8 lantaldearen 

motorra. Zentzu honetan, motor honek parte hartu du aurrerago azalduko den Zaintzen Plaza 

izeneko proiektuan. Hala ere, feminismoari eta LGTBI+ kolektiboetako kanpo eragileekin lan 

egin da baita ere. 
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2021ean, alde batetik, protokoloen jarraipena eta indarkeria matxistaren gaineko prebentzio lana 

egin da. Bestetik, errealitatean dauden gai ezberdinei buruzko diskurtsoak landu dira, EGK-k ere 

zer esana izateko.  

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren Berdintasun arloko diskurtsoa eratzea eta eguneratzea. 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Berdintasun lan-arloko erronka berriak identifikatzea eta proposamen berriak egitea. 

 Diskurtsoak sortzea eta gizarteratzea. 

 Berdintasun arloan dauden gazte elkarteen eta norbanakoen harremana saretzea eta 

sendotzea. 

 Zaintzen Plazan parte hartzea. 

 

Garapena 

 

TALDEAREN JARRAIPENA 

 

2021ean Gaur8 lantaldearen jarraipena egin da. Horretarako, hilean behin bilera telematikoak 

egin dira berdintasunetik egin diren proiektuen jarraipena egiteko. Bestalde, Whatsapp talde 

baten bidez, bilerez gaindiko harremana mantendu nahi izan da. Sareetan bilatzen  diren berriak 

partekatu eta elkarren berri izateko. 

 

GOSARI LITERARIOAK 

 

Gosari literarioak izeneko ekimenaren bidez, Gaur8 lantaldearekin 2021eko udaran liburu bat 

irakurtzeko autua egin zen, guztiek liburu bera. Egindako bilera ezberdinetan erabaki zen June 

Fernandezen 10 ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía izeneko liburua irakurtzea. 

Horrez gain, 2021eko azaroaren 4ean, goizeko 11etan, idazlea etorri zen Donostiako egoitzara eta 

Gaur8ko kideek aukera izan zuten berekin liburuari buruz hitz egiteko. 
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Bertan parte hartzeko deialdia publiko egin zen, eta Gaur8 taldeko partaideez gain, interesa 

zuen edonork parte hartu zezakeen saioan. 

 

KAMISOI ZURI ZETAZKOA 

 

Hezkidetza Berdintasun lan-arloko gai zentral izanik, honi buruzko lanketa ezberdinak egitea 

erabaki zen taldean. Eta literatura, lan-tresna gisa erabiltzeko asmoari jarraituz, Alaine Agirre 

idazleari elkarrizketa bat egitea erabaki zen. Izan ere, Agirrek eginiko Kamisoi zuri zetazkoa 

liburuan 11 urteko haur batek kanpamentuetan izandako abusu bat kontatzen da eta ideia 

egokia zela uste zen gaia jorratzeko. 

 

Horretarako, 2021eko abuztuaren 4an, idazlearekin bildu eta elkarrizketa bat egin zitzaion 

ondoko galdera hauek planteatuz: Zeri buruz hitz egiten duzu liburuan? Nola sortu zen liburu 

hau idaztearen ideia?Gai hau lantzea beharrezkoa da? Zergatik udalekuak?Narrazioa 

protagonistak berak idazten du, narratzaileak ez daki gertatzen dena eta irakurleak bai. Zer 

adierazi nahi izan duzu honekin?Esan izan duzu, liburu honen zirriborroa liburua argitaratu baino 

bi urte lehenago hasi zinela idazten. Zer idatzi nahi izan zenuen hasiera horretan? Entzun izan 

dugu elkarrizketa ezberdinetan ez dela haur-literatura, helduei zuzendurikoa baizik. Zergatik? 

 

https://egk.eus/eu/gosari-literarioak/
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Ondorengo estekan ikus daiteke elkarrizketa osorik. 

 

Ebaluazioa 

 

Esan daiteke, Gaur8 lantaldea bere mementorik onenetarikoa bizitzen ari dela, izan ere, talde 

izaera garatzen ari da gutxika. Orain arte talde-motorra zaindu da batez ere. Bilera ezberdinen 

bidez eurak EGK konfiantzako espazio bat bezala identifikatzeko eta horretarako egindako 

bileretan eroso sentitzeko mekanismoak garatzeko.  

 

6.2 EGK-ko II. Berdintasun Plana 

 

Lau urteren ondoren, 2021ean EGK-ko II. Berdintasun Plana garatu da. Horretarako, lehenik, 

2020ko irailean, lehen plana ebaluatzeko hausnarketa saio batzuk egin ziren Batzorde Teknikoa 

eta Batzorde Iraunkorrarekin.  Baita elkarteei zuzenduriko galdetegi bat egin ere. 

Hau eginda, EGK-ko II. Berdintasun Plana burutu zen, 2021-2024 urteko iraunaldia izango 

duena. 2021eko erronka nagusia, planean egituratuta dagoena egitea eta berdintasun ikuspegia 

egunerokoan txertatzea izango da. 

2021an ordea, urrats bat eman nahi da eta Planaren sozializazio bat egin. Alde batetik, honek 

biltzen dituen antolakuntza organoek (Batzorde Teknikoa, Batzorde Iraunkorra, Berdintasun 

https://www.youtube.com/watch?v=UH2ZrMTSJvc&t=2s
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Batzordea, Gaur8…) Planarekiko duten ardura zein den ezagutzeko eta hartzeko, eta bestetik, 

Planak berak dituen lanketa ezberdinak EGK-ko elkarteei hurbiltzeko. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren barne nahiz kanpo lanean berdintasuna zeharkako balore gisa errotzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGK-ko II. Berdintasun Plana ezagutaraztea. 

 Berdintasun Planean zehaztuak dauden neurriak inplementatzea. 

 Ezartzen diren neurrien jarraipena eta balorazioa egitea. 

 

Garapena 

 

TELELANAREN HITZARMENA 

2021eko otsailaren 22an onartu zen EGKn telelanaren akordioa. Honen arabera, 2021eko 

otsailaren 22tik aurrera EGK-ko lantalde teknikoak aukera izango du asteko 2 egunetan etxetik 

telelana egiteko. 

Neurri hau Berdintasun Planaren baitan sortutako barne eztabaiden emaitza bat izan da. Izan 

ere, EGK-ko II. Berdintasun Plana diseinatzen egindako saio ezberdinetan kontziliatzeko neurri 

posibleei buruz hausnartu zen. Plan honetan, Bizitza pertsonalaren, lana eta familiaren arteko 

kontziliazioa eta lan duintasuna bermatzea atalean neurri zehatz hau txertatu zelarik. 

BATZAR OROKORRA 

2021eko Batzar Orokorrean EGK-ko II. Berdintasun Planaren aurkezpena egin zen. Hau Gaur8 

taldeko kide batek aurkeztu zuen eta aho batez onartu zen.  

Hala, behin Plana onartuta honen maketazioa egin zen Maitane González diseinatzaile 

gaztearen eskutik. 
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GORROTO DELITUEI BURUZKO FORMAKUNTZA 

 

 

Irailaren 8an EGK-ko Lantalde Teknikoak gorroto delituei buruzko formakuntza bat jaso zuen 

Aldarte elkartearen eskutik. Formakuntza honen helburuak honakoak izan ziren: Aldartek giza 

eskubideen arloan egiten duen lana eta gorroto-delituak ezagutzea, gorroto-delituen eta 

gorroto-diskurtsoen teoriara hurbiltzea (baita nazioarteko politikek duten eraginera ere) eta 

gorroto-delituak identifikatzeko eta detektatzeko gaitasuna hobetzea. Formakuntza hau, EGK-

ko II. Berdintasun Planaren 1.1 helburuaren barnean kokatuko litzateke: Feminismoari buruzko 

formazioak egitea Batzorde Iraunkorrari eta Batzorde Teknikoari zuzenduta. 
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ESPAZIOAREN BIRRANTOLAKETA 

EGK-k hainbat espazio ditu; alde batetik, EGK-ko langileek bertan ekintza mota ezberdinak 

antolatzeko, eta bestetik, dituen elkarte ezberdinei horien erabilera egin dezaten eskaintzeko. 

EGK-ko II. Berdintasun Planaren diseinua egitean, espazio horiek goxatzeko beharra zutela 

ikusi zen, elkarteekiko zaintza bezala planteatuz. Hala, horien inguruko hausnarketa kolektibo 

bat egin zen eta espazioen berrantolaketa bat garatu zen. 

Beheko argazkietan ikus daiteke aldaketa. Ezkerraldean dagoen irudian lehengo espazioa ageri 

da, erdialdean eta eskuinean dagoen irudian, berriz, oraingoa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ebaluazioa 

 

Plan bat egitea prozesu luze bat izan ohi da eta prozesu hau ere luzea izan da. Tarte handia 

eskaini zitzaion aurreko ebaluazioa egin eta honakoak izango zituen urratsak biltzeari eta lan 

asko egin da ekintzak birplanteatu eta EGK-ko espazio ezberdinetara eramaten: zer uste dute 

Batzorde Iraunkorrekoek? Gaur8koek? Elkarte ezberdinek? 

Hala, esan daiteke, neurri espezifikoak egin baino, 2021an EGK-ko II. Berdintasun Planaren 

sozializazioan denbora asko eman dela. Hala ere, balorazioa positiboa da orokorrean. 
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6.3 Gune anitza 

 

 

Gune Anitza Berdintasuna eta Aniztasunarekiko aldekotasuna erakusten duen zigilua da, eta 

hau EGKren Berdintasun arloko proiektu iraunkorretako bat da. 

Urtetik urtera espazio ezberdinak atxiki dira proiektura. Urteren baten bideo bat grabatu da 

proiektuari difusioa emateko, besteren baten, eskuorriak banatu dira espazioetan Gune Anitzari 

buruzko informazioa azalduz. 

2021ean, proiektuaren jarraipena egin da, espazio berriekin harremana izan eta horiek Gune 

Anitzara atxikitzeko aukerak zabaldu. Gainera, aurreko urteetan atxikitako espazioen azterketa 

eta difusioa egin da. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Berdintasunarekiko eta aniztasunarekiko aldekotasuna erakustea eta hauekiko gazteek dituzten 

proposamenak gune ezberdinetan txertatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gune Anitz gehiago txertatzea. 

 Atxikitako espazioen ebaluazio bat egitea. 

 Hobekuntza proposamenak eguneratuak mantentzea. 
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Garapena 

 

Urtea hasi zenetik zigilura atxiki daitezkeen espazioen identifikazioa eman da. Horretarako EAE-

ko espazio ezberdinei Gune Anitzaren informazioa bidali zaie. Horien artean, EGK-ko elkarteak, 

administrazio ezberdinetako sailak (berdintasun sailak) eta emakumeen etxeak aurkitzen dira. 

2021. urtean atxikimendu bat izan da Gune Anitzera: Zugan psikologia zentroa. 

 

Ebaluazioa 

 

Kuantitatiboki esan daiteke Gune Anitza zigiluak mugimendu gutxi izan duela 2021 urtean. 

Espazio fisiko bakarra gehitu da zigilura. Horren arrazoietako bat izan daiteke berdintasun arloko 

beste proiektuek urtean zehar izandako pisua. Hala ere, baloratu da zigiluaren proiektuak 

aurrera jarraitzea ezinbestekoa dela, ikusi delako oraindik ere espazioek interesa adierazten 

dutela eta modu ez aktiboan izanda ere espazio anitzak sortzen jarraitu behar dela. 

6.4 Berdintasun protokoloak 

 

EGK-k indarkeria matxista gaitzesten du eta honen aurrean esku hartzea ezinbestekotzat du. 

Esku hartze hau mila modutara egin daiteke, eta horietako bat, indarkeria matxistaren ondorio 

diren kasuen aurrean salaketa publikoak egitea da.  

2017ko Batzar Orokorrean salaketa publikorako protokolo baten proposamena onartu zen eta 

2020ra arte eredu hau izan da jarraitu dena. Diskurtsoak, ordea, aldatzen joan dira urterik urte, 

eta salaketa publikorako protokoloak ere aldaketa batzuk ekarri behar izan ditu berarekin. 

Hala, 2021ean, salaketa publikorako protokolo berria onartu  da eta honen kudeaketa eraman da 

aurrera. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Emakumeen aurakako erasoak eta eraso LGTBI+ fobikoen aurrean Berdintasun Protokoloak 

aktibatzea. 
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HELBURU ZEHATZAK: 

 Eguneratuak izan diren Berdintasun Protokoloak martxan jartzea. 

 Berdintasun Protokoloen eragina mantentzea. 

 EGK-k Berdintasunarekiko duen konpromisoa berrestea 

 

Garapena 

 

PROTOKOLOAREN IRUDI BERRIA 

2020ko azaroaren 23an hasiera eman zitzaion Gure protokoloak hizketagai izeneko ibilbideari. 

Hala, hainbat bilera telematiko egin ziren EGK-ko protokoloen azterketa bat egiteko eta irudia 

eta diskurtsoak birplanteatu ziren.  

Protokoloetako irudia “neutroa” izan zedila adostu zen eta emakumerik irudi horretan ez 

agertzea erabaki zen ( “emakume” kategoria barruan dauden emakume bakar bat ere ez 

diskriminatzeko helburuarekin). Ondoren, 2021eko martxoaren 13an egin zen EGK-ko Batzar 

Orokorrean ondorengo irudiak onartu ziren: 

1. Indarkeria matxistak ematean erabiliko diren irudiak. 
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2. Indarkeria LGTBI+fobikoak ematen direnean erabiliko den irudia: 

 

3. Indarkeria matxista eta LGTBI+fobikoak (biak) ematen denean erabiliko den irudia: 

 

 

Irudi horiez gain, berau aktibatzean argitaratzen den  diskurtsoa ere eguneratu zen. Orain arte 

egindakotik laburbiltzea erabaki zen, aldarrikapena orri batean biltzeko eta argiagoa izateko. 

Horrez gain, hainbat puntu gehitzea erabaki zen. 

 

AKTIBATURIKO PROTOKOLO KOPURUA 

2021ean jada, erasoa jasan duten 12 emakume gazte, ustezko 27 gizon erasotzaile, 4 eraso 

LGTBI+fobiko eman dira.  7 eraso matxista Bizkaian eta 9 eraso matxista Gipuzkoan izan dira, eta 

3 Araban. Eraso LGTBI+fobikoei dagokienez 2 Bizkaian eman dira eta bi Araban. 
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EGINDAKO KANPAINAK 

Kasu konkretuetan aktibaturiko erasoez gain, garrantzitsua ikusi da beste eraso batzuen aurrean 

EGK- esku hartzea eta erasoen gaitzespena egitea. Hala, 2021eko uztailaren 13an EGK-k Naim 

Derrichi Tik Tokerrarekin izandako elkarrizketa baten harira sortutako iskanbilan 

posizionamendu publikoa agertu zuen sare sozialetan. Tiktokerrak esandako hitzak salatzeko 

helburuarekin egin zen publikazioa eta honakoak dira erabilitako irudiak: 

 

 

 

 

 

 

 

Ebaluazioa 

 

Ikusi da, 2021ean beste urteetan baino aktibazio gutxiago eman direla. Asko izan daitezke horren 

arrazoiak: pandemiak orokorrean jende gaztearengan izan duen eragina, herriko festa gutxiago 

egin izana… Izan ere, salaketen beherakada hau maila orokor baten eman dela ikusi da. 

Aipatzekoa da, bestalde, eraso LGTBI+fobiko gehiago salatzen direla, aurreko urteetan ez 

bazela. Honekin uste da, genero eta identitate aniztasuna gero eta  presenteago dagoela 

gazterian eta eraso LGTBI+fobikoak errazago identifikatzen direla. 

Hala ere, aipatzekoa da, EGK-k ez dituela gazterian ematen diren eraso guztien jarraipena 

egiteko eta honen inguruko argazki erreal bat izateko mekanismorik. Hau da, medioak falta dira 

kasu guztietara heldu ahal izateko. Eta garrantzitsua dela uste da honi indar gehiago ematea. 

Aipatzekoa da bestalde, Naim Derrichi Tik Tokerrarekin egin zen kanpainak oso erantzun 

positiboa izan zuela sare sozialetan. Hori dela eta, uste da, horrelako kanpainak egitea 

ezinbestekoa dela gazteengana heltzeko. 

Amaitzeko, esan, protokoloen aktibazioarekin jarraitzea ezinbestekoa dela uste dela eta urte 

etorkizunera begira indarkeria ezberdinei buruzko hausnarketekin jarraitzea aurreikusten da. 

Gaur8rekin batera, prebentzio kanpainak sortu eta garatzeko. 

 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Egunotan%20borborka%20daude%20sare%20sozialak.%20Mostopapik%20bere%20kanalean%20gonbidatu%20duen%20Naim%20Derrichi%20TikTokerrarekin%20izandako%20elkarrizketa%20baten%20harira
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6.5 Zaintzen plaza 

 

 

Pertsonok zaintzak jasotzeko beharra dugu gure bizitza guztian zehar, izaki zaurgarri eta 

elkarren mendekoak garelako. Zaintzarik gabe bizitzari eustea ezinezkoa da. Historikoki 

emakumeak izan dira zaintza lanak eta lan erreproduktiboak bere gain hartu dituztenak. Lan 

ikusezin bat izan da, gutxi balioetsita, baina oso zentrala. COVID-19aren krisiak agerian utzi ditu 

eredu honen gabeziak eta zaintzen garrantzia, eta beraz, jendarte bezala, kolektiboki, zaintzen 

erantzukizun soziala hartzeko dugun beharra. 

 

Zaintzez hitz egitean gutako bakoitzaren bizitzak bere egunerokotasunean funtzionatzea 

ahalbidetzen duten ezinbesteko ekintza guztiez ari gara, eguneroko bizitzaren berreraikitze 

prozesuaz, ongizate fisiko eta emozionala sostengatzen dituena. COVID-19aren krisian guztia 

geratu zenean geratu ezin izan ziren lan guzti horietaz. 

 

Zaintzen Plaza izeneko proiektu honekin, gai hau gurera ekarri nahi da, EGKra. Plaza bat sortu 

nahi da, espazio bezala. Elkarren artean hitz egiteko eta ikasteko gune moduan. 

  

Horretarako, besteak beste, Ematzipa...zer? eta Gaur8 lantaldeei parte-hartzeko gonbidapena 

luzatu zaie. Tresnak emango dira diskurtsoak sortzeko, talde izaera garatzeko eta zaintzen 

inguruko ezagutza handitzeko. Horrez gain, plaza, beste norbanako eta eragileei ere zuzendurik 

egongo da, puntualki lantzen diren hitzaldietan parte hartzeko edota diskurtsoak garatzen 

laguntzeko ere bai. 
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Proiektu hau Etxebizitza eta Enplegu lan arloekin batera koordinatu da.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Gazteriaren ikuspuntutik zaintza zentroan jartzen duten alor desberdinetako ereduak lantzea 

alor desberdinetatik.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteriari zaintza lanak bizitza posible egiten duten ekintza multzo zabal eta 

ezinbesteko bat bezala ikusaraztea. 

 Zaintza lanei duten garrantzia eta duintasuna ematea eta erantzukizun soziala zein 

norbanakoena sustatzea gazteen artean. 

 Gazteen artean hausnarketa eta elkarbanaketarako espazio bat sortzea. 

 Zaintza lanak gazteekin alor desberdinetatik lantzea, bizitzaren esfera guztietan eragina 

dutela ikusarazteko. 

 Gazte eragile desberdinek zaintzen inguruan duten diskurtsoez baliatuz EGKren 

diskurtso propioa sortzea.  

 

Garapena 

 

ZER DA ZAINTZA ZURETZAT? 

Zaintzen plaza proiektuarekin hasteko, lehenik eta behin, maiatzean bideo bat grabatu zen 

zaintzari buruz gazteek duten ikuspegia ezagutzeko zer uste duten jakiteko. Horretarako 

UPV/EHUko Leioako campuseko hainbat ikasle gazteei hiru galdera planteatu zitzaizkien: 

 Zer da zaintza zuretzat? 

 Nork zaintzen duela esango zenuke? 

 Gazteok ba al gaude zaintza sistemaren baitan? 

https://www.youtube.com/watch?v=p2BBfmv4Pbg
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Behin grabaketa eginda, bideoa osatu eta sare sozialetara igo zen. Honen helburua proiektuari 

difusioa ematea izan zen, hurrengo saioa izango zena (ondoren azaltzen dena) iragartzeko eta 

abiapuntu bat planteatzeko asmoarekin. 

 

LEHEN HAUSNARKETA SAIOA 

2021eko maiatzaren 10ean lehen saioa egin zen Bilboko La Bolsa eraikinean. Parean elkartekoak 

gidatu zuten saioa eta bertan, Ematzipa…zer? eta Gaur8 lantaldeak euren esperientziak kontatu 

zituzten. Helburua, proiektuari hasiera ematea izan zen eta ondorengo galderei erantzutea: Nola 

lantzen dira zaintzak gure elkarteetan? Zein diskurtso dugu? Zelan landu nahi genituzke 

Kontseilutik? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2BBfmv4Pbg&t=27s
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YOGA ETA AUTOZAINTZA 

Lehen hausnarketa saioan ikusi zen bertaratutako gehiengoen kezka (eta ondoriozta 

daitekeenez gazte askorena) norbere ongizatean zentratzen dela. Izan ere, gazteon errealitatean 

menpeko pertsona gutxirekin harremantzen 

garela kontuan izaki, norbere ongizate fisiko 

zein mentalari erreparatzea ardura nagusia 

zela identifikatu zen. 

Hala, Mundaka herriko Santa Katalina eliza 

ondoan, Yoga eta autozaintzari buruzko 

tailer bat burutu zen. Hau, Metik elkarteko 

kide baten eskutik gidatua izan zen. Lehenik, 

ordubetez, Yoga saio bat egin zen eta 

ondoren, dinamika ezberdinen bidez, osasun 

fisiko, mental eta zaintzari buruz hausnartu zen, etorkizuneko proposamen batzuk jarriz. 

 

 

ERRAIETATIK. HARREMANAK GORPUTZAK ETA ZAINTZAK 
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Proiektua aurrera joan ahala, Cristina Lizarragaren "Quitame la culpa" izeneko fanzinea lantzea 

aukera polit bat bezala identifikatu zen.  Bertan, gazteen osasun mentalean eragin handia duten 

gai asko islatzen ditu, hala nola harreman toxikoak, elikadura-nahasmenduak, sare sozialak eta 

abar.  

Hainbat gauzez hausnartzen da fanzinean, eta aldi berean, hainbat galdera sortu zizkigun: Nola 

zaintzen dugu elkar? Nola harremantzen gara gure ingurunearekin? Zerk eta nola eragiten digu? 

Zer harreman toxiko sortzen ditugu? Zer genero-patroi jarraitzen ditugu? Nola deseraiki 

ditzakegu? 

Zaintzen Plazako 2021ko azken ekitaldia, gazteak erraietaraino eragiten gaituzten kontuen 

inguruan hausnartzeko espazio bezala planteatu zen, gazteon harremanak, gorputzak eta 

zaintzak gurutzatzen dituzten hainbat konturen inguruan. Cris Lizarraga bera eta Adriana Royo-

ren arteko elkarrizketa bat bezala planteatu zen azaroaren 4an aurrera eraman zen topaketa.   

Adrianak, bere aldetik terapeuta gazte bat da, psikologia-aholkularia eta bi libururen egilea. Bere 

ikerketa berrienak portaeran, izaeran, sexu-patologietan eta, batez ere, gizartearen 

inposaketaren ondoriozko giza autoengainuaren azterketan oinarritzen dira. Lau urtetik hona, 

giza psikologiaren hainbat alderdi aztertzen ditu, hala nola sexua, emozioak eta disfuntzio 

sozialak, bere webgunean aintzat hartzen dituenak. 

Topaketaren gidoia 4 bloketan banatu zen. Lehenean, Zaintzen Plazaren proiektuaren zergatia 

eta funtsa azaldu ziren, eta jardunaldi honetaraino iristeko bidea aipatu zen. Cristinak eta 

Adrianak elkarren aurkezpen bat egin zuten. Bigarren blokea, gazteok eta harremantzeko 

ditugun modu berrien inguruan izan zen. Harremantzeko modu toxikoak, sare sozialen bidez 

sortzen dugun autoirudia, eta honek guztiak diten eraginen inguruan. 

Hirugarren bloke batean, kulparen inguruan hitz egin zen, eta bati gertatzen zaiona indibidualetik 

ahots kolektibora eramateak ekar dezakeen ahalduntzeaz. Laugarren eta azken blokean, 

feminismoan eta zaintzetan fokua jarriz, gazteok egoera honi buelta eman eta zaintzetan 

oinarrituz geure harremanak berreraikitzeko moduen inguruan hitz eginez itxi zen saioa. 
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Topaketa streaming bidez eskaini zen zuzenean, eta beraz, ikusgai dago YouTubeko EGK-ren 

kanalean. Horrez gain, jardunaldiaren laburpen modura, laburpen bideo bat sortu zen.  

 

Ebaluazioa 

 

Esan daiteke, proiektua berria izanik, urtearen lehen hasieran ez zela erraza izan gazteak 

zaintzen inguruan hausnartzeko espazio erakargarri bat sortzea. Hasierako bi topaketetan, 

zaintzen gaia gazteengana ekartzen hasi zen, eta azpimarratu zen nola osasun mentala gazteen 

kezketako bat den eta euren buruak zaintzearen ardura hartu nahi duten. Puntu horretan, 

hirugarren topaketara begira formatu erakargarri bat planteatu nahi izan zen gazteei eragiten 

dieten hainbat problematika aztertzeko zaintzen ikuspegitik, eta oso balorazio ona egin da, 

kuantitatiboki zein kualitatiboki. Topaketan oso hausnarketa interesgarriak atera ziren, hizlarien 

zein parte hartzaileen galderetan.  

Urte osoan zehar burututako topaketa ezberdinetan 50 pertsona ezberdin inguruk parte hartu 

badute ere, arrakastatsuena hirugarren topaketa izan da. Hasierako zailtasunei aurre egitea lortu 

da gazteon interesa piztuz gaiaren inguruan, oso balorazio positiboekin. 

6.6 Hezkidetzaren lanketa 

 

Aurreko urtean, Haziak Astialdira proiektuaren bitartez, hezkidetza hezkuntza ez formalean nola 

ematen den landu zen EGK-ko hezkuntza eta berdintasun lan arloetatik. Astialdi munduan 

lanean dabiltzan zenbait elkarterekin ateratako lan saio dinamiko batzuen bitartez, honako 

informazioa biltzea lortu zen: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoSCeZsSzAw&t=1958s
https://www.youtube.com/watch?v=tTc-F6vz-mM
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- Nola lantzen da hezkidetza hezkuntza ez formalean? Zein toki hartzen du? Nola nahiko 

litzateke landu? 

 - Zeintzuk dira arlo honetan dauden erronkak? Zein proposamen egiten dira gaia jorratzeko?  

Txosten baten bildu ziren ateratako erantzun, ideia eta proposamenak. Analisi honetatik abiatuz, 

2021eantxostenaren aurkezpena egin da alde batetik eta taldeei formaziorako tresnak eman 

zaizkie bestetik. Hori izan baita taldeekin partekatutako analisian ateratarako premia edo 

gabezia handiena. Gainera, EGK-k hezkidetzan duen konpromisoarekin jarraitu du espazio 

ezberdinetan parte hartuz eta bere ezagutza partekatuz.  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA:  

Hezkuntza ez formaleko agenteei hezkidetzaren lanketarako tresnak eskaintzea.  

 

HELBURU ZEHATZAK:  

 Hezkuntza ez formaleko gazteen premiei erantzun bat ematea. 

 Honen baitan lan egin nahi duten elkarteekin sarea indartzea. 

 EGK-k hezkidetzan egindako lana sozializatzea. 

 

Garapena 

 

HAZIAK ASTIALDIRA SOLADALDIA 
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2021eko apirilaren 13an hezkidetzaren eta astialdiaren inguruan egindako Haziak Astialdira lana 

aurkeztu zen 

BilboRocken.  

Mahai-inguruan, 

aurretik dauden 

erronkak analizatu 

ziren eta astialdi 

munduan lan egiten 

duten gazte zein 

taldeen premiak 

ekarri ziren 

erdigunera. Saioaren 

moderazio eta gidaritza EGK-ko presidenteak burutu zuen eta esperientzia maila Alboan eta 

Errotiken eskutik etorri ziren. 

Besteak beste, hizketagai izan ziren astialdian egunerokoan erabiltzen diren espazioak, 

materialak, formakuntzaren premia, taldeen plan eta protokoloak edota zein iritzi dagoen 

etorkizunerako erronken inguruan. 

Proposamen konkretuak eginez, fokua profesionalen artean eman beharreko saretzean jarri zen, 

elkarlana balioan jarriz eta hezkidetza lantzen duten agente guztiek beraien gain hartzen duten 

lanarekiko balioa zein babesa azpimarratuz. Taldeen planifikazioa ere elementu zentral gisa 

kokatu zen eta egiten diren urrats txiki zein handiak balioan jartzearen garrantzia nabarmendu 

zen. 

Gainera, bereziki formakuntzaren premia eta gabezian nahi izan zen sakondu, hau izan baita 

identifikatutako aspektu nabarmenetako bat. Zentzu horretan, proposamen bat kaleratzeko 

baliatu izan zen ekimena: formakuntza ziklo berezitu bat gai honi buruz hitz egin eta 

hausnartzeko.  

 

 

 

 

https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/04/HAZIAK-ASTIALDIRA_v5_eusk_ok1.pdf
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Haziak astialdira formakuntza zikloa 

Txostenaren aurkezpenarekin bat hezitzaileei zuzenduriko formakuntza ziklo bat kaleratu zen, 

izan ere, aipatu moduan, hezitzaileek hezkidetzaren gainean formatzeko formakuntza falta bat 

zegoela identifikatu zen. 

Horretarako Hezkidetza formakuntza zikloa izeneko eskaintza atera zen, eta Bilbon eta 

Gasteizen bi tailer eskaini ziren. Alde batetik Bizkaiko Urtxintxa Eskolak Hezkidetzan hezten 

hezitzaileentzako trebakuntza tailerra eskaini zuen, eta bestetik, Hiruki Larroxa kooperatibak 

Astialdian maskulinitateak landuz izeneko tailerra eskaini zuen. 

 

Udaleku hezkidetzaileak 

Astialdian egindako lana aprobetxatu, eta uda sasoian egiten diren udalekuak kontuan izanik, 

udalekuetan hezkidetzari buruz egiten den lanketen kanpaina egin zen. Hala, Udaleku 

hezkidetzaileak. Dena prest izateko errezetak izeneko triptiko bat atera zen 2021eko ekainaren 

21ean. 

 

Triptikoan galdera hauek planteatzen ziren: 

- Taldeak ba al du protokolo edo planik? 

- Taldeak ba al du hezkidetzaz arduratuko den norbait? 

- Taldeak erabiltzen duen materiala hezkidetzailea da? 
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- Taldeak espazioaren erabilera partekatua egiten al du? Bultzatzen     al du ematea? 

Nola? 

- Taldeak ba al du hezkidetza ebaluatzeko modurik? 

Kanpaina honen zabalpena alde batetik sare sozialetan egin zen eta beste alde batetik 

inprimatu eta administrazio ezberdinei helarazi zitzaien1. Hala nola, gazte bulego, berdintasun 

sail eta emakumeen etxeei. 

 

Hezkidetzari buruzko Nazioarteko IV. Kongresua 

EGK hezkidetzan formatzeko helburuarekin eta beste 

espazio batzuetan egin dena ikaste asmoz, 2021eko 

urriaren 16 eta 17an Madrilen egin ziren hezkidetzari 

buruzko topaketetan parte hartu zen. Gainera, hezkidetza 

lantzen duten hainbat espazio eta agenterekin sarea 

egitea lortu zen. 

 

 

II Hezkidetza jardunaldiak. Hezkidetzan hezten bost zentzumenekin 

2021eko azaroaren 15 eta 16an, Alboan elkarteak antolaturiko hezkidetzari buruzko 

jardunaldietan parte hartu zen; alde batetik, EGK Alboan elkartearekin lankidetzan ibili delako 

hezkidetza lantzerako orduan eta garrantzitsua ikusi delako hauen lana babestea; bestetik, 

aukera eman zitzaiolako jardunaldi horietan EGKren lana aurkezteko. Hala, EGK-ko presidenteak 

EGK-k orain arte egindako ibilbide guztia azaldu zuen: bai hezkuntza formalean egin dena eta 

baita astialdi espazioetan egin dena.  

                                                           
1Hemen prentsan eginiko erreportajea. 

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/hezkidetza-udalekuetan-txertatzeko-20210625142533-nt.html
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Ebaluazioa 

 

2021ean lanketa oso positiboa izan da, batez ere EGK hezkidetza lantzen dabilen erakunde 

gutxienetakoa dela identifikatzen delako eta lan handia egin delako materiala sortzen eta 

diskurtsoa garatzen. Hala, uste da, orokorrean astialdi espazioetan ematen den hezkidetzari 

arreta gutxi ematen zaiola, eta Kontseiluak horretan aldarri ezberdinak planteatzen dituela. 

Gero eta jende gehiagok parte hartzen du hezkidetzari buruzko hausnarketa espazioetan, eta 

horietako asko hezkuntza ez-formaleko espazioak izanik, sarea handitzen doala ikusten da. 

6.7 Beijing+25 

 

2020an 25 urte bete zirenBeijingeko Ekintza Plataformak bizitzako eremu guztietan (publikoan 

zein pribatuan) emakumeen berdintasunezkoparte-hartzea oztopatzen duten neurriak ezarri 

zituenetik. Egindako aurrerapenak gorabehera, benetako aldaketa ez da izan espero zena.Hori 

dela-eta, 2020an Berdintasuna Sortzeko Foroa ospatu nahi izan zen hiru hiriburu ezberdinetan: 

Mexikon, Parisen eta New Yorken.  

COVID-19ak sortutako pandemiak, ordea, 2020rako aurreikusita zeuden proiektu eta ekimen 

asko bertan behera utzi behar izatea eragin zuen. 2021an, egin izan ez ziren topaketa horiek 

berrartzeko prozesuari ekingo zaio, posible den moldeetan eta datetan. 

EGK-k, prozesu honetan parte hartu du, Emakunderekin batera. Helburua  ikuspegi 

intersekzionala eta belaunaldien artekoa txertatzea denez, EGK-k belaundali gazteen aitortza eta 

ezagutza konpartitzen saiatu da. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Beijingeko tratatuaren25. urteurrena dela-eta, elkarrizketa publiko bat sortzea, Euskal Autonomia 

Erkidegoan genero-berdintasunaren aldeko premiazko ekintzarako eta erantzukizunerako, 

ikuspegi intersekzional eta belaunaldien arteko batetik.  

 

HELBURU ZEHATZAK:  

 Beijing+25erako euskal ibilbide-orri bat egitea.  

 Urteko lehen seihilekoan lan-prozesu bat diseinatzea eta aktibatzea Beijing+25en 

inguruan, Emakunderen aholkularitza-elkartearekin elkarlanean.  

 Foroan lan prozesuan parte hartzen duten emakumeen parte-hartzea bultzatzea. 

 

Garapena 

 

Beijing+25etik Berdintasunaren aldeko eta Indarkeria Matxistaren aurkako Itun Sozial 

eta Herritarrena 

2021eko apirilaren 26an, EGK-k parte hartu zuen Emakundek antolaturiko jardunaldietan. 

Jardunaldi honen bidez, alde batetik, Beijingo ekimenak zer suposatu zuen, zergatik jarraitzen 

duen indarrean eta zer erronka dituen jakinarazi zen eta, bestetik, euskal gizartea inplikatzeko 

diseinatu zuten proiektua aurkeztu zuten. 1995ean sinatutako Beijingo Ekintza Plataforma 

betetzeko eta berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako itun sozial eta 

herritarraren alde.     

Horrela, bat egin zen Nazio Batuek babestutako Generation Equality (Berdintasun Belaunaldia) 

ekimenarekin.  

EGK eta Emakundeko Aholkularitzan Batzordearen arteko elkarrizketak 

2021eko apirilaren 21ean, EGK eta Emakundeko Aholkularitza Batzordearen arteko elkarrizketak 

hasi ziren. Elkarrizketa hauek modu telematikoan egin ziren eta guztira 7 bilera egin ziren. 

Horietan, IV. Mundu Konferentzia (Beijing+25) elkarrekin berrikusi eta ikasteko aukera egon zen, 
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eta, norbere ezagutzatik eta esperientziatik abiatuta, Euskadik emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren arloan datozen urteetarako dituen erronka nagusiak identifikatu ziren. 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELAKRRIZKETAREN EMAITZAK 

2021eko urriaren 18an egindako lanaren aurkezpena egin zen online saio baten bidez. Bertan, 

Prozesuan parte hartu zuten guztiek, ibilbidean zehar landutako gaiak aurkeztu zituzten: 

Nortzuk hartu dute parte? Zer egin da? Zein metodologia erabili da? … Saioaren amaieran aukera 

egon zen galdera egiteko eta hauek erantzuteko. 

Ebaluazioa 

 

Balorazio positiboa egin da prozesu honena orokorrean. Lehenik eta behin, identifikatu da 

Beijingen adostu eta eztabaidatutakoari buruz gazteek oso gutxi dakitela, eta garrantzitsua ikusi 

da memoria lanketa hori egitea. Bigarrenik, belaunaldi arteko espazioak zein aberasgarriak diren 

ikusi da, eta prozesuan parte hartutako guztien aitortza eman diote horrelako espazioak 

sortzeari. Azkenik, proiektu honek, indartu egin du Gaur8 lantaldea. Bertako kideek parte hartu 

baitute eta oso gustura egon baitira. 

6.8 Etxebizitza Kolaboratiboak 

 

Proiektu hau Etxebizitzako lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 1.4 atalean azaldu da 

dago sakonago. 

6.9 Data esanguratsuak 

 

Urtean zehar, badaude hainbat Nazioarteko Egun, historiako gertaera jakin batzuen ondorioz 

edota orain gutxi finkaturiko aldarrikapenengatik, adierazpenak egiteko tartea hartzen dena. 

Feminismoarekin lotura zuzena dute horietako batzuek, besteak beste, Kirolean LGTBI+fobiaren 

Aurkako Nazioarteko Eguna edota Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko 

Eguna. 

EGK-k urtero, egun jakin horietan, bere diskurtsoak argitaratzeko aprobetxatzen du eta 2021ean 

hori egiten jarraituko du. Argitaratuko den diskurtsoaren moldea diseinatu, koordinatu eta 

izandako aldarrikapenak izan duen inpaktua ebaluatuko du. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 
Urtean zehar feminismoarekin zerikusia duten data garrantzitsuak azpimarratzea eta egun 

horietan manifestu edo diskurtsoa plazaratzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 
 Data esanguratsuen garrantzia azpimarratzea eta gaur egungo egoerarekin lotzea. 

 Gazteriak egun horiek ezagutzea. 

 EGKn parte-hartzea bultzatzeko tresna bezala erabiltzea. 

 EGKn parte hartzen duten elkarteak data hauetan publikatutako manifestu eta 

diskurtsoetan inplikatu eta hauen atxikimenduak aurrera eraman indarrak batzeko. 

 

Garapena 

 

Berdintasun lan-arloaren kasuan, data esanguratsu gehienak urte hasieran pilatzen direnez, 

orain arte egindako aldarrikapenak ageri dira hurrenez hurren. 

Otsailak 11: emakumea zientzian 
 

 

2021eko otsailean, urtero bezala,  emakumeek eta neskek zientzian duten lekuari buruz 

hausnartzeko eta aldarrikatzeko tartea hartu zen. Horretarako hiru aldarrikapen egin ziren sare 

sozialetan: 

 Egun honek zientziaren arloan generoen arteko berdintasunaren arloan aurrera egiten 

jarraitzeko duen garrantzia aldarrikatzea. 

https://twitter.com/GazteKontseilua/status/1359872585132032000
https://twitter.com/GazteKontseilua/status/1359872585132032000
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 Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio eskura dituen tresna eta eskumen guztiak erabil ditzala 

emakumeek historian zehar zientzian izan duten papera aldarrikatzeko, normalean 

ahaztua eta gutxietsia izaten baita. 

 Administrazio guztiei eskatzen diegu berariazko programak gara ditzatela emakumeek 

zientziara sarbidea izan dezaten eskumenak dituzten tokietan. 

 

Otsailak 19: Kirolean LGTBI+fobiaren aurkako Nazioarteko Eguna 

 

Kirolean sistema bitarraren isla da oraindik. Gizon patinatzaile, trans txirrindulari eta beste 

hainbat identitate eta konbinazio posibleak ikusarazi nahi izan ziren Otsailaren 19an. 

Horretarako, bideo bat sortu zen eta saresozialetara igo. 

 

Kirol maskulinizatu eta femeninizatuetan dabiltzan gazteei  hainbat galdera egin zitzaien euren 

esperientziari buruz: ea LGTBI+fobia jasan izan duten, ea zein den beraien esperientzia…. 

 

Otsailak 22: Emakume eta Gizonen soldata eta berdintasunaren aldeko Europako Eguna 

 

 

 

2021eko otsailak 22an, emakume eta gizonen soldata arrakalaren aurkako egunean 2020an egin 

zen manifestuari eutsi zitzaion. Horretarako, manifestuaren berrikuspen bat egin zen, eta 

aurretiaz egindako eskari eta proposamenak birplanteatu ziren. CCOO Gazteak, Gazte 

Abertzaleak, LSB-USO, Euzko Gaztedi (EGI), Rebeldía eta Aldarte atxiki ziren manifestura eta 

albiste bat argitaratu zen webgunean. 

https://www.youtube.com/watch?v=NlIvpVmGd8c&t=33s
https://twitter.com/GazteKontseilua/status/1362730193291513857
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/02/Soldata-Arrakala-2021-02-22.pdf
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
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Martxoak 8: Emakumearen Eguna 

 

2021eko matxoaren 8an, EGK-k aste osoko kanpaina bat jarri zen eta kanpaina hau zaintzetan 

oinarritu zen batez ere. Izan ere, hainbat erakundek ere (Emakundek barne) zaintzaren gatazka 

hartu zuten abiapuntutzat M8ko aldarrikapen gisa. #EmakumeGazteakZaintzan izeneko haria 

ireki zen sare sozialetan eta egun bakoitzean irudi ezberdinen bidez zaintzari buruzko aspektu 

ezberdinak landu ziren: zaintzari buruzko definizioa, eraikinetako garbiketetako langileen sektore 

prekarioa, sektore femenizatua…. Amaieran, Zaintzen Plaza izeneko proiektuari buruzko 

informazioa zabaldu zen. 

Ondorengoak dira igo ziren argazkiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EmakumeGazteakZaintzan?src=hashtag_click
https://twitter.com/GazteKontseilua/status/1368844259223289856
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Maiatzak 17. Lgtbi+Fobiaren Aurkako Nazioarteko Eguna 

 

 
 

 

Maiatzak 17an, Aldarte elkartearekin batera, manifestu bat atera zen, hainbat aldarrikapen biltzen 

zirelarik. Finean, EGKren helburuetako bat ere izan da beste eragileekin batera saretzea eta 

aliantza ezberdinak sortzea. Manifestu honen zabalpena sare sozialetan egin zen. 

Azaroak 25. Emakumeen Kontrako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CO-FiLxAQHr/
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Azaroaren 25a data garrantzitsua da berdintasun lan-arloan. Hala, 2021ean publikazio bat egin 

nahi izan da. 2020an maskulinitateen gaia landu zenez, aurten bizitzengan jarri zen balioa eta 

“EGK indarkeria matxistarik gabeko gazteriaren alde” izeneko leloa erabili zen. Zabalpen hau 

sare sozialetan egitea erabaki zen, gazteriara azkarren iristen den kanala eta modua delako. 

 

Ebaluazioa 

 

Sei nazioarteko egun dira Berdintasun lan-arlotik finkaturik daudenak, eta 2021ean guztietan 

egin da aldarrikapen bat. Egun hauek, gainera, beste arloetako nazioarteko egunekin 

koordinatzen dira, formak ez errepikatzearren batez ere. Aurtengo balorazioa positiboa izan da 

orokorrena, guztiek feedback ona izan baitute. 

Modalitatean, ez da ezberdintasun handirik eman, argitalpen ia guztiak irudi bidezkoak izan 

direlako (eta ez bideo) eta sare sozialei garrantzia eman zaielako. Hala ere, diskurtsoak 

gazteengana iristeko gero eta bide berriagoak jorratzen dela ikusi da, eta hau oso positibotzat 

jotzen da.  

6.10 Harremana feminismoko eragileekin 

 

Feminismoak bultzada handia izan du azken urteetan eta  eragile asko dabiltza antolatuta gai 

ezberdinen gainean hausnartzen. Hiri eta herri ezberdinetan daude talde feministak, eta Euskal 

Herriko Mugimendu Femenistak ere indar handia du. LGTBI+ mugimenduan ere, borroka 

ezberdinak ari dira aurrera eramaten. 

Hala, EGKrentzat funtsezkoa da eragile hauekin harremanetan egotea. Alde batetik gazteekin, 

hauen beharrak zeintzuk diren jakiteko eta horien aurrean lanketa ezberdinak egiteko. Bestetik, 

eragile publikoen kasuan, gazteen iritzia hauengana transmititzeko eta erabaki publikoetan 

ahalik eta gehien eragiteko. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 
Urtean zehar feminismoarekin zerikusia duten data garrantzitsuak azpimarratzea eta egun 

horietan manifestu edo diskurtsoa plazaratzea. 

https://www.instagram.com/p/CWsfWJ0AiR8/
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HELBURU ZEHATZAK: 

 Data esanguratsuen garrantzia azpimarratzea eta gaur egungo egoerarekin lotzea. 

 Gazteriak egun horiek ezagutzea. 

 EGKn parte-hartzea bultzatzeko tresna bezala erabiltzea. 

 EGKn parte hartzen duten elkarteak data hauetan publikatutako manifestu eta 

diskurtsoetan inplikatu eta hauen atxikimenduak aurrera eraman indarrak batzeko. 

 

Garapena 

 

Mundu Bat 

2021eko otsailaren 3an Mundu Bat elkarteko kideekin bildu zen, etxe barnean lan egiten duten 

emakumeen egoera zein den jakin eta hauekin nola egiten duten lana ezagutzeko. Emakume 

gazteriaren egoera honelako lanetan zelakoa den ezagutu nahi izan zen, EGKren diskurtsoan 

txertatu ahal izateko. 

Errealitate hau, oraindik ere, ezezaguna da elkartearentzat. Eurak, emakume helduekin lan 

egiten baitute. Hori dela eta, aurrerago, lanean jarraitzea eta informazioa konpartitzea erabaki 

zen. 

 

EUSKAL Gorrek Elkarteko Emakumeen Batzordea 

Euskal Gorrak EGK-ko elkarteetako bat da eta nahiz eta parte hartu izan duten EGKren topaketa 

ezberdinetan, ez dute Gaur8ko taldean parte hartzen. 2021eko maiatzaren 26an, Euskal Gorrak 

elkarteko Emakumeen batzordearekin bildu zen, bertan biltzen diren emakumeak Gaur8n parte 

hartzeko.  

 

Ebaluazioa 

 

Pixkanaka pixkana EGK herri mugimenduko saretzean mekanismo berriak bilatzen ari da, eta 

horren adibide dira egiten diren harremanak feminismoko eragile ezberdinekin. Zaila izan ohi da 

herri mugimendua eta administrazioaren arteko sinergiak indartzea, baina, gazterian lana 

egiteko ikuspegi hau ezinbestekoa da. Hala, positiboki baloratu da 2021ean eginiko pausuak. 
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6.11 Egunerokoa 

 

EGK-ko lan-arlo guztiek ezinbesteko dute kontuan izatea urtean zehar beharrezkoak izango 

diren barne nahiz kanpo koordinaziorako bilerak, baita ager daitezkeen bestelako proiektuetan 

parte-hartzeko aukerak ere. Gainera, Berdintasun lan-arloaren kasuan, gaiak berak dakarren 

zeharkakotasuna eta II. Berdintasun Planaren barne neurriak ezarri behar direla kontuan izanik, 

barne lanak pisu handia hartuko du. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-ko beste lan-arloekin barne koordinazioa eta kanpo eragileekin harreman berriak eraiki 

ahal izatea. 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Egoitzetako kudeaketa lanak egitea. 

 Beste lan-arloetako berdintasun ikuspegiko ekarpenak egitea. 

 Memoriak, hurrengo urterako Plangintza eta Berdintasun Planaren ebaluazioak egitea. 

 Hedabideetan agertzea, hala eskatzen dutenean. 

 EGKren barne antolakuntzarako bileratan parte hartzea. 

 

Garapena 

 

2021ean ere, COVID-19ak pisua izan du EGK-ko egunerokoan. Lan egiteko modua aldatu da eta 

bilera telematikoak izan dira elkar biltzeko modu ohikoena. Horren adibide da Gaur8-k hartu 

duen ibilbide berria. 

Parte hartzeari dagokionean ere, zaintza berezia eskaini behar izan zaio proiektuetako taldeei, 

interesa izan zezaketela uste zen gazteei eta 2021ean, emaitza kuantitatiboei baino, emaitza 

kualitatiboei erreparatu nahi izan zaie. 
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ADMINISTRAZIOAREKIN HARREMANAK 

2021 urtean administrazioarekin harremana handitu da. Alde batetik, Beijing+25 proiektuaren 

bidez Emakunderekin izandako harremana estutu da bereziki. Bestalde, eta Emakunderekin 

izandako elkarlanarekin jarraituz, Beldur Barik lehiaketaren eta programaren kudeaketaren 

bidez, administrazio ezberdinekin harremana estutu da. Amaitzeko, 2021ean Gipuzkoako Foru 

Aldundiko GUNEA espazioan parte hartu da, hala, gazteriaren hausnarketak Aldundiko espazio 

honetara bideratzen saiatu da. 

Ebaluazioa 

 

 Egunerokoa modu positiboan baloratu da.  

 Feminismoak, gauzak egiteko modu berriak planteatzen ditu: iruditegi berriak, 

hausnarketa ezberdinak, denbora-marka pausatuak… Hori guztia EGK-ko barne zein 

kanpo mailan egiteko saiakera egin da. Eta hori modu positiboan baloratu da. 

 

 

7. KOMUNIKAZIOA 

7.1 Diseinatzaile gazteen lan-poltsa 

 

Urtean zehar antolatutako ekitaldietako deialdien zabalpenean, hauetan jorratutako ondorio eta 

proposamenen gizarteratzean eta EGKtik sortutako diskurtsoaren hedapenean ikus-entzunezko 

baliabideak (iruditegia, bideoak, kartelak, txostenen maketazioa, etab.) eskura izatea oso 

baliagarria da. Bide horretan, azken urteetan bezala, diseinatzaile gazteen lan-poltsa funtsezkoa 

izan da, are gehiago informazioa kontsumitzeko ohiturak aldatu direnean. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-k egunerokoan egiten duen lana zabaltzeko beharrezkoak dituen euskarrien diseinuak 

garatzea: kartelak, liburuxkak, txostenak, bideoak, etab. 
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HELBURU ZEHATZAK: 

 2020ko diseinatzaile gazteen lan-poltsa berritzea. 

 EGKren marka indartzea. 

 Euskadiko diseinatzaile gazteei lan aukera bat eskaintzea. 

 

Garapena 

 

2021ko lan-poltsaren ebaluazioa: 

2021eko irailean, kurtso berriaren hasierarekin, komunikazio teknikariak eta lantalde teknikoak 

diseinatzaile gazteen lan-poltsako diseinatzaileekin izandako harremana aztertu da: proiektuen 

eta hauen emaitzen zabalpenean emandako laguntza baliagarria izan den ala ez eta kasu 

bakoitzean lankidetza nolakoa izan den. Era berean, diseinatzaile gazteei idatzi zaie euren 

egoerari buruz galdetzeko, zehazki 2021-2022an zehar lan-poltsan jarraitzeko asmoa duten edo 

ez jakiteko eta ea fakturak egiteko gaitasuna mantentzen duten jakiteko. Honen ostean 

diseinatzaileen lan-poltsa berristu da.   

 

2021-2022rako beharrak identifikatu: 

Proiektuen eta helburuen arabera eskatuko diren profilak zehaztea izan da asmoa, ostean lan-

poltsan zer falta den aztertu eta hau bilatzeko.  

 

Deialdi berria eta lan-poltsa berritu: 

2021ko irailaren22an zabaldu zen deialdi berria eta urriaren 13ra arte bildu ziren  hautagaien 

CVak eta porfolioak. Deialdia bukatu bezain laster eta ikusita diseinatzaile guztiak bete 

beharreko ezaugarriak zituztela, hautatuak aukeratu ziren. Hauekin ere, 2018ko Datuen 

Babeserako legea betetzeko pausuak eman dira. 

 

2021-2022rako lan-poltsa: 

Aukeraketa egin ostean, diseinatzaile gazteen lan-poltsa 10 gaztek osatu dute. Urtean zehar lan-

arloetako teknikariak harremanetan jarriko dira haiekin sortutako beharrak asetzeko.  

 

 

 

https://egk.eus/eu/diseinatzaile-gazteen-lan-poltsa-egk/
https://egk.eus/eu/diseinatzaile-gazteen-lan-poltsa-egk/
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Ebaluazioa 

 

 2021 urtea aurrekoekin alderatuta ezohikoa izan da. COVID-19ak sortutako egoera dela 

eta diseinatzaile gazteei egindako eskariak murriztu dira. 

 Urtean zehar egindako materialak beste behin ere kalitate altukoak izan dira. 

Komunikazioa inoiz baino garrantzitsuagoa izan da proiektuak erakargarri egiteko eta, 

ildo horretan, diseinatzaile gazteen euskarriak oso lagungarriak izan dira. 

 Kurtsoko lanen ebaluazioa egin ostean, 2022ko irailean haien egoera zein den 

galdetuko zaie eta gero 2023ko plangintza zehaztean diseinatzaile gazteen deialdia 

berrituko da. 

 

7.2 Piztu! buletin digitala 

 

 

 

 

 

 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak antolatutako ekimen eta proiektuen berri emateko ezarritako 

kanala da Piztu! buletin digitala. Honen bitartez 2-3 astean behin harpidetuek aurrera 

eramandako ekimenen berri jasotzen dute. Puntu hau oso garrantzitsua da, izan ere, hartzaileen 

interesak mezua helarazterakoan asmatzea errazten duelako. 

Bidalitako edukiak honakoak dira:.  

 Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren azken albisteak. 

 EGK-ko kide diren elkarteen jarduerak. 

 Bestelako gazte eragileen jarduerak. 

 Euskadiko gazteentzat interesgarriak izan daitezkeen ekintza, proiektu edo egitasmoak 

agenda atalean. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 
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Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK), eta berau osatzen duten elkarteen, gazte elkarteen 

eta bestelako gizarte eragileen lana eta deialdiak ikusaraztea eta balioan jartzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGK-k zein osatzen duten elkarteek egiten duten lana harpidetuei jakinaraztea eta 

gizarteratzea. 

 Komunikazio baliabide gutxi dituzten gazte elkarte eta gizarte eragileei komunikazio 

euskarri bat eskaintzea haien ekimenak ezagutarazteko. 

 Euskadiko administrazioek gazteei bideratutako proiektu eta egitasmoak gazteei 

helaraztea hauentzako interesekoak badira. 

 Gazte elkarteek eta gizarte eragileek beste elkarte eta eragile batzuk egiten dutenaren 

berri jasotzea. 

 Euskara sustatzea (edukiaren %60 gutxienez euskaraz). 

 

Garapena 

 

COVID-19aren eragina: 

COVID-19ak eragin nabarmena izan du lan-arlo guztien egunerokoan eta, hori dela eta, 

zabaltzeko albiste gutxiago izan dira. Berdina pasa da EGK-ko elkarteek antolatutako ekitaldiekin 

edo agendan sartzeko ekimenekin, asko online formatura pasa dira eta beste hainbat ez dira 

ospatu. Horrez gain, aurreko urteetan egin ohi bezala, udan gutxiago bidaltzen dira 

harpidedunak gainezka ez egoteko. Horren guztiaren eraginez; Piztu! Buletin digital gutxiago 

bidali dira.  Urte amaieran ere Piztu! Buletin digital gutxiago bidaltzen dira EGK-k urteko 

memoria lantzen dagoelako eta ekitaldirik gabeko garaia delako.  

 

Hemen jarraian 2021ean bidalitako Piztu! buletin digitalak: 

 Piztu!63buletindigitalahttps://labur.eus/JUWBJ 

 Piztu!64buletindigitala https://labur.eus/ByGXB 

 Piztu!65buletindigitalahttps://labur.eus/D549l 

 Piztu!66buletindigitalahttps://labur.eus/VENDZ 

 Piztu!67buletindigitalahttps://labur.eus/1GOk8 

 Piztu!68buletindigitala https://labur.eus/iIydR 

https://labur.eus/JUWBJ
https://labur.eus/ByGXB
https://labur.eus/D549l
https://labur.eus/VENDZ
https://labur.eus/1GOk8
https://labur.eus/iIydR
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 Piztu!69Buletindigitala https://labur.eus/oCw8c 

 Piztu!70Buletindigitala https://labur.eus/m7FMi 

 

Ebaluazioa 

 

 Harpidedun kopuruan berdina izaten jarraitzen du. 

 Bidali diren buletinek oso harrera ona izan dute. Antzeko zerbitzuetan %20ko irekiera da 

normalena eta 2021an zehar bidalitako ia guztiek %35-40 arteko irekiera izan dute. 

2022ean zehar, erronka, harpidedun kopuruak igotzea izango da, ahal den heinean 

irekiera maila mantenduz. 

 Piztu! buletin digitala bi edo hiru astean behin bidaltzea dago aurreikusita, oporretan 

maiztasuna aldatuz. 2021ean komunikazio teknikariaren aldaketa izan denez, Piztu!-ren 

publikazio maiztasuna jaitsi da. 

 

7.3 Webgunea  kudeatu 

 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak bere eguneroko lana besteekin partekatzeko bere webgunea 

du. Horretaz gain, bai Lantalde Teknikoa zein Batzorde Iraunkorra elkar komunikatu ahal izateko 

Gmail kontu bat dute (bigarrena soilik zabalpen-zerrenda da).  

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren webguneek (www.egk.eus, www.egk.org), zerbitzariak eta email zerbitzuek funtzionatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Urtean zehar sor daitezkeen arazoen aurrean laguntza teknikoa izatea irtenbidea ahalik 

eta azkarren topatzeko. 

 Webguneak programazioaren eta diseinuaren munduan emandako aldaketetara 

moldatzea. 

 

 

https://labur.eus/oCw8c
https://labur.eus/m7FMi
http://www.egk.eus/
http://www.egk.org/
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Garapena 

 

www.egk.eus: 

EGKren jarduna adierazteko bide nagusia izanda webgunea, hala, esfortzu berezia egiten da 

ondo funtziona dezan.  

 

Zerbitzaria, SSL ziurtagiria eta kontu teknikoak: 

Duela urte batzuk https ziurtagiria indarrean ezarri zen eta azken boladan Google bezalako 

erabiltzaileek zenbait orrialde arriskutsu bezala adierazten dituzte hau izan ezean. 2019an 

ziurtagiria lortu zen eta 2021an zehar segurtasun enpresek eta mantentzea eskaintzen dutenek 

emandako aholkuak jarraitu dira webguneak egunean izateko.  

 

Ebaluazioa 

 

 EGK-k dituen webguneak urtean zehar euren zerbitzua arazo gabe eskaini dute. 

 

7.4 www.egk.eus webgunearen mantenua 

 

EGK-ko komunikazio kanal nagusia webgunea da (www.egk.eus). Egunerokoan sortzen diren 

albisteen berri ematen da, garatzen diren txostenak igo eta antolatutako ekitaldien argazki-

galeriak publikatu. Era berean, agenda atalean bai EGK-k zein bestelako eragileek antolatutako 

ekitaldien berri ematen da. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-k egiten duen lanaren berri ematea.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGK- antolatzen dituen ekitaldien berri eman 

 EGK-k antolatutako ekitaldien ondorioak biltzen dituzten txosten, manifestu, 

posizionamendu eta bideoak zabaltzea 

http://www.egk.eus/
file:///D:/MEMORIA%202021/www.egk.eus
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 EGK osatzen duten elkarteen eta euren ekitaldien berri ematea, zerrenda ahalik eta 

eguneratuena eskaintzea. 

 EAEko gazteentzat interesgarriak diren ekitaldien berri ematea agenda atalean. 

 

Garapena 

 

Webguneko testuak eguneratu: 

Prozesu luze baten ostean 

2016anwww.egk.orgdomeinutikwww.egk.eusdomeinura pasatzeaz gain 

diseinu berria aurkeztu zen. Ordutik gazteen eta, ondorioz, EGKren 

errealitatea aldatu denez 2020an zehar webgunean aurkezten ziren testu 

guztiak moldatu ziren Lantalde Teknikoaren eta Batzorde Iraunkorrarekin 

elkarlanean. 2021ean webguneko irudi korporatiboak aldatu dira, diseinuak eginda daude eta 

gaur egun webgunean ikus daitezke.  

Kolaborazioen zabalpena: 

EGK-k izandako ibilbidea dela-eta, azken urteetan zenbait kolaborazio egin dira hedabideetan. 

Ohiko Gazteberri Aldizkariko iritzi-artikuluak eta Radio Euskadiko Ganbara saioan izandako 

tertuliak zabaltzeaz gain, COVID-19ak gazteen bizitzan izandako eragina aztertzeko egindako 

agerraldiak ere zabaldu dira. 

 

EGK-ko elkarte, administrazio eta beste eragileen ekitaldiak: 

Webguneko agendan sartu dira EGK osatzen duten elkarteek, hitzarmena sinatutako 

administrazioek, zein bestelako eragile edo gazte-taldeek EAEko 16 eta 30 urte bitarteko gazteei 

bideratutako ekitaldiak. 

 

Ebaluazioa 

 

Aste santu eta udako oporren garaian, ohikoa den bezala, erabiltzaile kopurua jaitsi da; horren 

arrazoia, alde batetik, eduki aldetik webgunean gutxiago eskaintzen delako izan da, eta bestetik, 

gazteen egitekoak bestelakoak direlako.  

Jarraian ageri dira webgunearen erabiltzaileei buruzko bestelako datuak: 

 

http://www.egk.org/
http://www.egk.eus/
https://www.gazteberri.eus/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/radio-online/
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Adina: 

Aurreko urteetan bezala, erabiltzaileen gehiengoa gaztea izan da. EGKren webgunera sartzen 

den ia hirutik bat 25 eta 34 urte bitartekoa da. 

 

 

Generoa: 

Google Analytics erremintak ez du ahalbidetzen estatistiketan hirugarren generoa aukera bezala 

ateratzea, horregatik daude soilik emakumezkoaren ala gizonezkoaren datuak. 2020an 

erabiltzaileen gehiengoa emakumea izan zen: %64,6 - %35,4.  2021ean ere, gehiengoa 

emakumeak izan dira : %71,24-%28,76. 

 

 

 

 Saioak (%) Saioak 

Emakumezkoak %71,24  3.510 

Gizonezkoak %28,76 1.417 
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Bisiten jatorri demografikoa: 

Bisitarien jatorria edo webgunera nondik sartzen diren jakitea interesgarria da. Hona hemen 

webgunera bisita gehien egiten dituzten hiri eta herrien zerrenda: 

 

7.5 Sare sozialak kudeatu 

 

Gazteria une oro bilakaera prozesuan dagoen kolektiboa da, anitza eta heterogeneoa. Hori dela-

eta honen beharrak, proposamenak, ideiak eta bizitzan eragina duten gertaerei buruzko 

informazio ahalik eta eguneratuena izatea beharrezkoa da administrazioekin zubi-lana ongi 

egiteko. Bide horretan sare sozialak tresna oso baliagarria dira. 

 

Era berean, lan-arloetatik zein hauen lantaldeetatik garatutako ekimen, proiektu eta txostenen 

berri emateko baliabide izugarria dira. Bestelako eragileekin harreman zuzena eta interakzioa 

izatea ahalbidetzen du, baita esandakoaren feedbacka ere.  

 

Helburuak 

HELBURU OROKORRA: 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) eta bere publikoen 

arteko harremana sendotu.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Antolatutako ekintzen, hauen ondorioen eta parte hartutako topaketen berri ematea. 
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 Trafikoa www.egk.eus webgunera edo izen-emate formularioetara bideratzea. 

 Proiektu bakoitzari buruz informazioa zentralizatzeko traolak erabiltzea: #Etikasi, 

#HaziakAstialdira, #LangileonBaldintzakZer, #IkaslePisuakZer, #IkusGaitezen, 

#BazterretikErdira, #LanEgokia, #ZutabeakArrakalatzen, etab. 

 EGKren presentzia sareetan indartzea. 

 EGKren marka sendotzea eta ezagutaraztea. 

 

Garapena 

 

Instagram: 

Sare berezia da eta irudiak sekulako garrantzia du, gainera gaur egun gehien erabiltzen den sare 

soziala da, beraz EGKtik lan handia egiten den sare soziala da. Hori dela eta, proiektuen 

zabalpenean esfortzu berezia egin da edukia Instagramera moldatzeko.  

 

Irudi bat baino gehiago erabili dira argitalpena maizago azaltzeko erabiltzaileari, tamaina 

berezikoak egin dira story-ak erakargarriago egiteko eta bideoak ere egin dira. Jarraitzaile asko 

lortu dira 2021ean zehar, horietako asko urteurrenari esker. 2021ean ere, Instagramen bitartez 

zozketak antolatu dira. 

 

Twitter: 

Twitter sare sozialeko mezuak unean unekoak direnez, zabalpen bakoitzean behin baino 

gehiagotan eman da informazioa, kasu bakoitzean era ezberdinean aurkeztuz eraginkortasuna 

bermatzeko. Ildo horretan, hariak maiz erabili dira: Batzar Orokorreko jarraipenean, irratiko 

tertulietan, hedabideetan izandako elkarrizketetan, langabezia datuak publikatzeko, gazteen 

prekarietatea salatzeko paneltxoekin etab. Izan ere, era honetan, erabiltzaileak mezu bat ikusiz 

gero aurretik eta ondoren esan direnak ere ikus ditzake interesekoa badu gaia. Era berean, 

esfortzu berezia egin da iruditegi zabala erabiltzeko eta sarean lan egiteko, gaia jorratzen duten 

eragileen zerrenda osatuz eta haiekin elkar eraginez. Gazteriaren aniztasuna kontuan izateaz 

gain modu honetan elkarlanean arituta ikuspegi gehiago txertatzen direlako eta proiektu 

bakoitza aberatsagoa delako. 

 

Gainerako sareetan bezala COVID-19ak eragindako ondorioak direla eta ahalik eta informazio 

gehien zabaltzeko erabili da Twitter kontua ere. Krisiak gogor eragin die gazteei eta aholkularitza 

https://www.instagram.com/gaztekontseilua/
https://twitter.com/GazteKontseilua/status/1334185041392525312?s=20
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eskaintzeko zein neurrien azalpenak emateko baliatu da batik bat. Era berean, beste eragileak 

egindako lana zabaltzeko eta gizarteko ertzetan dauden kolektiboei ikusgarritasuna emateko 

ahalegina egin da. 

 

Antolatutako ekitaldiak zabaltzeko eragileen inplikazioa 

bilatu da ahalik eta gazte gehiagorengana heltzeko. 

Aldi berean, informazioa jasotzeko ere probestu da, 

bestelako talde eta gazteek gaiaz zer zioten ikusteko 

eta egindako ekimenen berri izateko. Azkenik, aurrez 

esan bezala, unean uneko jarraipena egin da hari ezberdinen bidez. Era honetara edozein txio 

ikusten duen erabiltzaileak ekitaldiari buruzko gainerakoak ere irakur ditzake gehiago jakin nahi 

badu. Ildo honetan, traolak ere erabili dira. 

 

Facebook: 

Iaz hasitako ibilbide beretik jo da 2021an ere. Kalitatezko edukia eskaintzeko apustua egin da: 

paneltxo informatiboak, aholkularitzako kontaktuak, enplegu datuen aurrean irakurketa kritikoa, 

etab. Esan beharra dago, Facebook sare sozialak geroz eta erabilpen gutxiago duela gazteen 

artean. Gaur egun Instagram eta Tik-tok dira gazteek maiztasun askorekin erabiltzen dituzten 

sare sozialak. Nahiz eta jarraitzaile asko eduki Facebooken interakzio kopurua ez da lehengoko 

berdina.  

 

YouTube: 

Azken urteetako bilakaera jarraituz, 2021ean zehar mezuak zabaltzerakoan ikus-entzunezkoak 

garatzea funtsezkoa izan da, ikusita nolako garrantzia  duen ikus-entzunezkoak gazteen artean. 

Askotan erakargarria ikusi da ekitaldien zabalpenak egiteko ikus-entzunezkoak erabiltzea. Hori 

dela-eta Etikasi programa zabaltzeko  bideo bat egin zen. Baita beste proiektu batzuetarako ere, 

adibidez: Alaine Agirre Garmendiari bideo bat egin zen berak idatzitako “Kamisoi zuri zetazkoa” ri 

buruz hitz egiten zuena. Azken ekitaldietan ere bideotxoak atera dira, bai Zaintzen plazen zein 

Zutabeak Arrakalatzenen. Bideo hauek ere Instagrameko IGTV kanalean publikatu dira. Nahiko 

erakargarriak dira eta harreman ona izaten dute.  

 

 

 

https://www.facebook.com/GazteKontseilua/
https://www.youtube.com/channel/UCCOOO9h3RO53oYEiJpRu63w
https://www.instagram.com/tv/CT6ii7Fgl0y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=UH2ZrMTSJvc&ab_channel=KomunikazioEgk
https://www.youtube.com/watch?v=NbQOFLqMEEs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tTc-F6vz-mM
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Linkedin:  

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko (EGK) marka indartzeko duela urte batzuk Linkedin orria 

sortu zen. Bertan ekitaldiak, albisteak edo lan-poltsak argitaratzen dira.  Pixkanaka Linkedineko 

orrialdean jarraitzaileen kopurua handiagotzen doa.  

 

Ebaluazioa 

 

Instagram:  

Urtarriletik Abendura arteko bidea jarraituz hau izan da 

Instagramean 

eduki den 

jarraitzaileekiko 

irismena.  

 

Gazteen artean erabiliena den sarea da eta bertan poliki-

poliki bidea egiten ari da Kontseilua.  Maiatza eta 

ekainean sare sozial honek irismen gehiago izaten hasi 

zen gazteengan. Apirilean Komunikazio teknikaria falta 

zen eta sare sozialetan nabaria da EGK-ko sare sozialek interakzio gutxi eduki zituela hilabete 

horretan. 

Maiatzean Komunikazio teknikari berria sartu zen, gaur egun dagoena eta gorakada bat egon 

zen, baina gero, normala denez udaren hasierarekin beheraka hasi zen berriz. Azken finean, uda 

garai txarra da sare sozialetarako. 

 

EGKren edukia kontsumitzen duen 

gehiengoa emakumea da, 25 eta 34 

urte bitartekoa. Hiru hiriburuen 

artean, EGKren jarraitzaile gehienak 

Bilbokoak dira, ondoren Gasteizekoak 

eta azkenik Donostiakoak. Beraz, 

bizkaitarrak dira Gazteriaren 

Kontseiluko edukia gehien ikusten, 

https://www.linkedin.com/company/euskadiko-gazteriaren-kontseilua
https://www.instagram.com/gaztekontseilua/?hl=es
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partekatu eta irakurtzen dutenak. 

 

Mundu mailan aztertu ezkero, EGKren jarraitzaileen gehiengoak Espainiatik jarraitzen dute 

Kontseilua. Baina interesekoa da jakitea, beste herrialde batzuetatik ere jarraitzen dutela EGK, 

hala nola, Frantziatik, Argentinatik, Colombiatik edo Mexikotik.Ikusita, EGKren publikazioen 

gehiengoa euskaraz egiten dela jakinda,  mirestekoa da munduko beste muturretik jarraitzaileak 

izatea.  

 

Bestelako  estatistikak  lortzerako (partekatzeak, iruzkinak edo atsegin dut)  orduan,  Instagram  

sarea da  zailtasun  gehien  jartzen  dituena. Hala ere, argitalpenak begiratuz, 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, 

atsegin eta interakzio kopuruak ere goraka egin dutelako, batez   ere,   story-ak   publikatu   

direnean. Publikazio eta story  erakargarriak egiteak, jarraitzaile eta interakzioen gorakada ekarri 

du. Ildo honetan, mosaiko moduko argitalpenak eta story bitartez iritzi bilketak egiteak ere asko 

lagundu du. 

 

Twitter: 

Twitter sare sozialak 2021 urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31era emandako 

estatistika eta datuak azaltzen ditu ondorengo taulak:  

 

HILABETEA TWEETS BISITAK 

PROFILERA 

JARRAITZALE  

BERRI 

INPRESIO 

TWEET 

AIPAMEN 

URTARRILA 48 3076 21 35,1mila 28 

OTSAILA 60 3286 7 38,3mila 30 

MARTXOA 46 4081 7 32,6mila 53 

APIRILA 11 1961 2 16,9mila 40 

MAIATZA 36 4417 -13 20,3mila 34 

EKAINA 60 6365 -3 29,7mila 17 

UZTAILA 32 4.215 7 19,3 mila 18 

ABUZTUA 41 1.963 8 14 mila 14 

IRAILA 43 5.750 7 18,6 mila 48 

URRIA 86 5.017 12 25,1 mila 23 

https://twitter.com/GazteKontseilua
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AZAROA 73 5.930 21 22,3 mila 58 

ABENDUA 10 546 0 2.560 8 

 

Facebook: 

Facebooken  trafikoak  beheraka  egin  du.  Azken 

urteetan jarraitzaile gorakada asko moteldu da eta 

baita orrialdera heldutako trafikoa edo argitalpenek 

lortutako interakzioak ere. Sare sozial honek ez 

dauka lehen zeukan aktibitatea eta are gutxiago 

gazteengan. Horri aurre egiteko ikus-entzunezko baliabideen presentzia areagotu da eta 

zabalpenak beste eragileekin elkarlanean egin dira oihartzuna areagotzeko.  

 

7.6 Barne komunikazioa 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko (EGK) barne-komunikazioa hobetzea, bai Lantalde Teknikoa 

osatzen duten lan-arloen artean, bai Lantalde Teknikoaren eta Batzorde Iraunkorraren artean 

eta bai hauen eta EGK osatzen duten elkarteen artekoa.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Lan-arloen artean sinergiak sortzea. EGK osatzen duten erakundeekin harremana 

sendotzea, haien presentziari garrantzia gehiago emanez (webgune, sare sozial, Piztu! 

buletin digitala). 

 Bileren denbora murriztea eguneroko komunikazioa arinagoa eginez eta hobetuz. 

 

Garapena 

 

Aurreko urteetan bezala, barne komunikazio ahalik eta onena izateko zenbait neurri hartu dira.  

 EGKren egitekoarekin zerikusia duten gaien jarraipena egiteko egunero hainbat 

egunkari eta aldizkari begiratzen dira. Horietan zerbait interesgarria aurkituz gero, lan-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006816135781
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arloko 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. Horretaz gain, Excel-a lantaldearekin elkarbanatua dago teknikari 

bakoitzak nahi duenean kontsulta dezan. Era berean, kanpaina bakoitza egiten denean, 

honek lortutako emaitzen berri ematen zaie: sare sozialetan izandako inpaktua, 

erabiltzaileengandik jasotako erantzunak, etab. 

 Sare sozialetan tarteka bilaketak egiten dira Lantalde Teknikoak eskuartean dituen 

gaien gainean zer esaten den jakiteko: gazteen iritzia, hitzarmena sinatua dagoen 

administrazioek zerbait esan duten, etab. 

 Batzorde Iraunkorrak eta elkarteek EGKren jardunaren berri jasotzen dutela bermatu, 

EGKren tresnen bitartez, batik bat posta elektronikoa. Administratiboarekin batera 

egiten den lana da hau. 

 Teknikariei, eta Batzorde Iraunkorrari, hala eskatzen badute, komunikazio laguntza 

ematea (zuzenketak, aholkularitza, estilo-ildoak...). 

 

Horretaz gain, COVID-19aren ondorioei aurre egiteko esfortzu berezia egin da. 

 

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 eta plangintzako proiektuak 

aurrera eramateko.  

 Presidentarekin koordinatuta, barne antolakuntzarako egindako bilerei beste ikuspegi 

bat eman zaie COVID-19ak sortutako egoeraren aurrean erronkei ahalik eta modu 

eraginkorrenean erantzuteko. 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Z5y6ldSJYxpRDHM7ng6CdjU8PaMSI36IwLC8Pfi-oM/edit#gid=0
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7.7 Komunikabideen harremana 

 

Urteko plangintzan islatutako proiektuen zein hauetan sortutako ondorioen berri ematerako 

orduan, hedabideen laguntza oso baliagarria izan da, baita EGK-k parte hartzen duen ekimenen 

hedapenerako ere. Era berean, gazteekin zerikusia duten gaietan iritzia eskatzea ohikoa da.  

 

2020a moduan, 2021a ere oso urte berezia izan da, unean uneko gaiak sortu direlako: COVID-

19ak sortutako informazioarekin bizitako nahasmenak, ikasle pisuen arazoa eta identifikatutakoa 

gizarteratu beharra, gazteei buruz esandako aurreiritzi eta estereotipoen aurrean EGK-k 

egindako defentsa, etab. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Euskadiko gazteen interesekoak diren edo izan daitezkeen gaiak hedabideen eta, beraz, 

gizartearen agenda mediatikoan eta sozialean txertatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGKren jarduera eta iritziak hedabideetan azaltzea. 

 Hedabideetatik jasotako proposamenak kudeatzea. 

 Gazteen ikuspuntua txertatzea. 

 Ekimen eta iritziak hedabideen bitartez gizarteratzea. 

 

Garapena 

 

Egunerokoan, bai proiektu konkretuen zabalpenean zein bestelako kontuekin, hainbat hedabide 

EGKrekin harremanetan jarri dira gazteen iritzia eta diskurtsoa ezagutzeko. Hauei erantzuteko, 

honakoak egin dira: 

 

 Prentsaurrekoak eta prentsa-oharrak. 

 EGKren ekitaldien berri eman hedabideen agendan argitaratzeko. 

 Hedabideek eskatutako elkarrizketak kudeatu. 
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 Kazetarien eskaerak eta proposamenak kudeatu. 

 

Horretaz gain, azken urteetan egindako lanaren ondorioz, zenbait kolaborazio edo ohiko 

agerraldi lortu dira. 

 

Gazteberri Aldizkaria: 

Aurreko urteetan bezala, EGK-ko presidenteak hilero iritzi-artikulua sinatu du Gazteberri 

aldizkarian. Aukera ezin hobea izan da unean uneko gaiei buruz EGKren posizionamendua argi 

uzteko: gazteen aldarrikapenak, pairatutako egoera, gertakari edo esandakoen aurrean 

erantzuna emateko, etab. Jarraian iritzi artikuluak ageri dira: 

 

 Urtarrila: Euro eskualdeko gazteak elkarlanean  https://labur.eus/ZjLMF 

 Otsaila: Zurrumurrurik gabeko bizikidetza https://www.gazteberri.eus/?p=8004 

 Martxoa: Emakume gazteak zaintzan https://www.gazteberri.eus/?p=8326 

 Apirila: Haziak astialdira https://www.gazteberri.eus/?p=8504 

 Maiatza: Eta gure emantzipazioa?https://www.gazteberri.eus/?p=8730 

 Ekaina: Gazteen lan egoera prekarizatuahttps://www.gazteberri.eus/?p=7330 

 Uztaila: Gazteok oraina hartzen, etorkizuna lantzenhttps://www.gazteberri.eus/?p=9018 

 Iraila: Gazteon kezka larriena da bizitza-proiektu duin bat sortzeko aukera izatea 

https://www.gazteberri.eus/?p=9249 

 Urria: Bizitzeko beste eredu batzukhttps://www.gazteberri.eus/?p=9373 

 Urria: Gazteak, pandemia eta ondorioakhttps://www.gazteberri.eus/?p=9514 

 

Ganbara: 

Radio Euskadiko saio honek #GanbaraDeCerca deituriko tertulia soziala egiten du 

gaurkotasunekoak diren gaiak errepasatzeko. Hilabetean behin, (2021ean gutxiago) asteazken 

gauez, EGK-ko presidentea tertulia honen parte izan da azken urteetan. Hauek dira 2021eko 

agerraldiak: 

 Otsailak 17https://labur.eus/c62Ue 

 Maiatzak 26https://labur.eus/xmsoE 

 Ekainak 23https://labur.eus/02Z9B 

 

https://www.gazteberri.eus/
https://labur.eus/ZjLMF
https://www.gazteberri.eus/?p=8004
https://www.gazteberri.eus/?p=8326
https://www.gazteberri.eus/?p=8504
https://www.gazteberri.eus/?p=8730
https://www.gazteberri.eus/?p=7330
https://www.gazteberri.eus/?p=9018
https://www.gazteberri.eus/?p=9249
https://www.gazteberri.eus/?p=9373
https://www.gazteberri.eus/?p=9514
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/ganbara/
https://labur.eus/c62Ue
https://labur.eus/xmsoE
https://labur.eus/02Z9B
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Kanpainak eta ekitaldiak: 

Egunerokoan EGK-k egindakoaren berri eman denez, zenbait proiektuk oihartzun asko izan dute: 

 Zoritxarrez, oraindik Indarkeria Matxista gazteen artean ematen den errealitatea denez 

berdintasun protokoloak maiz aktibatu behar izan dira eta, kasu horietan, hedabideek 

EGKren eskariak eta aldarrikapenak txertatu dituzte. 

 

Ebaluazioa 

 

 EGK-k komunikabideetan izan dituen agerpen guztien jarraipena egin da. 

  2021an zehar komunikabideetan izandako agerpen guztiak ikusi nahi izanez gero, 

esteka honetan bilduta daude: Agerraldien zerrenda  

 

7.8 Eguneroko lana 

 

Komunikazio teknikariak bere egunerokotasunean duen agindua EGK-ko komunikazioa 

kudeatzea da. Honetarako komunikabideekin harremanetan dago une oro, baita ere egunero 

sare sozialak eguneratzen ditu eduki desberdinak publikatuz eta beste elkarteekin harremana 

mantenduz. Bere eginkizuna multimediarako edukia sortzea da eta EGK-k antolatzen dituen 

ekitaldiak sare sozialetan zabaltzea. Hala, presidentziak komunikabideetan agerraldia duenean 

komunikazio teknikaria arduratzen da komunikabideekin harremana mantentzen eta agerraldia 

sare sozialetan partekatzen. 

 

Elkarteei bidali behar zaizkien mezuak berak ere kudeatzen ditu eta lan deialdien zabalpenak ere 

egiten ditu.  

 

Aurten komunikazio   teknikari berriaren deialdia egin da. Honen ondorioz, hilabete batzuetan ez 

dira publikaziorik egin edo publikazioak murriztu dira. Kasu honetan, beste lan arloko teknikariak 

izan dira sare sozialak eta web guneak kudeatu dituztenak, komunikazio teknikari berria lortu 

arte.  DEIALDIA. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Uj2tyXiE96CBsFEh6DhrFugHPINJNHLMyxRgWjgUMw/edit#gid=0
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/09/Komunikabideetan-agerraldiak-2021-Hoja-1.pdf
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/09/Komunikabideetan-agerraldiak-2021-Hoja-1.pdf
https://egk.eus/eu/komunikazio-teknikari-lanposturako-deialdia/
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 Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko komunikazioa kudeatzea, bai sare sozialetan zein 

komunikabideetan. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Sare sozialak kudeatzea. 

 Komunikabideekin harremanetan egotea. 

 EGKren irudi korporatiboa lantzea. 

 Piztu! buletin digitala kudeatzea. 

 Teknikari desberdinekin protokoloak aktibatzea. 

 Egunkarietan eguneroko berriak irakurtzea eta partekatzea. 

 Eduki digitalak sortzea sare sozialetarako. 

 Diseinatzaile gazteen lan-poltsa sortzea. 

 

Garapena 

 

Egunero kudeatzen dira sare sozialak: egunero zerbait publikatuz edo beste elkarteko ekitaldiren 

bat partekatuz. Honez gain, komunikazio teknikariak komunikabideekin ere harremana izaten du: 

askotan presidentziarekin elkarrizketaren bat egiteko deitzen dute, eta kasu horietan 

komunikazio teknikaria izaten da elkarrizketa horiek antolatzeaz arduratzen dena.  

 

Komunikazio lan-arlotik ere kudeatzen da Egk-ko buletina, Piztu! buletin digitala. Normalean 

hiru astero publikatzen da, baina ekitaldien eta agendaren arabera kudeatu behar izaten da. 

Egunerokotasunean ere komunikazio teknikariak plataforma desberdinetan egingo diren 

publikazioen edukia diseinatzen du, diseinu desberdin bat plataforma bakoitzerako.  
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Ebaluazioa 

 

2021ean hilabete batzuk igaro ditu EGK-k komunikazio teknikari gabe. Bi komunikazio teknikari 

deialdi egon dira, bata 2020ko abenduan eta bestea apirilean. Beraz, hilabete horietan sare 

sozialak beste teknikariek kudeatu behar izan dituzte, hala nola, webgunera albisteak igoz, 

protokoloak aktibatuz, Instagrama, Twitter eta Faceboook bideratuz eta komunikabideekin 

harremanetan egonez.  

 

Publikazioetan ikusi da sormena asko landu dela eta pixkana publikazioei denbora gehiago 

eskaintzen zaiola, ez testuari begira baizik eta irudiari. Mosaikoak landu dira, igtv-rako bideoak, 

reel-ak etab. 

 

7.9 Lan-arloka sarea sortu 

 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) helburua gazteen eta administrazioen artean zubi-

lana egitea da. Horretarako, ahalik eta gazte eta gazte-elkarte gehienekin du harremana, bai 

plataformako kide direnekin zein ez direnekin ere. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren lan-arlo bakoitzeko harreman-sarea indartzea eta sakontzea.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

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

igotzea. 

 Elkarlanean eragile gehiagorekin aritzea. 

 EGK ezagutaraztea. 

 EGKren marka sendotzea 

 COVID-19ak sortutako arazoen aurrean ahalik eta gazte gehieni laguntzea. 
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Garapena 

 

Urteko plangintza: 

EGKtik antolatutako proiektu orori begira helburu berdinak dituzten eragileen zerrenda egin da. 

Batetik,   haiekin   elkarlana   bilatzeko   eta   aukera   balego   euren   esperientzia   jardunaldi 

edo topaketetan   azaltzeko.   Gainera,   honela,   zabalpenerako   bigarren   eragile   bat   ere   

badago.  Bestetik,   gazteei   bideratutako   antzeko   egitaraua   antolatzen   duten   espazio   

edo   agenden zerrenda egin da, haien zerbitzuen bitartez zabaltzeko ere. Azkenik, hiri edo 

lurraldeko eragileen zerrenda ere egin da informazioa haiei bidali eta antolatutako proiektura 

gonbidatzeko. 

 

Ebaluazioa 

 

 EGKren publikoa 16 eta 30 urte bitarteko gazteak dira, hau da, une oro aldatzen ari den 

kolektiboa. Behar berriak identifikatzen dira, eragileak desagertzen eta sortzen doaz eta 

administrazioek  maiz  bideratzen  dituzte  programa   edo  egitasmoak.  Hori   dela-eta, 

beharrezkoa da harremanak ahalik eta eguneratuenak eta sendoenak izatea. 

 Beraz,  hurrengo  urteetan  egindakoa  oinarri  izanda  osatzen  eta  berritzen  joango  

da komunikazio teknikaria, Lantalde Teknikoaren, Batzorde Iraunkorraren eta lan-

arloetako lantaldeen laguntzarekin. 

 Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren komunikazio oro ez da kanpora begirakoa. Barne 

komunikazioa ere oso garrantzitsua da eta, hau, komunikazio teknikariaren ardura da 

presidentearekin koordinatuta. Batetik, Lantalde Teknikoa osatzen duten lan-arloen 

artekoa; bestetik, Lantalde Teknikoa eta Batzorde Iraunkorraren artean; eta, azkenik, 

EGK osatzen duten erakundeekin. Hiru euskarri hauen funtzionamendu egokiak soilik 

bermatzen du EGKren funtzionamendu egokia eta eraginkortasuna… 

 

7.9 Tresnak berritu 

 

EGK-k bere eguneroko lana egiteko webgunea eta sare sozial desberdinak ditu. Baita ere, 

aurretik aipaturiko Piztu! buletin digitala ere. Webguneak zein buletinak antzeko diseinua zuten, 
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eta aurten EGK-ko 35.urteurrena dela eta webguneko logoak berritu da. Horretarako 

diseinatzaile gazteen lan-poltsatik diseinatzaile bat aukeratu da. 

 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren irudia berritzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Bere webgunea erakargarriagoa bilakatzea. 

 Lan arlo bakoitzeko irudi korporatiboa aldatzea. 

 

Garapena 

 

2021ean EGK-ko 35. Urteurrena ospatu delakoan lan-arloko logoak 

berritu dira. Horretarako diseinatzaile gazteen lan-poltsatik 

diseinatzaile bat aukeratu zen.  Logoak bi modutara egin ziren, alde 

batetik, webguneko kolore paleta erabiliz (zuria, urdina eta gorria) eta 

gero kolore desberdinetan arloaren arabera. 

 

 

Ebaluazioa 

 

Logoak webguneko lan-arloen atalean ikusgai daude. Baita ere Whatsapp profiletan eta 

Gmaileko profil argazki moduan erabili dira. 

 

7.10 EGKren 35. Urteurrena 

 

Proiektu hau Presidentziarekin eta Partaidetza lan arloarekin batera koordinatu da. Memoriako 

8.9 atalean azalduko da dago sakonago. 

 

 

https://egk.eus/eu/lan-arloak/
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7.11 Beste lan-arloekin harremana 

 

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 

―etxebizitza, enplegua, hezkuntza, partaidetza, berdintasuna, bakea eta bizikidetza, 

koordinazioa eta administrazioa― elkarlanean aritzea. 

 

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 gure ahotsa kontuan izatea. 

 Kanpaina espezifikoen bidez argitalpenarekin zerikusia duen oro zentralizatzea. 

 Jorratutako gaiak eta gazteok hauei buruz dugun iritzia gizarteratzea. 

 Prentsaurrekoak antolatzea. 

 Prentsa-ohar eta dosierrak garatzea. 

 Iritzi-artikuluak idaztea hedabideetan. 

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

 Ikus-entzunezko materialak bultzatzea. 

 Elkarrizketak egitea. 

 Kazetarien eskaerak/proposamenak kudeatzea. 

 

Garapena 

 

Lan istripuen aurkako protokoloa: 

Urteak darama EGK-k gazteek pairatzen duten prekarietatea salatzen, are gehiago krisi 

ekonomikoak eztanda egin zuenetik. Zoritxarrez, egoera ez da hobetu eta hainbat lan istripu  
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izan dira 2021an zehar: apirilaren 22 an, esaterako. Horien aurrean, EGKtik protokoloa aktibatu da 

gertakaria salatu eta aldarrikapenak gizarteratzeko. Bakoitzarekin webgunean albistea argitaratu, 

sareetan mezua zabaldu eta prentsa-oharra bidali da hedabideetara egoeraren larritasuna 

gizarteratzeko. 

 

Berdintasun protokoloa: 

2016ko ekainaren 22ko Ezohiko Batzarrean onartu zirenetik egin den bezala, berdintasun lan 

arloarekin koordinatuta gazteei eragin dieten kasuak salatzeko protokoloa aktibatu da urte 

osoan zehar. Gaur8 lantaldeak jorratutako posizionamendu publiko honen bitartez mahai-

gainean jarri dira hobekuntza-proposamenak eta gizarteratzeko prentsa-oharra bidali da 

hedabideetara, mezua zabalduz. Indarkeria Matxistaren aurkakoa eta Indarkeria 

LGTBI+fobikoaren aurkakoa.  

 

Formakuntza Duala hobeto ezagutzen txostena: 

Formakuntza Dualak gazteon bizitza-proiektuak duen eragina sakontasunez aztertzeko eta 

2018an egindako txostena kontrastatzeko, 2021an zehar Gipuzkoako Lanbide Heziketako 

ikastetxe mordoarekin harremanetan jartzeko esfortzua egin da. Proiektua azaltzeaz gain, 

diseinatutako galdetegia zabaltzeko eta hau osatzeko eztabaida-taldeak antolatzeko aukera 

planteatu zaie. Nola ez, hau guztia sare sozialen eta webgunearen bitartez egindako 

zabalpenarekin osatuta. Azkenik, ondorioak biltzen zituen txostenaren zabalpenerako aipatutako 

kontaktuak erabili dira.  

 

Udaleku Hezikidetzaileak txostena:  

Hezikidetza lantzen daramatzagu aspalditik, eta  Haziak Astialdira. Hezkidetzak astialdian 

hartzen duen tokiaz hausnartzen izeneko txostena publikatu zen pasa den apirilean. Hau guztia 

sare sozialetan eta webgunean zabaldu zen.  

 

Zaintzen Plaza:  

Zaintzen Plaza proiektuak maiatzean ekin zion bere bideari. Zaintzak gutako bakoitzaren bizitzak 

egunerokotasunean funtzionatzea ahalbidetzen duten ezinbesteko ekintza guztiak dira, eta 

eguneroko berreraikitze prozesua, ongizate fisiko eta emozionala sostengatzen 

dituena.Topaketa honetarako, Ekainaren 12an Yoga eta autozaintza saioa egin zen Mundakan.  

 

https://egk.eus/eu/amezketan-gaztearen-lan-istripua-salatu/
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/09/2021eko-erregistroa-Hoja-1.pdf
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/09/2021eko-erregistroa-Hoja-1.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Uj2tyXiE96CBsFEh6DhrFugHPINJNHLMyxRgWjgUMw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Uj2tyXiE96CBsFEh6DhrFugHPINJNHLMyxRgWjgUMw/edit#gid=0
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/06/FORMAKUNTZA-DUALA.pdf
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/06/UDALEKU-HEZIKIDETZAILEAK.pdf
https://www.instagram.com/p/CQYZegzgmMc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://egk.eus/eu/udaleku-hezikidetzaileak-egk/
https://egk.eus/eu/zaintzen-plaza-yoga-eta-autozaintza-ekitaldia/
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Apirilaren 28ko manifestua: 

Gazteek luzez bizi dituzten prekarietate egoerei buelta emateko, Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluko (EGK) Emantzipa…zer? lantaldetik eta atxiki diren 6 elkartetatik ondorengo 

manifestua plazaratu dute beste urte batez, apirilak 28an, Lan Osasunaren Nazioarteko 

Egunean.  

 

Auzolandegiak: 

Auzolandegietan leku askotako gazteak biltzen dira, euren borondatez eta ordainetan ezer jaso 

gabe, aldi batez elkarrekin bizi eta gizarte osoarekin zerikusia duen proiektu batean parte 

hartzeko asmotan. 

 

Haziak Astialdira Txostenaren aurkezpena: 

Txosten honek hezkidetza hezkuntza ez formalean nola ematen den lantzen du eta 

etorkizuneko eskaera eta proposamenak biltzen ditu. 

 

Etikasi programa 

Bakea eta bizikidetza lan-arloak  2018an zehar Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Bizikidetza eta 

Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiarekin elkarlanean diseinatutako programa da. 2019. Urtean 

bidai hezitzaileak eskaintzeko proiektu pilotu hau aurrera eraman zen batxilergoko 1.mailako 

ikas-taldetan, lanbide heziketako erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta unibertsitateko 

lehen mailan. Hala, bertako ikasleek Auschwitz eta Belfast bisitatu zuten. 2020 pandemia dela 

eta ez zen bidaiarik egin eta 2021ean Euskal herrian egin dira bi bidai horiek, bata Pasai-

Errenterian eta bestea Lemoizen. Zabalpenerako bideo bat eta publikazio desberdinak erabili 

dira, baita Instastoriak ere. Sare sozialetan ere bidaiaren jarraipena egin da.  

 

Soldata Berdintasunaren Europako Eguna (otsailak22)  

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak emakume eta gizonen arteko berdintasuna erreala du 

jomuga eta horretan oinarritzen den gizarte baten alde lan egiten du. Bidean hainbat oztopo 

daude, asko estrukturalak. Horietako bat da soldata arrakala. Horregatik, otsailaren 22an, Soldata 

Berdintasunaren Europako egunean, manifestua kaleratu zen. Bertan, soldata arrakalan jartzen 

da fokua, baita hau bermatzen eta betikotzen duten faktoreak salatu ere. Hemen albistea. 

 

 

https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/04/Lan-osasunaren-nazioarteko-eguna-2021.pdf
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/04/Lan-osasunaren-nazioarteko-eguna-2021.pdf
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
https://egk.eus/eu/auzolandegiak-2021-izen-emate-epea-apirilak-21-arte/
https://egk.eus/eu/haziak-astialdira-txostenaren-aurkezpena/
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/04/HAZIAK-ASTIALDIRA_v5_eusk_ok1.pdf
https://egk.eus/eu/etikasi-2021-programa-egk/
https://www.instagram.com/tv/CT6ii7Fgl0y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTwfLHHgWye/?utm_source=ig_web_copy_link
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/02/Soldata-Arrakala-2021-02-22.pdf
https://egk.eus/eu/emakume-eta-gizonen-soldata-berdintasunaren-aldeko-nazioarteko-eguna/
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Ez-ohiko batzarra  

2021eko Ekainaren 2oan Gasteizen ospatu zen 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. Albiste honetan ikus daiteke prentsa-oharra.  

 

Emantzipa…Zer? Lantaldea 

Deialdi bakoitzean zabalpena egin da ahalik eta gazte gehien gerturatzeko. Albistea.   

 

Lan Osasunaren Nazioarteko Eguna (apirilak28) 

Gazteek pairatzen duten prekarietatea eta honek haien ongizatean dituen ondorio latzak 

salatzeko, apirilaren 28an manifestua kaleratu zuen EGK-k. Emantzipa…Zer? 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.  

Udako kanpaina 

Hezkuntza lan-arloak koordinatzen duen Astialdi Foroko kideek antolatzen dituzten udako 

ekintzak zabaltzeko kanpaina. Lehenik ekitaldiak antolatzen dituzten elkarteekin harremana 

egiten da esku artean dutenaren informazio ahalik eta sakonena izateko. Hauen zabalpena egin 

zen Webgunean zein prentsa-oharra bitartez.  

 

IkusGaitezen 

2021ean ere Hezkuntza eta Bakea eta Bizikidetza arloek Ikus Gaitezen proiektua antolatu dute.  

Gazte migratzaileek  sozializazio eta harremantze prozesuetan duten paperari buruz 

sakontzeko. Hona hemen albistea eta argazki galeria.  

 

Legebiltzarrean agerraldia 

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua urtero agertzen da legebiltzarkideen aurrean. Komunikazio 

lan-arloaren zeregina presidenteari mezua prestatzen laguntzea eta bertan egindako 

agerraldiaren mezua hedabideetan, webgunean eta sare sozialetan zabaltzea izan da.  

 

 

 

 

https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/06/PRENTSA-OHARRA-Ezohiko-batzarra.pdf
https://egk.eus/eu/etagure-emantzipazioa-euskadiko-gazteriaren-kontseilua/
https://egk.eus/eu/gazteon-osasuna-bizitzaren-erdian-jarri-apirilak-28-manifestua/
https://egk.eus/wp-content/uploads/2021/04/Lan-osasunaren-nazioarteko-eguna-2021.pdf
https://egk.eus/eu/gazteak-oraina-hartzen-etorkizuna-lantzen/
https://egk.eus/eu/gazteak-oraina-hartzen-etorkizuna-lantzen/
https://egk.eus/eu/mugen-mugetatik-ikusgaitezen-etorkizuneko-proposamenak-gazte-migratzaileekin/
https://egk.eus/eu/prentsa-aretoa/argazki-galeriak/ikus-gaitezen-topaketako-argazkiak/
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Zutabeak Arrakalatzen  

Elkarrekin Bizi proiektua aztertu eta etxebizitza kolaboratiboei buruzko hausnarketa. Albisteak: 

Lehenengo jardunaldia eta bigarrena. Argazki galerian ikus daitezke bertan ateratako argazkiak 

baita ere. 

 

Partaidetzako Lan Deialdia   

LAN DEIALDIA   

 

 

35.urteurrena 

2021ean gazte kontseiluak bere 35. Urteurrena ospatu du 

Bilboko Yimby gunean Azaroaren 26an. Egun honetarako 

komunikazio teknikariak gauza batzuk kudeatu zituen, hala 

nola, bi prentsa ohar, urteurreneko logoa, logoarekin batera 

egindako merchandising-a eta egun horretan sareen kudeaketa eta argazki galeria.   

 

Adierazpen publikoak 

Komunikazio teknikariak lan-arloko teknikariarekin elkarlanean egin ditu adierazpen publikoa 

suposatzen duten testuak, eta Presidentziak eta Batzorde Iraunkorrak oniritzia eman ostean 

zabaldu dira. Ondoren ageri dira egindako adierazpen publikoak: 

 

 Maiatzak 17: LGTBI+Fobikoaren aurkako Eguna 

 Abuztuak 12: Gazteen Eguna 

 Irailak 21: Bakearen Nazioarteko Eguna 

 Azaroak 17: Ikasleen Nazioarteko Eguna 

 Azaroak 25: Indarkeria Matxistaren aurkako Eguna 

 Urriak 7: Lan egokiaren Nazioarteko Eguna 

 Urriak10: Buru osasunaren Nazioarteko Eguna 

 Abenduak 3: Euskaren Nazioarteko Eguna 

 Abenduak 5: Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna 

https://egk.eus/eu/etxebizitza-kolaboratiboak-elkarrekin-bizitzeko-eredu-feministak/
https://egk.eus/eu/etxebizizta-kolaboratiboak-hausnarketa-teoriko-eta-bizi-esperientziak/
https://egk.eus/eu/prentsa-aretoa/argazki-galeriak/etxebizitza-kolaboratiboak-hausnarketa-teoriko-eta-bizi-esperientziak-argazki-galeria/
https://egk.eus/eu/partaidetza-teknikari-lanposturako-lan-deialdia/
https://egk.eus/eu/prentsa-aretoa/argazki-galeriak/egkren-35-urteurrena-argazki-galeria/
https://www.instagram.com/p/CQqKiphInJE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSd5iaCADlX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUEywkFApN5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWYhF1ktqCI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWsfWJ0AiR8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://egk.eus/eu/lan-egokiaren-egunean-ere-egk-kalitatezko-enpleguarekin-bat/
https://www.instagram.com/p/CU12IhWgitg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW747VQARac/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXGEU4hAsaH/?utm_source=ig_web_copy_link
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 Abenduak 10: Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna 

 

Ebaluazioa 

 

Aurten komunikaziotik hainbat proiektu bideratu dira beste arloekin batera eta horren adibidea 

da hedabideetan izandako oihartzuna edo sare sozialetan lortutako feedback-a. EGKren 

proiektuak gizarteratzea lortu da eta gazte erakundeen artean komunikazioa, harremana eta 

trukaketa sustatzea. 2022rako barne komunikazioa gehiago sendotuko da estrategia 

desberdinen bitartez, EGKren irudia gazteengana heltzeko eta gazteek EGKren lana 

ezagutarazteko. 

 

 

8. PRESIDENTZIA 

 

8.1 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 eta bere ardura da EGKren 

gaineko erabakiak hartzea, lan-ildoak ezartzea eta EGKren irudi publikoa landu eta aurrera 

eramatea. 

2021a, Batzorde Iraunkorraren bigarren urtea izanik, hau osatzen duten kideek EGKren inguruan 

daukaten ezagutzan sakondu dute batik bat. 

Bestalde, presidenteak Batzorde Iraunkorraren eta Batzorde Teknikoaren artean zubi-lana egin 

du. Batzorde Iraunkorraren bileretara teknikariak azaldu dira txandaka. Hartara, EGKren lana 

modu zuzenagoan ezagutzera eman da eta erabakiak hartzeko era erraztu da. 

Azkenik, izandako bilerez gain, Presidentziatik Batzorde Iraunkorra (B.I) gai guztietan jakinaren 

gainean mantentzeko lana egin da, bai telefonoz eta baita e-postaz ere. 

 

https://www.instagram.com/p/CXTFZHoAlAd/?utm_source=ig_web_copy_link
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren gaineko erabaki nagusiak bideratzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGKren kide diren taldeekiko komunikazioa lantzea. 

 Batzorde Iraunkorra osatu, gorpuztu, taldetasuna lantzea. 

 Batzorde Iraunkorraren erabakigarritasuna handitzea. 

 Ardura banaketa errespetatzea. 

 B.I.eko kideen partaidetza sustatzea. 

 

Garapena 

 

2021. urtean Batzorde Iraunkorra berritu behar izan da. Urte honetan, COVID-19ak eragindako 

pandemia dela-eta, Batzar Orokorra atzeratu da, eta horren ondorioz ez da Batzorde Iraunkor 

berria sartu 2021eko ekainera arte. 

Batzorde-kideei dagokienez, elkarteak mantendu dira baina ordezkari berriak sartu dira eta 

horrek Batzorde Iraunkorraren ardurak hasieratik ulertzea eta hauek barneratzeko lana egiteko 

hilabeteak behar izan dira.  

Batzorde Iraunkorra bi astean behin elkartu da online bidez lan arloetan sustatutako proiektuak 

ezagutzeko, 35. Urteurrena prestatzeko etab.  

Ebaluazioa 

 

 Batzorde Iraunkorrean ordezkari berriak sartzea ondo baloratu da ikuspegi berriak 

txertatu direlako Kontseiluan.  

 Bilerak online egitea oso ondo baloratu da harremana jarraikortasun batekin 

mantentzea ahalbidetu duelako. 
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8.2 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. 

Presidentetzaren aldetik lantaldearen kohesioa eta koordinazioa bilatzen da. 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 aurrez aurreko bilerak egitea zailtzen duela), ostiralero 

Skype bilera teknikoa egitea barne komunikazioa hobetzeko egiten da.  

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Lantaldearen kohesioa eta koordinazioa bermatzea eta zubi-lana egitea Lantalde Teknikoaren 

eta Batzorde Iraunkorraren artean. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Proiektuak aurrera kudeatzea. 

 Elkarteekin harremana mantentzea. 

 Talde lana sustatzea. 

 

Garapena 

 

Lantaldearen kudeaketa ez da lan erraza, batez ere kontuan izanda teknikariak lurralde 

ezberdinetan daudela. Zortzi teknikari daude bakoitza lan arlo batekin eta horrek suposatzen du 
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guztiei babes eta jarraipen bat eman behar zaiela. Hala ere, mekanismo berriak bilatu dira hau 

hobeto ahalbidetzeko.  

Hainbat koordinazio bilera egiten dira. Alde batetik, lantalde tekniko osoaren skype bilerak 

ostiralero astean egindako lana konpartitzeko. Bestetik, aurrez aurreko bilerak hilabetean behin. 

Hauek, pandemia dela eta ez dira urte osoan zehar eman COVID-19arekin ez kutsatzeko.  

Azkenik, presidentziatik astelehenero teknikariekin banan-bananako koordinazio bilerak egin 

dira asteko koordinazioa hobeto koordinatzeko.  

2021ean lan taldean hainbat aldaketa eman dira. Urte hasieran Komunikazio lanposturako 

prozesua berriz zabaldu behar izan zen eta baita Etxebizitza lan arloko lan deialdia. Apirilean 

Bake eta Bizikidetza teknikaria aldatu egin zen eta azkenik, urria aldera Partaidetza teknikaria 

aldatu egin da ere.  Lan deialdiak dakarren prozesu guztia Presidentzia eta Batzorde 

Iraunkorretik kudeatu da.  

Ebaluazioa 

 

 Eman diren aldaketak kontuan izanda ondo baloratu da taldeak koordinatzeko izan 

duen gaitasuna.  

 Aurrerantzean, langileen arteko komunikazioan, kohesioan eta koordinazioan. 

sakontzen jarraituko da EGKren egitekoari kalitatez eusteko. 

 

8.3 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. 

Batzorde honetan, 2021ko aurrekontuaren kudeaketa egin da, eta Batzorde Iraunkorreko 

kideekin adostuta, erakundeekin hitzarmenak negoziatu dira. Horrez gain, beharrezkoak izan 

diren gastuak baloratu eta onartu dira. 
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Azkenik, hurrengo urteari begirako hitzarmenak prestatu dira eta aurrekontuaren aurreikuspena 

egin da. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren alor ekonomikoaren jarraipena egitea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Alor honetan unean-uneko erabakiak hartzea. 

 2021ko aurrekontuak prestatzea. 

 Administrazioarekin hitzarmenak negoziatzea. 

 Diru sarrera eta gastuen gaineko jarraipena egitea. 

 Balantze ekonomikoa kudeatzea. 

 

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). Pandemia 

egoeran jarraituta, aurrekontu hau ekarritako egoeretara moldatu behar izan da.  

Ebaluazioa 

 

 Positibotzat hartzen da egindako kudeaketa.  

 Ondo baloratzen da arlo ekonomikoan egonkortasun bat lortzea.  

 

8.4 EGK-ko 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. 
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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. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

2021ko Batzar Orokorra koordinatzea eta dinamizatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Batzarrerako beharrezko dokumentazioa prestatzea. 

 Aldez aurretik elkarteen proposamenak jaso eta aurkeztea. 

 

Garapena 

 

Batzar Orokorraren kudeaketa: 

2021 urtea pandemia garaian egonik eta kontuan izanda Batzorde Iraunkorreko aldaketa urte 

zela, bi Batzar egin dira urte honetan. Lehena, martxoan burutu zen online formatuan, aurreko 

urteko memoria eta urte plangintza onartzeko. Bigarrena aurrez aurrekoa izan zen, Gasteizen, 

2021eko ekainean. Bigarren honetan, Batzorde Iraunkorraren bozkatzea eta aldaketa eman zen.  

Memoria eta plangintzaren prestaketa: 

Honek izugarrizko lana ekartzen 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 egiten dira eta talde tekniko osoak eta Batzorde 

Iraunkorrak aztertzen dituzte Batzar Orokorrari aurkeztu aurretik. Honekin, koherentzia, 

zuzentasuna eta egokitasuna bermatu nahi dira. 
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Batzarreko gai ordena eta antolaketa: 

Urtero prestatzen den gai-ordena eredua mantentzen da eta urtean urteko beharren arabera 

gauzak gehitzen dira. 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. 

Ebaluazioa 

 

 Elkarteen prestutasuna bi Batzar egiteko positibotzat baloratu da. 

 Batzarraren eraginkortasuna positibotzat hartu da.  

 Aurtengo batzarrean proposamen zein erabaki berriak egoteak ondo baloratu da.  

 Batzar Orokor honetan elkarte berriak sartzea positibotzat baloratu da. 

 

8.5 Elkarlana eta ordezkaritza 

 

8.5.1 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 aurrekontu-

partida 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, elkarlan horiekin jarraitzea da asmoa. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Elkarlanerako guneak identifikatzea eta eragin politikoa izatea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Zuzendaritza ezberdinekin informazio trukaketa bermatzea. 

 Mahai Interinstituzionalean parte hartzea. 

 EGKren aurrekontua egonkortzeko eta handitzeko lana egitea. 

 

Garapena 

 

2022an aurrez aurreko bilerak berreskuratu dira. Aldi berean, telefonoz eta emailez ere 

harremana estua mantendu da.  

Bileren maiztasuna aurreko urtekoaren antzekoa izan da eta erraztu du elkarteen egoera 

islatzeko, ekarpenak mahai gainean jartzeko eta Gazteria legeari jarraipen bat egiteko.  

Egindako lanak eta kezkak aurkezteko espazio ezberdinak eman dira, baina batez ere, izandako 

harremana Gazteria Zuzendaritzarekin izan da.  

Ebaluazioa 

 

 Positibotzat baloratzen da izandako harremana. 

 Bileren maiztasuna oso positibotzat baloratzen da. 

 Hurrengo urtera begira harremanetan egoteko bide berriak zabaldu ditu. 

 

8.5.2 Aldundiak 

 

Bere izaera juridikoa, finantziazio-bidea eta helburuak direla eta, EGK-k kontaktu zuzena 

mantentzen du bere egunerokotasunean instituzio publikoekin. Aldundiekin ere, gazteen egoera, 
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behar eta interesen gainean lan egiten da. 2021an lurralde historiko bakoitzeko Foru 

administrazioarekin martxan jarritako hitzarmenak aurrera joan dira.  Aurreko urtean bezala, 

Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin hitzarmenak mantendu dira. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Elkarlanerako guneak identifikatzea (Gaztematika, GazteBizz, gazteen egoera sozioekonomikoa, 

elkartegintzaren errealitatea...). 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Hitzarmenak adostea.  

 Hitzarmenetako aurrekontuak bermatzeko lana egitea. 

 Hainbat organoetan parte hartzea. 

 

Garapena 

 

Plangintzan zehar ikusi eta aipatu den bezala, beste urteetan bezala Foru Aldundiekin 

harremana mantendu da eta aurrez aurreko harremanera itzuli da. Hitzarmen barruan egon 

diren ekimenak koordinatu egin dira presidentziatik. Aldundiekin harremana mantendu da 

bereziki Gazteria Sailekin.  

Aldi berean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kasuan, presidentziatik Gipuzkoako Herritarren 

Partaidetzarako Kontseiluan parte hartu da partaidetzaren inguruan gazteen iritzia islatzeko. 

Bertan egindako hausnarketa eta lanketetan gazteen iritzia txertatzea izan du helburu.  

Ebaluazioa 

 

 Izandako harreman gehiena elkarteen egoera eta gazteen egoera lantzekoa izan da. 

 Proiektuak kudeatzeko koordinazio bilera asko burutu dira. 

 Gipuzkoako Herritarren Partaidetzarako Kontseiluan egindako lana positibotzat 

baloratu da.  
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8.5.3 Eusko Legebiltzarra 

 

Bere jardueren eta asmoen berri emateko, EGK-k agerraldiak egiten ditu Legebiltzarrean, 

Gazteria Batzordean, Sustapen Ekonomikoan 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 aurkeztea. 

 Legebiltzarkideen agerpen-eskaera eta galderei erantzuna ematea. 

 Gazteen egoeraren berri ematea instituzio eta gizarteari. 

 Intzidentzia politikoa egitea. 

 

Garapena 

 

2021ean zehar beste urte batzuetan baino harreman eta agerraldi gehiago egin dira eta 

harremana estuagoa izan delako  legebiltzarreko gazteria komisioko legebiltzarkideekin (bereziki 

Gazteria Legea dela eta). Hiru agerraldi burutu dira urte honetan: 

- Otsailean: Gazteria Legearen agerraldia. 

- Urrian: Memoria eta plangintza aurkezteko agerraldia. 

- Abenduan: Hezkuntza sistemaren hausnarketako agerraldia. 
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Ebaluazioa 

 

 Aurreko urteekin alderatuta egindako harremanak positibotzat baloratzen dira. 

 Egindako agerraldiak ondo baloratu dira.  

 Hurrengo urtera begira harremana sendotzea eta areagotzea erronka bezala ezarri 

da. 

 

8.5.4 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 presidentetzaren 

bitartez burutzen da. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Politika publikoetan eragitea.  

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 EGKren lana eta ondorioak zabaltzea.  

 Gazteriaren egoeraren berri ematea. 

 Gazteria politikei ekarpenak egitea. 
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Garapena 

 

Udalekin izandako harremana oso garrantzitsua izan da plangintzan ezarritako proiektuak 

aurrera eramateko. Oso harreman estua eman da urte osoan zehar eta proiektuak burutzeko 

erraztasun asko jarri dira hiru udalen aldetik.  

Urte osoko harremana egon da email, telefonoz eta bilera birtualen bidez, hiriko elkarteen 

egoera ezagutzeko eta proiektuen koordinazio aurrera eramateko.  

Udalekin egiten den lana oso garrantzitsua da proiektuak aurrera eramateko maila lokalago 

batean.  

Ebaluazioa 

 

 Harreman estua egon da hiru udalekin. 

 Aurretik egondako harremana sendotu da eta hiru udaletan antzeko lana eta 

harremana izan da.  

 Ondo baloratzen dira elkar egindako ekintzak 

 

8.5.5 Beste erakundeak 

 

Urtean zehar Gazteria politiketan eta gazteekiko lanean diharduten beste zenbait eragile eta 

erakunderekin ere kontaktu zuzena eta jarraitua edukitzen da Presidentziatik, hala nola: 

Nafarroako Gazte Kontseilua, Espainiako Gazte Kontseilua, Euskadiko Eskola Kontseilua, Droga-

mendekotasunen Batzordea, Boluntariotzaren Euskal Kontseilua. 

Horiez gain, EGK-k hainbat entitaterekin (EGK barruko eta kanpokoak) elkarlana sustatzen du: 

Eusko Ikaskuntza, 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. 
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Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Gazte ikuspegia espazio ezberdinetan txertatzea. 

 

HELBURU OROKORRA: 

 EGKren ordezkaritza egitea. 

 Erakunde eta eragile ezberdinekin elkarlanak eta sinergiak bilatzea. 

 EGKren hitza eta iritzia zabaltzea.  

 

Garapena 

 

Espainiako Gazteriaren Kontseilua: 

Honen barnean Espainia mailako Kontseiluen foro bat dago eta bertan parte hartu da 

ezagutzeko eta konpartitzeko Gazte Kontseilu ezberdinek egindako lana. 

 

Nafarroako Gazte Kontseiluarekin: 

Nafarroako Gazte Kontseiluarekin bereziki harreman estua mantendu da, izan ere, proiektu 

komunak egon dira eta egoerak asko hurbiltzen ditu bi kontseiluak. Gainera, NGK-k ere bere 35. 

Urtemuga ospatu du 2021ean eta EGK-ko presidentea bertan izan da.  

 

OGP-Gobernu irekiko foru erregularra: 

Bilera gehienak online izan dira baina plan berriaren jarraipena egin da.  

 

Eusko Ikaskuntza: 

Alde batetik, Gazte Agora proiektuari jarraipena eman zaio urtean zehar. Bestalde, Hezkuntza 

sistemaren gaineko hausnarketa prozesuan parte hartu da bai presidentzia zein hezkuntza 

arlotik. Azkenik, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxak emandako gazte sariaren epaimahaian 

egon da EGK-ko presidentea.  
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Gipuzkoako Herritarrentzako Partaidetzarako Kontseilua: 

Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrean egon da presidentzia eta urte osoko lanari jarraipena 

eman zaio.  

 

Eskola Kontseilua: 

Urteetan EGK kontseiluaren parte izan arren, harremana estutu da eta partaidetza areagotu da.  

 

Boluntariotza Kontseilua: 

2021. urtean EGK lehen aldiz sartu da Boluntariotza Kontseilura izan ere, beharrezkoa ikusi da 

boluntariotzan egiten diren lan eta hausnarketetan gazteen iritzia txertatzea.  

 

Valentziako Erkidegoko Gazteria Kontseilua eta Valentziako Erkidegoko Etxebizitza Saila: 

Valentziako Etxebizitza sailetik gonbidapen bat jaso zen abendu hasieran EGK-k etxebizitza 

arloan egindako lana aurkezteko. Bertan, Espainia eta Valentziako Erkidegoko Gazteria 

Kontseiluak parte hartu zuten ere.  

 

Ebaluazioa 

 

 Ondo baloratu da espazio hauetan egindako lana gazteen ikuspegia txertatzeko. 

 EGK gero eta espazio gehiagotan parte hartzen duela ikusi daiteke eta hori positibotzat 

hartu da.  

 

8.5.6 Komunikabideak eta irudi publikoa 

 

Presidentea Euskadiko Gazteriaren  Kontseiluko ordezkaria izanda, hainbat espazio publikoetan 

aurkeztu behar du EGK-k landutako diskurtsoa. Horrek ekartzen du, hainbat medioetan (irratia, 

telebistan ...) gazteen iritzia lantzea eta proposamenak aurkeztea.  

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EGKren ordezkaritza egitea.  
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HELBURU ZEHATZAK: 

 EGK-ko diskurtsoa espazio publikoan aurkeztea. 

 Gazteriaren perspektiba espazio publikora eramatea. 

 

Garapena 

 

Urtero hainbat mediotan egoteko ardura hartzen da presidentetzatik, baina pandemia hasi 

zenetik medioetako presentzia asko areagotu da. Hainbat elkarrizketa egin dira gazteriari buruz 

hitz egiteko. Hauetako gai zentralak; Gazteak eta pandemia, Gazteria Legea eta Etxebizitza gaiak 

izan dira batez ere.  

Ebaluazioa 

 

 Mediotan presentzia areagotu da. 

 Gazteen gaiak eta proposamenak mediotan agertzen jarraitzeko erronka jarri da 

hurrengo urtera begira. 

 

8.6 Gazteria legea 

 

EGK-k urteetan parte hartu du Gazteria Legearen sorreraren prozesuan. Hainbat saiakera eman 

dira, azkena 2019an zehar abiatua. Hori dela eta, 2021an zehar EGK-k jarraipena eman dio 

prozesuari eragileekin zein administrazioekin harremanetan egon da. 

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

EAEko gazteen eskubideak bermatzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteen egoera hobetzea. 

 Legeak jasotzen dituen neurriak lantzea. 
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 Gazteria legearen informazioa zabaltzea. 

 Legearen prozesua jarraitzea. 

 

Garapena 

 

Luze darama Gazteria Legearen proiektuak martxan, baina, jarraipena egitea izan da EGKren 

lana. Legebiltzarreko agerraldia prestatu da, harremana mantendu da talde legebiltzarkideekin 

eta egin beharreko ekarpenak mahaia gainean jarri dira.  

Ebaluazioa 

 

 Gehiengo lana jarraipena ematea izan da.. 

 Elkarteen eta administrazioen pertzepzioak ezagutzeko tartea izan da. 

 Gazteria Legeari esker egindako harremanak ondo balioesten dira.  

 Hurrengo urtera begira Gazteria Lege bat izatea espero da.  

 

8.7. Gazte Agora 

 

#GazteAgora, Eusko Ikaskuntza, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Nafarroako Gazteriaren 

Kontseilua eta UEUk aurrera eramandako proiektua da. Proiektu honen bitartez, aukera eman  

da zonalde ezberdineko gazteak elkartu eta komuneko gaiak jorratzeko. Honez gain, 

lurraldeetako gazte eta eragileen arteko sarea josteko tresna oso baliagarria da.  

Helburuak 

 

HELBURU OROKORRA: 

Lurraldeetako gazte sarea sortzea. 

 

HELBURU ZEHAZTZAK: 

 

 Lurraldeen arteko gazteen arteko sarea indartzea. 

 Lurraldeen arteko gazteen arteko kezkak eta proposamenak lantzea. 
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 Lurraldeen arteko gazteen ezagutza bultzatzea. 

 

Garapena 

 

#GazteAgora proiektua indar handiz hasi zen 2019an baina pandemiak eragin handia izan du 

bere gain. Urte hasieran egindako lanaren txostenaren aurkezpena egin zen eta erantzun handia 

izan zuen. Ostean, zaila izan da harremana mantentzea, gehiena online bidez izan da eta horrek 

nekea ekarri du. Gainera, kontuan izan behar da parte hartzaile gehienak boluntarioak zirela eta 

bilerak egitea zaila izan dela. Hala ere, urtean zehar lan handia egin da eta ikusiko da hurrengo 

urtera begira nola geratzen den.  

Ebaluazioa 

 

 Txostenaren aurkezpena ondo baloratu da. 

 Hurrengo urtera begira mantentzeko harremanetarako mekanismo berrian bilatzea da 

erronka nagusia. 

 

8.8 Gobernu Irekia (OGP) 

 

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: 

Intzidentzia politikoa egitea. 

 
HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteen ikuspegia txertatzea.  

 Gazteen iritzia erabaki guneetara hurbiltzea. 
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Garapena 

 

2021ean zehar plan berriaren lanketa burutu da. Administrazioekin funtzionatzeko era hobetu da 

eta eragile berriak sartu dira Foro Erregularrean, beraz, eragile sozialentzako errazagoa izan da 

lanketa egitea.  

EGK-k partaidetzarekin harremana duen konpromisoan lan egingo du, Gipuzkoako Foru 

Aldundiarekin batera partaidetzan burutzen diren lanketetan gazteriaren ikuspegia txertatzen 

jarraitzeko. 

Ebaluazioa 

 

 EGKtik, prozesu honetan parte hartzeko aukera izatea positibotzat hartzen da. Era 

honetara, bermatzen da administrazio maila ezberdinetan gazteen ikuspegia kontuan 

izatea.  

 Hurrengo urtera berrira jarraipena hobetzeko erronka ezarri da. 

 

8.9 EGKren 35. Urteurrena 

 

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 1986. Urtean sortu zen legez. Horren ostean, asko izan dira 

Kontseiluan egindako lanak eta ekarpenak gizarteari. Hori dela eta, 2021. Urtean Kontseiluak 35 

urte betetzen zituen eta ezinbestekoa ikusi da errekonozimendu publiko bat egitea egunero 

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua lanean egon diren eta dauden elkarte zein norbanakoei.  

Helburuak  

 

HELBURU OROKORRA: 

EGK-k egindako lana balioan jartzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

 Gazteen aldarrikapenak erdian jartzea. 

 EGKn lan eta parte hartu dutenei errekonozimendu publiko bat egitea. 
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Garapena 

 

EGKren 35. Urteurrena azaroaren 26an burutu zen GYMBI aretoan arratsaldez. Ekitaldia 

burutzeko, hainbat izan ziren emandako pausuak. COVID 19 dela eta, garai berezietan egonda, 

zaila izan zen data zehaztea baina azkenean data adostu eta 

neurrietara egokitu zen. Ekitaldira 100 pertsona inguru hurbildu ziren.  

Hau Ane Zuazubizkar kazetariak aurkeztu zuen eta hasiera emateko, 

Danco Estudioko dantza taldearen laguntzarekin egin zen. Ostean, 

Maialen Olabe EGK-ko presidenteak eta Iñigo Urkullu lehendakaria 

hitza hartu zuten.  

Ekitaldiaren helburuetako bat gazteen iritzia eta aldarrikapenak 

azaleratzea zen, hori dela eta, EGK-ko elkarteetako 4 kideekin mahai 

ingurua burutu zen. Mahaian honakoek parte hartu zuten: Palmira Dual Kale Dor Kayiko 

elkarteko kidea, Ane Bengoetxea eta Borja Gazteen Gurutze Gorriko kideak eta Arkaitz Antizar 

CCOO Gazteak elkarteko kideak. Jarraitzeko, EGK-ko elkarteen eta langileen hitzak batzen dituen 

bideo bat aurkeztu zen 35 urtetan egindako lana balioan jartzeko.  

Azkenik, gonbidatuentzako Leian Erromeriaren eskutik kontzertua eta luncha jarri zen. Bertan 

aukera eman zen gonbidatuen arteko harremana egiteko, elkar ezagutzeko eta disfrutatzeko.  

 

 

 

 

 

Ebaluazioa 

 EGKtik oso positibo baloratzen da ekitaldia. 

 Oso ondo baloratu da parte hartzaile kopurua. 

 EGK-k 35 urtetan egindako lana balioan jartzeko ekitaldi bezala ondo baloratu 

da. 
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