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1. Sarrera
Aurrekariak eta testuingurua 

Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Plana 2014-2016 Jaurlaritzak gazteekin duen jardunaren eta konpromisoaren 
jarraipena da, eta haren helburu nagusia zera da, pertsonen emantzipazioaren alde lan egitea, bizitza-proiektuak 
eraiki eta mamitu ahal izan ditzaten, eta, aldi berean, proiektu kolektiboetan parte hartzeko gaitasuna ere gara 
dezaten.  Aurrekari gisa, nabarmentzekoak dira I. Gazte Plana 1999-2001 eta II. Gazte Plana 2002-2005, baita 
2006ko abenduan Gobernu Kontseiluak onartutako «Gazteen politika integrala sustatzeko neurri iragankorrak» ere. 

Hala, III. Gazte Planak aurreko planen ezaugarri nagusiei eusten die definizioan (hala nola izaera integrala, 
transbertsala, sailartekoa, parte-hartzailea eta gizartearen partaidetzara irekia), eta berezitasun jakin bat dauka: 
«Gazteriaren Arloko Euskal Estrategia: Euskadiko III. Gazte Plana 2020ren Marko Orokorra»ren babespean sortua 
dela. Estrategia hori 2012ko ekainean onartu zuen Gobernu Kontseiluak, eta honako hau jasotzen du:  

«Aipatutako esku-hartze lerroak eta gidalerroak garatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazio 
bakoitzak gazteriaren arloko plangintza egokia bermatuko du bere lurralde-esparruan, legegintzaldi bakoitzari 
dagokion eperako, bai eta ebaluatuko ere, arau bidez ezarriko diren irizpideen arabera.» 

«Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazio bakoitzak, bere burua antolatzeko dituen eskumenak 
egikaritzean, dagokion gazte-politika integralaren programazioa eta ebaluazioa gauzatzeko sail arteko koordinazioa 
bermatuko du bere administrazioaren baitan.» 

Plana prestatzeko ikuspegitik, eta bertan jasota dagoen moduan, legegintzaldiaren hasieran egitura organikoak 
egokitzen amaitu ostean, 2013ko abenduaren 4tik aurrera sailetako ekarpenak jaso ziren, eta haietatik sortu zen 
III. Gazte Planaren lehendabiziko zirriborroa. Esandako zirriborro hura Gazteriaren Euskal Behatokiaren webgunean
zabaldu zen, baita Gazteaukera atarian ere; aldi berean, izapidetzen hasi zen, Euskadiko Gazte Kontseiluaren
txosten-eskaera bilduta, ondoren Gobernu Kontseiluari helarazteko. Azkenik, 2014ko urriaren 28ko Gobernu
Kontseiluan onartu zuten, legegintzaldian gazteriaren alorrean erreferentzia-erreminta izateko bokazioz.

Egiturari eta osaketari erreparatuta, III. Gazte Planak luze-zabal jorratzen du enuntziatu estrategikoa: 2 ardatz 
estrategiko, haien inguruan definitutako 31 helburu estrategiko, 91 esku-hartze lerro eta urtean 200 ekintza baino 
gehiago. Zehazki, ekintzen urteko banaketa honako taula honetan dago jasota:  

2014  204  2015  242  2016  240 

Ardatzetan, helburutan eta ildotan xehatutako egitura ondoren dago bilduta, guztia ere planaren aberastasuna 
osorik jasota gera dadin, zabaltze estrategikoarekin loturik:  

1. ardatza: Emantzipazioa eta autonomia
Helburuak eta ildo estrategikoak:
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2. ardatza: Bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa
Helburuak eta ildo estrategikoak:

EDUCACIÓN

Apoyar la investigación y los estudios de especialización.

1.6.1‐ Promover la dotación de becas para estudios de especialización en el país y en el extranjero.

1.6.2.‐  Impulsar  programas  que  incentiven  la investigación.

Aumentar la movilidad de las personas jóvenes para propiciar el intercambio de experiencias, el plurilingüismo y la interculturalidad de manera que las personas 

jóvenes estén preparadas para desenvolverse en al actual sociedad global e interconectada.

1.5.1.‐ Fomentar un mayor uso por parte de las personas jóvenes de los recursos europeos para la movilidad.

Mejorar la capacidad lingüística de las personas jóvenes, tanto en las dos lenguas oficiales de la CAPV como en al menos una lengua extranjera.

1.4.1.‐ Habilitar becas para que los jóvenes realicen cursos de idiomas en el extranjero.

1.4.2.‐ Fomentar el intercambio de las personas jóvenes con países de la UE.

1.4.3.‐ Impulsar el aprendizaje y uso del euskera en el ámbito educativo formar y no formal, especialmente en aquellos territorios donde su presencia y 

conocimiento se da en menor proporción

Mejorar la educación en valores en los ámbitos de la educación formal y no formal.

1.2.1.‐ Impulsar la educación en valores en toda actividad escolar y extraescolar, estableciendo orientaciones para su inclusión en el plan anual del centro.

1.2.3.‐ Impulsar actividades o programas que posibiliten el intercambio de experiencias intergeneracional.

Potenciar la integración de todos los agentes socioeducativos en una política educativa conjunta.

1.3.1.‐  Desarrollar  estrategias  que  estimulen  la participación del alumnado en los centros de enseñanza.

1.3.2.‐ Impulsar la elaboración de acuerdos de colaboración de los centros de enseñanza con ayuntamientos y agentes sociales con el objetivo de desarrollar 

actividades conjuntamente y utilizar espacios de interés común

1.3.3.‐ Incorporar cuestiones como el reconocimiento de la  corresponsabilidad  de estos  agentes, fomentar  la función de la familia como agente activo, reforzar 

y reconocer el potencial estratégico de las redes sociales y de las asociaciones educativas y la coordinación y el trabajo en red.

1.3.5.‐ Promover y facilitar la inclusión de la realidad del entorno sociocultural inmediato así como el europeo en el proyecto curricular del centro.

1.3.6.‐ Implementar programas destinados al alumnado para  el  desarrollo  de  habilidades  comunicativas (lingüísticas, tecnológicas y relacionales) que permitan 

una mejor interrelación con el entorno.

Reducir el efecto de las desigualdades sociales y de género y su reproducción en el sistema educativo.

1.1.1.‐ Facilitar el acceso, permanencia y finalización de los estudios, principalmente postobligatorios, mediante becas y planes de estudios compatibles con el 

1.1.2.‐ Atender la diversidad del alumnado dando respuesta a sus diferentes necesidades por razón de origen, cultura, posibles discapacidades.

1.1.5.‐ Combatir los estereotipos de género.

1.1.7.‐ Adaptación de los centros educativos a la realidad de la emigración mediante la dotación de los recursos adecuados.

EMPLEO

Aumentar el espíritu emprendedor mediante una política coordinada destinada a impulsar las competencias emprendedoras desde edades tempranas.

2.4.1.‐  Crear  e  incentivar  el  espíritu  innovador  y emprendedor entre las personas jóvenes.

2.4.2.‐ Desarrollar una política coordinada destinada a apoyar el autoempleo juvenil y la creación de empresas, mediante el cooperativismo u otras fórmulas, 

2.4.3.‐ Cualificar a las personas jóvenes que pretendan incorporarse al sector agrario.

Favorecer una mayor vinculación entre el ámbito formativo y el mercado de trabajo a fin de garantizar una mejor adecuación entre la formación recibida y las 

2.2.1.‐ Incidir en la formación especifica como estrategia en la incorporación laboral de la juventud, como una herramienta en el desarrollo de sus trayectorias 

2.2.2.‐ Facilitar una cualificación profesional y experiencia laboral previa que permita la aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos.

2.2.3.‐  Dotar  a  la  población  universitaria  de  las habilidades necesarias para su incorporación al mercado de trabajo.

2.2.4.‐ Ofrecer una  alternativa  más al alumnado de enseñanzas regladas y formación no reglada, en el ámbito del ocio y la creación.

2.2.5.‐ Adecuar la oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral

2.2.6.‐ Asesor en los centros educativos a las personas jóvenes en la elección de sus itinerarios de formación y en la búsqueda de empleo, incorporando la 

información sobre el mercado laboral (nivel de empleabilidad y retribuciones)

Mejorar la inserción laboral de las personas jóvenes impulsando una política coordinada orientada a la creación y mantenimiento del empleo, así como a la 

mejora de su calidad, incidiendo en aquellas personas que se encuentran en posible situación de discriminación múltiple.

2.3.1.‐ Propiciar la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social

2.3.2.‐  Ofrecer  información,  orientación  y acompañamiento  a  las  personas  jóvenes  sobre  las políticas de empleo.

2.3.3.‐ Impulsar una política coordinada orientada a la creación y mantenimiento de empleo para las personas jóvenes a través de la adopción de medidas de 

acción positiva  y  la  aplicación  de  ventajas  fiscales  que promuevan el compromiso empresarial en materia de contratación.

2.3.5.‐ Incrementar la participación de las corporaciones locales en los programas de creación de empleo

2.3.7.‐ Reducir la siniestralidad de las personas jóvenes atendiendo a las diferencias de género.

Potenciar la formación continua y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

2.1.1. ‐ Favorecer la adquisición de competencias profesionales por parte de las personas jóvenes trabajadoras

VIVIENDA

Impulsar el desarrollo de nuevos modelos residenciales para responder a las diferentes tipologías de jóvenes y sus necesidades.

3.2.1. Promocionar la edificación de viviendas para alquiler protegido cuyas características constructivas y régimen económico estén especialmente adaptados a 

las necesidades de personas jóvenes que deseen emanciparse.

3.2.2. Fomentar el conocimiento y uso por parte de los jóvenes del mecanismo de permutas de viviendas de protección oficial a través de la Web puesta en marcha 

por el Departamento de Vivienda

Mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda de las personas jóvenes con dificultades de índole esencialmente económica aumentando la oferta de 

3.1.2.‐ Movilizar la vivienda vacía, posibilitando que la misma se incorpore en el mercado de alquiler protegido con destino a demandantes inscritos/as en el 

Servicio Etxebide, con especial atención a jóvenes con dificultades de índole esencialmente económica, y a mujeres jóvenes víctimas de violencia de género y/o en 

3.1.3.‐ Rehabilitar pisos y edificios desocupados, posibilitando que la misma se incorpore en el mercado de alquiler protegido con destino a demandantes 

inscritos/as en el Servicio Etxebide, con especial atención a jóvenes y a mujeres jóvenes víctimas de violencia de género y/o en situación de riesgo de exclusión 

3.1.4.‐ Ofrecer información, orientación y acompañamiento a las personas jóvenes sobre la oferta de medidas públicas para el acceso a la vivienda
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ACCIÓN SOCIAL

Avanzar en el logro de la igualdad efectiva de las relaciones entre mujeres y hombres jóvenes tanto en el ámbito personal como en el laboral.

5.2.1.‐ Incidir en la corresponsabilidad de los hombres jóvenes.

Mejorar la atención social a jóvenes en situación de riesgo o exclusión social.

5.1.1.‐  Prevención  e  intervención  social  sobre  la marginalización de las personas jóvenes, atendiendo a la diversidad y a las diferencias entre mujeres y 

hombres.

5.1.2.‐ Articular medidas que permitan adecuar la política de garantía de ingresos a las necesidades de las personas jóvenes.

Mejorar la prevención de las conductas violentas.a) Realizar estudios e investigaciones acerca de la problemática de la violencia de género entre las y los 

jóvenes.b) Crear canales de comunicación efectivos para poder prevenir las conductas violentas entre las y los jóvenes

5.5.1.‐ Realizar estudios e investigaciones acerca de la problemática de la violencia de género entre las los jóvenes.

5.5.2.‐ Crear canales de comunicación efectivos para poder prevenir las conductas violentas entre las y los jóvenes.

Procurar la atención integral a las mujeres jóvenes víctimas de la violencia de género.

5.3.1.‐ Mejorar la atención e información a las mujeres jóvenes víctimas de la violencia de género.

5.3.2‐  Buscar  fórmulas  para  cubrir  las  carencias detectadas en la atención a las mujeres jóvenes que sufren cualquier manifestación de la violencia de 

género.

5.3.3.‐  Aumentar  la  detección  precoz  de  casos  de violencia contra las mujeres jóvenes.

Sensibilizar a la juventud respecto a la violencia de género como un problema social de primer orden.

5.4.1‐ Fomentar la “tolerancia cero” frente a la violencia de género entre las y los jóvenes.

5.4.2.‐ Eliminar imágenes y contenidos mediáticos que perpetúen la violencia contra las mujeres.

5.4.3.‐ Aumentar la percepción social entre la población más joven sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género, y en particular, sobre las 

más sutiles (microviolencias).

CONSUMO

Incrementar y apoyar la iniciativa de las personas jóvenes a nivel individual y grupal.

8.1.1.‐ Desarrollar acciones de sensibilización entre las personas jóvenes que permitan avanzar en hábitos y actitudes de consumo responsable y 

ambientalmente sostenible.

Promover el uso del euskera en las actividades de ocio.

8.1.1.‐ Desarrollar acciones de sensibilización entre las personas jóvenes que permitan avanzar en hábitos y actitudes de consumo responsable y 

ambientalmente sostenible.

Promover hábitos y actitudes de consumo racional responsable y sostenible, desde una perspectiva de género.

8.1.1.‐ Desarrollar acciones de sensibilización entre las personas jóvenes que permitan avanzar en hábitos y actitudes de consumo responsable y 

ambientalmente sostenible.

8.1.2.‐  Trabajar  la  influencia  de  la  publicidad  en  el consumo para la adquisición de una visión crítica de la misma.

8.1.3.‐ Ofrecer educación y formación para el consumo y utilización responsable y segura en diversos ámbitos: alimentación, ocio y nuevas tecnologías.

CULTURA

Atender la diversidad lingüística y cultural en la producción y consumo cultural.

6.2.1.‐ Impulsar espacios de creación cultural que atraigan a jóvenes artistas vascos/as y de otras procedencias.

6.2.2.‐ Facilitar a las personas jóvenes creadoras la formación y los recursos necesarios para el desarrollo de sus creatividad así como la difusión de sus obras.

6.2.4.‐ Potenciar el uso de las TIC entre las personas jóvenes creadoras como herramienta de creación y producción.

6.3.1.‐ Promover el uso del euskera en la oferta de actividades culturales para la juventud.

6.3.3.‐ Desarrollar las líneas estratégicas propuestas por el Consejo Asesor del Euskera.

6.3.4. ‐ Mostrar la realidad multicultural de la sociedad vasca y fomentar las relaciones interculturales 

Aumentar el acceso a la cultura por parte de la juventud, garantizando un igual acceso a mujeres y hombres jóvenes.

6.1.1.‐ Crear hábitos de consumo cultural apoyando el acceso de la juventud a las diferentes disciplinas artísticas y culturales, procurando un igual acceso a 

mujeres y hombres jÓvenes.

6.1.2.‐ Hacer más accesible la oferta cultural  para  la juventud.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Impulsar, mediante la sensibilización y la concienciación, el uso de formas de movilidad alternativas al medio de transporte privado motorizado

9.2.1.‐ Realizar labores de concienciación/sensibilización sobre el uso de medios de transporte alternativos al privado motorizado, haciendo especial hincapié 

en los colectivos que menor uso hacen de él, en el uso del transporte público nocturno en los fines de semana, en el uso del transporte público a las zonas de 

ocio y en el uso de la bicicleta.

Mejorar infraestructuras, equipamientos y otros aspectos asociados a éstos, que guarden relación con medios de transporte alternativos al privado 

motorizado.

9.1.1.‐ Potenciar una red de transporte público que se adecue a las necesidades de movilidad de las personas jóvenes haciendo especial hincapié en los 

territorios históricos con menor uso del mismo, en el uso del transporte público durante las noches de los fines de semana y en el uso del transporte público a 

las zonas de ocio.

9.1.2.‐  Crear  y/o  adecuar  las  infraestructuras  para posibilitar y favorecer la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta.

Promover hábitos y actitudes de consumo racional responsable y sostenible, desde una perspectiva de género.

9.1.1.‐ Potenciar una red de transporte público que se adecue a las necesidades de movilidad de las personas jóvenes haciendo especial hincapié en los 

territorios históricos con menor uso del mismo, en el uso del transporte público durante las noches de los fines de semana y en el uso del transporte público a 

las zonas de ocio.
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2. ardatza: Bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa (jarraipena) 
Helburuak eta ildo estrategikoak:   

 

 

 

OCIO

Ampliar y mejorar la oferta de actividades, servicios y equipamientos para las personas jóvenes en su tiempo libre.

7.2.1.‐ Ayudas a las entidades locales para la organización de actividades de ocio alternativo, así como para la mejora de los equipamientos de uso juvenil.

7.2.2.‐ Formación de mediadores en el ámbito de la animación sociocultural.

7.2.3.‐ Desarrollar programas público de ocio audiovisual, informático y de nuevas tecnologías

7.2.4.‐ Optimización del uso de los equipamientos ya existentes e identificación de nuevas necesidades en equipamientos culturales y deportivos, atendiendo 

a las diferencias de género.

Fomentar la práctica deportiva en el colectivo juvenil en todos sus niveles, con especial atención al deporte base, como instrumento de socialización y 

forma de ocio saludable.

7.1.1.‐ Fomentar la polideportividad a edades tempranas, desarrollando una oferta multidisciplinar.

7.1.2.‐  Fomentar  la  práctica  deportiva  juvenil  como aprovechamiento del  ocio y el tiempo  libre,  como alternativa a prácticas menos saludables, 

incidiendo sobre todo en las mujeres jóvenes.

7.1.3.‐  Favorecer  la  implantación  de  valores  en  la sociedad  a  través  del  deporte,  habilitando  procesos educativos  conscientes  e  intencionales  entre  

las entidades deportivas, clubes, profesionales del deporte y profesionales de los medios de comunicación.

Incrementar y apoyar la iniciativa de las personas jóvenes a nivel individual y grupal.

7.2.4.‐ Optimización del uso de los equipamientos ya existentes e identificación de nuevas necesidades en equipamientos culturales y deportivos, atendiendo 

a las diferencias de género.

7.3.1.‐ Favorecer la implantación de valores en la sociedad a través del deporte, habilitando procesos educativos conscientes e intencionales entre las 

entidades deportivas, clubes, profesionlaes del deporte y profesionales de los medios de comunicación

7.3.1.‐ Llevar a cabo un análisis de la situación del ocio en los municipios vascos y definir nuevas perspectivas de ocio.

7.3.2.‐ Fomento del asociacionismo.

7.3.3.‐  Reconocer,  reforzar y establecer espacios  de diálogo y gestión entre las personas jóvenes, colectivos de jóvenes y Administración.

7.3.5.‐  Fomentar  y  reconocer  nuevas  formas  de participación.

7.3.6.‐ Impulsar la participación de las personas jóvenes a nivel local.

7.3.7.‐ Desarrollar programas de voluntariado juvenil en diferentes ámbitos: emergencias,  inmigración,  ámbito social,  educativo,  ambiental...,  fomentando  

la participación de los hombres en estos programas de voluntariado.

7.4.1.‐ Desarrollar las líneas estratégicas propuestas por el Consejo Asesor del Euskera.

Promover el uso del euskera en las actividades de ocio.

7.4.1.‐ Desarrollar las líneas estratégicas propuestas por el Consejo Asesor del Euskera.

SALUD

Aumentar la adquisición de conocimientos, hábitos y conductas saludables entre las personas jóvenes.

4.2.1.‐ Dar a conocer y sensibilizar a las personas jóvenes sobre hábitos y conductas saludables con  lenguajes, canales y agentes apropiados.

4.2.2.‐  Potenciar  la  educación  para  la  salud  en  los diferentes niveles educativos.

4.2.3.‐ Fomentar la coordinación de las intervenciones para la salud de las personas jóvenes.

4.2.4.‐  Ofrecer  formación  y  recursos  a  los  agente vinculados al ocio, al tiempo libre educativo, a la cultura y la actividad física para la prevención de 

conductas d riesgo.

Disminuir la siniestralidad vial derivada de la movilidad de las personas jóvenes.

4.4.2.‐ Sensibilizar sobre la necesidad de una conducción responsable para reducir la siniestralidad vial y el impacto ambiental, atendiendo a las diferencias de 

género.

Disminuir las conductas de riesgo asociados a la salud en todos los ámbitos que afectan a las personas jóvenes.

4.3.2.‐ Desarrollar una  actividad  preventiva  dirigida a combatir los principales problemas de salud: accidentes de  tráfico,  comportamientos  adictivos,  sida, 

enfermedades de transmisión  sexual,  embarazos  no deseados, trastornos  alimentarios,  inactividad física  y elevada dedicación a la conducta sedentaria, 

trastornos mentales y seguridad laboral.

4.3.3.‐ Prevenir desde el ámbito educativo las principales conductas de riesgo que inciden de manera negativa en la salud de las personas.

4.3.4.‐ Reforzar las medidas orientadas a la reducción del consumo de alcohol y de nuevas sustancias.

4.3.5.‐ Generar hábitos de control y prevención sobre enfermedades de transmisión sexual.

4.3.6.‐ Promover medidas facilitadotas de un estilo de vida activo, la utilización de medios de transporte activos y el acceso a oportunidades inclusivas para la 

práctica de ejercicio y deporte como via  de socialización  de la población joven.

4.3.7.‐  Detectar  la  aparición  de  nuevos  fenómenos, patologias o comportamientos que impliquen un riesgo para la salud de las personas jóvenes para 

tratar de adaptar  los  servicios  o  desarrollar las acciones que correspondan

4.3.8.‐  Ofrecer formación  y  recursos  a  los  agentes vinculados al ocio, al tiempo libre educativo, a la cultura y a  la  actividad física,  para  el fomento de 

conductas saludables.

4.3.9.‐  Promover y/o colaborar con las intervenciones preventivas dirigidas a grupos o colectivos de mayor riesgo y vulnerabilidad debido a situaciones de 

pobreza, fracaso escolar y/o problemas familiares, en sinergia con el VI Plan de Adicciones

Potenciar el conocimiento, la valoración y el buen uso de los programas y servicios de salud entre las personas jóvenes.

4.1.1.‐ Dar a conocer los programas de salud dirigidos a jóvenes  y  utilizar  los  lenguajes,  espacios  y  canales juveniles para aumentar su conocimiento y uso 

al objeto de evitar las barreras objetivas y subjetivas que pueden frenar su conocimiento y uso.
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Plana aurkezteko eta haren segimendua egiteko ikuspegi formaletik, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak Gobernu 
Kontseiluari helarazi zizkion, ondoren zehaztutako ordenan, honako espediente hauek:  

2014:  
 2014/10/28: Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planaren (2014-2016) onarpena. Dokumentu horrek esparru-

planaren esku-hartze lerroak eta irizpideak garatzen zituen, eta txosten honetan ebaluatuko dugu.
 2014/12/02: Ekintza positiboko konpromisoak onartzea gazteriaren alorrean 2014ko ekitaldirako.

Dokumentu horretan, Eusko Jaurlaritzako sailek ekitaldian garatu beharreko ekintzen aurreikuspena
jasotzen zen, baita esku-hartze bakoitzaren aurrekontua eta helburuak ere.

2015: 
 2015/04/14: Ekintza positiboko konpromisoak onartzea gazteriaren alorrean 2015eko ekitaldirako.

Dokumentu horretan, Eusko Jaurlaritzako sailek 2015ean garatu beharreko ekintzen aurreikuspena
jasotzen zen, baita esku-hartze bakoitzaren aurrekontua eta helburuak ere.

 2015/07/21: Eusko Jaurlaritzaren 2014ko ekitaldiko III. Gazte Planaren segimendu-txostena aurkeztu zen.
Dokumentu horretan, Eusko Jaularitzak 2014rako programatutako gazteriaren alorreko ekintza positiboko
konpromisoen urteko ebaluazioa jasotzen da, baita urte hartan bertan garatutako ekintzak ere, gazteriaren
alorreko politika integrala eta transbertsala sustatzeko eta garatzeko xedez.

2016: 
 2016/05/31: 2016rako gazteriaren alorreko ekintza positiboko konpromisoen txostena onartzea, Eusko

Jaurlaritzaren III. Gazte Planarekin (2014-2016) loturik. Dokumentu horretan, Eusko Jaurlaritzako sailek
2016ko ekitaldian garatu beharreko ekintzen aurreikuspena jasotzen da, baita esku-hartze bakoitzaren
aurrekontua eta helburuak ere.

 2016/06/07: Eusko Jaurlaritzaren 2015eko ekitaldiko III. Gazte Planaren segimendu-txostena aurkeztu
zen. Dokumentu horretan, Eusko Jaurlaritzaren sailek programatutako gazteriaren alorreko ekintza
positiboko konpromisoen 2015eko ebaluazioa jasotzen da, baita gazteriaren alorreko politika integrala eta
transbertsala sustatzeko eta garatzeko urte hartako ekintzak ere.

Aurreko segimendu-txostenak egiteko beharrezko informazioa jasotzeko eta bideratzeko jarraitutako prozesuaren 
ikuspegitik, aurreko planetarako ezarritako sistematika bera jarraitu da oraingoan ere. Hala, planeko jardueraren 
batean erantzukizunak dituzten Eusko Jaurlaritzaren zuzendaritza bakoitzak fitxa bat helarazi dio Gazteria eta 
Kiroletako Zuzendaritzari, egin dituzten ekintzen emaitzei buruzko informazioa urtero-urtero jakinarazita. Fitxa 
horiek guztiak datu-base batean erregistratu dituzte informazioa biltegiratzeko xedez, eta txosten hau prestatzeko 
baliatu dira ondoren.  

Dokumentu honetan jasotako ebaluazioa Gazteria Zuzendaritzak eskatuta prestatu da, III. Gazte Planaren 
indarraldia amaitu ostean. Dokumentu hori osatzeko, III. Gazte Planaren (2014-2016) inpaktuaren ebaluazioa 
baliatu daiteke, Gazteriaren Arloko Euskal Estrategia 2020ko erdibideko ebaluazioari dagokiona. 

Ebaluazioaren helburuak  

Egindako analisiaren helburu orokorra III. Gazte Planak aurreikusitako urteko 200 ekintzak garatu ostean 
eskuratutako emaitzak balioestea da, planaren indarraldia amaitu ondoren; ebaluazio horretan, aurreikusitako 
helburuak egiaz lortu diren balioesteaz gain, helburu horiei zer-nolako erantzuna eman zaien ere aztertuko da.  

Nolanahi ere den, nabarmendu behar da III. Gazte Planaren kasuan bezalaxe, ebaluazio hau Eusko Jaurlaritzari 
dagozkion jardueren ebaluazioa dela bakar-bakarrik, eta planean inplikatutako zuzendaritzek sustatu eta 
gidatutakoak direla.  

Emaitzen ebaluazio hau egiteko garaian, honako helburu zehatz hauek jarraitu dira: 

 III. Gazte Planean jasotako ekintzen aplikaziotik deribatutako emaitzen berri izatea;
 emaitza horiek balioestea, irizpide jakin batzuen arabera;
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 definitutako ekintza multzoa markatutako helburuekin zenbateraino egokitu den zehaztea; 
 planaren ekintzekin eurekin lotutako arazoak hautematea, baita datuak biltzeko prozesuarekin lotutakoak 

ere; 
 gomendioak ematea, etorkizuneko planetan aplikatu ahal izateko. 

 

Erabilitako metodologia  

Azterlan hau sortzeko, kanpoko ebaluazio-metodologia bat aplikatu da, ex post egina, batutzailea eta emaitzak 
kontuan hartzen dituena, aurreko planetan aplikatutako metodologiei jarraikiz. Honela definitzen da atributu 
horietako bakoitza:  

 kanpoko ebaluazioa, kanpoko teknikari-talde independente batek egina baita, planaren edukia gauzatzeko 
erakundeetatik edo agente arduradunetatik kanpo, alegia; 

 ex post ebaluazioa, planaren indarraldia amaitu ostean egina baita, atzerabegirako ebaluazio moduan; 
 ebaluazio batutzailea, garatutako ekintzen emaitzak laburbiltzen eta bateratzen baititu, balioespen orokor 

bat eskaintzeko xedearekin; 
 emaitzen ebaluazioa, planetik eratorritako produktuen analisia baitu ardatz, baita haren ekintzen eraginak 

ere. 

Erabilitako metodologiak informazioaren analisia izan du oinarrian (datu kuantitatiboak eta informazio 
kualitatiboa), baita hainbat adierazle ere, honako informazio-iturri hauetatik eskuratuak: 

 Eusko Jaurlaritzaren Gazteriaren Zuzendaritzak elikatutako eta mantendutako datu-basea; 
 Eusko Jaurlaritzako inplikatutako zuzendaritza bakoitzeko arduradun teknikoekin izandako elkarrizketak1, 

egindako jardueren gainean zer balioespen orokor duten jakiteko, ekintzok garatzeko eta koordinatzeko 
baliatutako mekanismoen inguruan zer iritzi duten ezagutzeko eta etorkizuneko planei begira hobetu 
daitezkeen alderdiak identifikatzeko; 

 III. Gazte Planaren esparruan egindako dokumentu teknikoak, hala nola aurretik aipatu ditugunak 
(segimendu-txostenak), edota Gazteriaren Euskal Behatokiak prestatutako bestelako dokumentu 
analitikoagoak, Gazteaukera atarian argitaratuak; 

 EUSTATek edota Eusko Jaurlaritzaren bestelako behatokiren batek egindako datu estatistikoak eta 
analisiak, edota sailek eurek prestatutako txostenak.  

Analisiari berari dagokionez, nahiz eta dagokion atalean luze-zabal jorratuko dugun, nabarmendu behar dugu 
Gazte-planak programatzeko eta ebaluatzeko eskuliburuko irizpideen arabera egin dela, eta eskura den 
informazioak horretarako aukera eman duen kasu guztietan aplikatu dela. Horrek zera esan nahi du, eskuliburuan 
modu teorikoan jasota dauden adierazleak ez direla beti zorrotz-zorrotz bete, nagusiki eskura dugun informazioak 
ez baitu horretarako aukerarik eman.  

Hala, honako hauek izan dira arloetako bakoitzean ekintzak ebaluatzeko modu homogeneoan baliatutako 
balioespenen-irizpideak:  

 aurrekontu-exekuzioa, eskura diren bitartekoak baliatzeko bitarteko gisa; 
 efikazia, aurreikusitako helburuen eta lortutako emaitzen arteko harreman gisa; 

                                               

 

1 Ikus egindako elkarrizketei buruzko xehetasun gehiago, txosten honen II. eranskinean. 
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 estaldura, ekintza bakoitzaren onuradun potentzialen kolektibo globalarekin lotutako pertsona edo entitate 
onuradun errealen arteko proportzio gisa, edota xede-kolektiboarekin lotuta, ekintzak hala definituta 
baleude. 

Txostenaren egitura  

Azterlan honek lau kapitulu eta eranskinak ditu. 

 Lehendabiziko kapituluak planaren testuingurua eta aurrekariak jorratzen ditu eta, helburuak ez ezik, 
aplikatutako metodologia ere zehazten da.  

 Bigarren kapituluan lortutako emaitza nagusien ikuspegi orokorra garatzen da, eta haietatik ateratako 
ondorio nagusiak ere bai, ebaluazio orokorraren laburpen exekutibo modura. 

 Hirugarren kapituluan, arlo bakoitzerako garatutako analisia luze-zabal lantzen da, kapituluan bertan 
deskribatzen den azterketarako egitura homogeneo bat oinarri hartuta.  

 Laugarren eta azken kapituluan, egindako analisitik abiatuta identifikatutako gomendioak jasotzen dira. 
 Dokumentuak, halaber, hainbat eranskin ere jasotzen ditu. Hala, I. eranskinak urtero-urtero garatutako 

ekintza bakoitzari buruzko informazio garrantzitsuena biltzen du, guztietarako fitxa-formatu estandarizatua 
baliatuta. II. eranskinean, berriz, landa-lanaren (elkarrizketen) xehetasunak jaso dira; esan bezala, 
elkarrizketa horiek III. Gazte Planean ardura izan duten Jaurlaritzaren zuzendaritzekin egin dira.  
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Emaitza nagusiak 
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2. Emaitza nagusiak

Ikuspuntu kuantitatibotik aztertuta, III. Gazte Planak 575 milioi euro 
inbertitu ditu indarrean egon den hiru urteetan. Horien baitan, 
Gazteria Zuzendaritzaren eta Jaurlaritzako beste zuzendaritza 
batzuen baliabideak sartzen dira, Eusko Jaurlaritzaren estrategiek 
eta jarduketek izaera integratzailea baitute arlo horretan. Bestalde, 
gazterian argi eta garbi ardaztutako gastuaren ehunekoari 
dagokionez, inbertitutako 575 milioi euroetatik, % 71koa da gastu 
hori; hau da, 411 milioi euro.  

Garatu diren jardueren bolumenari dagokionez, 2014 eta 2016 artean, guztira, 686 ekintza abiarazi dira; hau da, 
urtean 200, batez beste, eta horietatik 430 jarduera (% 62) gazte-kolektibora bideratu dira argi eta garbi.  

Ardatz estrategikoak 

Plana osatzen duten ardatz estrategikoei dagokienez, horietako bakoitzera 
bideratu den aurrekontuaren eta jarduera kopuruaren banaketak oreka 
argia erakusten du. 1. ardatzak (emantzipazioa eta autonomia), 12 
helburu estrategikorekin, aurrekontuaren % 51 jaso du, eta abiarazitako 
jardueren % 48 hartu ditu. Eta, bestalde, 2. ardatzak (bizi-kalitatea eta 
gizarte-kohesioa), 19 helburu estrategikorekin, aurrekontuaren % 49 jaso 
du eta jarduketen % 52 hartu ditu barnean. 

Jarduteko arloak  

Plana osatzen duten arloei dagokienez, honako hauek bereizi behar dira: alde batetik, hezkuntza, enplegu eta 
etxebizitzaren arloak (emantzipazioa eta autonomia ardatza osatzen dutenak) eta bestetik, osasuna, gizarte-
ekintza, kultura, aisialdia, kontsumoa eta mugikortasun jasangarriaren arloak (2. ardatzaren barruan: bizi-kalitatea 
eta gizarte-kohesioa). Aurrekontuaren ikuspegitik, gizarte-ekintzaren eta hezkuntzaren arloek bideratu dute 
aurrekontu handiena gazteriarentzat, xede horretarako aurrekontuaren % 79 hartu baitute, eta III. Gazte Planean 
gauzatutako aurrekontu osoaren % 57. 

Helburu estrategiko nagusiak 
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3. III. Gazte Planaren emaitzen 
balioespena

Kapitulu honetan egindako analisiaren helburu orokorra III. Gazte Planak aurreikusitako urteko 220 ekintzak 
garatu ostean eskuratutako emaitzak balioestea da; ebaluazio horretan, aurreikusitako helburuak egiaz lortu diren 
ebaluatzeaz gain, helburu horiei zer-nolako erantzuna eman zaien ere balioetsiko da.  

Planaren bederatzi arloetarako modu homogeneoan egingo da balioespena. Hain zuzen ere, honako egitura hau 
baliatuko dugu. 

Adierazleen aukeraketa-laburpena. Arlo bakoitzaren ebaluazioaren hasieran, honako adierazle hauek 
aurkeztuko dira, modu bizkorrean tipifikatzeko edo ezaugarritzeko haietako bakoitzean bildutako jardueren 
multzoa:   

 Guztira egikaritutako gastuaren banaketa, gazteen kolektibora zehazki egikaritutako ekintzetan
izandako gastua adierazita.

 Ekintzen banaketa, gazteen kolektibora izandako orientazioaren arabera. Plana oro har gazteen
kolektibora bideratuta dago; hori hala izanagatik ere, hainbat ekimen detektatu ditugu, gazteen babespean
bilduta eta 30 urtez azpiko gazteei bereziki bideratuta ez zeudenak (planaren estandarra, Euskadiko
gazteriaren arloko estrategia markoaren arabera). Hori dela eta, analisi horietatik erator litezkeen emaitzak
eta ondorioak ez itxuragabetzeko, ekimenak katalogatu dira kolektibo horrekiko duten orientazioaren
arabera. Arlo bakoitzak izandako banaketa adierazle honetan dago bilduta.

 Ekintzen banaketa, lortutako garapen-mailaren arabera. Planaren ekintzen aurrerapen-mailaren
ikuspegia lortzeko, guztiak garapen-maila handiagoaren edo txikiagoaren arabera katalogatu dira (ekintza
bakoitzerako egoera posibleak honela tipifikatu dira: amaituta, abian, ezeztatuta edota atzeratuta).

 Ekintzen antolaketa, barne-kolaborazioaren eta -koordinazioaren mailaren arabera
(transbertsalitatea). Ekintza bakoitza garatzeko beharrezkoa izan den kolaborazio- eta koordinazio-maila
ikusgarri egiteko xedearekin, ekintzak sailkatzeko zera hartu da kontuan, zer-nolako transbertsalitate-
maila izan duten Eusko Jaurlaritzaren mendeko beste sail, arlo edo sozietate publiko batzuekin. Kasu
horretan, tipifikazioak hiru maila izango ditu: handia, ertaina, apala.

 Ekintzen banaketa, kanpoko eragileekin izandako lankidetza-mailaren arabera. Ekintza jakin
batzuk betetzeko bezalaxe, baliteke ezinbestekoa izatea Eusko Jaurlaritzaren beste alor batzuekin
lankidetzan edo koordinatuta jardun behar izana; baliteke, halaber, kanpoko hirugarrenek ere nahitaez
parte hartu beharra, ekintzak mamitu ahal izateko. Tipifikazioa aurreko kasuan bezalakoxea izango da:
handia, ertaina eta apala.

Ekintzen deskribapen orokorra. Ondoren, planeko ekintzen deskribapen xehatua egingo dugu, ez zehaztasunari 
dagokionez, baizik eta ondoren zehaztutako elementu hauei dagokienez.  

 Etxebizitzaren alorreko jarduna gazteekin loturik: III. Gazte Planean jasotako ikuspegia. Arloko
ekintzen testuingurua gazteen kolektiboarekin lotuta, filosofia orokorra, testuinguruaren adierazleak eta
planaren indarraldian izandako gertakari esanguratsuenei erreferentziak, hala dagokionean, identifikatuta.

 Planean jasotako arlo, erronka, ardatz, helburu eta lerro bakoitzari aplikagarri zaion esparru
estrategikoa. Ebaluatu beharreko jarduerak biltzen dituen egitura estrategikoaren laburpena.

 Aurrekontu-ikuspegi orokorra. Ekintzekin lotutako magnitude ekonomiko nagusien laburpena (dela
aurrekontuetan jasotakoak, dela egiaz gauzatuak).

 Ikuspegi hirukoitzaren inguruan xehatutako karakterizazioa. Ekintzen analisia gazteei bideratuta
egotearen ikuspegitik, transbertsalitate-maila handiagoa edo txikiagoa ote duten eta kanpo-eragileekin
zer-nola kolaboratzen duten; guztia ere arlo bakoitzean balioetsitako ekintzak egokiro ezaugarritzeko.
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Emaitzak helburu estrategikoen arabera ebaluatzea. Atal horretan zehar, arlo bakoitzeko helburuak bete ote 
diren balioesteko analisi xehatua egingo da; hala, egiaztatu ahal izango da helburu horiek lortu ote diren 
garatutako ekintzen bitartez. Hori dela medio, zehaztutako helburu bakoitzerako analisia egingo da, ikuspegi 
hirukoitz bat kontuan izanda.  

 Aurrekontu-dedikazioaren balioespena. Plangintzarekin loturik, baliatutako bitarteko ekonomikoen
erabilerari buruzko analisi xehatua egingo da; hartara, desbideratzeak identifikatuko ditugu eta, hala
badagokio, desbideratze horien arrazoiak zehaztuko.

 Estalduraren balioespena. Eskura daukagun informazioaren arabera, ekintzen onurak jaso dituzten
kolektiboak aztertuko dira, eta kolektibo orokor potentzialki onuradunarekin testuinguruan ipiniko dira.
Informazioa tankera kualitatiboko beste datu batzuekin osatuko da, guztia ere onuradunaren profilaren eta
haren ezaugarrien erradiografia hobea eskuratzen laguntzeko.

 Efikaziaren balioespena. Hasiera batean ezarritako helburuen norainokoa balioestea da, baita lortutako
emaitzak ere.

Hurrengo orrietan zehar, deskribatutako egituraren arabera, Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planak (2014-2016) 
lortutako emaitzen balioespenaren analisia egingo da, haren egiturak biltzen dituen bederatzi arloetako bakoitzean: 
hezkuntza, enplegua, etxebizitza, osasuna, gizarte-ekintza, kultura, aisia, kontsumoa eta mugikortasun 
jasangarria.  

Hala ere, nabarmendu beharra dago, funtsean, planaren garapen-urteetan jasotako informazioa hartu dela 
balorazioa egiteko oinarritzat, eta kasu batzuetan ez dela nahikoa informazio eduki balorazio osoagoa egin ahal 
izateko (ez zegoelako emaitzaren inguruko informazioa ematen duen adierazlerik edo ebaluaziorako beharrezkoa 
den bestelako informaziorik). Nolanahi ere den, atalean adieraziko da aldian-aldian zer analisi-bloketarako 
gertatzen den egoera hori.  

Hala ere, analisia ahal izan den kasu guztietan osatu da bigarren mailako iturrietatik jasotako informazioarekin 
(bestelako planak, estatistikak edota txostenak), eskuarki, Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planean (2014-2016) 
bildutako ekintzaren bat betetzeko inplikatutako sailetatik jasoak. 
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1. ARDATZA 
EMANTZIPAZIOA ETA 
AUTONOMIA

1. arloa. Hezkuntza
2. arloa. Enplegua
3. arloa. Etxebizitza  
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1. ardatzaren barruan –Emantzipazioa eta autonomia–, III. Gazte Planak honako bost erronka hauek biltzen ditu 
hezkuntzaren alorreko enuntziatu estrategikoan. 

 Asetzea gizarte-desberdintasunen ondorioz suertatutako beharrak. Behar horien artean izango dira, era 
berean, ikasgelatan lehen baino ikasle atzerritar gehiago egotearen ondorioz sortutakoak. 

 Balio-hezkuntza hobetzea, hezkuntzaren eremu arautuan zein ez-arautuan, arreta berezia ipinita 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean, emakumeak ez diskriminatzean eta tankerako balioetan. 

 Gaitasun instrumentaletan, prozedurazko gaitasunetan, trebetasunetan eta jarreretan eragina duten 
hezkuntza-eragileen lana koordinatzea, eskola barrukoena nahiz kanpokoena. 

 Gazteen hizkuntza-gaitasuna hobetzea, bai EAEko bi hizkuntza ofizialetan, bai gutxienez atzerriko 
hizkuntza batean. 

 Gazteen hizkuntza-gaitasuna hobetzeko eta ikasketak handitzeko asmoz, haien mugikortasuna sustatzea.  

Erronka estrategiko horietatik abiatuta, Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planak guztira 6 helburu 
estrategiko, 24 esku-hartze lerro eta 77 ekintza prestatu ditu, euskal gazteek hezkuntzaren alorrean 
dituzten premiei erantzuna eskaintzeko xedearekin.  

Ondoren, hezkuntzaren alorrerako marko estrategikoa jasoko dugu. 

  
1. ARDATZA.‐ EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA 

1. arloa.‐ Hezkuntza 

  

1.1.‐ Gizartearen eta generoaren alorreko berdintasunik ezaren eragina eta erreprodukzioa murriztea 
hezkuntza‐sisteman. 

1.1.1.‐ Erraztasunak ematea ikasketetan sartzeko, mantentzeko eta horiek amaitzeko, batez ere, derrigorrezko 
eskolaldiaren ondorengo ikasketetan, diru‐laguntzen eta lanarekin bateragarriak diren ikasketa‐planen bidez. 

1.1.2.‐ Ikasleen aniztasuna kontuan hartzea, eta erantzuna ematea haien jatorria, kultura edo izan ditzaketen 
desgaitasunak direla‐eta izan ditzaketen behar desberdinei. 

1.1.5.‐ Genero‐estereotipoei aurka egitea. 

1.1.7.‐ Ikastetxeak emigrazioaren errealitatera egokitzea, zentro horiei baliabide egokiak emanda. 
1.2.‐ Balioetan oinarritutako hezkuntza hobetzea hezkuntza formalaren eta ez‐formalaren eremuetan. 

1.2.1.‐ Eskolako eta eskolatik kanpoko jarduera guztietan balioetan oinarritutako hezkuntza sustatzea, eta 
jarraibideak ezartzea ikastetxearen urteko planean hezkuntza mota hori sartzeko. 

1.2.3.‐ Belaunaldi arteko esperientzia‐trukea ahalbidetzeko jarduerak edo programak sustatzea. 
1.3.‐ Gizarte eta hezkuntzako eragile guztiak hezkuntza‐politika bateratuan txerta daitezela sustatzea. 

1.3.1.‐ Ikasleek ikastetxeetan parte hartzea sustatuko duten estrategiak garatzea. 
1.3.2.‐ Ikastetxeek udalarekin eta gizarte‐eragileekin lankidetza‐hitzarmenak egin ditzaten bultzatzea, elkarrekin 

jarduerak egin ahal izateko, eta denen intereseko guneak erabili ahal izateko. 
1.3.3.‐ Kontuan hartzea eragileon erantzunkidetasuna, familiak eragile aktibo gisa duen eginkizuna sustatzea, eta 

sendotzea eta aintzat hartzea sare sozialen eta hezkuntza‐elkarteen gaitasun estrategikoa eta koordinazioa eta 
sareko lana. 

1.3.5.‐ Ikastetxearen curriculum‐proiektuan hurbileko errealitatea nahiz Europako ingurune soziokulturalaren 
errealitatea sartu ahal izatea sustatzea eta erraztea. 

1.3.6.‐ Ikasleei komunikatzeko gaitasunak (linguistikoak, teknologikoak eta harremanenak) garatzen lagunduko 
dieten programak areagotzea, ingurunearekin harreman hobea izan dezaten. 
1.4.‐ Gazteen hizkuntza‐gaitasuna hobetzea, bai EAEko bi hizkuntza ofizialetan bai gutxienez atzerriko hizkuntza 

batean. 

1.4.1.‐ Diru‐laguntzak antolatzea gazteek atzerrian hizkuntza‐ikastaroak egiteko. 



Eusko

bere
1.

gazte

1.

Hona
horie
helb
murr
helb
hobe
(giza

Aurr

2014
lotu

o Jaurlaritzaren

1.4.2.‐ Gazt
1.4.3.‐ Eusk

eziki, proport
5.‐ Gazteen 
eak prest eg

1.5.1.‐ Gazt
6.‐ Ikerkuntz

1.6.1‐ Berta

1.6.2.‐ Ikerk

ako grafiko h
en barruko e
urua topatu
riztea hezku
urua nabarm
etzea hezkun
arte eta hezk

ekontu-ikus

4 eta 2016
rik; hau da

III. Gazte Plana

eek EBko he
araren ikask
tzioan euska
mugikortasu
gon daitezen

eek Europak
za eta espez

an nahiz atze

kuntza sustat

honetan ikus
ekintza gehie
ko genuke (
ntza-sistem

menduko gen
ntza formala
kuntzako era

pegi orokorr

6 artean, 1
a, Eusko Jau

aren (2014-201

rrialdeekin t
untza eta er
raren presen
una handitze
n gaur egung

ko mugikorta
zializazioko i

rrian espezia

tzeko progra

s dezakegun
enek hiru he
(gizartearen 
an). Arloko 
nuke, arloan
aren eta ez-
agile guztiak

ra  

153 milioi 
urlaritzaren

6) emaitzen eba

trukea izatea
abilera susta
ntzia eta ezag
ea, esperien
o gizarte glo

asun‐baliabid
kasketak sus

alizazioko ika

amak bultzat

n moduan, h
elbururi eran
 eta genero
ekintzen % 

n egindako e
-formalaren 
k hezkuntza-

euro baino
n III. Gazte

aluazioa | 

a sustatzea.
atzea hezkun
gutza txikiag
tzien trukea
obal eta elka

deak gehiago
statzea. 

asketak egite

zea. 

hezkuntzaren
ntzuten diete

oaren alorrek
 36 helburu 
ekintzen % 2
 eremuetan)
-politika bate

o gehiago 
e Planean e

ntza formala
goa den lurra
a, eleaniztasu
arlotuan mol

o erabil ditza

eko diru‐lagu

n arloa guzti
e. Alde bate
ko berdintas
horrekin lot

21 biltzen dit
). Azkenik, 1
eratuan txer

bideratu d
egikaritutak

ren eta ez‐fo
aldeetan. 
una eta kultu
datzeko. 

tela sustatze

untzen zuzkid

ira 6 helburu
etik, eta mod
sunik ezaren
uta daude. H
tuena (balioe
1.3 helburua
ta daitezela 

ira hezkun
ko aurrekon

ormalaren er

urartekotasu

ea. 

dura sustatze

u estrategiko
durik esangu
n eragina eta
Helburu horr
etan oinarrit
ak ekintzen 
 sustatzea). 

ntzaren arlo
ntu osoare

remuetan; 

una laguntze

ea. 

ok osatzen d
uratsuenean
a erreproduk
ren ondoren
tutako hezku
% 17 biltze

 

oan planar
n % 26,7. 

23 

eko, 

dute; 
, 1.1 
kzioa 
, 1.2 

untza 
en du 

rekin 



Eusko

III. 
aurre
hezk
prog

Oro 
izan 
Plane

Azke
estra
aurre
zeuk

Ekint

Gazt

o Jaurlaritzaren

Gazte Plan
ekontuaren 
kuntzaren ar
ramatutakoa

har, hezkun
 ere, progra
erako guztir

enik, program
ategiko bako
ekontua; be
katen aurrek

tzen karakte

teak helburu

III. Gazte Plana

naren hiru 
arteko alde

rloak 52 mili
a baino % 1

ntzaren arloa
amatutako a
ra 153.308.5

matutako et
oitzerako ik
este hiru he
kontua.  

erizazioa: iku

u 

aren (2014-201

urteko ind
ak ez direla
oi euro ingu
5 gehiago. 

ak izan du a
aurrekontuar
517 euroko a

a egikarituta
kusi da haie
elburuek, be

uspegi hiruk

6) emaitzen eba

arraldian, i
a oso esangu
uruko aurrek

aldakuntza tx
ren % 100 e
aurrekontua 

ako aurreko
etako hiru h
erriz, % 70 

oitza 

aluazioa | 

ikusi dugu 
uratsuak iza

kontua prest

xikiena prog
exekutatu d
 prestatu zen

ntuak aldera
helburuk % 

eta % 99 a

programatu
an, 2016ko 
atu zuen, et

gramatutako
a. Xehetasu
n, eta 153.9

atuta, hezku
1 eta % 20
artean egika

utako aurre
kasuan izan
ta azkenean 

 eta egikarit
un-maila han
06.035 euro

untzaren arlo
0 artean ga
aritu dute a

ekontuen et
n ezik. Azke
 60,5 gastat

tutako aurre
ndiagoan sa
o gastatu zir

oa osatzen d
inditu dutel
aldez aurret

ta egikaritu
en urte horre
tu ziren; hau

ekontuen art
rtuta, III. G
en. 

duten sei hel
a aurreikus

tik programa

24 

utako 
etan, 
u da,

tean; 
Gazte 

lburu 
itako 
atuta 



Eusko

 

 
Gazt
arloa
egika
izate
 
Hezk
eta e
(% 6
 

 
 
Tran
 
Gazt
anal
Berr
Polit
ere, 
ekint
 
Aurr
kopu
Gara
aurre
Zuze
du ia

 

o Jaurlaritzaren 

teen kolektib
a nabarmen
aritutako au
ea esku artea

kuntzaren ar
espezializazi
61).  

nsbertsalitate

teen kolekti
isiak maila 
itzeko Zuze
ikarako eta 
 zuzendaritz
tzak. 

ekontuari d
uruaren eta 
apeneko Zu
ekontuaren 
endaritza da
a.  

III. Gazte Plana

boari begira 
du behar du

urrekontuare
an, ikasle ge

rloa osatzen 
ioko ikasket

ea hezkuntza

borako hezk
nabarmen 

endaritzan, 
 Komunitate
za ugarik ga

agokionez, 
egikaritutak

uzendaritzare
% 0,3 bain

ukagu: hezk

aren (2014-201

 antolatutak
ugu; izan e

en % 93–. A
ehienak gazt

 duten helbu
ak sustatzea

aren esparru

kuntzaren a
apala ager
Emakunde 

e Garapener
aratzen ditu

zuzendaritza
ko aurrekont
en kasua; 
no ez da b
kuntzaren ar

6) emaitzen eba

ko ekintzen p
re, ekintzen

Arlo horren iz
teen adin-tar

uru estrateg
a) izan duel

uan.  

arloko ekintz
ri du, eta 
 – Emakum
rako Zuzend
zte, modu i

a batzuen k
tuaren artea

hezkuntzar
bideratu zu
rloko ekintze

aluazioa |  

portzentaje 
n % 81 gazt
zaera intrint
rtean biltzen

ikoen artean
la gazteei es

zak gauzatz
kontzentraz
mearen Eu
daritzan pila
indibidualiza

kasuan konp
an. Hori da,
ren arloko 
zendaritza 
en % 5 bildu

handiena bi
teak esklusi
tsekoa aintz
n baitira.  

n, zera naba
sklusiboki zu

zeko transbe
io esangura
skal Institu

atzen da. Ho
atuan, hezku

pentsazio-fa
 esate bate

ekintzen 
horretara. 
u ditu, eta g

ltzen duen a
boki ardatz 
at hartuta, l

rmentzen da
uzendutako 

ertsalitate-m
atsuena Hez
utuan eta 
ori hala iza
untzarekin lo

lta handia a
rako, Famili
% 16 biltze
Beste mutu
gauzatutako 

arloen artea
 hartuta egi
logikoa da z

a, 6.1 helbu
ekintza-por

mailaren 
zkuntza 
Familia 
nagatik 
otutako 

ageri da esl
ia Politikako
en ditu, e
urrean, Polit
 aurrekontu

an, hezkuntz
in dira –hau
zenbateko h

ruak (ikerku
tzentaje apa

leitutako ek
o eta Komun
eta gauzatu
tika Zientifi
aren % 23 h

 

25 

zaren 
u da, 
oriek 

untza 
alena 

kintza 
nitate 
utako 
koko 
hartu 



Eusko

Kanp

Hezk
lanki
hezk
koor
artea
zent

Ema

1.1. 
mur

Ildo 

1
ikaske

1
izan d

1

1

Aurr

Hezk
ezar
guzt
(erra
esko
ere, 

Ildo 
ager
desg

o Jaurlaritzaren

poko eragilee

kuntzaren a
idetzan iza
kuntzaren a
rdinazio-mail
an, nabarm
roak.  

aitzen eba

 helburua. 
rriztea hezk

estrategikoe

1.1.1. ‐ Erraztas
etetan, diru‐lag

1.1.2. ‐ Ikasleen
ditzaketen beha

1.1.5. ‐ Genero‐

1.1.7. ‐ Ikastetx

ekontu-dedi

kuntzaren a
en eragina 
ira. Lerro 
aztasunak e
olaldiaren on
 lerro horreta

horren ondo
ri zaigu (ikas
gaitasunak d

III. Gazte Plana

ekin izandak

arloko lankid
n baitira j

arloan aurk
la handia ag

mentzekoak 

aluazioa, h

 - Gizartear
kuntza-siste

en xehetasu

sunak ematea i
guntzen eta lana

n aniztasuna ko
ar desberdinei. 

‐estereotipoei a

xeak emigrazioa

kazioaren ba

lorreko lehe
eta errepro

horien barr
ematea ikas
dorengo ika
ara bideratu

oren, eta he
sleen aniztas
irela-eta iza

aren (2014-201

ko lankidetza

detzak hain
jarduera ho
eztutako e

geri dute arlo
dira udalak

helburu es

ren eta gen
eman. 

na.  

kasketetan sart
arekin bateraga

ontuan hartzea,

aurka egitea. 

aren errealitate

alioespena 

endabiziko h
odukzioa m
ruan, gauza
sketetan sa
sketetan, di

u da helburu 

elburu hori m
suna kontua
n ditzaketen

6) emaitzen eba

a. 

nbat ekintza
oriek mamit
kintzen % 
oa osatzen d
k, toki-eraku

strategikoa

neroaren a

tzeko, mantent
arriak diren ikas

 eta erantzuna 

era egokitzea, ze

helburu estr
urriztea hez

atutako aur
artzeko, ma
ru-laguntzen
 estrategiko 

mamitzeko e
n hartzea, e

n behar desb

aluazioa | 

a planteatu 
tzeko garai
28k egikar

duten ekintze
undeak, GK

aren arabe

lorreko ber

tzeko eta horiek
sketa‐planen b

ematea haien j

entro horiei ba

rategikoa (g
zkuntza-sist
rrekontuari 
antentzeko 
n eta lanare
 horri dagok

gikaritutako
eta erantzun
berdinei). 

 ditu, zeine
ian. Honak
ritutako aur
etan. Lankid

KEak, unibe

era 

rdintasunik

k amaitzeko, ba
idez. 

jatorria, kultura

liabide egokiak

gizartearen 
eman) lau 
dagokionez,
eta horiek 

ekin bateraga
kion aurrekon

o aurrekontu
a ematea ha

etan ardura
o grafiko 
rrekontuaren
detzan jardun
rtsitateak e

k ezaren er

atez ere, derrigo

a edo izan ditza

k emanda 

eta generoa
esku-hartze

, 1.1.1 lerr
 amaitzeko,
arriak diren 
ntuaren % 8

aren % 8rek
aien jatorria,

dunak kanp
honetan ik
n % 77 bi
n duten hiru
eta bestelak

ragina eta e

orrezko eskola

aketen desgaita

aren alorrek
e lerrok kon
roa nabarm
, batez ere
ikasketa-pla

89. 

kin, 1.1.2 es
, kultura edo

poko eragile
us daitekee
ltzen dute, 

ugarren erag
ko irakaskun

erreproduk

ldiaren ondore

asunak direla‐et

ko berdintas
nfiguratzen 

menduko ge
e, derrigorr
anen bidez);

sku-hartze le
o izan ditzak

26 

eekin 
enez, 
 eta 

gileen 
ntza-

kzioa 

ngo 

ta 

sunik 
dute 
nuke 
rezko 
 izan 

erroa 
keten 



Eusko

 

Ondo
hartz

Esta

Aurr
eta e
oina
100.
herri









o Jaurlaritzaren 

oren, progra
ze lerroen ar

lduraren bal

etik aipatu 
erreprodukz
rri hartuta, 
000 onurad
itarrak ere, o

 Bestalde
doktoreg
mailako 
1.1.1 es
mugikort
dute. 
 

 1.1.2 es
jatorria, 
kulturart
garatu d
Bestetik,
geratu d
 

 1.1.5 es
bakarrik 
kopurua
Berdingu
berdinta
Haren b
ziren ber
 

 Azkenik,
baliabide
ikasle et
onuradu
 
 

III. Gazte Plana

amatutako a
rabera bana

ioespena 

dugun modu
ioa murrizte
 guztira 111
un inguru i
oro har. 

e, 1.1.1 esk
go aurrekoa
 1.254 unibe
ku-hartze le
tasun-zailtas

sku-hartze le
 kultura ed
tekotasunari
ira, eta lehe
, ikasleen b
ira salbuets

sku-hartze le
 daukagu; 
rekin lotuta
une ataria 
sun-auzietan
idez, eskura
rdintasunare

, 1.1.7 esku-
e egokiak e
torkinei bide
n erregistrat

aren (2014-201

aurrekontua
katuta. 

uan, 1.1 he
ea bilatzen d
1.070 lagun
kasleak, ira

ku-hartze le
 eta bestea

ertsitate-ikas
erroan bildut
sun bereziak

erroari dago
do izan dit
i, sexu-anizt
en eta bigarr
beharrizan b
ita unibertsit

erroari dago
orotara 13 

a, Berdingu
erreferentzi

n, eta gai h
a diren datu
en alde.  

-hartze lerro
emanda), 20
eratuta, bait
tu dira iraka

6) emaitzen eba

ren eta egi

lburuak giza
du hezkuntz

nek jaso dit
kasleak eta 

erroan bildu
a, berriz, os
sle titulaturi 
tako beste e
k dituzten ik

kionez (ikas
tzaketen de
tasunari eta
ren hezkuntz
bereziei eran
tate-prezio p

okionez (gen
 ekintza eg
ne webgun
ia da Eusk
horrekin lotu
en arabera,

oan bilduta (
014 eta 201
ta gai horren
sleen, ikasle

aluazioa |  

az gauzatut

artearen eta
za-sisteman,
uzte ekintza
 bestelako p

uta, bi iker
stekoa. Plan
 lagundu die
kintza nagu
kasleei bider

sleen aniztas
esgaitasunak
a kultura-ani
zako 15.470 
ntzuteko arr
publikoetatik

nero-estereo
gin dira eta
nearen eta 
kal Autonom
urik EAEn di
 2015ean g

(ikastetxeak 
16 artean k
n inguruan 
een eta ikast

takoaren art

 generoaren
, eta ekintze
a-lerro horre
profesionala

rketa-progra
na indarrean
, baita 215 d
si bat unibe
ratua: 2014 

suna kontua
k direla-eta
iztasunari b
 ikaslerenga
retaren eka
k 2015 eta 2

tipoei aurre 
a horien art

Gizonduz k
mia Erkideg
iren bitartek
uztira 23.83

 emigrazioar
kulturartekot
irakasleak t
tetxeen arte

teko desbide

n alorreko b
en % 64rako
etarako bild
k izango lira

ma nabarm
n egon den 
doktorego-ti
rtsitateko be
 eta 2016 a

an hartzea, e
 izan ditza
uruzko hain
na iritsi da. 
rpenari jarr

2016 bitartea

 egitea), ek
tean nabarm
kanpainaren 
oan emaku

ko eta progr
39 gizonezko

ren errealita
asuna susta
rebatzeko p
an.    

eratzea jaso

berdintasunik
o eskura du
dutako ekim
ateke, baita

mentzen dira
 hiru urteet
itulaturi ere.
eka-deialdi o
rtean 33.62

eta erantzun
aketen beh
bat sentsibi
 
raikiz, guztir
an. 

kintzen % 42
mentzekoak 
 sare sozia

umeen eta 
rama publik
o sentsibiliz

atera egokitz
atzeko prog
rogramak e

oko dugu, e

 

k ezaren era
ugun informa

menak. Horie
 ikastetxeak

a: haietako
tan, guztira 
  
orokorra izan
9 ikaslek ba

na ematea h
ar desberdi
lizazio-progr

ra 10.109 ik

2ren informa
 dira, onur
alen kudea
gizonen ar

oak biltzen 
atu eta inpl

zea, zentro h
ramak egin 
re; hala, 10

27 

esku-

agina 
azioa 
etatik 
k eta 

o bat 
 goi-

n da, 
aliatu 

haien 
inei), 
rama 

kasle 

azioa 
adun 
keta. 
rteko 
ditu. 
ikatu 

horiei 
 dira 

0.181 



Eusko

 

Efika

Helb
genit







 

1.2. 
erem

Ildo 

1
ikaste

1

Aurr

1.2 
esku
gauz
balio

o Jaurlaritzaren 

aziaren balio

uru honeta
tuzke.  

 Derrigor
helburu 
kulturart
tolerantz
jatorria, 
heltzeko
egin dira
dira. Ha
dira aint

 Gizonduz
murrizte
gizonezk
eta inpli
kontuan,

 Azkenik,
Nahiko l
program
eskuratu
program
hezkuntz
indibidua
integrale

 helburua. 
muetan. 

estrategikoe

1.2.1.‐ Eskolako
etxearen urteko

1.2.3.‐ Belauna

ekontu-dedi

helburua, ba
u-hartze lerr
zatutako aur
oetan oinarri

III. Gazte Plana

oespena 

n garatutak

rezko bigar
nagusi iza

teko bizikid
zia, elkartas
 hizkuntza, 

o eta haiek e
a, III. Gazte 
ien efikazia 

tzat, eta hori
z programa

eko helburua
koen artean 
ikazioa sust
, eta emaitz
, Nahiko bat
ehen hezkun

ma da, eta 2
u zuen, eta 

mak ikasleek
zaren alorre
altasunak on
ean, eta, hor

 - Balioeta

en xehetasu

o eta eskolatik k
o planean hezku

ldi arteko espe

kazioaren ba

alioetan oina
rotan bildut
rrekontua 1.
tutako hezk

aren (2014-201

ko programe

rren hezkun
an ditu: ald
detzarako o
una, aniztas
sexua, sex

eraldatzeko 
 Plana indar
 neurtzeari 
ietan 4,5 pu
aren sentsib
aren efikazi
 emakumee
atzeko), on
a positiboak
terako hezk
ntzako lehen
2016ko datu
horrek erak
in, irakaslee
ean esku h
nartzea, edo
rrez gain, em

n oinarritu

na.  

kanpoko jardue
untza mota hor

rientzia‐trukea

alioespena 

arritutako he
ako 16 ekin
.2.1 helburu
untza sustat

6) emaitzen eba

etarako esk

ntzan antola
de batetik, 
oinarrizko g
suna, berdin
u-aukera ed
estrategiak 

rrean izan de
dagokionez,
ntu eman zi

bilizazio- eta
a eta ekarp
n eta gizone
line trebaku

k eskuratu zi
kuntzako pro
ndabiziko zik
uak bakarrik
kusten du pa
ekin eta fam
artzeko me

ozer dela ere
makumeen k

utako hezku

era guztietan ba
ri sartzeko. 

ahalbidetzeko 

ezkuntza ho
ntzaren bide
an mamitu 
tzea), bertan

aluazioa |  

kura den in

atutako Kul
 toki-entita
gaitasunak 
ntasuna eta 
do erlijioa; 
 identifikatze
en hiru urtee
, parte hartu
zkieten bate
a trebakunt
pena neurtz
en arteko be
untzako ikas
ren. 
ogramaren s
kloan berdin
k ditugu. Ha
artaideek sa

miliekin jardu
etodo horren
e euren sexu
kontrako edo

untza hobe

alioetan oinarri

jarduerak edo 

obetzea hezk
ez garatu d
da oro har 
n bildu baitz

formazioari 

lturartekotas
teak eta i
sustatzeko 
tankerako b
eta, hirugar
ea.  Sentsib
etan; hala, g
u zuten ikas
ez beste 5eti
tza-jarduera
zeko (Gizon
erdintasunar
staroaren ba

satisfazio-m
ntasuna, erre
ala, urte ha
atisfazio-mai
un du elkar
n oinarria z
ua, baita est
ozer diskrimi

etzea hezku

itutako hezkunt

programak sus

kuntza form
da. Ikus de
(eskolako et
iren helburu

loturik, ha

suneko Sen
kastetxeak 
lanetan; b

balioak susta
rrenik, perts
ilizazio-kanp
guztira DBH
sleek beteta
k hiru urteet
rako gizarte
duz Eusko 
ren aldeko k
atez besteko

ailari buruzk
espetua eta 
rtan 6 punt
la handia iz
lanean bate
zera da, ha
tereotipoak 
nazio eta ind

untza form

tza sustatzea, e

statzea. 

alaren eta e
zakegun mo
ta eskolatik 
 hori lortzek

inbat puntu

ntsibilizazio 
babestea, 

bigarrenik, 
atzea, edoze
sonarteko g
paina horiek
ko 4.047 ika

ako satisfazi
tan. 
e-desberdint
Jaurlaritzar

kontzientzia
o satisfazio-

ko informaz
indarkeriari

tutik 5,06ko
zan zutela. U
erako hezkun
aurren pote
eta rolak er
darkeria mo

malaren eta

eta jarraibideak

ez-formalare
oduan, helb
 kanpoko ja
ko ekintzen %

 

u nabarmen

Programak 
ikasleen ar
gazteen ar

er dela ere e
gatazka posi
k 46 ikastetx
aslerengana 
o-inkestak h

tasunen era
en ekimena
zioa, partaid
-maila hartu

ioa ere bad
k eza sustat
 satisfazio-m
Urteotan, Na
ntzaren bita
ntzialitateak

re euren gar
ota baztertze

 ez-formala

k ezartzea 

en eremueta
buru horreta
rduera guzt
% 87,5. 

28 

duko 

hiru 
rtean 
rtean 
euren 
ibleei 
xetan 
 iritsi 
hartu 

agina 
a da, 
detza 
u zen 

dugu; 
tzeko 
maila 
ahiko 
artez; 
k eta 
rapen 
ea. 

aren 

an, bi 
arako 
ietan 



Eusko

 

Esku
dago
% 2

Esta

Esku
ekint







Efika

1.2 
balio
espa
perts
zortz

 

1.3. 
sust

Ildo 

1

1

o Jaurlaritzaren 

u-hartze lerr
okionez, hon
1 gehiago bi

lduraren bal

ura den infor
tzen estaldu

 Hori hor
ikastetxe
ekintzak
duten fa
 

 Gizarte-b
gurasoen
artean b
 

 2014an 
irakasler
hezkuntz
 
 
 

aziaren balio

helburuari 
oespenik egi
arrutako pro
sona erresili
zi puntu ema

 helburua. 
tatzea. 

estrategikoe

1.3.1.‐ Ikasleek 

1.3.2.‐ Ikastetxe

III. Gazte Plana

ro bakoitzer
nako grafiko
ideratu duela

ioespena 

rmazioari er
rarekin lotu

rrela izanik, 
eetan, eta h
k saihesteko 
ktore positib

balioen hez
n 1.122 elka

bizikidetza, e

bakerako h
ri zuzenduta
za lantzeko. 

oespena 

dagozkion 
n; izan ere,
fesionalekin 
ienteak lortz
an dituzte ba

 - Gizarte e

en xehetasu

ikastetxeetan 

eek udalarekin 

aren (2014-201

rako progra
o honetan ik
a; 1.2.3 lerr

rantzunez, h
rik; haien bi

 2014 eta 
haietan guzt
 neurriak az
boak edo pre

kuntza hob
artek jaso d

errespetua et

hezkuntzarek
a; hala, est
  

ekintzen ef
, helburu ho
 jardunaldi 
zeko loturak
atez beste h

eta hezkunt

na.  

parte hartzea s

eta gizarte‐era

6) emaitzen eba

amatutako e
kusten dugu
oak, berriz, 

hainbat ohar
dez, guztira 

2016 bitarte
tira 53.192 
zaltzeko, su
ebentzio-fak

etzeko helb
dituzte diru-
ta balioak su

kin eta bizi
trategiak et

fikaziari dag
orretako eki
bat egin ze

k zer-nolako 
amarretik. 

tzako eragi

ustatuko duten

gileekin lankide

aluazioa |  

eta bideratu
u 1.2.1 esku
 programatu

rpen egin lit
 74.216 pert

ean, Ertzain
 ikasle hart
ustatzeko et
ktoreak lagun

buruari lagu
-laguntzak, 
ustatzeko he

ikidetzarekin
ta ezagutzak

gokionez, e
ntza bakarra
n, gizarte-b
 garrantzia 

ile guztiak 

n estrategiak ga

etza‐hitzarmen

utako aurre
u-hartze lerr
tako aurreko

ezke bigarre
tsonarengan

ntzak orotar
zaile izan d
a sakontzek
ntzeko eta s

untzeko, 20
komunitate 

elburuarekin

n lotutako t
k ipini ziren

eskura dugu
aren ebalua
alioen hezku
duten jorrat

hezkuntza-

aratzea. 

ak egin ditzate

kontuen ald
roak progra
ontuaren % 

en helburu e
na iristea lort

a 1.453 dib
dira, jarrera 
ko, baita biz
ustatzeko er

14 eta 201
desberdinet
.   

trebakuntza-
n haien esk

un informaz
zioa bakarri
untzak, tratu
tzeko. Guztir

-politika ba

n bultzatzea, el

deraketa-iku
matutako ze
 9 baino ez d

estrategikora
tu da. 

bulgazio-hitz
 desegokiak
zikidetza eg
re. 

15 bitartean
tako ikastetx

-ekintzak eg
ku, helburu 

zioaren arab
ik daukagu. 
u onak jorra
ra jasotako 

ateratuan t

lkarrekin jardue

spegi oroko
enbatekoa b
du bete.  

 

ako garatu d

zaldi eskaini 
k eta indark
okian lagun

n guztira ik
xeetako ikas

gin ziren, 3
 horiek lort

bera, ezin 
 2014an ha
atzeko lanak
232 ebaluaz

xerta daite

erak egin ahal 

29 

orrari 
baino 

diren 

 ditu 
keria-
duko 

kasle-
sleen 

3.563 
tzeko 

dugu 
inbat 
k eta 
zioek 

ezela 



Eusko

izatek

1
hartze

1
konts

1
sustat

1
areag

 Aur

1.3 
bost 
ingu
gaita
ingu
Horr
ingu
lotut

Hirug
alder
duela
aurre

Aurr
prog

Esta

o Jaurlaritzaren

ko, eta denen in

1.3.3.‐ Kontuan
ea sare sozialen

1.3.4.‐ Ikastetxe
ultarako espaz

1.3.5.‐ Ikastetxe
tzea eta errazte

1.3.6.‐ Ikasleei k
gotzea, ingurun

rekontu-ded

helburua, g
 esku-hartze
ruan. Honak
asunak (ling
runearekin 

rez gain, 1.3
rune sozioku
ta; izan ere, 

garren helb
raketari erre
a; izan ere
eikusitakoa 

ekontu-alda
ramatutako 

lduraren bal

III. Gazte Plana

ntereseko gune

n hartzea eragile
n eta hezkuntza

eak, kirol‐instal
io bezala erabil

earen curriculu
ea. 

komunikatzeko
earekin harrem

dikazioaren b

izarte eta h
e lerroren bi
ko grafiko h
guistikoak, t
harreman h

3.5 esku-har
ulturalaren e
 lerro hori os

burua osatze
eparatzen b
, 7,6 milioi
baino % 14 

kuntza ha
 aurrekontua

ioespena 

aren (2014-201

eak erabili ahal 

eon erantzunki
a‐elkarteen gait

azioak eta best
ltzeko, baita be

m‐proiektuan h

o gaitasunak (lin
man hobea izan 

balioespena 

hezkuntzako 
dez mamitu 

honetan ikus
teknologikoa
hobea izan d
rtze lerroak 
errealitatea 
satzen duten

en duten ild
badiogu, zer
 euroko ze
 gehiago.  

ndiagoari d
a.  

6) emaitzen eba

izateko. 

detasuna, fami
tasun estrategi

te espazio batzu
este jarduera ku

hurbileko errea

nguistikoak, tek
dezaten. 

 eragile guz
 da, eta orot
s dezakegun
k eta harre
dezaten– 1.
(ikastetxear
sartu ahal i

n jarduera g

do estregiko
ra ikusiko d
nbatekoa pr

dagokionez, 

aluazioa | 

iliak eragile akt
koa eta koordin

uk irekitzea, or
ultural batzueta

alitatea nahiz Eu

knologikoak eta

ztiak hezkun
tara III. Gaz
n moduan, 
emanenak) g
3 helburura

ren curriculu
izatea sustat
uztiak Europ

o bakoitzea
dugu, 1.3.6 
rogramatu z

 berriz, 1

ibo gisa duen e
nazioa eta sare

dutegitik eta/e
arako ere. 

uropako inguru

a harremanenak

ntza-politika
zte Planean j
1.3.6 esku-h
garatzen lag

ako bideratu
m-proiektua
tzea eta err
par Batasuna

n programa
 lerroak au
zen, eta gu

1.3.2 esku

eginkizuna susta
ko lana. 

do eskola‐egut

ne soziokultura

k) garatzen lagu

 bateratuan
jasotako 13 
hartze lerroa
gunduko die
tako aurrek

an hurbileko 
raztea) ez du
ak laguntzen

tutako eta 
rrekontu-ald

uztira 8,4 m

-hartze ler

atzea, eta send

tegitik kanpo, ik

alaren errealita

unduko dieten 

n txerta dait
 jarduera bil
ak –Ikaslee

eten program
kontuaren %
 errealitatea
u inolako au
n ditu diruz. 

egikaritutak
dakuntza es
milioi gastat

rroak % 8

otzea eta aintz

kasketa eta 

atea sartu ahal i

programak 

tezela susta
ldu dituzte h
i komunikat
mak areago

% 90,8 hartu
a nahiz Euro
urrekonturik 
 

ko aurrekon
sanguratsua 
u dira. Hau

3 gainditu 

30 

at 

izatea 

tzea, 
haren 
tzeko 
tzea, 
u du.
opako 
 izan 

ntuen 
 izan 
u da,

 du 



Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planaren (2014-2016) emaitzen ebaluazioa |  

31 

 

Eskura dugun informazioarekin, hezkuntzaren alorreko ia 23.000 onuradun zenbatu ditugu; horien artean biltzen 
dira herritarrak oro har, eta, bereziki, ikasle gazteak, irakasleak eta hezkuntzaren alorreko bestelako profesionalak. 

 • Bestalde, 1.3.6 esku-hartze lerroan, ingelesean murgiltzeko 5 eguneko egonaldiak egin dira, 
barnetegietan, eta helburua zera izan da, lehen hezkuntzako seigarren urteko ikasleen artean ingelesaren 
erabilera sustatzea. Jarduera horren bidez, guztira 4.127 ikaslek eta 144 ikastetxek parte hartu dute. 
 

 Halaber, 2015 eta 2016 bitartean, Ulibarri programa ipini zen martxan, euskararen erabilera sustatzera 
bideratuta, ikastetxeetan normalizatzeko proiektuak diseinatzea eta txertatzea sustatzearen bidez, baita 
ikastetxeetako gizarte-talde guztietan euskararen ezagutza eta erabilera handitzearen bidez ere. 
Proiektuak martxan iraun duen bi urteetan, guztira 400 ikastetxek parte hartu dute ekimenean. 
 

 

 

Efikaziaren balioespena 

Ez daukagu behar beste informazio ekintza horiek balioesteko; izan ere, jarduera bakarrari buruzko informazioa 
bakarrik daukagu, aplikatu zen urte bakarrekoa. Hala, 2015ean 9 puntu lortu zituen batez beste 10etik, honako 
ekimen honetan: profesionalak sentsibilizatzea familiekin gurasotasun positibotasunaren bidez lan egitearen 
garrantziari buruz, seme-alaben hazkuntzarako dituzten trebetasunak, protagonismoa eta inplikazioa hobetzeko. 
Hartara, gizarte eta hezkuntzako eragile guztiak hezkuntza-politika bateratuan txerta daitezela sustatzeko 
helburua lortzen lagunduko da, familiekin lan egiten duten profesionalek gurasotasun positiboaren ikuspegitik egin 
dezaten. 

 

1.4. helburua. - Gazteen hizkuntza-gaitasuna hobetzea, bai EAEko bi hizkuntza ofizialetan, bai 
gutxienez atzerriko hizkuntza batean. 

Ildo estrategikoen xehetasuna.  

1.4.1.‐ Diru‐laguntzak antolatzea gazteek atzerrian hizkuntza‐ikastaroak egiteko. 

1.4.2.‐ Gazteek EBko herrialdeekin trukea izatea sustatzea. 

1.4.3.‐ Euskararen ikaskuntza eta erabilera sustatzea hezkuntza formalaren eta ez‐formalaren eremuetan; bereziki, proportzioan 
euskararen presentzia eta ezagutza txikiagoa den lurraldeetan. 

Aurrekontu-dedikazioaren balioespena 

Ikus dezakegun moduan, helburu hori hiru esku-hartze lerrok osatzen dute, guztiak ere gazteen hizkuntza-
gaitasuna hobetzera bideratuta. Grafikoan ikus dezakegun moduan, bada esku-hartze lerro bat beste guztien 
gainetik nabarmentzen dena: 1.4.1.- Diru-laguntzak antolatzea gazteek atzerrian hizkuntza-ikastaroak egiteko. 
Lerro horretara 2.541.114 € bideratu dira orotara, eta horietatik 2.264.395 € egikaritu dira.  
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 Berrikertu programaren helburua zera da, laguntza ematea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Sareko eragileetan eta enpresetan giza kapital ikertzailea sartzeko, itzuli behar ez diren diru-laguntzen 
bitartez, langile ikertzaileak kontratatzeko. Hartara, 2014 eta 2016 artean, guztira 274 euskal enpresak eta 
enpresa-erakundek kontratatu dituzte ikertzaileak.   
 

Efikaziaren balioespena 

1.6 helburuari dagozkion ekintzen efikaziari dagokionez, eskura dugun informazioaren arabera, ezin dugu 
balioespenik egin. Edonola ere, hura osatzen duten ekimenetan parte hartzeko gazteen eskariari erreparatzen 
badiogu, interes handia nabari dela esan dezakegu, batez ere Eusko Jaurlaritzak ikerkuntza eta espezializazioko 
ikasketak sustatzeko deitutako laguntzekin eta bekekin lotuta.   
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da, ez horrenbeste autoenpleguaren bidez, baizik eta etorkizunean aberastasuna eta enplegu handiagoa sortu 
dezakeen jarduera gisa.  

Bestetik, enpleguaren alorraren analisia egitean, kontuan izan behar dugu enplegurako trebakuntza ere; hain 
justu, harremana baitu enplegu baterako aukera izateak eta helburu horretara bideratutako trebakuntzak, batez 
ere lanbide-heziketako ikasketak eta unibertsitate-ikasketak. 

Prestakuntzari dagokionez, lanbide-heziketaren balioespena altua da, eta hobetu egin da azken urteetan; hala, 
erabakigarria da hori, dualitatea ari baita lantzen batez ere lanbide-heziketaren ikuspegitik, gazteak lan-sisteman 
txertatzeko bide garbi gisa. Bestetik, eta jakinik enplegua lortzeko kanalik arrakastatsuenak ikasketa-zentroak 
eurak, praktikak egindako lantokiak eta kontaktu pertsonalen sareak direla, Eusko Jaurlaritzak trebakuntza-
sistemaren eta lan-merkatuaren arteko koordinazioa hobetzea sustatu du III. Gazte Planaren indarraldian. 

Enpleguaren alorreko marko estrategikoa: planean jasotako erronkak, ardatzak eta lerroak 

1. ardatzaren barruan –Emantzipazioa eta autonomia–, III. Gazte Planak honako lau erronka hauek biltzen ditu 
enpleguaren alorreko enuntziatu estrategikoan. 

 Etengabeko prestakuntza eta bizialdi osoko ikaskuntza sustatzea, gaikuntza eta okupagarritasuna 
hobetzeko modu gisa. 

 Prestakuntza alorraren eta lan-merkatuaren arteko lotura eta harremana sustatzea, gazteen 
enplegagarritasuna hobetzeko, enplegu-aukeretarako jasotako trebakuntza hobeto egokituta. 

 Gazteak lan-munduan txertatzeko prozesua hobetzea, enplegua sortzera zein mantentzera bideratutako 
politika koordinatu bat sustatuta, baita ekintza positiboko neurriak eta erakundeen hainbat mailaren 
partaidetza txertatzera bideratuta ere. 

 Ikaskuntza sustatzea, adin goiztiarretatik ekintzailetza-gaitasunak sustatzera eta autoenpleguaren alorrean 
gazte-ekimenak sustatzeko ekintzak abian ipintzera bideratutako politika koordinatu baten bidez.   

Erronka estrategiko horietatik abiatuta, Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planak guztira 4 helburu 
estrategiko, 15 esku-hartze lerro eta 65 ekintza prestatu ditu, euskal gazteek enpleguaren alorrean 
dituzten premiei erantzuna eskaintzeko xedearekin.   

Ondoren, enpleguaren alorrerako marko estrategikoa jasoko dugu. 

1. ARDATZA.‐ EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA 

2. arloa.‐ Enplegua 

2.1.‐ Etengabeko prestakuntza eta bizialdi osoko ikaskuntza sendotzea. 

2.1.1. ‐ Gazte langileei lanbide‐gaitasunak eskuratzeko erraztasunak ematea. 

2.2.‐ Hezkuntzaren eta lan‐merkatuaren arteko lotura handiagoari bide ematea, jasotako prestakuntza eta 
enplegu‐aukerak hobeto egokitzen direla bermatzeko. 

2.2.1.‐ Berariazko prestakuntza azpimarratzea gazteak laneratzeko estrategia gisa, haien lan‐ibilbideak garatzeko 
tresna gisa. 

 

2.2.2.‐ Lanbide‐prestakuntza eta aurretiaz lan‐eskarmentua izateko bide ematea, eskuratu diren ezagutza 
teorikoak gauzatzeko moduan. 

2.2.3.‐ Unibertsitateko ikasleei lan‐merkatuan sartzeko behar dituzten gaitasunak ematea. 
2.2.4.‐ Ikaskuntza arautuen eta ez‐arautuen ikasleei beste aukera bat eskaintzea, aisialdiaren eta sorkuntzaren 

eremuan. 
 

2.2.5.‐ Prestakuntzako eskaintza lan‐merkatuaren benetako premietara egokitzea. 
 

2.2.6.‐ Ikastetxeek aholkularia izatea gazteei prestakuntza‐ibilbideari eta enplegu‐bilaketari buruzko aholkuak 
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Testuinguru horretan kokatzen dira, hain justu, 2014 eta 2016 artean etengabeko prestakuntza sustatzera 
bideratutako 7 milioi euroak, jardueren % 6 mamituta (gutxienez 516 gaztek jaso dituzten lau ekintzarekin lotuta). 
Hain zuzen ere, honako baieztapen hauek egin ditzakegu.  

 Ekintza nagusia, onuradunen kopuruari erreparatuta, BEINT nazioartekotze-bekak izan dira. Programa
horren helburua zera izan da, unibertsitate-tituludun gazteen trebakuntza nazioartekotzearen esparruan,
Euskadiko enpresek eta bestelako erakundeek etorkizunean profesionalak izan ditzaten, ekonomia irekiak
eskatzen dituen erronkei efikaziaz heldu ahal izateko. Guztira 428 gaztek esku hartu dute programa
honetan, eta orotara 4.993.289 euro bideratu dira; hau da, helburu horretara bideratutako aurrekontuaren
% 71.

 Bigarren ekintzarik esanguratsuena, aurrekontuari dagokionez, atzerrian kokatutako euskal enpresetan
praktikak egiteko gazteen kontrataziorako laguntzak izan dira. Ekimen hori titulazioarekin kualifikatutako
gazte langabeetarako pentsatuta zegoen, eta helburu horretara bideratutako aurrekontuaren % 15
bideratu dute; hala, 2016an 20 onuradun izan ditu (aurreko urteetako informaziorik ez dago). Tankera
horretako laguntzen bitartez, gazte langabeak lan-munduan txertatzeko bidean lan egiten da, aurretik
euren titulazioarekin lotutako lan-esperientziarik ez daukatenek lanbide-esperientzia kualifikatua lor
dezaten, enpresen beharretara egokituta betiere. Horrez gain, EAEko enpresa-ehunari ere laguntzen dio,
nazioartekotze-prozesuan ahalegin handia egiten ari den aldetik.

 Azkenik, ahaleginak egin dira lanbide-gaitasunak eskuratzea sustatzeko lankidetzarako garapenaren
alorreko gazte profesionalen artean, bi beka-programaren bitartez, biak ere Euskadiko boluntario
kooperatzaileak, batetik, Nazio Batuen sistemarekin lotutako nazioarteko erakundeetan txertatzeko, eta,
bestetik, Lankidetzarako Euskal Agentzian bertan bilduta. Gazte Planaren hiru urteetan jasotako datuen
arabera, guztira 68 gaztek baliatu dituzte beka horiek, eta guztiek ere goi-mailako gradua, unibertsitateko
diplomatura edo lizentzia dituzte.

Efikaziaren balioespena 

Oraindik informazio espezifikorik ez baldin badaukagu ere ekintza horiek xehetasunez aztertu ahal izateko, 
baieztatu dezakegu III. Gazte Planaren esparruan helburu hori betetzeko egin diren ekimenek harrera oso ona izan 
dutela euskal gazteen artean; izan ere, jasotako eskaera kopuruak nabarmen gainditu du eskainitako plaza 
kopurua (esate baterako, 10 eskaera jasotzen dira beka bakoitzeko lankidetzarako garapenaren esparruan).  Hala, 
beka-programa horiek Eusko Jaurlaritzaren ekintza publikoaren parte dira Gazte Plan honen aurretik ere, eta 
aurrera begira ere eskaintzen segituko da, euskal gazteei kualifikazio-aukerak ematen jarraitzeko.  

2.2. helburua. - Hezkuntzaren eta lan-merkatuaren arteko lotura handiagoari bide ematea, jasotako 
prestakuntza eta enplegu-aukerak hobeto egokitzen direla bermatzeko. 

Ildo estrategikoen xehetasuna. 

2.2.1.‐ Berariazko prestakuntza azpimarratzea gazteak laneratzeko estrategia gisa, haien lan‐ibilbideak garatzeko tresna gisa. 

2.2.2.‐ Lanbide‐prestakuntza eta aurretiaz lan‐eskarmentua izateko bide ematea, eskuratu diren ezagutza teorikoak gauzatzeko moduan. 

2.2.3.‐ Unibertsitateko ikasleei lan‐merkatuan sartzeko behar dituzten gaitasunak ematea. 

2.2.4.‐ Ikaskuntza arautuko eta ez‐arautuko ikasleei beste aukera bat eskaintzea, aisialdiaren eta sorkuntzaren eremuan. 

2.2.5.‐ Prestakuntzako eskaintza lan‐merkatuaren benetako premietara egokitzea. 

2.2.6.‐ Ikastetxeek aholkularia izatea gazteei prestakuntza‐ibilbideari eta enplegu‐bilaketari buruzko aholkuak emateko, lan‐merkatuari 
buruzko informazioa barne (enplegagarritasun‐mailak eta ordainsariak). 

Aurrekontu-dedikazioaren balioespena 
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Estalduraren balioespena 

Oro har, helburu honekin lotuta zabaldutako jardueren bidez eta eskura den informazioarekin loturik, gutxienez 
80.552 gaztek izan dituzte jardueron onurak 2014 eta 2016 artean. Lortutako egiazko estaldura-maila erabat 
balioesterik ez baldin badago ere, ez baitago behar beste informazio horretarako, honako alderdi hauek 
nabarmendu litezke.  

 2.2.1 ildo estrategikoarekin lotuta (berariazko prestakuntza azpimarratzea gazteak laneratzeko estrategia
gisa, haien lan-ibilbideak garatzeko tresna gisa), guztira 9 ekintza izan ditu eta guztira 38.800 onuradun;
hala, aurrekontuaren % 36 egikaritu du ia.

Horien barruan, bereziki nabarmentzeko modukoa da gaitasunak egiaztatzeko programa, 22.000
gazterengana heldu dena; horiei guztiei enplegagarritasuna hobetzen lagundu zaie, laneko esperientziaren
eta trebakuntzako bide ez-formalen bidez eskuratu dituzten gaitasunak egiaztatzen lagunduta. Bestetik,
nabarmentzekoa da lanbide-heziketako ziklo guztietako ikasleek lan-zentroetan trebakuntza praktikoa
jasotzeko ekimena ere; guztira 10.000 ikaslek esku hartu dute 2016an. Horrek esan nahi du helburu
horretarako aurreikusitako onuradunen % 12,5 bildu duela ekimen horrek, eta egiazko lan-egoera batean
egin dutela trebakuntza-jarduera, ikasleek euren lanbidearekin lotutako jarduerak gauzatuta.

Gainera, EHUrekin sinatutako lankidetza-hitzarmena ere azpimarratzeko da, makina-erremintako ikasgela
bat martxan ipintzeko, ingeniaritzan eta sektore horretako ikasgaietan titulazioa duten gazteei begira, baita
aeronautika-ikasgela bat ere. Halaber, teknologia aeronautikoetan espezializatzeko ikastaro bat ere
prestatu da, eta, hari esker, urtero 50 ikaslek trebakuntza espezializatu hori jasotzen dute EAErako oso
garrantzitsuak diren jarduera ekonomikoko lerroetan.

 Nabarmendu beharreko beste esku-hartze lerro bat 2.2.2 izan da (lanbide-prestakuntza eta aurretiaz lan-
eskarmentua izateko bide ematea, eskuratu diren ezagutza teorikoak gauzatzeko moduan). Lerro horren
barruan, hainbat programa garrantzitsu biltzen dira, hala nola Lehen Aukera programa, gazte langabeak
euskal enpresetan kontratatzeko laguntzak eskaintzen dituen diru-laguntzen bidez artikulatua. Enplegua
sustatzeko toki-ekintzetarako laguntza-programa hori tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo
batere esperientziarik ez duten gazte langabeak kontratatzera bideratuta dago. Praktikaldiko kontratua edo
lan-kontratu mugagabea egiten da eta, hala, gazteen enplegagarritasuna bultzatu nahi da, baita gazte
horien laneratzea ere. Horrenbestez, ikasketak amaitu berri dituzten 1.500 gazte inguruk lehendabiziko
lan-aukera izan dute, hezkuntza-bizitzatik lanbide-bizitzarako jauzia egin ahal izateko.

Era berean, nabarmentzekoa da Hezibi programa ere. Lanbide-heziketa dualeko eredua da, eta lana eta
ikasketak uztartzeko aukera eskaintzen du, trebakuntza-zentroaren eta enpresaren artean garatzen den
prestakuntza-prozesu baten bidez. Hala, ikasle langileak prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratu bat
sinatzen du enpresan. Prestakuntza dualak gero eta presentzia zabalagoa du eta enpresek ere gero eta
gehiago eskatzen dute; hori horrela izanik, onura handiak sortzen dituen eredua dela frogatuta dago.
Eskura dugun informazioaren arabera, 8.620 ikaslek baliatu dute programa hau 2014 eta 2016 artean.

 Bestalde, 2.2.3 esku-hartze lerroarekin loturik (unibertsitateko ikasleei lan-merkatuan sartzeko behar
dituzten gaitasunak ematea), jarduera bakarra izan du: Global Training bekak. Beka horiek 2012an sortuak
dira, eta guztira 1.150 gaztek baliatu dituzte III. Gazte Planaren indarraldian. Helburua zera, EAEko
gazteen nazioz haraindiko mugikortasuna sustatzea, euren profil akademikoarekin lotutako jarduerak eta
proiektua gauzatzeko atzerriko erakundeetan, aldez aurretik antolatutako prestakuntza praktikoko plan
batekin. Nabarmendu behar da 2016ko deialdiak plaza kopuruan % 11ko hazkundea izan duela aurreko
urteekin alderatuta, eta guztira 410 beka eman direla.

Efikaziaren balioespena 
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bideratuak EBko beste herrialde batzuetan. Integrazio soziolaboraleko azken proiektu hori trukearen bidez 
mamitzen da. Prestakuntza-ikastaro bat eta hizkuntza ikastekoak ditu, enpresetan praktikak antolatzen 
ditu, eta haietarako eskaintzen den prestakuntza eskaintzen du, baita tutoretza ere praktikaldian zehar. 
Guztira 58 gaztek parte hartu dute programa honetan 2015ean eta 2016an zehar. 

 Gazteei eskainitako informazioa, orientazioa eta laguntza bereziki garrantzitsua eta beharrezkoa da
gazteek eskura dituzten zerbitzu guztietara ahalik eta modurik onenean gerturatzeko, lan-munduan
txertatzeko aukerak hobetzeko.

Alde horretatik, Lanbideren bitartez enplegurako orientazio- eta laguntza-zerbitzu hau eskaintzen da
gazteentzat (orientaziorako deialdi bakarraren zati gisa). Deialdi horren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzutik kanpoko entitateen laguntza behar duten orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak zehazten dira, eta
horiek finantzatzeko deialdia egiten da. Gainera, espazio fisiko egonkorrak diren enplegu-zentroak ere
diruz laguntzen dira. Horietan, kanpoko erakunde laguntzaileek erabiltzailearen edo eskatzailearen eskura
jartzen dituzte enplegua bilatzeko hainbat baliabide, hark bere kasa kontsulta ditzan, baita orientatzaile bat
ere, lan-munduan sartzeko eta horretarako tresnak erabiltzeko laguntza pertsonalizatua emango diona.
2015erako eskura ditugun datuen arabera, 55.632 lagun baino gehiago (25.549 emakume eta 30.083
gizon) artatu ziren, eta horietatik 10.265 ziren gazteak (guztizkoaren % 18).

Gazteen kolektibora iristeko kanalen bilaketaren eta orientazio-zerbitzuak gerturatzearen beharrez, Eusko
Jaurlaritzak, Lanbideren bitartez, hainbat lankidetza-hitzarmen sinatu ditu Euskadiko unibertsitateekin
(EHU, Deustu eta Mondragon). Azkeneko hiru urteetan guztira 0,6 milioi euro bideratu ditu hitzarmen
horietara, eta zentro akademiko horietako 1.840 ikasle inguruk baliatu dituzte.

 Bestetik, nabarmentzekoak dira enplegua sortzeko programetan toki-korporazioen partaidetza handitzera
bideratutako laguntza-lerroak. Proiektuen hainbat tipologia babestera bideratutako laguntzak identifikatu
dira, urtean 20 milioi euro inguruko aurrekontu-zuzkidurarekin, eta gutxienez 1.610 gazte langaberengana
iritsi dira.

o 1. motako proiektuak. Enplegua sustatzea. Ezohiko merkatuan egindako kontratazioak, lan-
munduan txertatzeko arazo bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna handitzea helburu
dutenak, euren kualifikazioa edota gaitasun pertsonalak zein motibazioa indartzera bideratutako
aldi baterako lan-esperientziarekin.

o 2. motako proiektuak. Kontrataziorako laguntzak. Ohiko merkatuan egindako kontratazioak, lan-
munduan txertatzeko arazo bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna handitzea helburu
dutenak, euren kualifikazioa edota gaitasun pertsonalak zein motibazioa indartzera bideratutako
aldi baterako lan-esperientziarekin.

o 3. motako proiektuak. Ohiko merkatuan bertako enpresek langabeak kontratatzeko. Gutxienez hiru
hilabeteko iraupenarekin, laguntzaren zenbatekoa handitu egiten da, baldin eta lehen lanpostua
izango duten 35 urtez azpiko gazteak kontratatzen badira. Ekintza horiek langabeziak bereziki
eragindako eskualde eta udalerrietara daude bideratuta.

 Azkenik, eta laneko ezbehar-tasarekin loturik, bi ekimen nabarmendu behar dira (batez ere baliabide
propioekin zabalduak eta, hortaz, aurrekontu espezifikorik gabeak), lanbide-heziketako eta unibertsitateko
ikasleen artean laneko arriskuen prebentzioaren kultura sustatzeko, baita, oro har, gazte okupatuen laneko
ezbehar-tasaren eraginari buruzko informazio eguneratua emateko ere. Lehendabiziko kasuan 600 ikasle
ingururengana iritsi da ekimena; bigarren kasuan, berriz, 1.500 izan dira onuradun (gazte-politiketan
jarduten duten erakunde publikoak eta bestelako entitateak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin lan
egiten duten eragileak, gazteak eta gizartea, oro har).
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Efikaziaren balioespena 

Alde horretatik, nahiz eta informazio zuzenik izan ez efikaziari buruzko ebaluazioa egiteko, hainbat balioespen egin 
ditzakegu.  
 

 Gazteen kolektiboko lan-munduratzea da Eusko Jaurlaritzako arduradun publikoen kezka nagusietako bat; 
izan ere, krisi ekonomikoak eragin berezia izan du EAEko gazteen artean. Hala, 18 eta 29 urte bitarteko 
pertsona aktiboen arteko langabezia-tasa laukoiztu egin da 2008 eta 2014 artean, % 7,3 izatetik % 29,5 
izatera. 
 
Alde horretatik, bitartekoak ezarri dira jarduerak hainbat esparrutatik abiarazteko (orientazioa eta 
informazioa, aholkularitza, kontrataziorako laguntzak eta abar). Koiunturan izandako hobekuntzek eta 
erakundeek egindako ahaleginek inpaktu positiboa izan dute gazteen langabezia-tasa hobetzeko bidean, ia 
ehuneko sei puntu murriztu baita 2016an, % 23,7ra iritsita. Oso handia izaten jarraitzen du, populazio 
orokorraren tasaren bikoitza baita, eta EB28ko batezbestekotik gora dago. Horrenbestez, arreta 
bereziarekin jarraitu beharra dago lanean datozen urteetan ere.  
 

 Bestetik, laneko ezbehar-tasaren adierazleak izandako bilakaerari erreparatuta, nabarmendu behar da 
bajadun laneko istripuen kopuruak, 16 eta 34 urte bitarteko populazio okupatuan, adin bereko 1.000 
pertsona okupatuko, beherakada nabarmena izan duela oso azken hamarkadan. Dena dela, 2014 eta 
2015eko datuei erreparatuta, aipatu behar dugu apurtxo bat handitu dela (% 34,3tik % 36,4ra).  
 
 

2.4. helburua. - Espiritu ekintzailea handitzea, gaitasun ekintzaileak hasierako etapetatik bultzatzeko 
asmoa duen politika koordinatu baten bitartez. 

Ildo estrategikoen xehetasuna. 
   2.4.1.‐ Gazteen artean espiritu berritzaile eta ekintzailea sortzea eta sustatzea. 

 

2.4.2.‐ Politika koordinatua garatzea, gazteek autoenplegua eta enpresak sortzea sustatze aldera, 
kooperatibismoaren eta beste formula batzuen bitartez. 

2.4.3.‐ Nekazaritzaren sektorean sartu nahi duten gazteei prestakuntza ematea. 

 

Aurrekontu-dedikazioaren balioespena 

Egikaritutako aurrekontuaren % 53,9 (guztira 5 milioi euro inguru 2014 eta 2016 artean), espiritu ekintzailea 
gaztetatik sustatzeko helbururako, gazteen artean espiritu berritzaile eta ekintzailea sortzeko eta sustatzeko esku-
hartze lerrora bideratu da, eta % 43,1, berriz, politika koordinatua garatzera, gazteek autoenplegua eta enpresak 
sortzea sustatze aldera, kooperatibismoaren eta beste formula batzuen bitartez.  
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 Gaztarotik heldutasunera igarotzeko moduen dibertsifikazioa zaintzea. Etxebizitzak erabiltzeko eta horiek
jabetzan izateko modu eta eredu are malguago eta berriagoak erabili behar dira, etxebizitzaren merkatua
are malguagoa izan dadin eta merkatu hori familia-egituren, lurralde-mugikortasunaren eta gizartearen
beste aldaketa batzuetara egokitzeko.

Erronka estrategiko horietatik abiatuta, Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planak guztira 2 helburu 
estrategiko, 5 esku-hartze lerro eta 9 ekintza prestatu ditu, euskal gazteek etxebizitzaren alorrean 
dituzten premiei erantzuna eskaintzeko xedearekin.  

Ondoren, etxebizitzaren alorrerako marko estrategikoa jasoko dugu. 

Helburu estrategikoko jardueren banaketak erakusten du argia dela 3.1 helburuaren nagusitasuna, gazteen 
etxebizitza eskuratzeko baldintzak hobetzea (% 78), 3.2 helburuarekin alderatuta (eredu berriak sustatzea), 
gainerako % 22 sailkatzen baita azken horretan.  

1. ARDATZA.‐ EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

3. arloa. Etxebizitza.

3.1.‐ Zailtasun funtsean ekonomikoak dituzten gazteek etxebizitza eskuratzeko aukerak hobetzea, 
etxebizitzen eskaintza handituz eta alokairua lehenetsiz. 

3.1.2.‐ Etxebizitza hutsa mobilizatzea, babestutako alokairu‐merkatuan sar dadila ahalbidetuz, Etxebide 
Zerbitzuan izena eman duten eskatzaileentzat, bereziki erreparatuta zailtasun funtsean ekonomikoak 
dituzten gazteei, eta genero‐indarkeriaren emakumezko biktima gazteei eta/edo gizarte‐bazterketako 
arriskuan daudenei. 

3.1.3.‐ Pisu eta eraikin hutsak mobilizatzea, babestutako alokairu‐merkatuan sar daitezela ahalbidetuz, 
Etxebide Zerbitzuan izena eman duten eskatzaileentzat, bereziki erreparatuta gazteei eta genero‐
indarkeriaren emakumezko biktima gazteei eta/edo gizarte‐bazterketako arriskuan daudenei. 

3.1.4.‐ Gazteei informazioa, orientazioa eta laguntza ematea etxebizitza eskuratzeko neurri publikoen 
eskaintzari buruz. 

3.2.‐ Bizileku‐eredu berrien garapena sustatzea, gazte‐tipologia desberdinei eta haien premiei 
erantzuteko. 

3.2.1. Babestutako alokairu‐etxebizitzen eraikuntza sustatzea, emantzipatu nahi duten gazteen 
beharretara bereziki egokitutako eraikuntza‐ezaugarriekin eta araubide ekonomikoarekin. 

3.2.2. Gazteen artean ezagutzera ematea Etxebizitza Sailak abian jarritako webgunearen bidez babes 
ofizialeko etxebizitzak trukatzeko mekanismoa, eta haren erabilera sustatzea.  
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Hala, datuek erakusten dute 35 urtez azpiko 1.180 gazte inguruk baliatu dituztela urtean batez beste bi 
programa horiek5.  Jarduera horrek etxebizitzaren arlora bideratutako eta egikaritutako aurrekontuaren 
% 37 osatzen du.  
 

Oro har, Etxebizitzaren Behatokiak etxebizitza-politikari buruz aztertutako informazioan ikus daitekeenez, 
2016an Etxebiden eskatzaileen % 30,8 ziren 35 urtetik beherako gazteak. 
 
Horrez gain, alokairu-araubideko etxebizitza babestuaren eskaria da handiena (2014an izena emandako 
54.042 pertsonen % 73k alokairua bakarrik eskatzen zuten; 2015ean % 78 ziren 54.620 eskatzailetatik6). 
Hori dela eta, ondoriozta daiteke alokairua eskari zabala duen aukera dela, edozer dela ere eskatzailearen 
adin-tartea.  
 
Hala, eskura ditugun 2014ko datuen arabera, gazteei alokatutako etxebizitzen ehunekoa, esleipen guztien 
artetik, % 39 izan zen; 2015ean ehuneko hori apur bat jaitsi zen, % 33ra, eta 2016an, berriz, % 27ra. 

 
Horrela, 2014an errentamendu-araubidean zozketan emandako etxebizitzak 346 izan ziren, eta murrizketa 
nabarmena izan zuten 2015ean, araubide horretan bertan zozkatutako etxebizitzen guztizkoa 122ra jaitsi 
baitzen. 

 
 Zaharberritzera bideratutako lerro estrategikoari dagokionez, berriz, hiri-apartzeriako etxebizitza 

publikoaren euskal etxebizitza-parkea ezartzeko bideragarritasun-analisia egin da; nolanahi ere, 
azterlanaren emaitzek eta osteko kontaktuek ez zuten lortu esperotako erantzuna. Hori dela eta, ekimena 
bertan behera utzi zen.  

 
 Aholkularitzaren eta orientazioaren esparruan, batez ere Etxebidek izan du ekimen nagusia, nahiz eta 

bakarrik ez den aritu. Datuak adinaren arabera banakatuta ez badauzkagu ere, komunikazioaren, 

                                               

 

5 ASAP eta Bizigune programek maizterren adina jasotzen ez badute ere, kalkuluen arabera etxebizitzen % 25 hartzen da, Plangintzako 

Zuzendaritzak berak egindako zenbatespenen arabera.  

6 Etxebizitzako politika integralen ebaluazio-txostenaren arabera (2015ekoa, datuak ditugun azken urtea, txosten hau prestatzean oraindik 
argitaratu gabe baitzeuden 2016koak).   

2014 2015

Total consultas 5.717                        8.892                    

Visitas web  1.150.915                953.067                

Etxebide 849.340            753.897       

Departamento de Vivienda 194.763            135.139       

Bizilagun 65.363              35.197          

Observatorio de Vivienda 24.682              14.219          

Eraikal 16.767              14.615          

Otras comunicaciones 161.358                   74.574                  

Aviso de renovación bienal 51.373              7.538            

Apertura plazo de inscripción 46.192              14.526          

Baja o archivo de expediente 32.512              10.778          

Subsanación de documentación 16.662              23.245          

Alta 5.719                9.168            

Denegación o archivo de inscripción 4.598                5.584            

Admisión y exclusion a promotores 4.302                3.735            

Invitación al sorteo ‐                      ‐                 
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aholkularitzaren eta difusioaren alorrean egindako lana7 honako taula honetan geratzen da jasota.   
 
 

 Bestalde, egindako azterlan espezifikoa argitaratzea eta zabaltzea («Euskadiko gazteen enplegua eta 
emantzipazioa», «Krisia eta gazteen emantzipazioa Europan» eta «Bizitegi-emantzipazioaren kostua») 
4.300 pertsona, entitate eta erakundetara baino gehiagotara iritsi dira, ikerketa horietako bakoitzarekin 
lotutako albisteak zuzenean jaso baitituzte. 

 

Efikaziaren balioespena  

Ez daukagu informazio espezifikorik, hartutako neurrien efikazia osorik balioesteko aukera ematen duenik. 
Nolanahi ere, hainbat ondorio atera ditzakegu. 

 Difusio- eta dibulgazio-lanak (prentsako eta beste komunikabide batzuetako kanpainak, eta webguneen 
bidez egindakoak) urtean 4.700 etxebizitza baino gehiago mugiarazi ditu alokairuan emateko, bai Bizigune 
programan, bai ASAP programaren barruan. 

 Erabiltzaileek Etxebideren zerbitzuarekin duten satisfazio-maila igo egin da: 100 puntutik 57,9 zen 2013an, 
eta 59,3 izan zen 2015ean. 

3.2 helburua.- Bizileku-eredu berrien garapena sustatzea, gazte-tipologia desberdinei eta haien 
premiei erantzuteko.  

Ildo estrategikoen xehetasuna.  

 

Aurrekontu-dedikazioaren balioespena 

3.2 helburu estrategikoak etxebizitzaren arloko aurrekontuaren % 43 egikaritu du 2014 eta 2016 artean, eta 
eremu honetan berrikuntza-osagaia txertatzen du; izan ere, bizitegi-eredu berriak bilatzen eta ezartzen saiatzen 
da, gazteen kolektiboak emantzipatzeko aukera izan dezan euren beharrizanen ikuspegia aintzat hartuta. Eskura 
dugun informazioa kontuan hartuta, 3.2.1 ildo estrategikora bideratu da baliabideen % 100, eta guztira 14 milioi 
euro baino gehiagoko aurrekontu-egikaritzea erregistratu du8.  

                                               

 

7 Etxebizitzako politika integralen ebaluazio-txostenaren arabera (2015ekoa, datuak ditugun azken urtea, txosten hau prestatzean oraindik 
argitaratu gabe baitzeuden 2016koak).   

8 Permutarekin lotutako ildo estrategikoari dagokionez (webgunean mekanismo honi buruzko informazioa ematera bideratua), webguneen gastu 
orokorrean bildutako aurrekontuarekin egin da. Arrazoi hori dela eta ez da ageri banakapenean.  

3.2.1. Babestutako alokairu‐etxebizitzen eraikuntza sustatzea, emantzipatu nahi duten gazteen beharretara bereziki egokitutako eraikuntza‐
ezaugarriekin eta araubide ekonomikoarekin. 

3.2.2. Gazteen artean ezagutzera ematea Etxebizitza Sailak abian jarritako webgunearen bidez babes ofizialeko etxebizitzak trukatzeko 
mekanismoa, eta haren erabilera sustatzea. 
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2. ARDATZA
BIZI-KALITATEA ETA GIZARTE-
KOHESIOA

4. arloa. Osasuna
5. arloa. Gizarte-ekintza
6. arloa. Kultura
7. arloa. Aisialdia
8. arloa. Kontsumoa
9. arloa. Mugikortasun jasangarria  
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depresio-arazoak aitortzen dituzten.  Auzi horiekin kezkatuta eta lanpetuta ageri dira arduradun publikoak, eta 
ekintza publikoaren barruan biltzen ari dira, ahalik eta gehien murrizteko. 

Osasunaren alorreko marko estrategikoa: planean jasotako erronkak, ardatzak eta lerroak 

2. ardatzaren barruan –bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa–, III. Gazte Planak osasunaren arloko enuntziatu 
estrategikoa lau erronka estrategikoren gainean egituratu du, indarrean den denboran gazteen osasunaren arloa 
jorratzeko. Osasunaren kontzeptua dimentsio anitzetik lantzeko ikuspegiarekin, honako hauek izan ziren 
identifikatutako erronka estrategikoak: 

 gazteek lehen baino hobeto ezagutzea osasun-baliabideen erabilgarritasuna eta erabilera; 
 gazteek ohitura nahiz jokabide osasungarriak izan ditzatela sustatzea, osasunaren ikusmolde integral nahiz 

dimentsioaniztuna oinarri harturik; 
 jokabide arriskutsuak prebenitzea eta murriztea, osasunaren ikusmolde integrala oinarri harturik; 
 norbanakoen gain eta taldearen gain mugikortasunak dituen ondorio negatiboak murriztea.   

Erronka estrategiko horietatik abiatuta, Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planak guztira 4 helburu 
estrategiko, 14 esku-hartze lerro eta 44 ekintza prestatu ditu, euskal gazteek osasunaren alorrean 
dituzten premiei erantzuna eskaintzeko xedearekin.  

Ondoren, osasunaren alorrerako marko estrategikoa jasoko dugu. 

2. ARDATZA.‐ BIZI‐KALITATEA ETA GIZARTE‐KOHESIOA 

4. arloa.‐ Osasuna 

4.1.‐ Gazteen artean osasun‐programa eta ‐zerbitzuen ezagutza, balorazioa eta erabilera ona indartzea. 
4.1.1.‐  Gazteentzako  osasun‐programak  ezagutaraztea,  eta  gazteen  hizkera,  eremu  eta  kanalak  erabiltzea 

horien ezagutza eta erabilera handitzeko, halakoak ezagutu eta erabiltzea eragotz dezaketen oztopo objektibo eta 
subjektiboak saiheste aldera. 

4.2.‐ Gazteek ezagutza, ohitura eta jokabide osasungarri gehiago berenganatzea. 
4.2.1.‐ Gazteei ohitura eta jokabide osasungarriak ezagutarazi eta horiei buruz sentsibilizatzea, hizkera, kanal 

eta eragile aproposen bidez. 
4.2.2.‐ Osasunerako hezkuntza sustatzea hezkuntza‐maila guztietan. 
4.2.3.‐ Gazteen osasunarekin lotutako esku‐hartzeen koordinazioa sustatzea. 
4.2.4.‐  Arrisku‐jokabideen  prebentziorako  prestakuntza  eta  baliabideak  ematea  aisialdiarekin,  astialdi 

hezigarriarekin, kulturarekin eta jarduera fisikoarekin zerikusia duten eragileei. 

4.3.‐ Osasunarekin lotutako arrisku‐jokabideak murriztea, gazteei eragiten dieten eremu guztietan. 
4.3.1.‐ Gazteei zenbait arrisku‐jokabideren berri ematea, eta hizkera, bitarteko eta eragile aproposak erabiliz 

sentsibilizazioa ematea.  
4.3.2.‐ Prebentziozko jarduera garatzea osasun‐arazo nagusiei aurka egiteko: trafiko‐istripuei, mendekotasun‐

jokabideei,  hiesari,  sexu  bidez  transmititzen  diren  gaixotasunei,  nahi  gabeko  haurdunaldiei,  elikadura‐
nahasmenduei, jarduera fisikorik ezari eta jokabide sedentarioan denbora handia emateari, nahasmendu mentalei 
eta laneko segurtasunari. 

4.3.3.‐  Hezkuntzaren  eremutik  prebenitzea  pertsonen  osasunean  eragin  kaltegarria  duten  arrisku‐jokabide 
nagusiak. 

4.3.4.‐ Alkoholaren eta substantzia berrien kontsumoa murriztera zuzendutako neurriak indartzea. 
4.3.5.‐ Sexu bidez transmititzen diren gaixotasunen kontrol eta prebentziorako ohiturak sortzea. 
4.3.6.‐ Neurriak sustatzea bizimodu aktiboari bide emateko, garraiobide aktiboak erabiltzeko eta ariketa eta 

kirola egiteko aukera inklusiboak baliatu ahal izateko, gazteak sozializatzeko bide gisa. 
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o «Berdindu Pertsonak» telefonoz, bide telematikoz eta aurrez aurre LGTB kolektiboarentzat; egindako

kontsulten % 50 baino gehiago gazteekin eta nerabeekin izaten dira, eta gainerakoak, berriz, gazteen

edo kolektibo horretako kideen gurasoek egindakoak  izaten dira.    Jarduteko bide horretatik,  LGTB

kolektiboko eta euren  inguruko pertsonei  laguntza eskaintzen zaie, orientazioa edo  laguntza behar

dutenean;  gizartea  sentsibilizatzeko  lan  egiten  da  sexu‐aniztasunaren  inguruan;  homofobiaren,

transfobiaren  edota  bestelako  edozer  eratako  diskriminazioaren  kontra  borrokatuta  eta  LGTB

kolektiboari laguntzen jardunda.

Ekimen  horri  esker,  guztira  2.741  lagun  eta  509  erakunde  baino  gehiagoko  kolektibo  bat  zerbitzu 

eman zaio, eta 1.400 kontsulta artatu dira zuzenean. 

o Haurrei eta nerabeei laguntzeko telefono bidezko zerbitzu telematikoa, 116111 Zeuk Esan. Webgune

hori  haur  eta  nerabeei  orientazioa,  aholkularitza  eta  informazioa  eskaintzera  bideratuta  dago,

babesgabetasun‐egoera posibleen kasuak babes‐sistemara bideratzeko, baita komunikazio‐kanal ireki

bat sortzeko ere. Halaber, gazteentzako adierazpen‐bide gisa sortua da, eta adingabeei, gurasoei eta

hezkuntza‐komunitateari  zuzendutako  bitartekoak  zintzilikatzeko  horma  bat  da.  Guztira  1.800

pertsonak  baino  gehiagok  egin  dituzte  kontsultak,  eta,  horiek  aztertuta,  esan  dezakegu  130  kasu

baino gehiago bideratu direla urtean beste bitarteko eta zerbitzu batzuetara.

Efikaziaren balioespena  

Ez dago behar beste informazio ekintza horien efikaziari buruzko ondorioak ateratzeko. Nolanahi ere, aurrekontuari 
bakar-bakarrik erreparatuta, aurrekontuak egikaritzeko garaian izandako desbideratze-mailari buruzko informazioa 
eman liteke. Hala, programatutakoa baino % 18 gutxiago egikaritu da jarduera horietan. 

Dena dela, eta adierazle orokorragoei erantzunez, azpimarratu behar dugu helburu horrek zera ezartzen zuela 
jarduera espezifiko gisa: esku-orri espezifikoak prestatuta eta banatuta, GIBa, hiesa eta sexu-transmisioko 
bestelako infekzioak prebenitzera bideratutako informazioa zabaltzea. Jarduera hau bereziki garrantzitsua da; izan 
ere, 2006tik, 10.000 biztanleko GIB infekzio berrien adierazlea (15 eta 29 urte bitarteko pertsonen artean) 1etik 
gora dago; 2014an 1,5 izan zen. Ondoren, 2015ean apur bat murriztu zen 1,2ra. (Txosten hau prestatzeko 
garaian, ez geneukan 2016ko daturik).  

4.2. helburua. - Gazteek ezagutza, ohitura eta jokabide osasungarri gehiago berenganatzea. 

Ildo estrategikoen xehetasuna. 

4.2.1.‐ Gazteei ohitura eta jokabide osasungarriak ezagutarazi eta horiei buruz sentsibilizatzea, hizkera, kanal eta eragile aproposen bidez. 

4.2.2.‐ Osasunerako hezkuntza sustatzea hezkuntza‐maila guztietan. 

4.2.3.‐ Gazteen osasunarekin lotutako esku‐hartzeen koordinazioa sustatzea. 

4.2.4.‐ Arrisku‐jokabideen prebentziorako prestakuntza eta baliabideak ematea aisialdiarekin, astialdi hezigarriarekin, kulturarekin eta 
jarduera fisikoarekin zerikusia duten eragileei. 

Aurrekontu-dedikazioaren balioespena 

4.2 helburu estrategikoak osasunaren arloko aurrekontuaren % 19 egikaritu du 2014 eta 2016 bitartean, eta haren 
helburua euskal gazteen artean ohitura osasungarriak sustatzea da. Bereziki nabarmentzekoa da, egikaritutako 
aurrekontuari dagokionez, 4.2.3 lerroa (gazteen osasunarekin lotutako esku-hartzeen koordinazioa sustatzea), 
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jartzea gazteentzat, eta ohitura eta jokabide osasungarriak ezagutarazi eta haiei buruz sentsibilizatzea eta, 
bestetik, drogak kontsumitzen hasteko adina atzeratzea.  Programa hori 25.600 gazterengana baino 
gehiagorengana iritsi zen 2014an, eta 2015eko daturik ez daukagu. 2016an batez ere udalekin egin zen lan 
(adikzioak prebenitzeko ekipo teknikoarekin eta gabe), bai eta GKEekin ere. Guztira 975 erakunde 
onuradun lortu zituen, eta 560 tailer eta saiotan jardun zen haiekin lanean. 

Bestetik, 2015ean programa espezifiko bat egin da tabakismoa prebenitzeko, eta bertan DBHko 1. eta 2. 
mailako ikasleak inplikatu dira, tabakoa erretzeko ohituraren kontrako leloak sortuz, eskolako jolastokian 
atseden-orduan informazio-mahai bat ipinita, bertan erretzearen kontrako leloak sortu ahal izateko. 

Jarduera hori gazteen artean tabako-kontsumoaren kontrako borroka indartzeko sortu da; azkeneko 
datuen arabera, 2012rako adin-tarte horretako pertsonen artean nabarmen murriztu zen kontsumoa, nahiz 
eta tabakoa erretzen hasteko adinak egonkor jarraitzen duen 17 urtean. Horrenbestez, ekintza publikoaren 
arretagune izaten jarraitzen du, baita Osakidetzaren ildo estrategikoetako bat ere, gazteen kolektiboari 
dagokionez. 

 Osakidetzak bizi-ohitura osasungarriak sustatzeari begira egiten dituen neurriei dagokienez, eskolako
osasunaren berrikuspenak eta osasunaren alorreko alfabetizazioa eskaintzen dizkie eskolaumeei, ezagutza
eta portaera positiboak eskura ditzaten; hala, azpimarratu behar da lehen hezkuntzako lehendabiziko
urtetik hasten direla (Lehen hezkuntzako 1. eta 5. mailetan, ariketa fisikoa, elikadura, aho-higienea,
istripuen prebentzioa, eskuak garbitzea, fotobabesa eta jarrera-higienea lantzen dira; 2. DBHn, aurrekoez
gain, tabakoaren, alkoholaren eta drogen kontsumoa prebenitzea ere jorratzen da). Gutxi gorabehera
9.500 ikasle erregistratu dira onuradun gisa urtean batez beste.

 Gazteen osasunean hirugarrenekin esku hartzeko jardueren koordinazioari dagokionez, elkarteekin jardun
da batez ere lanean. Alde horretatik, nabarmentzekoak dira hiesaren kontrako elkarteei emandako
laguntza ekonomikoak eta GIBaren eremuan edota sexu-transmisiozko infekzioen alorrean lan egiten
dutenei emandakoak; izan ere, urtean batez beste 17 erakundek jaso dituzte laguntzok, alor horretan
urtean 35 programa baino gehiago onartu ondoren.

 Azkenik, nabarmendu behar da unibertsitatekoak ez diren ikasle-gurasoen elkarteen kolektiboak ere izan
direla onuradun ekintza jakin batean; hain zuzen, ikasle-gurasoen elkarteei Hezkuntza Berriztatzeko
Zuzendaritzak ematen dizkien diru-laguntzetan. Diru-laguntza horien helburua hau da: jarduerek sortutako
gastuak ordaintzea, unibertsitatez kanpoko ikasleen gurasoei eta helduen hezkuntzarako ikasleen elkarteei
zuzendutako ikastaroetako jarduerak garatzeko beharrezko azpiegitura-gastuak ordaintzen laguntzea, eta
unibertsitatez kanpoko ikastaroetako ikasleen gurasoei zein ikasleei eurei zuzendutako jardueren gastuak
ordaintzea. 2016an, guztira, 535 elkarte onuradun izan dira (urte bakarren erregistratu da jarduera hori).

Helburu honetan bildutako jardueretarako dugun informazioari helduz, hortaz, eta kontuan izanda haien % 45i 
buruzko informazioa bakarrik daukagula (eta ez direla ekintza beraren hiru urteetarako onuradunen kopuruari 
buruzko datuak jaso), guztira 46.505 onuradun kontabilizatu dira. 

Efikaziaren balioespena  

Eskura dugun informazioaren arabera eta zeharkako informazioarekin osatuta, honako alderdi hauek nabarmendu 
ditzakegu.  

 Jakintza eta ohitura osasungarriak eskuratzea oso eremu zabala eta heterogeneoa da. Edonola ere,
aipamen berezia egin behar zaie Elikadura Osasungarriko Plana ezartzeko oinarrietarako egindako
ahaleginei; alde horretatik, adituen talde bat osatu da, eta plan horretarako ildo estrategikoak biltzen
dituen dokumentu bat prestatu da. Era berean, 2016an haurrei zuzendutako Aladino inkesta egiten hasi da.
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Alderdi hori bereziki garrantzitsua da; izan ere, gazteen obesitatearen auzia apala da, baina handitzen ari 
da azkeneko urteetan (obesitate-tasa 2002an % 3,4 zen, eta 2013an, berriz, % 5,4 da), nahiz eta jarduera 
fisikoa ere ugaritu den (2007an % 67,6 zen, eta 2013an % 75,3ra igo zen). Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Saileko arduradunen ustean, esku hartzeko lehentasunezko esparrua da hori, eta halaxe geratzen da 
nabarmenduta, gainera, elikadura osasungarria sustatzera bideratutako ekimenetan, Osasun Planean 
bertan.  

 Bestalde, «arrisku-jokabideen prebentziorako prestakuntza eta baliabideak ematea aisialdiarekin, astialdi
hezigarriarekin, kulturarekin eta jarduera fisikoarekin zerikusia duten eragileei» puntua aztertzen badugu,
nabarmendu behar dugu profesionalei, bitartekariei eta gazteekin lan egiten duten eragileei zuzendutako
trebakuntza-ikastaroek 8,2 puntuko satisfazioa lortzen dutela 10etik 2016an, eta 1.500 hartzaile baino
gehiago izan dituztela.

4.3. helburua. - Osasunarekin lotutako arrisku-jokabideak murriztea, gazteei eragiten dieten eremu 
guztietan. 

Ildo estrategikoen xehetasuna. 

4.3.2.‐ Prebentziozko jarduera garatzea osasun‐arazo nagusiei aurka egiteko: trafiko‐istripuei, mendekotasun‐jokabideei, hiesari, sexu 
bidez transmititzen diren gaixotasunei, nahi gabeko haurdunaldiei, elikadura‐nahasmenduei, jarduera fisikorik ezari eta jokabide sedentarioan 
denbora handia emateari, nahasmendu mentalei eta laneko segurtasunari. 

4.3.3.‐ Hezkuntzaren eremutik prebenitzea pertsonen osasunean eragin kaltegarria duten arrisku‐jokabide nagusiak. 

4.3.4.‐ Alkoholaren eta substantzia berrien kontsumoa murriztera zuzendutako neurriak indartzea. 

4.3.5.‐ Sexu bidez transmititzen diren gaixotasunen kontrol eta prebentziorako ohiturak sortzea. 

4.3.6.‐ Neurriak sustatzea bizimodu aktiboari bide emateko, garraiobide aktiboak erabiltzeko eta ariketa eta kirola egiteko aukera 
inklusiboak baliatu ahal izateko, gazteak sozializatzeko bide gisa. 

4.3.7.‐ Gazteen osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen fenomeno, patologia eta jokabide berrien agerpena hautematea, zerbitzuak 
egokitu edo dagozkion ekintzak gauzatu ahal izateko.  

4.3.8.‐ Jokabide osasungarriak sustatzeko prestakuntza eta baliabideak ematea aisialdiarekin, astialdi hezigarriarekin, kulturarekin eta 
jarduera fisikoarekin zerikusia duten eragileei. 

4.3.9.‐ Pobrezia, eskola‐porrota nahiz familia‐arazoak direla‐eta arrisku‐ eta kalteberatasun‐egoera handienean dauden talde edo 
kolektiboei zuzendutako esku‐hartze prebentiboak sustatzea eta/edo horiekin elkarlanean aritzea, Adikzioen VI. Planarekin sinergian.  

Ikusten dugun moduan, helburu honek hartzen ditu esku-hartze lerro gehien (zortzi, hain zuzen ere), eta orotara 
programatutako aurrekontuaren % 68 biltzen du (guztira 8,2 milioi euro zituen programatuta eta 4,9 milioi euro 
egikaritu dira).  Honako grafiko honetan ikusten den moduan, bada esku-hartze lerro bat beste guztien gainetik 
ageri dena; hau da, 4.3.7 (gazteen osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen fenomeno, patologia eta jokabide 
berrien agerpena hautematea, zerbitzuak egokitu edo dagozkion ekintzak gauzatu ahal izateko). Guztira 3,7 milioi 
euro baino gehiago egikaritu dira lerro horretan.  
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 Alkohola, tabakismoa eta beste droga batzuk.
 Gidariei edari alkoholdunak edota bestelako drogak kontsumitzearen prebentzio-kontrolak egiteari

dagokionez, nabarmendu behar da, Trafiko Zuzendaritzak, Ertzaintzaren bidez, alkoholemiaren eta
drogen kontrolak egiten dituela aldian-aldian: emandako informazio estatistikoak ez du uzten adinaren
araberako sailkapenik egiten, nahiz eta datu orokorrek erakusten duten urtean 88.000 alkoholemia
proba baino gehiago egin direla, eta 4.000 droga-proba baino gehiago ere bai. Alkoholemia-proban
positibo eman dutenen kopuruak bere horretan jarraitzen du (guztira egindako kontrolen % 3 inguru),
drogen kontsumoan emandako positibo kopuruak, aldiz, 9 puntu egin du gora (2014an egindako kontrol
guztien % 20 izan zen, eta 2016an, berriz, % 29).

 Nabarmentzekoa da «Kerik gabeko gelak» programa, gazteek tabakoarekin duten lehendabiziko
harremana saihesteko edo atzeratzeko, baita gazte erretzaileen prebalentzia murrizteko eta, finean,
minbiziak eta gaixotasun kardiobaskularrek eragindako heriotzak saihesteko ere. Programa horretan
guztira 29.500 ikaslek baino gehiagok parte hartu dute (DBHko 1. eta 2. mailako ikasleak) 13/14 eta
15/16 ikasturteetan, nahiz eta aurreko urteko datuek erakusten duten ia % 30eko jaitsiera izan dela
aurreko urtearekin alderatuta.

 Era berean, nabarmendu beharra dago «Adingabeak eta alkohola» programa ere, 2014an sortua Osasun
Sailaren ekimenez eta Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien, Eudelen eta gazteen zein herritarren
ordezkarien partaidetzarekin (erakundearteko partaidetza). Haren helburua 18 urtetik beherakoen
artean alkohol-kontsumoa murriztea da, kontsumoaren hasiera-adina atzeratzea, gehiegizko
kontsumoak saihestea eta alkoholaren kontsumoarekin lotutako arazoak kolektibo horrekin jorratzea.

Esku-hartzeen artean, jai-esparruen testuinguruan egindakoak daude. Hala, 2014an guztira 40 esku-
hartze egin ziren, eta 10.552 pertsonarengana heldu ziren; gehienak gazteak ziren, osasun-planeko
ebaluazio-datuen euren arabera. 2015ean orotara 69 esku-hartze egin ziren, eta 9.133 hartzaile izan
zituzten. Bi urteetan, gizonen ehunekoa emakumeena halako bi izan zen. Txosten hau prestatzeko
garaian, ez daukagu 2016an egindako esku-hartzeen inguruko berririk.

Jarduera hori hezkuntzaren esparruan ere egin da 2015ean: 230 tailer 73 ikastetxetan, eta 33
udalerritako 3.780 ikaslek parte hartu dute.

 Oro har, helburu horretan oso garrantzitsua izan da aisia eta droga-kontsumoa bereiztera bideratutako
prebentzio- eta trebakuntza-programetan garatutako lana, eta, hala, arrisku-jarrerak murriztea, bereziki
jai- eta aisialdi-giroetan gertatzen direnak Lan horiek, toki-erakundeekin eta GKEekin lankidetzan,
34.000 gazte hartzaile izan dituzte (2015eko datuak, informazioa eskuragarri dugun urte bakarrekoak).

 Azkenik, prebentzio selektiboko eta adieraziko programak nabarmendu behar dira. Herritar talde zehatz
batzuei zuzendutako programak abian jartzea; hau da, adikzio-arazoak sor ditzaketen arrisku-faktoreen
mende daudenei edo dagoeneko droga-kontsumoa eta beste jokabide arazotsuak agertzen dituzten
pertsonei. 2014 eta 2016 urteetarako diren datuen arabera, 17.000 onuradun batez beste.

 GIB/hiesa, sexu-transmisiozko infekzioak eta nahi gabeko haurdunaldiak.
 GIB/hiesa, sexu-transmisiozko infekzioak eta nahi gabeko haurdunaldiak prebenitzera bideratutako

jarduerak, besteak beste, eskolatutako nerabeekin egindakoak, ikasgeletan esku hartuta: 100
ikastetxek baino gehiagok parte hartu dute urtero programa honetan, eta batez beste 7.000 gida
banatu dituzte 6.000 neraberen artean (azken datu horiek 2016koak dira).

 Nerabeekin esku-hartze komunitarioa izateko programak. Sexu-heziketari buruzko jarduerak nerabeen
artean hainbat udalerritan (ekimen honetan bakarrik daukagu onuradunei buruzko informazioa planak
indarrean iraun duen 3 urteetan, nahiz eta haren ordezkagarritasuna apala izan egikaritutako
aurrekontuari dagokionez: % 0,7). Guztira 1.000 gazte baino gehiago erregistratu dira jarduera horren
onuradun gisa.



Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planaren (2014-2016) emaitzen ebaluazioa | 

75 

 Esparru honetan badira jarduera gehiago ere, nahiz eta informaziorik izan ez; esaterako, xiringak
trukatzeko programa, farmazietan hiesaren kontrako kita banatzea, hiesaren kontrako elkarteak eta
espetxeak.

 Sustatu beharreko jarreren artean, jarduera fisikoa indartzea nabarmentzen da.
 Batez ere Mugiment ekimenari erreferentzia eginda jarduera fisikoa sustatzeko. Osasun Sailak,

Hezkuntza Sailak eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak elkarren artean sustatua da, eta hainbat
estrategiaren bidez lantzen du (2014ko osasun-planaren ebaluazioaren arabera).

III. Gazte Planak berariaz aipatzen du Mugisare programa, eta adierazten du 11 udalerrik parte
hartu zutela 2015ean ekimen horretan, eta 6 udalerrik 2016an; halaber, Mugibili programa ere
aipatzen du. 2015eko osasun-planaren ebaluazioko datuak hartuta, 95 udalek jaso zituzten diru-
laguntzak eta 115 proiektu babestu zituzten Mugibilirekin lotutako estrategia horretan.

 Beste prebentzio-esparru batzuk

 Jarduera jakin batera bideratutako lehendabiziko aurrekontu-partida guztira 3.583.074 eurokoa da,
hau da, helburu horretarako guztira egikaritutako aurrekontuaren % 72, eta 12 eta 16 urteko
82.691 nerabe tetano-difteriaren (Td) eta giza papilomaren birusaren kontra txertatzeko baliatu
da.

 Datu konkreturik ez badugu ere, elikadurako jokabide-nahasmenduak prebenitzera bideratutako
ahaleginak ere nabarmendu behar ditugu, baita substantzien adikziotik eratorritako arazoak
dituzten gazteen asistentzia ere.

Efikaziaren balioespena  

Alde horretan jasotako informazio oso gutxi daukagula jakinda, ezin dezakegu egin balioespen bat aurreikusitako 
neurrien efikaziaren inguruan. Hala ere, landutako alderdi nagusiekin lotutako adierazle oroko nagusiak berrikusita, 
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Kanpaina horien helburua oraindik ere gidatzen hasi gabe dauden pertsonen artean bideko arriskuei buruzko 
kontzientzia piztea eta prebentzioa bultzatzea izan da, «Gerta dakizuke» eta «Road show» ekintzen bidez, baita 
«Norabide guztiak» foro-teatroaren bidez ere. Guztira, 746 saio egin dira 2014 eta 2016 artean. 

Bestetik, Emakundek ere egin ditu bide-hezkuntzari, hilkortasun-tasa prebenitzeari eta identitate maskulinoak 
eraikitzeari buruzko ikastaroak, Gizonduz programako sentsibilizazio- eta hezkuntza-jardueren barruan: 25 
ikastaro, 249 ordu eta 458 parte-hartzaile erregistratu dira 2015 eta 2016 artean.  

Efikaziaren balioespena  

Ekimen hauetako onuradunen satisfazio-maila handia da, bai zirkulazio-kanpainen kasuan, bai bide-hezkuntzari, 
hilkortasun-tasa prebenitzeari eta identitate maskulinoak eraikitzeari buruzko ikastaroetan, guztia ere Emakundek 
sustatutako Gizonduz programaren sentsibilizazio- eta trebakuntza-jardueretan.  
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gainean % 92ko desbideratze apala izan du. 

 

Estalduraren balioespena 

Zazpi jarduera garatu dira gazteak genero-indarkeriaren inguruan sentsibilizatzearekin lotuta, lehen mailako 
gizarte-arazo den aldetik. Nahiz eta eskura dugun informazioak ez duen uzten estalduraren ebaluazio osoa egiten 
(jardueren % 42ren inguruko informazioa baino ez daukagu), informazio horren arabera, guztira 4.582 onuradun 
kontabilizatu dira, gazteak, emakumeen elkarteak eta komunikabide eta publizitate-agentziak kontuan hartuta. 

 Emakumeei eragindako indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunaren (azaroak 25) esparruan egindako 
Beldur Barik kanpainak guztira 12 eta 26 urte bitarteko 5.713 nerabe eta gazte kontabilizatu ditu. Ekimen 
horren bitartez, hausnarketa- eta eztabaida-prozesuak sustatu nahi dira gazteen artean, emakumeen 
kontrako indarkeria prebenitzeko (indarkeria sexistaren aurpegi desberdinak identifikatzea, gazteekin 
batera portaera eta jarrera indibidual zein kolektibo egokiak eraldatzea eta sortzea emakumeen kontrako 
desberdintasunak gainditzeko, eta emakumeen kontrako indarkeria mota oro prebenitzea).  
 

 Bestetik, nabarmentzekoa da, era berean, komunikabideetan eta publizitatean mezu sexistak 
identifikatzeko eta amaitzeko erreminta bat prestatu izana, baita batzorde bat sortzea ere, publizitate eta 
komunikazio sexisten inguruko kexak eta salaketak bidaltzeko eta jasotzeko. Hartara, Publizitate eta 
komunikazio ez-sexistarako kode deontologikoa eta autoerregulaziokoa prestatu eta zabaldu da. Ekimen 
horren bidez, 400 emakume-elkarterengana eta 100 komunikabide eta publizitate-agentziarengana heldu 
da mezua, titulartasun publikokoak edo pribatukoak, EAEn jarduten dutenak.  

Efikaziaren balioespena  

Ez daukagu informazio espezifikorik, hartutako neurrien efikazia balioesteko aukera ematen duenik. Nolanahi ere, 
esan dezakegu partaidetza handia izan dutela hainbat ekintzak. Horren adibide da Euskal gizonen eskutitza, 
berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren aurka, 2017ko abenduan 10.300 sinatzaile zituena.  
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Planaren indarraldian 34 izan dira, eta haien helburua toki-erakundeek egiten dituzten esku-hartze sozialak 
eta ekimenak babestea da.  

Efikaziaren balioespena  

Ez daukagu informazio espezifikorik, hartutako neurrien efikazia osorik balioesteko aukera ematen duenik. 
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 Gazteen ekimena handitzea eta sustatzea, hala banakakoa nola taldekakoa.
 Aisiazko jardueretan euskararen erabilera sustatzea.

Erronka estrategiko horietatik abiatuta, Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planak guztira 5 helburu 
estrategiko, 16 esku-hartze lerro eta 35 ekintza prestatu ditu, euskal gazteek aisiaren alorrean 
dituzten premiei erantzuna eskaintzeko xedearekin.  

Ondoren, aisiaren alorrerako marko estrategikoa jasoko dugu. 

2. ARDATZA.‐ BIZI‐KALITATEA ETA GIZARTE‐KOHESIOA

7. arloa. Aisia

7.1.‐ Gazteen artean kirola egitea sustatzea, maila guztietan, arreta berezia jarriz oinarriko kirolari, 
sozializatzeko tresna gisa eta aisialdi osasungarrirako modu gisa. 

7.1.1.‐ Txiki‐txikitatik kirolaniztasuna sustatzea, diziplina anitzeko eskaintza garatuz. 
7.1.2.‐ Gazteek aisialdia eta astialdia aprobetxatzeko kirola egitea sustatzea, ohitura kaltegarriagoen ordezko 

aukera gisa, batik bat emakume gazteengan jarriz arreta. 
7.1.3.‐ Kirolaren bitartez gizartean balioak ezartzeko bide ematea, kirol‐erakundeen, kluben, kiroleko 

profesionalen eta hedabideetako profesionalen arteko hezkuntza‐prozesuak antolatuz, nahita eta jakinaren gainean. 
7.2.‐ Gazteen astialdirako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen eskaintza zabaldu eta hobetzea. 

7.2.1.‐ Toki‐erakundeei laguntzak ematea aisialdi alternatiboko jarduerak antolatzeko, baita gazteek erabiltzeko 
ekipamenduak hobetzeko ere. 

7.2.2.‐ Animazio soziokulturalaren arloko bitartekariak prestatzea. 
7.2.3.‐ Ikus‐entzunezkoekin, informatikarekin eta teknologia berriekin lotutako aisialdi‐programa publikoak 

egitea. 
7.2.4.‐ Lehendik ere bazeuden ekipamenduen erabilera optimizatzea eta kultura‐ eta kirol‐ekipamenduaren 

alorreko premia berriak identifikatzea, genero‐ikuspegiak kontuan harturik. 
7.3.‐ Gazteen ekimena handitzea eta sustatzea, hala banakakoa nola taldekakoa. 

7.3.1.‐ Euskal udalerrietako aisialdiaren egoera aztertzea eta aisialdiko ikuspegi berriak zehaztea. 

7.3.2.‐ Asoziazionismoa sustatzea. 
7.3.3.‐ Gazteen, gazte kolektiboen eta administrazioaren arteko elkarrizketa‐ eta kudeaketa‐guneak ezagutzea, 

indartzea eta ezartzea. 

7.3.5.‐ Parte hartzeko modu berriak sustatzea eta ezagutzea. 

7.3.6.‐ Gazteek tokiko mailan parte har dezatela sustatzea. 
7.3.7.‐ Gazteen boluntariotza‐programak garatzea hainbat alorretan: larrialdiak, immigrazioa, gizartea, 

hezkuntza, ingurumena, eta gizonek boluntariotza‐programa horietan parte har dezatela sustatzea. 
7.4.‐ Aisiazko jardueretan euskararen erabilera sustatzea. 

7.4.1.‐ Euskararen Aholku Batzordeak proposatutako estrategia‐ildoak garatzea. 

Honako grafiko honetan erakusten den moduan, eta modu oso esanguratsuan, aisiaren arloaren barruan 7.3 
helburuak dauka jardueren proportzio handiena (% 60), eta horiek guztiak gazteen ekimena handitzea eta 
sustatzea izan dute helburu, hala banakakoa nola taldekakoa. Bigarren tokian, 7.2 helburuak (gazteen astialdirako 
jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen eskaintza zabaldu eta hobetzea) hartu ditu aisiaren arloan antolatutako 
jardueren % 23. 
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7.4. helburua. - Aisiako jardueretan euskararen erabilera sustatzea. 

Ildo estrategikoen xehetasuna. 

7.4.1.‐ Euskararen Aholku Batzordeak proposatutako estrategia‐ildoak garatzea.
 

 

Aurrekontu-dedikazioaren balioespena 

7.4 helbururako (aisiako jardueretan euskararen erabilera sustatzea) egikaritutako aurrekontu-dedikazioari 
dagokionez, helburu horrek ez du izan aurrekonturik programatuta; izan ere, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak 
hartu du bere gain, hura arduratzen baita helburu horren barruko jarduera bakarraz. 

Estalduraren balioespena 

Helburu hori osatzen duen jarduera nagusia honela mamitzen da: programak edo jarduerak egitean euskararen 
erabilera kontuan izatea eta balioestea gazteriaren alorrean diru-laguntzak ematerakoan. Hartara, guztira 206 
gazte-elkartetara iritsi da, eta haietan garatutako jardueretan euskara sustatzea lortu da. 

Efikaziaren balioespena  

Ez dago efikaziari buruzko balioespena egiteko behar beste informazio ekimen honetarako.   
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 Agenda 21 proiektua (Eskolako Agenda 21 proiektua) unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-zentroetara
bideratuta dago, eta Hezkuntza Sailarekin batera mamitzen da. Alde horretatik, 2016an 471 ikastetxek
baliatu dute esandako programa hori.

 Gazte Txartela da Europarako homologatutako gazte-txartel bakarra, European Youth Card Association
(EYCA) elkarteak emana baita. Hori dela eta, Gazte Txartela daukaten gazteek, eskaintzen dituen
abantailez gozatzeaz gain, beste autonomia-erkidego batzuetako txartelen abantailez ere baliatu ahal
izango dute, baita EYCArekin bat egindako Europako 38 herrialdeek eskainitakoez ere.

Alde horretatik, ondasun eta zerbitzu soziokulturalak eta komertzialak gazteen esku ipintzeko abantailak 
zabaltzeko eta hobetzeko xedez, ahaleginak egin dira Gazte Txartela gehiago erabil dadin euskal gazteen 
artean; hala, 2014an 31.252 erabiltzaile izatetik 2016an 41.688 izatera igaro da; hau da, % 34ko 
hazkundea izan du txartel horren abantailak baliatzen dituen kolektiboak. Hazkunde horrekin batera izan 
dira, era berean, zerbitzuan eskainitako hobekuntzak, hala nola mugikorretarako aplikazio bat eskura 
ipintzea edota lankidetza kopurua handitzea (8 guztira 2016an), baita zabaltzeko kanalak hobetzea ere 
(unibertsitateko aldizkaria, sare sozialak eta abar).  

 Prestakuntza izan da alderdirik garrantzitsuenetako bat, euskal gazteek euren kontsumo-erabakiak modu
arrazionalean eta jasangarrian hartu ahal izan ditzaten. Horretarako, garrantzi berezia izan du
Kontsumobidek abiarazitako trebakuntzako ekintza publikoak, hainbat trebakuntza-tailer eskaini baititu
alor desberdinetan (etiketatzea, erosketak eta zerbitzuak, kontsumitzaileen eskubideak eta betebeharrak,
segurtasuna, finantza-zerbitzuak eta elikadura, jasangarritasuna, teknologia berriak eta publizitatea).
Kontsumobide herritar guztiei oro har zuzendu bazaie ere13, gazteen kolektiboak lehentasuna izan du eta
estrategikoa da haren jardunean; hala, ekintza espezifikoak ipini ditu martxan ikasleen kolektiboari
zuzenduta (lehen mailako hezkuntzatik bigarren mailako lehen ziklora arte), ikastetxeek eurek eskatuta.

Hala, hiru urtean zehar 39.20014 ikaslek parte hartu dute Kontsumobidek urtean batez beste antolatutako
1.600 ekintza ingurutan:  Ikasleen % 58k etiketatzeari, erosketa eta zerbitzuei, kontsumitzaileen
betebeharrei eta eskubideei, segurtasun eta finantza-zerbitzuei eta elikadurari buruzko prestakuntza-
jardueretan parte hartu du; % 22k jasangarritasun-tailerretan (hondakinak, baliabide naturalak, kontsumo
arduratsua), % 11k teknologia berrien tailerretan (merkataritza elektronikoa, Internet mugikorrean,
gazteak eta nabigazio segurua), eta % 9k, azkenik, publizitatearen alorreko tailerretan eta jardunaldietan.

 Azkenik, sentsibilizazio-lanak ikuspegi globalagoarekin egiteko lanei dagokienez, nabarmentzekoak dira
araudiaren alorrean egindako lanak (enpresen eta joko-lokalen publizitatea arautzen duen dekretua
izapidetzea), kontrolaren alorrean egindakoak (150 kontrol baino gehiago adingabeei, joko-lokaletan) eta
kanpainen garapen espezifikoa (joko arduratsuari eta adingabeei jokoa legez galarazteari buruzko
sentsibilizazio- eta informazio-kanpainak komunikabideetan).

Testuinguru horretan, joko arduratsuari buruz gazteei zuzendutako bideo-joko baten garapena aipatu
behar da, Jovoker, baita unitate didaktiko bat ere, hezkuntza-ikuspegia duena eta 13 eta 22 urte bitarteko
gazteak sentsibilizatu nahi dituena, nahiz eta jokalari kopurua oraindik apala izan urte horietan.

13 Ez daukagu informaziorik Kontsumobidek martxan ipinitako trebakuntza-tailerren aurrekontuei buruz.  

14 Ez dago daturik 2016rako.  
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Efikaziaren balioespena  

Ez daukagu informazio espezifikorik, hartutako neurrien efikazia balioesteko aukera ematen duenik. Nolanahi ere, 
esan dezakegu, satisfazio-maila neurtu den ekimenetan, Kontsumobideren tailerretako eta ikastaroetako parte-
hartzaileen satisfazio-maila 8,3 puntu izan dela 10etik; datu hori bera erakusten dute, era berean, Gazte 
Txarteleko erabiltzaileek ere.  

Planaren ostean sortutako bi helburuei dagokienez.  
8.2 helburua.- Aisiako jardueretan euskararen erabilera sustatzea (jarduera bakarra eduki du lotuta, jokoaren 
dekretua). 
8.3 helburua.- Gazteen ekimena handitzea eta sustatzea, hala banakakoa nola taldekakoa (jasangarritasun-
tailerrak eta Agenda 21 edota Ingurugela programak izan ditu lotutako jarduera gisa). 

Ekimen espezifikorik definitu ez denez, eta horren tokian 8.1 helburuan bildutako ekintzak kontuan hartu direnez, 
helburu berri horiei ekarpena egiten dieten jarduera gisa, ez dago zabaltze analitikoa egin beharrik; izan ere, 
ekintza horiek bilduta daude 8.1 helbururako egindako aurrekontu-analisian eta gainerakoetan. 
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Estalduraren balioespena 

Eskura dugun informazioarekin, ia 500.000 onuradun kontabilizatu dira mugikortasunaren arloan; dena den, ezin 
da identifikatu zer proportzio ote dagokion gazteen kolektiboari, esandako arloko ekimenen onuradun kopuruak 
banatzeko garaian.  

 9.1.1 esku-hartze lerroaren barruan (gazteen mugikortasun-premiekin bat datorren garraio-sare publikoa
sustatzea), garraio publikoko sareari buruzko informazioa sustatzera bideratutako ekimen bat dago
Moveuskadi15 atarian. Webgune horrek herritar guztien konplizitatea eta ohitura-aldaketak bilatzen ditu
Guztira 33.437 erabiltzaile erregistratu dira plana egikaritu den hiru urteetan. Zenbateko horretan
populazioa oro har hartzen da, eta, nahiz eta ez dagoen hor bildutako gazteei buruzko datu zehatza
banakatzerik, pentsa dezakegu gazteen ehunekoa handia dela, kolektibo horrek garraio publikoa
erabiltzeko eta aplikazio mota hori baliatzeko joera gero eta handiagoa duela ikusita.

Bestetik, aurrez aipatu dugun moduan, lerro horren barruan foku orokorra duen ekintza bat topatu dugu:
MUGA-BAT-BARIK garraio-txartelen programa. Oro har, hiru helburu nagusiri erantzuteko lan egin du:

o garraio publikoaren alde lan egitea, hiru lurraldeetan Mugi-Bat-Barik txartelak erabiltzeko modua
eginda;

o txartel desberdinen arteko interoperagarritasuna sustatzea;
o Euskadiko Garraio Agintaritzan koordinatzea.

 Bestalde, 9.1.2 esku-hartze lerroari dagokionez (oinezkoen mugikortasuna eta bizikletaren erabilera
ahalbidetzeko eta errazteko azpiegiturak sortzea eta/edo egokitzea) ekimen bakarra biltzen du: bidegorri-
sareei, bizikleta-bideei eta bizikletak alokatzeko guneei buruzko informazioa optimizatzea eta sustatzea
Moveuskadi.com atariaren bidez eta bidegorrien gida-planaren segimenduaren bidez. Nahiz eta Moveuskadi
atarian bizikletekin zuzenean lotutako bisitei buruzko datuak ez dauden jasota, aurreko jardueran aipatzen
genuenez, orriak partaidetza-maila handiak erregistratu ditu.

Efikaziaren balioespena  

Moveuskadi atariarekin bereziki lotuta, esan dezakegu intereseko ekimen hori berrikusten ari direla, gazteen artean 
erabiltzea eta zabaltzea sustatzeko. 

Oro har, nabarmentzekoa da azken urteetan garraiobide jasangarrien eguneroko erabilera hazi izana, bai bizikleta, 
bai garraio publikoa (2012an % 9,6tik 2016an % 13,4ra igaro zen). 

9.2 helburua.- Bestelako mugikortasun-ereduen erabilera bultzatzea, garraio pribatu motordunaren 
ordez, sentsibilizatuz eta kontzientzia harraraziz. 

Ildo estrategikoen xehetasuna. 

15 http://www.moveuskadi.euskadi.eus/aa31-home/es/aa27aModuloWar/info 
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9.2.1 esku-hartze lerroari dagozkion ekintzen efikaziari dagokionez, eskura dugun informazioaren arabera, ezin 
dugu balioespenik egin banakatu ahal izateko zenbat gaztek baliatu duten populazio guztiaren artetik. Dena dela, 
Moveuskadi atarian erregistratuko jarduera-mailaren arabera, 6.800 bidaia partekatu egin dira 2014 eta 2016 
artean; horrek esan nahi du batez beste 4 pertsona izan direla bidaiako. 
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4. Gomendioak  

 

Kapitulu hau hiru esparru kontuan hartuta egituratu da, eta haiekin lotutako gomendioak prestatu dira.  
1.- Planaren egiturarekin berarekin lotutako gomendioak. 
2.- Sistematikarekin eta segimendua egiteko informazioa biltzeko metodoarekin lotutako gomendioak. 
3.- Esku hartzeko arloei buruzko gomendioak. 

Planaren egiturarekin berarekin lotutako gomendioak 

Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planaren ezaugarrien artean, helburu eta esku-hartze lerro estrategiko ugari 
zabaltzen dituela nabarmendu behar da, eta horiek oinarri hartuta egituratzen dira aurreikusten dituen ekintza 
ugariak. Zabalera horren bidez, 2014 eta 2016 bitartean Jaurlaritzak gazteen kolektiboarekin lotuta burututako 
guztia bil daiteke. Dena dela, aurreikusitako jardueren hetereogeneotasunak eta garrantzi-maila desberdinek zera 
eragiten dute, praktikan lausotu egiten dela izaera operatiboko jardueren multzoaren arteko ekintza estrategikoa, 
horiek baitira planeko ekintza guztien artetik gehiengoa. 

Bestetik, Jaurlaritzak gazteen alorrean bideratutako jardun osoa egitura estrategiko baten barruan biltzeko eta 
bateratzeko ahaleginaren ondorioz, ekintza batzuk modu behartu samarrean biltzen dira helburu edo esku-hartze 
lerroetan; zehazki, kasu askotan, jarduteko estrategikoak ez direnekin lotuta. 

Alde horretatik, aldi estrategiko berri bati begira hobetzeko proposamenak gazteen alorrean sail 
bakoitzak garatu beharreko jarduna sinplifikatzea eta lehenestea eskatzen du; hala, etorkizuneko 
planaren enuntziatuak gazteen kolektiborako lehentasunezko erronkak eta jarduerak esandako erronka horiei 
erantzutera bideratuta egongo dira.  

Edonola ere, Eusko Jaurlaritzak gazteen kolektiborako egikaritutako jardun osoa urtez urte jasota edukitzea 
informazio oso baliagarria da, eta ezin daiteke galdu; hori dela eta, gazteentzako plan estrategikoaz aparte, 
jardueren katalogo bat prestatzea gomendatzen dugu, balio eta bizitza propioa izango dituen 
erreminta gisa. 

Jardueren definizio propio gisa eta edozer erremintatan jasotzen eta aztertzen direla ere, gomendio espezifiko bat 
egin beharra dago: jarduerek euren definizioari eutsi behar diote, baldin eta urteetan zehar jarraitzen 
badute. Ebaluatzeko planean, ezinbestekoa izan da normalizazio bat egitea datu-basean, planaren horizontean 
garatutako ekintza guztiak aztertu ahal izateko. Arrazoizkoa da urtero planteatzen diren helburuak aldatzea, baina 
jardueren definizioak ez lirateke aldatu behar, batik bat beren horretan jarraitzen badute.  

Sistematikarekin eta segimendua egiteko informazioa biltzeko metodoarekin 
lotutako gomendioak 

Informazioa jasotzea erabakigarria da gazte-planaren emaitzen segimendua eta ebaluazioa egokiro egin ahal 
izateko, ezarritako helburuekin alderatu eta horren arabera erabakiak hartu ahal izateko, eta, finean, lortzen ari 
garen emaitzei buruzko kontrol egokia egiteko.  

¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento. 2016| ¡Error! Utilice la ficha Inicio para aplicar 

Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. 
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Alde horretatik, orain arte ezarritako sistematikak hainbat hobetzeko alderdi ageri ditu, honako lerro hauetan 
azalduko dugun moduan. 

 Ezinbestekoa da jarduera bakoitza garatuta lortu nahi ditugun helburuen hasierako definizio
egoki bat edukitzea. III. Gazte Planak hainbat jarduera biltzen ditu, eta haietan ez daude argiro
definituta jarduera horiek ebaluatzeko adierazleak, ez dituzte aldez aurretik beteta eduki beharreko
helburuak zehazten edota ez daude behar beste lotuta ekintza bakoitzaren helburu zehatzarekin. Hori dela
eta, ezinbestekoa litzateke ekintzak pare bat irizpide garbirekin definitzea haiek garatuta lortu beharreko
helburuei dagokienez, eta, ondoren, haiek neurtzeko adierazlerik onenak identifikatzea.

 Adierazleei eurei dagokienez, berriz, gutxienez bi ezaugarri bete behar dituzte: emaitzak balioestea eta
modu homogeneo eta etengabean jasotzea. Ebaluazio zorrotz bat egiteko, ezinbesteko oinarria da irizpide
berak erabilita kalkulatutako adierazleak izatea, iturri garrantzitsuetatik hartutako informazioarekin eta
datuak jasotzen eta kalkulatzen etenik izan gabe. Hori dela eta, definitutako adierazleen kalitatea
hobetzea gomendatzen dugu, eta definizio horiek arduradunek partekatu eta beren gai har ditzatela,
ondoren kalkuluak eta datu-hornidura Gazteria Zuzendaritzari helarazteko.

 Zehazki, aurrekontuen informazioan biltzen diren adierazleekin loturik, programatutakoa eta
egikaritutakoa jasotzeko irizpide argiak ezarri behar dira urte bateko baino gehiagoko jarduerak
direnean; izan ere, datuak zuzen ez hartzeak ondorio okerrak eragin ditzake.

 Plana diseinatu ostean adierazleak aldatzeko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik
jakinaraztea eta horri buruzko adostasuna izatea. Ez dugu ahaztu behar plan estrategiko bat bizirik
dagoen erreminta dela, eta funtzionamendu malgua izan behar duela, justifikatutako aldaketetara egokitu
ahal izateko; edonola ere, egia da, halaber, aldaketa horiek segimendu-metodologia bati jarraituta egin
behar direla, kasu horietan nola jokatu behar den definituta. Urteetan izandako jarduera baterako
adierazleak aldatzeak, ordezkatzeak edota kentzeak kalte baino ez dio egingo ebaluazio orokorrari.

 Gazte-planean bildutako jardueretan ardura duten sailen arteko koordinazioa eta lankidetza
bereziki funtsezkoak dira. Gazte Planak transbertsalitate-osagai handia du; hori dela eta, batzorde edo
tankerako figuraren bat ezartzea gomendatzen da, lankidetza hori hobetzeko, beharrezko informazioa
emateko, hobekuntzak eta arazoak identifikatzeko, neurketa-mekanismo berriak proposatzeko edota
jardueretako sinergiak aprobetxatzeko, besteak beste.

 Azkenik, bada hobetzeko eremu nabarmen bat Gazte Planaren egungo datu-baserako datuak
biltzeko, komunikatzeko eta elikatzeko sistematikarekin lotuta. Gaur egun daukagun erremintak
(Microsoft Access-eko datu-basea) ez ditu asetzen beharrezko funtzionalitate-bermeak, zaharkituta dago
eta berritzeko premiarekin. Analisi espezifiko bat egitearen kalterik gabe, erreminta horrek eboluzionatu
beharra dauka, eta jarduera bakoitzaren informazioa zuzenean erregistratzeko aukera eskaini behar zaie
jardueron arduradunei. Egungo sistema ez da efizientea eta ez du laguntzen informazio osoa eta
beharrezkoa biltzen, segimendu eta ebaluazio optimoak egin ahal izateko.

Esku hartzeko arloei buruzko gomendioak 

Hezkuntzaren arloa 

Pertsonen bizialdiko etapak barne hartzen dituen etengabeko prozesua da hezkuntza. Haren helburua gizakiaren 
gaitasunen garapen gorena lortzea da dimentsio guztietan, banako subjektua eta pertsona aktiboa dela eta 
garapen sozialarekin eta ingurumenaren garapen jasangarriaren garapenarekin konprometituta dagoela aintzat 
hartuta. Haren funtzioa ezagutzak eta trebetasunak transmititzea baino gehiago da. Jarreren eraldaketa biltzen du, 
batez ere, gazteen artean; balioak transmititzeko eta konpartitzeko kanala da, eta indar integratzaile izugarria. 
Ikasleei etorkizuneko karrera profesionaletarako prestakuntza emateaz gain, gizartean erabat garatu ahal izateko 
tresnak ematen dizkie. Horregatik, gizarte gero eta aurreratuagoa eduki nahi bada, beharrezkoa da, era berean, 
hezkuntza-sistema aurreratua edukitzea.  
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Inolako zalantzarik gabe, ikasketak eta emaitza akademikoak ezin ukatuzko alderdi oinarrizkoa eta erabakigarria 
dira gazte batek lan-munduan izango dituen aukeren aurrean. Euskadiko hezkuntza-sistemaren gaurkotasunari 
dagokionez, 2015ean Pisa Txosteneko emaitzarik kaskarrenak jaso genituen (483/600), 2003an txostena egiten 
hasi zirenetik. Azterlan horrek 15 urteko ikasleen errendimenduaren analisia egiten du, hiru urtetik behin hainbat 
herrialdeetan egiten diren azterketa estandarizatu batzuetatik abiatuta. Helburua zera da, hiru gaitasun-arlo modu 
objektiboan neurtzea: irakurmena, matematikak eta natura-zientziak.  

Bestalde, 18 eta 24 urte bitarteko gazteen eskola-uztearen tasari erreparatuta, urtez urte beheraka jarraitzen du, 
eta bigarren hezkuntzako graduatze-tasak egonkor jarraitzen du. Azken hamar urteetan graduatze-tasak % 80 
inguruan jarraitu du; 2014an izan zuen maximoa, 20 eta 24 urte bitarteko gazteen % 85,8 graduatu baitziren 
orduan. 

Bestetik, goi-mailako hezkuntzari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Komunitatea 
Espainia osotik ondoen prestatutako gazteak edukitzeagatik nabarmentzen da. Hala, unibertsitate-ikasketak eta 
goi-mailako heziketa-zikloak, 30 eta 34 urte bitartekoen kasuan, % 37,8k egiten zituen 2006an, eta 2014an 
% 47,5ek. Hala, ehuneko hori Europar Batasunekoaren goitik ipini da (% 37,9) baita Espainiako batez bestekotik 
ere (% 42,3).  

Emakumeen eta gizonen artean ikasketak aukeratzeko aldeei dagokienez, berriz, nabarmendu behar dugu 
esanguratsua dela ikasketa-mailei erreparatzen baldin badiegu. Gizonezkoek joera handiago dute ikasketa 
profesionalak egiteko emakumeek baino; goi-mailako ikasketetan, ordea, kontrakoa gertatzen da, izan ere, 20 eta 
29 urte bitarteko emakumeen % 47k baitituzte ikasketa horiek, eta gizonen % 30,8k.  

Era berean, nabarmentzekoa da EAEn zientzietan, matematiketan edo teknologian titulazio tertziarioa duten 20 eta 
29 urte bitarteko gazteen ehunekoa: mila pertsonatik 27,2 lagunek dute halakoren bat. Portzentaje hori oso goitik 
dago Estatuko batezbestekotik (11,2) eta EBko 28 herrialdeetatik ere (13,4). Zientzia horietako graduatze-tasa 
handienak goi-mailako lanbide-heziketako irakaskuntzarekin lotuta daude. Datu horiek ikusita, Irakas Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak ondorioztatzen du ezinbestekoa dela ikerketa gehiago indartzea. Gainera, alde 
horretatik eta irakasgai horien arten diren genero-alde handiak kontuan izanda (gizonezkoen tasa % 38 baita eta 
emakumeena, berriz, % 16), Europar Batasunak genero-eten hori murrizteko lan egiteko helburua ezarri du. 

Euskararen ezagutzari dagokionez, bost euskal gaztetatik lauk menderatzen dute euskara, eta atzerriko gainerako 
hizkuntzei dagokienez, berriz, EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 48,3k dio «oso ondo» edo «nahiko ondo» 
konpontzen dela. Amaitzeko, azken urteotan atzerritik etorritako populazioa handitu egin da gure gizartean, eta 
horrek ere isla izan du gure hezkuntza-sisteman; hala, erronka berriak planteatu dira horrekin loturik, horien 
artean nagusia, kulturartekotasuna.  

Egoera hori oinarri hartuta, ondoren jasotzen ditugun gomendioak egokitzat jotzen ditugu. 

• Gizarte‐desberdintasunen efektua murriztea hezkuntza‐sisteman.
• Euskararen presentzia sustatzea eta indartzea gazteen artean hezkuntzaren esparruan.
• Balioetan oinarritutako prestakuntza mantentzea eta garatzea, gaztetatik hasita.
• Bokazioan gaztetatik sustatzea, batez ere teknologiarekin eta ikerketarekin lotutakoak.

Enpleguaren arloa 

Gazteak lan-merkatura sartzea erabakigarria da etorkizuna duen gizarte bat eraikitzeko, integrazioa errazteko eta 
egonkortasuna eskaintzeko bizitza-proiektu profesionalei zein pertsonalei heldu ahal izateko:  ordaindutako 
enplegu bat nahitaezko baldintza da bitarteko ekonomikoak izateko eta, hala, gazteek emantzipazioa planteatzeko, 
euren bizitza-proiektu independenteari eta helduari ekin ahal izan diezaioten. 
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Alabaina, gazteen langabezia-tasa, nahiz eta apur bat murriztu den 2014-2016 aldian, oso maila handietan dago 
(% 23,7). Hori dela eta, gazteen enplegua sustatzera bideratutako neurriak indartzen lan handia egiten jarraitu 
beharko da, datozen urteetako ekintza publikoan.    

Aldi berean, gazteen arteko behin-behinekotasunak soldatapeko euskal gazteen erdiari baino gehiagori eragiten 
dio, eta populazio osoaren behin-behinekotasunaren tasaren bikoitza baino handiagoa da (2014an % 56,8 zen 
gazteen artean, eta % 24 populazio osoaren artean, 2017an argitaratutako gazte-diagnostikoko datuen arabera). 
Hori dela eta, lan-prekarietatea murriztera bideratutako neurriak hartu beharko lirateke.  Testuinguru horretan, 
euskal gazteen batez besteko soldatari dagokionez, hilean 1.000 euro ingurukoa da; zehazki, 996 euro. Zenbateko 
horrek ez du aldaketa handirik izan azkeneko urteetan; izan ere, 2011n 30 urtetik beherako gazteen batez besteko 
soldata 998 euro zen, 2013an 966 euro izan zen, eta 2015ean, berriz, 996 euro. Horri gaineratuta, nabarmendu da 
azken urteetan gizonezkoen batez besteko soldata handitu egin dela, eta emakumezkoena, berriz, murriztu; 
horren arrazoia, partzialki, lanaldi murriztuak emakumeen artean gehiago ugaritu izana da.  Hori dela eta, 
pizgarriak ematen jarraitu beharra dago emakumeek eta gizonek lan-merkatuan aukera-berdintasunez parte hartu 
dezaten.  

Hezkuntzaren mundua eta lan-mundua gerturatu izanak erakusten du bide efizientea dela gazteek lehendabiziko 
lan-esperientzia garaiz izan dezaten: hala, unibertsitatearen esparruan ere aukera desberdinak sustatzea eta 
trebakuntza duala indartzea garatu beharreko alderdia izango da datozen urteetan.  

Azkenik, 2015ean adierazi zen okupatutako gazteen % 6,1 autonomoak edo enpresariak zirela, eta norbere 
konturako lana gehiago dagoela zabalduta gizonen artean emakumeen artean baino. Gazteen ekintzailetza 
sustatzeak lehentasunezko esparru izaten jarraitzen du administrazio publikoentzat oro har eta Eusko 
Jaurlaritzarentzat bereziki; hori dela eta, gazteen ekintzailetza-jardueraren arloan sentsibilizatzeko eta garatzea 
bultzatzeko programek presente egoten jarraitu beharko dute, baldin eta EAEko gazteen kolektiboak gero eta 
gehiago ekitea lortu nahi baldin badugu. 

Etxebizitzaren arloa 

Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Plana Etxebizitzaren 2013-2016 aldirako Gida Planarekin batera egina da, eta bietan 
ere alokairu-araubidea sustatzeak biltzen ditu ekintza gehien; izan ere, alokairua ageri da aukerarik bideragarrien 
etxebizitza eskatzen duten pertsonen artean. Esku-hartze lerro estrategikoetako bat gazteen alokairua eta 
finantza-laguntza sustatuta etxebizitza eskuratzera bideratzen du. 

Testuinguru horretan, bizitegi-emantzipazioa da gaztarotik helduarora igarotzeko urrats erabakigarrietako bat. Hori 
dela eta, etxebizitza eskuratzea oinarrizkoa da gazteen emantzipaziora bideratutako politika publikoetan. Analisi 
estatistikoek erakutsi dutenez, Euskadiko biztanleen batez besteko emantzipazio-adina 29,9 urtekoa da, 15 eta 29 
urte bitarteko gazteek emantzipatzeko egokitzat jotzen duten adina baino ia sei urte gehiago. Hala, 18 eta 34 urte 
bitarteko kolektiboaren emantzipazio-tasa % 40,9 da (25 urte baino lehen Euskadiko gazteen % 5,5 emantzipatzen 
da; 25 eta 29 urte bitartean, % 39,5; eta 30 eta 34 urte bitartean, berriz, % 75,3). Egoera horren aurrean, 
gaineratu behar da emantzipatzeko traba nagusia etxebizitzaren prezio garestiak direla. Nahiz eta etxebizitza 
askearen salerosketa-neurriak murriztu diren azkeneko urteetan, alokairu askeko errenten batez besteko 
zenbatekoa gutxi aldatu da: 2007an 890 euro zen hilean, eta 2015ean, berriz, 872 euro.   

Gazteen artean emantzipatzeko den modurik zabalenari erreparatzen baldin badiogu, alokairuaren aldeko 
preferentzia ez da tankera horretan emantzipatutako gazteen bidez bakarrik adierazten, baizik eta oraindik ere 
gurasoekin bizi direnen artean ere bai, etorkizuneko emantzipazioan pentsatzean. Bestetik, Etxebiden etxebizitza 
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babestuaren eskatzaile gisa izena emanda dauden gazteen kopuruak behera egin du azken urteotan: 66.700 ziren 
2009an, eta 46.255, berriz, 2013an. 

Aurreko guztia kontuan hartuta, etorkizuneko proposamenak alokairua sustatu behar du lehentasunezko aukera 
gisa, alokairuko etxebizitza eskuratzeko bidea erraztuta, etxeen jabe diren norbanakoak eta entitateak 
sentsibilizatuta araubide horretan etxe kopuru handiagoa mobilizatzeko eta, finean, emaitza onak ematen ari diren 
programekin jarraituta, hala nola Bizigune eta ASAP.  

Bestalde, ezinbestekoa da lerro gehiago irekitzea ere, agian berritzaileagoak, gazteen kolektiboak etxebizitza 
eskuratzeko erreminta berriak bilatzeari dagokionez.  

 

Osasunaren arloa 

Osasuna ongizatearen osagai ezinbestekoa da eta, bizitzako lehen etapetan, lotura estua gordetzen du helduaroko 
bizitzaren osasunarekin. Funtsezkoa da, hortaz, gazteen artean ahalik eta osasun onena sustatzeko lanean 
jarraitzea, proposatutako esku-hartze eta ekintza guztietarako ekitatea bilatuta.  

Eusko Jaurlaritzaren 2013-2020 aldirako Osasun Planak osasungintza-politikaren ildo estrategiko nagusiak 
definitzen ditu, inplikatutako sektoreak herritarren osasun-beharrizan garrantzitsuenetara bideratu ahal izateko. 
Hala, bost esparrutan egituratuta, planak gazteen kolektiborako bereziki diseinatutako atala du. Haren bidez, 
haurtzaroan eta gaztaroan osasun-baldintzak eta -aukerak hobetzea bilatzen da, eta osasunarekin lotutako 
eskumenei heltzea, erabaki osasungarriak hartzeko. 

Eustatek 2007an egindako osasun-inkestatik hartutako datuen arabera, gazteek euren osasunari buruz oro har 
duten pertzepzioa «ona» da. Hala, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 79k dio osasun ona edo oso ona duela, eta 
% 17,1ek, berriz, bikaina. Alabaina, urteetan aurrera egin ahala osasunari buruzko pertzepzioak okerrera egiten du 
bi sexuetan, eta hainbat osasun-arazo detektatu dira, modu espezifikoan ez bada ere, modu esanguratsuan gazteei 
eragiten dietenak, hala nola adikzio-portaerak, haurren obesitatea, sexu-transmisiozko gaixotasunak edota 
elikadura-nahasmenduak. Gaixotasun horiei gehituta, arazo psikologikoak nabarmendu behar dira; izan ere, EAEko 
gazteen % 16k dio izan duela halakorik azken 12 hilabeteetan (esaterako, antsietatea, estresa, depresioa...). 

Bizitza-estiloarekin lotuta, bizitza aktibo samarra duten gazteak dira gehienak; hala, % 81ek diote bizimodu 
aktiboa dutela, eta % 18k baino ez bizimodu sedentarioa dutela. Ikerketa askok erakutsi duenez, 12 urtetik 
aurrera gazteen bizimoduan nolabaiteko inbertsioa gertatzen da; hala, oro har aktibo izatetik nagusiki pasibo 
izatera igarotzen dira hainbat arrazoi direla eta, hala nola denbora-falta, ondo pasatzeko sentsazioa murriztea eta 
abar. Badirudi datuek baieztatu egiten dutela kirola praktikatzea bertan behera uztearen errealitate hori. Hala, 15 
eta 19 urte bitarteko % 86k praktikatuko luke kirola, 20 eta 24 artekoetan % 80k, eta 25 eta 29 urte bitartean, 
berriz, % 79k. 

Egoera hori oinarri hartuta, ondoren jasotzen ditugun gomendioak egokitzat jotzen ditugu. 

 EAEko gazteen artean bizitza-ohitura eta -jokabide osasungarriak sustatzea, osasunaren arloko 
sustapenaren eta hezkuntzaren bidez. 

 Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzeko programei eustea eta haien sustapena egitea, eta, oro har, 
gazteen bizitza afektiboa eta emozionala lantzeko neurriak hartzea.   

 Gazteen arten elikadura osasungarria sustatzeko programak egitea hezkuntzaren alorrean, gehiegizko 
pisua eta haurren obesitatea saihesteko helburuz. 

 EAEko gazteen artean jarduera fisikoa sustatzea/indartzea. 
 EAEko adikzioei buruzko VII. planean aurreikusitako jarduera-ildoak eta programak garatzea. 
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Gizarte-ekintzaren arloa 

Aurreko ataletan ikusi eta aztertu dugun moduan, gizarte-ekintzak desberdintasunaren kontrako egoerak 
borrokatzeari egiten dio erreferentzia, baita hainbat eratako bitartekoak eskuratzeko desberdintasunak 
borrokatzeari ere. Hartara, gazteen egoera ekonomikoari erreparatuta, EAEko hamar gaztetatik ia hiru 
ekonomikoki independenteak dira euren familiekiko, eta modu esklusiboan edo partzialean euren edo bikotekideen 
diru-sarreretatik bizi dira; gainerako % 70en kasuan, berriz, familia da diru-sarrera ekonomikoen iturri nagusia edo 
ezinbesteko osagarria.  

Gazteen egoera ekonomikoari buruz hitz egitean sortzen den beste auzi garrantzitsu bat euren diru-
eskuragarritasunaren berri izatea da; hala, 16 eta 29 urte bitarteko pertsonentzat hilean 300 euro da. Populazio 
horren herenek, bestalde, 600 euro baino gehiago dituzte.   

Egoera horren aurrean ikusten dugunez, pobrezia-egoerak 15 eta 24 urte bitarteko gazteen % 5,6ri eragiten dio; 
25 eta 34 urte bitartekoen % 4,2ri, eta 25 urte baino gutxiagoko pertsona bat buru duen etxeen erdiak pobrezia-
arriskuan leudeke. Hala, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen % 2k diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen du; 
neurri hori nahikoa baliabide ez duten pertsona eta familien oinarrizko premiak asetzeko bideratua da.  

Bestetik, gizarte-ekintzaren arloak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren analisia ere jorratzen du, eta, 
horretarako, honako adierazle hauek ipintzen ditu aurrez aurre: etxeko lanen eta zainketen banaketa, enplegua 
eskuratzeko diren desberdintasunak eta, azkenik, genero-indarkeriako zifrak.  

Etxeko lanak banatzeari dagokionez, datuek erakusten dute etxeko lanen banaketa handiagoa ageri dela, 
berdintasunera iritsi gabe, seme-alabarik euren kargu ez den bitartean; familia handitzen den unean, emakumeek 
hartzen duten karga hori, aurrekoari gaineratuta. Bestetik, emakumeek eta gizonek betetzen dituzten lanpostuen 
kategorien arteko aldeak alde, lanean sexu-diskriminazioaren pertzepzioak zera erakutsi du, hamar gaztetatik seik 
pentsatzen dutela emakumea edo gizonezkoa izateak ez duela eragiten lanpostu bat eskuratzeko garaian. 

Azkenik, genero-indarkeriak eragin handia du euskal emakume gazteen artean, emakumeen kontrako indarkeria-
tasa Euskadin 7,3 baita 15 eta 29 urte bitarteko 1000 emakumetik, 2015eko datuen arabera. Hala, emakume 
gazteei dagozkien tasak handiagoak dira 29 urtetik gorakoei dagozkienak baino; horrek ez du esan nahi gazteek 
genero-indarkeria gehiago sufritzen dutenik, baizik eta emakume gazteek gehiago salatzen dutela egoera hori. 

Hori ikusita, honako gomendio hauek eskaintzen dira. 

• Bazterketa‐arriskuan dauden gazteentzako arreta‐programei eustea eta sustapena egitea.
• Aurrera  egitea  emakume  eta  gizon  gazteen  arteko  harremanetan  benetako  berdintasuna  lortzeko,  bai  eremu

pertsonalean, bai lanekoan.
• Gazteria genero‐indarkeriari buruz sentsibilizatzea, eta desagerrarazteko neurriak garatzea.

Kontsumoaren arloa 

Mendebaldeko gizarteek azkeneko hamarkadetan izandako bilakaerak, kontsumoari dagokionez, masa-kontsumoko 
gizarte batean ipintzen gaitu; hau da, garapen industrial kapitalistaren etapa aurreratuko kontsumoa dugu, 
ondasunen eta zerbitzuen kontsumo masiboa ezaugarri duena, ekoizpen masiboaren ondorioz.  
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Egoera horren aurrean, administrazio publikoek kontsumo arduratsuan heztera bideratutako balioak transmititzen 
lagundu behar dute; hau da, gazteen kolektiboak kontziente izan behar du kontsumitzea behar bat asetzea baino 
harago doala, eta, ondorioz kontsumo-ohiturak egiazko beharretara egokitu behar ditu, betiere ingurumenaren 
babesa eta gizarte-berdintasuna sustatuko dituzten aukeren alde eginda. 

Hala, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiek irizpide arrazionalak baliatzen dituzte, eta, hortaz, % 68,8k aurretik 
pentsatuta izaten dute zer erosi nahi duen; % 53,5ek erabakita izaten du zenbat gastatu nahi duen; % 55,8k, 
produktua erosi aurretik, zenbait establezimendutako prezioak alderatzen ditu; % 47,7k produktuaren bermea 
egiaztatzen du; % 67,4k erosketaren faktura edo txartela egiaztatzen du; eta % 81,4k erreklamazioa aurkezten 
du, arazorik izanez gero. 

Bestetik, produktu bat kontsumitu aurretik, gazte gutxik (hain zuzen, % 12,8k) planteatzen dituzte produktu hori 
ekoizteko baliatutako baldintza sozialak eta ekologikoak kontsumitu aurretik, baita kontsumo horren ondorioak ere, 
eta ez onura pertsonalaren arabera bakarrik.  

Hori ikusita, honako gomendio hauek eskaintzen dira. 

 EAEko gazteen artean kontsumo arrazionalaren esparruan hezteko programei eustea.
 Gazteen artean kontzientzia soziala garatzera bideratutako politikak eta jarduerak indartzea,

gizartearen eta ingurumenaren aldetik kontsumo jasangarria sustatzeko.

Kulturaren arloa 

Eusko Jaurlaritzak kezka berezia agertu du kulturaren arloaren barruan, IKTek praktika artistikoetan eta haien 
adierazpideetan izandako inpaktuagatik, baita gazteen kontsumoan izandako eraginagatik eta kulturaren esparruak 
Euskadin bi hizkuntza ofizial izatearekin lotuta dituen ondorioengatik ere.  

Teknologia berriek eurekin dakarte jarduera artistikoetan gehiago parte hartzea, batez ere ikus-entzunezkoetan; 
izan ere, musika entzuteko interes eta maiztasun handia da gazteen kolektiboa beste adin-tarteetatik bereizten 
duen ezaugarrietako bat.  

Euskal gazteak museoak, arte-galeriak, erakusketak eta bestelako kultura-ekipamenduak bisitatzera joateari 
dagokionez, gazteen % 20 baino gutxiago joan ohi da maiz museoetara, eta % 10era ez dira iristen galerietara edo 
erakusketetara joaten direnak. Horrez gain, baldintza linguistikoak ere desberdintasunak ekartzen ditu euskarazko 
hainbat kultura-praktikari dagokionez. Alde horretatik, datuek erakusten dute gazte elebidunek ehuneko 
handiagoak ageri dituztela hainbat alderditan gazte elebakarrek baino: kontzertuetara joatea, antzerkira joatea 
edota bertsolarien emanaldietara joatea.  

Gazteen adierazpide artistikoari eta sortzaileari begiratzen badiogu, berriz, nabarmendu behar dugu begien bistan 
geratu dela zer-nolako garrantzia duen administrazioak kultura-sorkuntzan eragiteak, gazte sortzaileen kolektiboei 
lagunduta, azpiegiturak garatuz, laguntza ekonomikoak emanez, programak edota zerbitzu berriak antolatuz eta 
hainbat ekimenetara zuzendutako jarduerak eginez. Horrez gain, promozio eta difusioko faseetan laguntzeko 
beharra ere nabarmendu da; fase horiek hainbat kultura-jarduera eta -sorkuntza sustatzera bideratuta egoten dira. 

Azkenik, globaltasuna, sarbide mugagabea eta doakoa, erosotasuna, erraztasuna, bizkortasuna eta 
berehalakotasuna dira teknologia berriekin lotutako abantaila edo balio nagusiak. Sare sozialek hartu duten 
zabalkundea eta rol nagusia, are handiagoa populazio gazteagoaren adin-tarteetan, interes biziko fenomenoa da, 
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eta nazioarteko harremanen garapen bat-batekoa lortu du; izan ere, lau gaztetatik batek sare horiek baliatzen ditu 
beste herrialde batzuetako gazteekin harremanetan jarduteko.  

Egoera hori oinarri hartuta, ondoren jasotzen ditugun gomendioak egokitzat jotzen ditugu. 

 Gazteek kultura eskuratzeko bidea erraztea, hizkuntza- eta kultura-aniztasuna kontuan hartuta.
 Kulturaren alorreko materialak sortzea, ekoiztea eta kontsumitzea, euskara sustatzeari arreta berezia

ipinita.

Mugikortasun jasangarriaren arloa 

Gazte Planaren ebaluazioan landu den moduan, mugikortasun jasangarriaren kontzeptuak honako honi egingo dio 
erreferentzia: espazio-mugikortasuneko irizpideei, ia modu egunerokoan gertatzen direnean, ikasketak, lana edota 
aisia dela eta, analisi honetan gazteei erreparatuta. 

EAEko gazteei dagokienez, 2016an 15 eta 29 urte bitarteko euskal gazteen % 39,8k garraio publikoa baliatu zuen 
egunero edo ia egunero; ehuneko hori 2012an erregistratutakoa baino handiagoa da, % 37,2 baitzen ehunekoa, 
eta 2008an, berriz, % 33,4koa. 

Era berean, igoera erregistratu da gazteen artean ohiko joan-etorrietan bizikleta erabiltzeari dagokionez: 2008an 
% 5,3k baliatzen zuen, 2012an % 9,6k, eta 2016an, berriz, % 13,4k. 

Euskadiko gazteen mugikortasun jasangarriaren egoera horren aurrean, honako gomendio hauek egingo genituzke. 

 Oinezkoen mugikortasuna eta bizikletaren erabilera sustatzen jarraitzea gazteen artean

Aisiaren arloa 

Gazteen aisialdi-modua aztertzeko, ezinbestekoa da datu bat kontuan hartzea: lautik hiruk egunean hiru ordu edo 
gehiago dituela libre. Gazteek aste barruan izandako aisia-jarduera nagusien artean, honako hauek daude: 
telebista ikustea, lagunekin edo bikotekidearekin ibiltzea eta musika entzutea. Proportzio txikiagoan daude kirola 
egitea eta ordenagailuarekin ibiltzea.  

Kirola praktikatzeari dagokionez, Euskadiko gazteen erdiek baino gehiagok gutxienez kirol bat praktikatzen dute 
(% 54,5), eta sexuaren aldagaiak alde nabarmena ematen du: kirola praktikatzen duten mutilak % 66 dira, eta 
neskak, berriz, % 42,6. Bestalde, nabarmentzekoa da eskola-kirolak duen garrantzia gazteen aldetik kirol-
jardunean sartzeko ate gisa.  

Era berean, nabarmentzekoa da gazteek teknologia berriak erabiltzea euren denbora librean, lau gaztetatik hiru 
sarera konektatzen baitira astean gutxienez 7 orduz. Horrek esan nahi du egunean gutxienez ordubete ematen 
dutela sarean. Horrez gain, azpimarratzekoa da sare sozialen zabaltzea eta hazkundea: gazteen % 99k erabiltzen 
dute sare sozialen bat, nagusiki WhatsApp, Facebook, Instagram eta YouTube. 

Bestalde, gazteen aisiarekin lotutako eragile garrantzitsuenez hitz egitean, ezinbestekoa da alor horretan 
asoziazionismoak duen garrantzia; izan ere, elkarteek eurek eskaintzen dute aisialdirako eskaintza zabala, gizarte-
balioen hezkuntzan eta lan komunitarioetan duten esperientzia eta lan handia ahaztu gabe. Hala, EAEko hamar 
gaztetatik lauk dio elkarteren bateko kide dela. 
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Asoziazionismoarekin oso modu lotuan, boluntariotzaren fenomenoa ere hortxe daukagu: euskal gazteen % 6k 
egiten dituzte halakoak GKE edo antzeko erakunderen batean. Gainera, ia hamar gaztetatik lauk dio, nahiz eta 
egun halako jarduerarik egin ez, gustatuko litzaiokeela praktikatzea. 

Azkenik, euskararen ezagutzari buruzko datuak ez datoz bat erabilerarekin; izan ere, hamar gaztetik seik baino 
gehiagok, etxean euskaraz eginda ere, gaztelania baliatzen dute euren gainerako harremanetan. 

Egoera horren aurrean, honako gomendio hauek egiten ditugu. 

 Gazteen artean kirola egitea sustatzea, maila guztietan, sozializatzeko tresna gisa eta aisialdi
osasungarrirako modu gisa.

 Gazteen astialdirako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen eskaintza zabaltzea.
 Aisialdiko jardueretan euskararen erabilera sustatzea.
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Eranskinak  
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I. eranskina. Egindako landa-lanaren
xehetasuna

Azterlan honetan erabilitako metodologiak informazioaren analisia izan du oinarrian (datu kuantitatiboak eta 
informazio kualitatiboa), baita hainbat adierazle ere, honako informazio-iturri hauetatik eskuratuak: 

 Eusko Jaurlaritzaren Gazteriaren Zuzendaritzak elikatutako eta mantendutako datu-basea.

Gazteriaren Zuzendaritzak 2014 eta 2016 bitartean Eusko Jaurlaritzak gazteei begira programatu eta bete
dituen jarduera guztien bilduma osatzen duen datu-basea eman du. Bildutako informazioa zuzendaritza
bakoitzak ematen du, Gazteriaren Zuzendaritzak prestatutako fitxak beteta. Fitxa horiek urtean bitan
helarazten dira; lehendabizikoak zuzendaritzek urte jakin batean programatutako jarduerei buruzko
informazioa biltzeko, eta bigarrenak, berriz, haien egikaritze-mailaren berri izateko. Ondoren, Gazteriaren
Sailak informazio hori datu-basean txertatzen du, hainbat dokumentu sortzeko xedez.

Informazio horren barruan, honako hauek nabarmenduko genituzke16: 

- Saila
- Zuzendaritza arduraduna

16 Gomendioen atalean aipatu dugun bezala, hobetzeko tarte nabarmena dago informazioa betetzeko moduan, baita informazioaren 
trazagarritasuna hobetzearen arloan ere.  
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- Ardatza 
- Arloa 
- Helburua 
- Esku-hartze lerroa 
- Programatutako aurrekontua 
- Egikaritutako aurrekontua 
- Betetako helburuak 
- Erakunde eta pertsona onuradunak 
- Lankidetzak 
- Ebaluazio-adierazleak 

  
 Eusko Jaurlaritzako inplikatutako zuzendaritzetako teknikariei egindako elkarrizketak 

 
Eusko Jaurlaritzako inplikatutako zuzendaritza bakoitzeko arduradun teknikoei egindako elkarrizketak, 
egindako jardueren gainean zer balioespen orokor duten jakiteko, ekintzok garatzeko eta koordinatzeko 
baliatutako mekanismoen inguruan zer iritzi duten ezagutzeko eta etorkizuneko planei begira hobetu 
daitezkeen alderdiak identifikatzeko. 

Elkarrizketa horiek aurrez aurreko bileren bidez egin dira, baita telefono-deien bidez ere. Elkarrizketak 
antolatzeko, bilera fisikoak egin dira III. Gazte Planean lehentasuna izan duten zuzendaritzekin eta 
sailekin, bai egikaritutako aurrekontua kontuan hartuta, bai garatutako jarduera kopurua kontuan hartuta. 
 
Elkarrizketa bakoitzeko agenda prestatzeko, honako alderdi hauek berrikustea hartu da aintzat. 
 
- Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planaren emaitzen balioespena 

 
Bileraren helburu nagusia III. Gazte Planean egikaritutako jarduera bakoitzaren xehetasuna eta 
balioespena egitea izan da (arlo bakoitzeko helburu estrategikoei erantzuteko jardueren egokitasuna, 
emaitzen balioespen orokorra, planaren malgutasun-maila eta hirugarrenekin zein beste 
zuzendaritzekin izandako lankidetza-maila). 
 

- Jardueren xehetasuna. Programatutako eta egikaritutako jardueren artean izandako 
desbideratzea. 
 
III. Gazte Planaren emaitzak ebaluatzeko alderdi funtsezko gisa, garrantzitsua izan da planifikazioan 
eta/edo aurrekontuan izandako atzerapenen edo desbideratzeen berri izatea, zailtasunak edo trabak 
izan dituzten esparruei buruzko ulermen egiazkoa errazte aldera, baita etorkizuneko hausnarketa 
egiten lagunduko duten adierazleak lortzeko ere. 

 
 

- Prozesuaren xehetasuna. III. Gazte Planean programatutako jarduerak egikaritzeko 
topatutako zailtasunak. 
 
Kontuan hartu beharreko beste alderdi garrantzitsu bat programatutako ekintzak egikaritzeko 
prozesuak izandako zailtasunak izan dira; esaterako, kudeaketa-kontuak, koordinazioa, segimendua, 
emaitzen ebaluazioa eta abar. 
 

- Etorkizuneko erronka nagusiak. 
 
Azkenik, planean parte hartu duten zuzendaritzen etorkizuneko erronkak zein diren jakin nahi izan da, 
ebaluazioa amaitzeko garaian egungo edo balizko ardatz edo arlo bakoitzean gomendioak egin ahal 
izateko. 
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Ondoren, zuzendaritzekin izandako bileren zerrenda jaso dugu. 

 III. Gazte Planaren esparruan egindako dokumentu teknikoak, hala nola aurretik aipatu
ditugunak (segimendu-txostenak), edota Gazteriaren Euskal Behatokiak prestatutako bestelako
dokumentu analitikoagoak, Gazteaukera atarian zabalduak.

Departamento Direcciones Participantes Reunión Llamada Fecha reunión/llamada

Dpto de Adminitración Pública y Justicia
Servicio Justicia Juvenil x martes 27 de junio, 8:00H

Dpto Seguridad
Dirección de Tráfico x jueves 22 de junio, 13:00H
Dirección de Juegos y Espectáculos x martes 27 de junio, 9:00H
Dirección de Coordinación de 
Seguridad x

martes 27 de junio, 9:00H

Dirección de Ertzaintza x jueves 22 de junio, 13:00H
Presidencia del Gobierno

Dirección de Gobierno Abierto x jueves 6 de julio, 12:00H

Secretaria General de presidencia x jueves 6 de julio, 12:00H
Desarrollo x jueves 6 de julio, 12:00H
Dirección relaciones Exteriores x miercoles 5 de julio, 10:00H
Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia

x viernes 30 de junio, 8:00H

Dirección para la Comunidad Vasca en 
el Exterior

x lunes 10 de julio, 10:30H

Emakunde x miercoles 28 de junio, 11:00H
Dpto de Educación, Política Ligüística y Cultura

Dirección de Juventud y Deportes x lunes 3 de julio, 10:00H
Dirección de Investigación Lingüística 
y Coordinación

x miercoles 5 de julio, 9:00H

Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas

x miercoles 12 de julio, 8:00H

Dirección de Educación Innovativa x miercoles 28 de junio, 13:00H
Dirección de Centros Escolares x miercoles 28 de junio, 13:00H
Dirección de Universidades, x lunes 10 de julio, 9:30H
Dirección de Política Científica x lunes 10 de julio, 9:30H
Dirección de Formación Profesional x jueves 6 de julio, 10:30H
Dirección de Patrimonio Cultural x lunes 26 de junio, 13:00H
Dirección de Promoción de la Cultura x martes 11 de julio, 9:00H

Dpto de Empleo y Políticas Sociales
LANBIDE x martes 27 de junio, 11:00H
Dirección de Planificación e Innovación 
en el Empleo x

martes 27 de junio, 11:00H

Dirección de Economía Social x martes 4 de julio, 9:00H
Dirección de Planificación y Procesos 
Operativos de Vivienda x

martes 11 de julio, 12:00H

Dirección de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario x

miercoles 28 de junio, 9:00H

Dirección de Servicios Sociales x miercoles 28 de junio, 9:00H
Dpto de Desarrollo Económico y Competitividad

Dirección de Comercio x martes 11 de julio, 11:00H
Dirección de Turismo x martes 11 de julio, 11:00H
Dirección Internacionalización x jueves 6 de julio, 9:00H
Dirección Tecnología y Estrategia x martes 4 de julio 10:30H
Dirección Agricultura y Ganadería x martes 4 de julio, 13:00H
Dirección de Pesca y Acuicultura x martes 4 de julio, 13:00H
Dirección de Calidad e Industrias 
Alimentarias x

martes 4 de julio, 13:00H

Dpto de Salud
Kontsumobide x martes 27 de junio, 14:30H
Dir de Salud Pública y Adicciones x jueves 6 de julio, 13:30H
Osakidetza x jueves 6 de julio, 13:30H

Dpto de Medio Ambiente y Política Territorial
Dirección Planificacion del Transporte x jueves 22 de junio, 10:00H
Dirección Medio Ambiente x jueves 22 de junio, 11:00H
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 EUSTATek edota Eusko Jaurlaritzaren bestelako behatokiren batek egindako bestelako datu
estatistikoak eta analisiak, edota sailek eurek prestatutako txostenak.






