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AURKEZPENA

Gazte Plana plan estrategikoa da, Euskadin gizartearen kohesioa bultzatzen duena,
plan integrala, sektoreartekoa, erakundeartekoa, gizartearen partaidetzari irekia. Jardute-
ko esparru komun bat da, bere helburu eta jarduteko neurriekin. Plan estrategikoa denez,
ez da erakunde desberdinen jardueren batuketa hutsa eta, bestalde, ez ditu agortzen era-
kunde horiek gazteriaren alorreko politikan burutzen dituzten jarduerak. 

Datozen urteetan erakundeen gazteriari buruzko politiketarako tresna izan nahi
duen II. Gazte Planak lau urteko iraupena du (2002-2005) eta euskal administrazioek 
gizarte-eragileekin eta gazteriarekin batera finkatutako lehentasunak eta konpromisoak
biltzen ditu. Gazte Planean agertzen den jarduera bakoitzak arduradun bat du, arlo horre-
tan eskumena duen erakundea, hain zuzen ere, eta, urtero, Gazte Planaren Zuzendaritza
Batzordeak ekitaldi bakoitzeko lehentasunak, helburuak eta aurrekontuak finkatuko ditu. 

Hasiera-hasieratik, Gazte Planak bi helburu ditu gizartearen beharrei erantzuteko. Le-
henik, gazteek beren sozializazioa baldintzatzen duten alorretan dituzten arazo bereziei
(lana, hezkuntza, etxebizitza, osasuna eta aisia) erantzun estruktural bat ematea. Bigarre-
nik, gazteen erabateko emantzipazioa bultzatuz, herrialdea berriztatzea arlo guztietan
(ekonomia, gizartea, kultura, politika). Izan ere, gazterian inbertitzea gizartearen etorki-
zunean inbertitzea da.

Gazteriaz ari garenean, nerabezarotik helduarora bitartean dagoen kolektiboaz ari
gara, oro har. Europako Batasuneko erakundeen arabera, 15 eta 29 urte arteko pertsonak
dira gazteak. Adin-tarte horretan, Euskadin, milioi erdi inguru pertsona daude (492.320).
Dena dela, prebentzioaz eta baloreetan hezitzeaz ari bagara, 12 urteko kolektiboarekin
hasi behar da lanean, eta gazteek familia uzten duten adina irizpidetzat hartuta, gaztaroa
35 urtera arte luzatu dela egiaztatzen dugu.

Adin-muga horiek kontuan hartuta, II. Gazte Planean bi segmentu edo bloke bereiz-
ten dira: 24 urtera arteko aroa, baloreak eta gizabidezko portaerak barneratzea eta pres-
takuntza helburu dituena, eta 29/35 urte bitartekoa, helburu nagusitzat laneratzea eta
emantzipatzea dituena.

Azken urteotan euskal gazteriak hainbat aldaketa garrantzitsu bizi izan ditu: lehenik,
azken hiru urteotan langabezia asko jaitsi da, baina gazteei ematen zaien lanaren kalita-
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tea eskasa da, aldi baterakoa eta gutxi ordaindutakoa baita; bigarrenik, etxebizitza lor-
tzea zailago bihurtu da, prezioak izugarri igo baitira, eta, aldi berean, alokairuko etxeen
eskaintza murritza baita; hirugarrenik, lan-mugikortasuna areagotu egin da eta ezinbeste-
koa da bizitza osoan etengabeko prestakuntza jasotzea, eta ez bakarrik edukien alorrean,
baita gaitasunen alorrean ere, batez ere informazio-teknologia berriei, eleaniztasunari eta
gizarte-gaitasunei dagokienez; laugarrenik, gizarteak balioen krisialdi batean gaudela so-
matzen du, eta bizi dugun biolentzia-egoerak areagotu egiten du uste hori; azkenik, inmi-
grazioa eta gizarte-bazterkeria ere handitu egin dira.

Erronka horiei erantzuteko, gizartean gazteriarekin zerikusia duten hainbat sektore-
ren ekarpenak bildu dira dokumentu honetan. Buru-belarri aritu gara prestakuntza lane-
tan: lehenengo, era kritiko batean aztertu ziren I. Gazte Planaren egiturazko hutsuneak
eta, ondorioz, jarduteko dinamika berriak sortu ziren plan hau aurrera ateratzeko; gero,
arlo bakoitzeko diagnosia eguneratu eta esku-hartze ildo eta ekintza berriak proposatu
ziren lan-taldeen lanaren edo Òpentsamendu-ontzienÓ bitartez. Lehenengo zirriborroa 
oinarri, eztabaida publiko zabala ireki zen eta, ondorioz, 187 ekarpen gaineratu zitzaiz-
kion testuari. Egun, Legebiltzarrean eztabaidatu ondoren, testuak jasoa du erakundeen
onarpena. 

Hortaz, honela gelditu da II. Gazte Plana: 131 ekintza, 26 esku-hartze ildo eta 5 alor
sektorialetan bilduta eta zeharkako alor bat, balioei eta gazteen indarkeriari buruzkoa;
izan ere, azken horrek, bere izaeragatik, eragina du beste alor guztietan eta planean ber-
tan (bereziki 15-24 urte bitarteko aroan) eta, beraz, berariazko kapitulu bat eskaini zaio,
30 ekintza planteatzen dituena balioak sustatzeko eta giza eskubideen eta bakearen alde-
ko heziketa bultzatzeko. 

Gainera, Plana koordinatzeko eta garatzeko mekanismoak ezartzeaz gain, bultzada
berria eman nahi izan zaio Planari eta, horretarako, udaletara ere zabaldu, gizarte-eragile-
ak ere erantzule izan daitezela bilatu eta gazteriaren beraren partaidetza sustatu da. Az-
kenik, komunikazio eta ebaluazio tresnak ere diseinatu dira II. Gazte Plana benetan norai-
no heltzen den zehatz jakiteko, bai gizartearen kohesioa bilatzen duen plan estrategiko
gisa, bai Euskadiko erakunde guztietan gazteriari buruzko politika integral eta egokia ga-
ratu nahi duen tresna gisa.

Miren Azkarate
Kultura sailburua
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1.1. GAZTE PLANAREN OINARRIAK

1.1.1. Gazteak eta beren gizarte-errealitatea

Gizarte-zientzietako adituek gazteria nerabezaroaren eta heldutasunaren artean ko-
katzen dute. Orain arte gaztaroa mugatzeko gehien erabili izan den irizpidea eskolan
emandako denbora izan da, edo zehatzago esanez, derrigorrezko hezkuntza amaitu eta
goi-mailako hezkuntza amaitu bitartean dagoen tartea.

Ikuspegi sozio-ekonomikora eta gazteen errealitate sozialera gehiago hurbilduz gero,
ordea, garbi ikusten da lanaren irizpidea ere kontuan hartu behar dela, gaztaroa eta hel-
duaroa bereizten dituen muga gisa, alegia. Lanaren faktorea ezinbestekoa da ikuspegi so-
ziologikotik gaztaroa definitzeko erabiltzen den formulazio honetan: gazte izatea, fami-
liaren mendekotasun ekonomikotik autonomia ekonomiko osora eta bakoitzaren
emantzipaziora doan trantsizio-prozesua da.

Lan-merkatuan sartzeko eta gurasoen etxetik irteteko dauden zailtasunen ondorioz,
gaztaroa gero eta gehiago luzatzen dela ikusten dugu. Norberaren familiaren etxetik ir-
ten eta etxe berria osatzeko moduak Ðbai pertsona bakarreko etxebizitzen kasuan eta bai
familia osoen kasuan ereÐ ez du zerikusi handirik duela hamarkada gutxi batzuetakoare-
kin. Horrek argi eta garbi erakusten dizkigu zer-nolako zailtasunak dituen gazteak gizar-
tean integratzeko orduan. Gizarteak berak ere onartu egin du gaur egungo gaztaroaren
luzatze hori.

Beraz, gazteek bizi duten errealitatean zerikusi handia dute bai langabeziak etxetik
irteteko orduan jartzen duen frenoak, eta bai horrek gazteen bizitzan dituen ondorioek
ere. Gizarteko talderen batek langabeziaren ondorioak eta lan merkatuan sartzeko zailta-
sunak bizi baldin baditu, hori gazteen kolektiboa da; baita ekonomiak gora egiten duene-
an ere, (horixe baita gaur egungo egoera, hau da, ekonomiak onera egin arren zailtasun
handiak daude lana aurkitzeko).

Lanpostu edo etxe bat ez izateak benetako independentzia eta autonomiarik ez da-
goela adierazten du; horrela, pertsonaren autoestimua zalantzan jartzen da, eta epe labu-
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rrerako bizitzeko proiektu egokirako perspektiba eta bideragarritasun hurbilik ez dagoe-
nez, ÒsoberanÓ egotearen sentsazioa sortzen zaie, eta sufrimenduz bizi dituzte gizartean
benetako integraziorako aurkitzen dituzten zailtasunak. 

Azken urteotan nagusi den baikortasunaren aurrean, hona hemen gazteek gaur egun
bizi duten egoerari loturiko zenbait datu:

◗ Langabezia globalki asko gutxitu den arren, gazteak dira oraindik ere langabe-
zian dagoen gizarte-segmenturik handiena.

◗ Sortu den lanaren zati handi bat, batez ere gazteen langabezia barne hartzen
duena, ezegonkorra da, laburra, kalitate txikikoa eta gaizki ordaindutakoa. 

◗ Etxebizitzetan izan den kostuen igoera, %25 eta %35ekoa da aurreko urteare-
kin alderatuz.

Hazkunde ekonomikoa egon arren eta gazteen artean lana sortu arren, euren kabuz
bizitzen jartzeko, gizarteratzeko eta helduarora benetan igarotzeko aukerak baliteke
gazteengandik gero eta gehiago urruntzen aritzea. 

Dena den, gazteriaren gizarteratzea ebaluatzeko ez diogu esparru produktibo edo
ekonomikoari soilik begiratu behar; beste alderdi batzuk ere hartu behar dira aintzat,
esaterako: bikoteen arteko harremanak, konpromiso soziala, aisia nola bizi duten, ugal-
tzea (familia, beste pertsona batzuk zaintzea...). Horiek guztiek belaunaldi guztien inte-
grazioa bideratzen dute, eta gainera, nabarmendu eta sustatu behar diren zenbait balio
eta jokabide ekartzen dituzte. Beraz, ikuspegi ekonomikoa edo etxebizitza erosteko ahal-
mena kontuan hartzera mugatu beharrean, alderdi horiek guztiak ere aintzat hartuko di-
tugu, fenomenoari ikuspegi osoago eta bateratzaileago batetik heltzeko.

Aurreko guztia hala izanik, euren kabuz bizitzen jartzeko eta gizarteratzeko prozesu
hori atzeratzeak gazteengan ondoko ondorioak ditu:

◗ Gaztaroa luzatu egiten da. Gazte askok beraien bizitza pertsonalak alde batera
utzi eta etorkizuna egonezinez bizi dute, beren familiekin batera, itxaroten,
gizartean leku bat lortzeko modua emango dien aukera horren zain.

◗ Gizartetik kanpo geratzearen sentsazioa sortzen da. Gure gizarteko balio nagusia lana
da. Lana da gainerako balio gehienen neurria eta iturria. Lanposturik ez izatean,
pertsonak gizartearen aurrean baloratua izateko duen elementu nagusia ez izate-
az gain, bazterturik, egoera penagarrian eta gizartetik kanpo geratzeko arriskua
du. Bazterketaren arazoan aditu direnek behin eta berriro azaltzen dutenez, eko-
nomiaren krisialdiak pobreziaren ÒgaztetzeaÓ eragin du (hau da, ÒpobreaÓ gaztea-
go bihurtu da). Gainera, egoera hori ez da aldatu aberastasuna sortzeko gaitasun
handiagoa eskaintzen duten garaietan, gaur egun bizi dugun garaian, esaterako.

◗ Krisialdiak gehienbat babesik gabeko gazteen kolektiboetan du eragina. Gizarte-baz-
terketak modu berezian erasotzen die gizartean integratzeko gaitasun urria-
goa duten gizarte-taldeei: behe-mailako gazteak, prestakuntza maila urria du-
tenak, mota guztietako ezinduak, arazoak dituzten familietako kideak,
emakumeak, etab. 

◗ Arrisku-faktoreak ugaritu eta indartu egiten dira. Gazteriak denbora luzeagoz jasan
ditzake gizarteak eragiten dituen arriskuak: ohitura eta bizimodu kaltegarriak,
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drogak, indarkeria, trafiko istripuak eta portaera suntsitzaileak. Gaztaroa oso
garai garrantzitsua da pertsonak izango duen garapenerako; garai edo aldi ho-
rretan ezartzen dira pertsonak etorkizunean izango duen eboluzioan oso ga-
rrantzitsuak diren zenbait portaera-jarraibide eta esperientzia garrantzitsu.

1.1.2. Gazte Planaren beharra justifikatzen duten arrazoiak

Deskribatutako egoeraren aurrean, neurri handi batean aurkakoak diren bi ikusmolde
alternatibo azter daitezke, II. Gazte Plana gazteen emantzipazioa, gizarteratzea eta hel-
duarora igarotzea bultzatzeko txokeko proposamen gisa gauzatu beharra oinarritzeko
funtsak ezartzeko.

Ikusmolde ÒbiktimistaÓ

Gaiaren egoera ikusirik, tentagarria litzateke ildo honi jarraitzea Gazte Plana justifika-
tzen duen eta zentzua ematen dion euskarri argumental gisa. Argudio honen aldeko zen-
bait arrazoi:

◗ Egungo gazteria, bere gurasoak baino okerrago bizitzen ari den eta biziko den
lehen belaunaldia da:

• Beren bizitzeko baldintzak (ez familiarenak) objektiboki hartuta beren
gurasoenak baino txarragoak dira (lan- eta kontratu-baldintzak).

• Emantzipatzeko aukera ekonomikoak aurreko belaunaldiarenak baino
txikiagoak dira.

• Gizarte eta ekonomia errealitatearen ezegonkortasunak euren bizitza-
proiektuak oztopatzen ditu.

◗ Zentzu horretan, gazteak etorkizuna direla esatea demagogia hutsa da, etorki-
zuna ukatzen ari zaiela ezkutatzen baita.
Nahiz eta gizarteratzeko aukerak dituzten gazte-sektoreak egon badauden, ez
dute gazte-multzo handienaren errealitatea ordezkatzen, ez eta erdi mailako
klaseetako gazteena ere. Izan ere gaur egun eta etorkizunean gizarteratzeko
eragozpen handiak baitituzte.
Baliteke belaunaldi bateko zatirik handiena gizarte-prozesuetan sartu gabe ge-
ratzea edo oso berandu eta defizit ugarirekin sartzen aritzea (familia, lana,
etxebizitza, heziketa-zikloak gehiegi luzatzea, lan ezegonkorrak eta abar).

◗ Horrek, era berean, herriari kalte handia ekar diezaioke, herritar asko gizarte,
ekonomia eta politika-prozesuetatik kanpo gera daitezkeelako.

◗ Belaunaldi hori oso egoera zailean dago, eta beraz etorkizunarekiko eta politi-
ka eta gizarte-erakundeekiko konfiantza galtzeko arriskua dago, beren intere-
sak ordezkatzen ez dituztela eta beren arazoak konpontzen ez dituztela pen-
tsa dezaketelako.
Beraz, administrazioa eta bere erakunde politikoak baliozkoak ez diren solas-
kidetzat har ditzakete, eta ekintza eta parte-hartze politikoak beren arazoak
konpontzeko baliagarriak ez direla pentsa dezakete.
Izan ere, gaur egun pasibotasun eta etsipentzat hartzen dena, bezero gisa tra-
tatzen ez dituen eta eskaintza erakargarririk egiten ez dien merkatu politiko
baten kontsumitzaile izateari uko egitea izan daiteke. 
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Planteamendu hori errealitatean oinarritzen da, baina oinarri ideologiko gisa beren
indarra desaktibatzen duten alderdiak ditu:

◗ Gazte Plan baten beharra indartzen duen argudioa, taldearen errealitatea gain-
ditu nahirik, arazo horien aurrean erakundeen esku-hartzerik ezak izan ditza-
keen eraginetan oinarritzeak, ÒbiktimismoarekinÓ jardutea dakar: egoera eta
haren ondorioak dramatizatzea, parte hartzea justifikatzen duen gizarte-ados-
tasuna sortzeko.

◗ ÒBiktimismoakÓ, bere izaeragatik, subjektu biktimizatua objektu pasibotzat
hartzen du, bere gizarte-izaerarengan jarduteko gai ez dena, eta bere inguru-
ko errealitatearen testuingurutik kanpo uzten du.

◗ Estrategia ÒbiktimistarenÓ aurrean, oinarritzat hartzen duen errealitatea eta
erabiltzen duen estrategia bera zalantzan jartzen dituzten ahotsak sortzen
dira:

• Gazte-errealitatea aipatzen denean, askotan errealitate hori estigmatiza-
tu egin ohi da (drogak, alkohola, delinkuentzia, indarkeria...), gazteak
jasaten duen arazoaren ikuspegia galduz (gizarteratzerik eta lan-mundu-
ratzerik eza).

• Ikuspegi hori gizartean gaztearen irudi okerra sortzen ari da: bere egoe-
rarekin eroso dago, ez du independizatu nahi, sozialki pasiboa da, eta
abar.

• Irudi hori indartu egiten da, beste giza talde batzuekin gertatzen ez den
bezala (emakumeak, esate baterako), badirudi gazteek ez dutela beren
interesak defendatzeko eta gizarte-eskaerak egiteko zeregin protago-
nista bere gain hartzen.

◗ Gizartearen eta komunikabideen laguntzarekin presio-talde gisa jarduteko
ahalmena duten zenbait giza talde ez bezala, gazteen multzoak presio-ahal-
men hori ez duela ahazten dugu:

• Komunikabideetan gazteen irudia ereduen bitartez irudikatzen da (mo-
dak, lagun-taldea, musika, drogak, belaunaldien arteko gatazka).

• Erakunde politikoetan ez du ia inolako presentziarik, eta parte hartzen
duenean pertsona helduen ohiko jarrera politikoak hartzen ditu.

• Lan-munduan ez du ia inolako presentziarik, eta testuinguru horretan
bere ahotsa entzun dezaten lortzea oso zaila da.

Gazteria gizarte-kapital gisa ikustea

Arrazoibide negatibo baten aurrean, bidezko dirudi aurkako ikuspegia jartzea, gazte-
belaunaldi orok bere gizarteari egin diezaiokeen ekarpena azpimarratzen duena. Beste
era batean esanda, gazteen ÒbiktimizaziotikÓ talde horri zuzendutako ekintza soziopoliti-
koa justifika daiteke, baina egon badago argudio askoz sendoago bat: gazteria gizartean
ez barne hartzeak gizarte horrentzat dakarren kostua. 

◗ Gazte-belaunaldi bakoitzak jakintza, trebetasun eta ezagutza-multzo bat du,
eta aurrerapen sozial eta kolektiboa, neurri handi batean, horietan oinarritzen
da. Gizarte-aldaketako prozesu bakoitza, berau bultzatzen duten eratan eta in-
dar produktiboetan islatu eta oinarritzen da. Baina ez horietan soilik; beste 
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indar batzuk ere badira, esaterako, ugaltze-mailakoa (familia, zaintza, erantzu-
kizunak...), eta gizarteratzailea (konpromiso soziala, komunitatearekiko harre-
manak...), eraldaketaren motorea diziplina anitzekoa izatea eragiten dutenak.
Hala, indar horiek zenbat eta handiagoak izan, sendoagoak ere izango dira be-
ren eraldatzeko eta aberastasuna sortzeko aukerak; zorionez, mota horretako
indarrak ugariak dira gure gazteen artean.

◗ Egungo gazteek historia osoan egokien prestaturik dagoen belaunaldia osa-
tzen dute. Gizartean ez barne hartzeak zera dakar:

• Beren heziketa-kapitala ez aprobetxatzea, gure gizartearen ekonomia,
gizarte, kultura eta giza garapenerako oso beharrezkoa den arren.

• Gizarteak haien heziketarako ordaintzen duen kostua ez da gure gizar-
te-garapenerako errentagarri bihurtzen. Hau da, xahupen ekonomiko
nabarmena gertatzen da.

◗ Aurreko alderdiarekin batera, jarreren alderdia ere aipatu beharra dago. Aro
berriak, teknologia berrien eskakizunetara eta lan-merkatuaren ezaugarrietara
egokitzeko gaitasuna eskatzen du. Gazteak aldaketa horiekin jaio eta hazi
dira; eta ondorioz, beren kulturan merkatua malgutu beharra eta erronka tek-
nologikoetara egokitu beharra gauza naturala bezala ikusten dute. Lanaren
kultura berria da, gazteriaren eskuetan gizarte eta produkzio-berrikuntzarako
tresna indartsua. Tresna hori galtzea, gure gizartearentzat kapital galtze ko-
lektiboa da.

◗ Egungo eta etorkizuneko erronka bakoitzak irtenbide eta indar berriak eta
berritzaileak eskatzen ditu. Proposamen berrietan pentsatzeko gaitasun
handiena duen gizarte-multzoa egungo gazteria da, gizarte-aldaketekin ba-
tera jaio delako eta horien zati bat delako. Gazteak egungo gizartean sar-
tzen oztopatzea, etorkizuneko gorabeherei iraganeko begiekin begiratzea
dakar.

◗ Gizarte guztietan, garapen eta ongizate kolektiboa sortzeko indarren belau-
naldi-aldaketa beharrezkoa da. Aberastasuna banatzeko sistema bati eusteko
(pentsioak, sanitatea, hezkuntza...) oinarri ekonomiko sendoa beharrezkoa da
(produkzio-ahalmenak, lan-okupazioaren maila, zergak, kontsumoa...).

◗ Gure gizartearen etorkizunaren plangintza eta zuzendaritza prestatzeko, gaur
egun horretarako prestaturik dagoen belaunaldi baten adimen, jarrera, teknika
eta kultura gaitasunak erabili behar dira, eta hori eragozten duten oztopoak
kendu.

◗ Gizarte batek bere heldutasun-maila erakusten du gaitasuna dutenei erantzu-
kizuna eta protagonismoa eman behar zaiela ohartzen denean.

Azken finean, bidezkoa dirudi ikuspegi negatibo hori ikuspegi positibo batekin or-
dezkatzea, gazteek gizarte ororentzat duten garrantziaz jabetuz: gizartean sartzen lagun-
tzea inbertsio segurua dela ulertu behar da, eta mozkinak ez dira giza talde jakin baten-
gan oinarritzen, gizarte osoarengan baizik.

Beraz, baliabideak modu jasangarrian destinatu behar dira, gaur egungo eta biharko
egoera kontuan hartuz, etorkizuna gaur egungo jardueretatik planifikatzeko belaunaldien
arteko elkartasuna bultzatu behar da, gizartetik eta erakundeetatik, gazteengan inberti-
tzea gizartearengan inbertitzea dela kontuan izanik.
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Gazteenganako apustua gero eta handiagoa den heinean, egungo gizartea eta bere
etorkizuneko proiektuak sendoagoak izango dira. Horrek abantaila orokor asko ekarriko
ditu:

◗ Gizartearen bilakaera eta eraldaketa egonkorragoa, bertan aldaketak konfian-
tza handiagoarekin eta tentsio traumatikorik edo kezka-sentimendurik gabe
bereganatzeko. 

◗ Gizarte-beharrizanen azterketa, ezagutza eta aurreikuspen handiagoa (alderdi
demografikoak, baliabideen antolaketa eta erabilpena...), eta horrek gizarte-
haustura handiak eragotziko ditu, modernitatearen gatazka askoren oinarri
baitira.

◗ Belaunaldien arteko txandaketa, etorkizunari orainaren ikuspegi dinamikoare-
kin ekiteko, produkzioaren, banaketaren, gizartearen eta kulturaren eremue-
tan hausturak eta etendurak saihestuz.

◗ Horrek plangintza handiagoa izatea dakar, etorkizuneko joerak ezagutuz eta
horietara egokituz (karrerak/ prestakuntza/etorkizuneko lanak).

◗ Gazteria etorkizuneko hazia den neurrian, gizarte-prospektibaren ezagutzara-
ko hazitegi paregabea da, eta horrela erakundeen parte-hartzea hobea izango
da, helburuak mailakatuz eta baliabideak behar bezala esleituz.

◗ Gazteek informazio gehiago dute eta sentiberago agertzen dira hainbat balio-
ren inguruan: justizia, berdintasuna eta garapen jasangarria, adibidez. Horiek
guztiak bildu behar dira antolaketa sozialean balio berri gisa.

Gazteak giza taldearen kapital sozialtzat hartzen dituen ikuspegi horretara hurbiltze-
ko bi ahalegin, Europar Batasunaren Ekonomia eta Gizarte Batzordearen Europar Batasu-
naren Liburu Zuria. Europar Batasuneko gazteentzako bultzada berria buruzko irizpenean aur-
ki daitezke:

XXI. mendearen hasieran, gazteak oso baliabide garrantzitsua izango dira Europako gizarte-
ak eta ekonomiak berritzeko. Ezinbestekoa izango da gizartean demokratikoki erabat parte
hartzea.

...gazteak gizartearentzako baliabide gisa hartzea eta Òherritar aktibo, aske eta erantzuleÓ
bihur daitezen beharrezko aukerak eskaintzea1.

Baina beharrezkoa den orainaren eta etorkizunaren arteko lotura hori lortzeko, kon-
tuan izan behar da gazteria premia iraunkorrak eta homogeneoak dituen jarraipen bio-
grafiko gisa hartzea okerreko ikuspegia izan daitekeela. 

Gazte-etapari buruzko hausnarketa asko egin dira, baina hiru bosturteko barne har-
tzen ditu, eta kontuan izan behar da gaztaroa osatzen duten 15 urte horietan dituzten
errealitateak, zirkunstantziak, beharrak eta kezkak aldakorrak direla; are gehiago gaur
egungo testuinguruan.

Argi dago gizarte eta erakundeen esku-hartzeko bi une ezberdin ezarri behar direla:

◗ Gaztearen nerabezaroaren eta hezkuntza-zikloaren ondorengo etaparekin bat
datorrena (14-24 urte) edo.
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◗ Gaztaro aurreratuagoarekin eta lan-munduratzea bilatzen ari denarekin bat
datorrena (25-30 urte).

Gaztaroaren lehen fasean gizarte-zereginetarako prestatzeari loturiko ahaleginak dira
nagusi:

• Eduki eta balioetan heztea.
• Bokazioak eta gaitasunak lanerantz bideratzea.
• Arriskua dakarten gizarte-portaeren prebentzioa (mendekotasun-portaerak,

sexu bidez kutsatzen diren gaixotasunak...).
• Aisialdi kontsumistari alternatibak bilatzea.
• Alderdi kulturala indartzea.

Gazteriaren bigarren fasean bidezkoa dirudi ekimenak gizarteratzean oinarritzea:

• Lan-merkatuan sartzeko neurriak (autoenplegua, enplegu-sorgune berriak, es-
kaintza piztea...).

• Etxebizitza lortzeko neurriak (alogera, jabetza-era berriak, kredituetarako sar-
bidea...).

• Gazteen heldutasuna Ðnork bere erantzukizunen, etxeko ingurunekoen eta
portaera sozialaren aurreanÐ sustatzea helburu duten neurriak.

1.1.3. Gazteen egoera

Jarraian gazteek bizi duten egoeraren deskribapen estatistiko laburra egiten da2. Ho-
rrekin bakarrik adierazi nahi dugu, era errazean, zein diren gazteria-politikek eta zehaz-
kiago II. Gazte Planak, oro har, aurrean dituen arazo nagusietako batzuk. 

Gazteak gehien kezkatzen dituzten arazoak zein diren erreparatzean, zalantzarik
gabe kezka nagusia lana dela ohartzen gara: hamar gaztetatik sei iritzi horretakoa da.
Kezka hori areagotu egiten da 20 urtetik gorako pertsonen artean, lan-mundura hurbil-
tzeko beharra gertuago sentitzen baitute. Horren arabera, II. Gazte Planean bi azpikolek-
tibo horiek bereizi behar dira, alegia, 20 urtez azpiko pertsonak eta 20 eta gutxi gorabe-
hera 30 urte artekoak. 

Gazteen egoera okupazionalari buruzko datuei erreparatuta, kolektibo horretan lan-
gabezia-tasa nabarmen jaitsi dela ohartzen gara, 1997. urteko %43tik 2000ko %13ra, hain
zuzen (biztanleria aktiboari dagokionez). Hala ere, kuantitatiboki gazte-langabezia nabar-
men jaitsi dela egia bada ere, ezegonkortasuna eta behin-behinekotasuna dira nagusi, ha-
mar gaztetatik hiruk baino ez baitu mugagabeko kontratua. 

Bestalde, lan egiten dutenen gazteen %43,5en hileko soldata ez da 600 eurora iristen.
Emakume gazte langileen kasuan kantitate hori are txikiagoa da; izan ere, gizonezkoen
%36,1ek 600 euro baino gutxiago irabazten dituzten bitartean, emakumezkoen kasuan
kopuru hori %52,2ra igotzen da. 
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Argi dago, beraz, oraindik ere egiteko asko dagoela gazte-lanari eta berdintasunari
dagokionez. 

Bigarren kezka-iturria etxebizitza da; horixe baieztatzen du gazteen %31k. Lanari bu-
ruzko alderdietan bi adin-multzo bereizi ditugun bezala, etxebizitzari dagokionez lehen-
tasuna eman behar zaio 25 eta 35 urte arteko gazteek osatzen duten taldeari. Kasu hone-
tan gazte kolektiboaren goiko muga 30 urtetik 35 urtera igo dugu, hain zuzen ere, eskura
ditugun datuen arabera, 25 eta 29 urte arteko pertsonen %20 baino ez delako emantzipa-
tu. Horrek beharrezko egiten du lehentasunezko kolektiboaren muga, gutxienez, 35 urte-
ra luzatzea; izan ere, oro har emantzipatu beharra adinean aurrera egin ahala areagotu
egiten baita. 

Argi dago etxebizitzaren prezioa dela (horrela adierazten du gazteen %91k) emantzi-
pazioa galarazten duen elementu nagusia. Beraz, kezka hori lanari lotu behar zaio ezin-
bestean. Nabarmendu beharra dago lan egiten duten gazteen hileko diru-sarreren batez-
bestekoa 700 eurokoa dela gutxi gorabehera. Ondorioz, baldintza horietan, eta
etxebizitza batek zenbat balio duen aintzat hartuta, gazteei oso zaila gertatzen zaie etxe-
bizitza bat erostea. 

Gazteek duten hirugarren kezka terrorismoa da Ð%19k aipatzen duteÐ, eta kezka hori
gora doa adinarekin batera. Hala, 15 eta 19 urte arteko gazteen %11k, 20 eta 24 urte arte-
koen %20k eta 25 eta 29 urte artekoen %25ek terrorismoa haientzat kezka-sorburua dela
baieztatzen dute. Beraz, kezka horrek, lanarekin eta etxebizitzarekin gertatzen den beza-
la, eragin handiagoa dauka gazte helduagoen artean. 2. kapituluan zehatz aztertzen dira
gazte-indarkeriaren eta balioen gaiak, eta gazte-indarkeriaren gai horrek zeharkako trata-
mendu bat behar duela nabarmentzen da. 

Beste esparru batzuk ez dira kezka nagusien artean agertzen, esaterako, osasuna eta
ekintza soziala, hezkuntza edo aisia. Hala ere, datuek aditzera ematen dutenez, gazteak
sentibera azaltzen dira zenbait egoera problematikoren aurrean, eta gainera, horiek eral-
datu behar direla uste dute. Izan ere, bi gaztetatik batek uste du gizartean pobrezia iza-
tearen arrazoi nagusia gizartea bera bidegabea izatea dela. Orobat, bi gaztetatik batek
uste du pobrezia horri aurre egiteko eraldaketa sozial sakona abian jarri beharko litzate-
keela, eta hamar gaztetatik hiruk laguntza sozialeko erakundeen laguntza ezinbestekoa
litzatekeela.

Osasunaren eta ekintza sozialaren esparruan, nabarmentzekoa da gazteen %54k gaz-
te ugarik arazo psikologikoak sufritzen dituztela uste izatea. Izan ere, 15 eta 24 urte arte-
ko gazteen artean depresioa bezalako emozio-desorekak heriotza eragiten duen hiruga-
rren sorburua direla egiaztatu da. Gainera, 20 haur edo nerabetatik batek 19 urteak bete
baino lehenago depresio-prozesu bat biziko duela uste da. 

Sexualitatea, zirkulazio-istripuak eta droga-kontsumoa dira beste arazo-gune batzuk,
gazteen kolektiboari dagokionez. %43,7k ez du familiarekin hitz egiten metodo antikon-
tzeptiboen inguruan, eta %42,2k sexu-transmisioko gaixotasunei inguruko gairik ez du ai-
patzen etxekoen aurrean. Bestalde, hamar gaztetatik batek uste du legezko drogen kon-
tsumoa hedatua dagoela, eta hamarretik zazpik iritzi berdina dute legez kontrakoen
inguruan. 

Nolanahi ere, osasunari eta ekintza sozialari dagokienez, bi azpikolektibo bereiztea
komeni da: lehen kolektiboarekin (12 eta 18 urte artekoak) aurrea hartzea eraginkorrago
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gertatzen da; bigarren kolektiboarekin, ordea, (18 eta 30 urte artekoak, gutxi gorabehe-
ra) esku-hartze zuzenagoa eskatzen du. 

Lanerako hezkuntza eta prestakuntzari dagokionez ere zenbait kolektibo bereizi be-
harrean gaude. Hezkuntza-esparruan, lehentasuna eman behar zaio 15 eta 25 urte arteko
pertsonen taldeari, eta lanerako prestakuntza-alorrean adin-multzoa pixka bat luzatu be-
har da, 30 urtera, gutxi gorabehera. 

Azkenik, aisiari lotutako jarduerak ugaritzeak bide ematen du gazteen kolektiboa za-
baltzeko; horretan, 15 eta 30 urte arteko gazteak sartuko lirateke, gutxi gorabehera. Ai-
sia-jardueren artean asoziazionismoarekin zerikusia dutenak nabarmentzen dira. Gazteen
%42k elkarte baten kide dela esaten du. Parte hartzeko mota horren barruan kirol-elkarte-
ekin zerikusia dutenak nabarmentzen dira; izan ere, gazteen %20 inguru kirol-elkarte ba-
ten kide da. Gainera, gazteen %55ak oso kirolzaletzat du bere burua, eta zaletasun hori
handiagoa da gizonezkoen artean. 

Alor guztiei errepasatuz gero, ÒgazteaÓ kontzeptuak aldaerak dituela ohartzen gara,
sailkapenaren xedea zein den. Hau da, lan-xedeetarako gaztea izatea eta ekintza soziale-
ko edo osasun-xedeetarako gaztea izatea ez dira gauza bera. Azken alor horretan, aurrea
hartzeari heltzeko beharrak behartzen du, gutxienez, gaztetasunaren muga 12 urtera jais-
tera. Era berean, etxebizitza erosteko ahalmenari erreparatzen badiogu, muga hori gu-
txienez 35 urteen inguruan jarri beharko dugu. Hala, Planak erlatibizatu egin beharko du
gaztea kontzeptua zehazteko garaian, irizpide absolutu zurrunak alde batera utzita; ho-
rrela bakarrik lortuko du jarduerak egokitzea. 

Gazteriak, aurrez azaldu denaren arabera, hainbat erronkari egin beharko die aurre
ondorengo urteetan, eta erronka horiek aintzat hartu beharko dira gazteria-politikak di-
seinatzeko orduan. 

Europako Gazteriaren Liburu Zuriak faktore hauek nabarmentzen ditu3: 

◗ Bilakaera demografikoa. Europar Batasuneko herrien joera demografikoak bat
datoz bi puntu hauetan: Europako biztanleria etengabe zahartzen ari da eta
adin-talderik gazteenak murrizten ari dira. Hala, hurrengo 20 urteetan, 15 eta
24 urte arteko gazteak biztanleria osoaren %12,4 izatetik %10,9 izatera igaro-
ko dira. Pisu demografikoa galtzeak, lehenik eta behin, Europar Batasunetik
kanpoko giza baliabideetara jo beharra eragingo du, eta horrek gure gizarteak
dibertsifikatzea ekarriko du berekin. Gauzak horrela, behar-beharrezkoa izan-
go da hazten ari den heterogeneotasun hori ongi kudeatzea. 

◗ Eraldaketak gazterian. Datu demografikoak ez ezik, Europako Gazteriaren Libu-
ru Zuriak gazteen ,egoeran gertatu diren aldaketa kualitatibo batzuk nabar-
mentzen ditu: 

• Gaztaroa luzatzea. 
• Bizi-ibilbide linealak desagertzea (biziaren faseak gainjartzea). 
• Eredu kolektibo tradizionalek egokitasuna galtzen dute, gero eta indibi-

dualizatuagoak diren ibilbide pertsonalen mesedetan. 

II. GAZTE PLANA DEFINITZEN DUTEN EZAUGARRIAK

19

3 EUROPAKO KOMUNITATEEN BATZORDEA. Europako Batzordearen Liburu Zuria. Bultzada berri bat Europako
gazteentzat, Brusela, 2001.11.21.



◗ Gazteak bizitza publikoan inplikatzea. Nabaria da gazteek gai publikoetan parte
hartu nahi dutela, baina konpromiso indibidualago eta zehatzagoak hartuz,
parte hartzeko egitura eta mekanismo tradizionaletatik kanpo. 

◗ Europako integrazio-prozesuaren irudi kontraesankorra. Gazteek positiboki balora-
tzen dute Europako integrazio-prozesua, eta horren baliorik instrumentalenak
azpimarratzen dituzte; hala ere, gune hori kudeatzen duten erakundeak urrun
daudela sentitzen dute. 

◗ Globalizazioa. Gazteek globalizazio-prozesuaren produktu nagusiak (esaterako,
informazio-teknologia berrien erabilpena) bere egin badituzte ere, horren on-
dorio batzuk ez dituzte onartzen, justizia sozialaren izenean. 

1.1.4. Gazteria politika integralerantz aurrera egiteko beharra

Sistema demokratikoa berrezarri denetik, gure inguruan aurrera eraman diren gazte-
ria-politikek bilakaera nabarmena izan dute, honako faktore hauen arabera: antzeman di-
ren beharrak, gizartean gertatu diren aldaketak eta markaturiko helburuak.

◗ 70eko hamarkadan sortu ziren gazteei zuzenduriko aisialdi-politikak. Lehen fasea
70eko hamarkadako azken urteen eta 80ko hamarkadako lehen urteen artean
burutu zen, aisialdi eta denbora libreko eskaintza kulturala bultzatu eta mar-
txan jartzeko. 70eko hamarkadan gazteen irudia gizarteko arazoekin lotzen
da. Garai horretan bai komunikabideek, adituek eta bai gizarteak berak ere
gazteen portaera arriskutsuak azpimarratu zituzten (drogak, indarkeria, trafi-
ko-istripuak, etab.) eta kalea jartzen zuten gazteen arriskuen kokagune eta ja-
torri gisa.
Gazteei zuzenduriko kultura eta aisiarako eskaintza, gizarte-eragile pribatuen
ekimenaren esku zegoen erabat. Hori ikusirik, euskal administrazioak, gazteen
espazio hori (kalea) egokiro beteko zuen aisiarako eskaintza sortzearen beha-
rra ikusi zuen. 

◗ 80ko hamarkadan gazteei bideraturiko hainbat ekimen sortzen da, informazio eta
parte-hartze zabalagoa bultzatzeko. Gazteriaren Nazioarteko Urtearen (1985) on-
doren hainbat berrikuntza eta aldaketa sortzen dira: ugaritu egiten da kultura-
ren eskaintza; gazteentzako informazio eta komunikazio kanal berriak sortzen
dira (gazte-informaziorako bulegoak); eta hazi egiten da gazteei bideraturiko
instalazio eta azpiegituren kopurua (aterpetxeak, denbora libreko hezkuntza-
guneak, etab.). Garai horretan garatzen dira, baita ere, gazteria-zerbitzuak,
gazteak elkartzearen eta parte hartzearen aldeko ekimenak. Euskadiko Gazte-
riaren Kontseilua ere orduan sortu zen (1986).

◗ 90eko hamarkadak, hau da, gazteen munduak krisia eta egoera kaskarra bizitzen
dituen urte hauek, gazteei buruzko politika orokorrak eskatzen ditu, emantzipazioa
eta gizarteratzea bultzatzen duten ekimenez lagunduak. 90eko hamarkadan batik
bat bi fenomeno hauek antzematen dira: euskal gazteen munduaren egoera
kaskarra alde batetik, eta gizartean benetako protagonismoa duen belaunal-
dia osatzeko dauden zailtasunak bestetik. Ondorioz, ikuspegia aldatu eta
gauza bat ikusten da garbi: gazteen errealitate berriaren aurrean ezin dela
erantzun bakar bat eman (aisia eta zerbitzuen eskaintza, alegia), eta gainera
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hori ez dela gazteen arazoei erantzun egokia emateko modurik garrantzi-
tsuena. Gazteek dituzten arazo larrienei erantzungo dien politika orokorrak
eraman behar dira aurrera. Behar horri erantzun nahi dio, hain zuzen ere, 
EAEko Gazte Plan honek.

1.1.5. Europako eta gure inguruko politiken bat egitea

Euskal gazteria eta gure inguruko beste leku batzuetako gazteriak ez dira desberdi-
nak. Testuinguru bereziak dituzte, baina arazoak antzekoak dira. Hori dela-eta, oso balia-
garria izan daiteke munduko, Europako, Estatu espainiarreko eta beste autonomia erki-
dego batzuetako Gazte Plan batzuen esperientziak eta ikuspegiak ezagutzea.

Nazio Batuek 2000 eta ondorengo urteetarako Gazteentzako Mundu Ekintzako Programa
sustatu dute, gazteei benetako boterea emateko xedearekin. Horrek eskatzen du gure gi-
zarteetako gazteek ekonomian, politikan, gizartean eta kulturan parte hartzeko dituzten
aukera urriez ohartzea, baita murrizketa horiek gainditzeko aukerak eta baldintzak hobe-
to aprobetxatzea ere4.

Europa mailan gazte-politikak nahikoa aldatzen dira estatu batetik bestera. Oro har,
gazteria-politikaren kontzeptuaren barruan honako jarduerak bultzatzen dira: gazteen
asoziazionismoa eta parte-hartzea, gazteen mugikortasuna eta nazioarteko elkartrukatze-
ak, informazio eta aholkularitza zerbitzuak, kultura eta aisiako jarduerak, eta gizarteratze
nahiz lan munduratze eremuko proiektuak eta ekimenak.

Gazteriaren politika integralaren aldeko jarrera gero eta indar handiagoa hartzen ari
da Europan, eta gero eta gehiago dira ikuspegi hori dutenak gazteriaren gaien, premien
eta arazoen inguruan. Beraz, hainbat neurri hartzen dituzte gazteentzako jarduketen ko-
ordinazioa hobetzeko asmoz.

1992an, Estrasburgon, Europako Herri eta Lurralde mailako Botereen Konferentzia
Iraunkorrean onartu zen gazteriak herri eta lurralde mailan parte hartzeko Gutunak, gaz-
teen parte-hartzea bultza zezaten eskatzen zien herri eta lurralde mailako gobernuei,
alor desberdinetako politikak egokiro artikulatuz, gazteek garaturiko proiektuetan oina-
rrituz. Proiektu horiek oso esparru zabaletakoak izan zitezkeen, esate baterako: aisia,
asoziazionismoa, langabeziaren aurkako borroka, etxebizitza, prestakuntza eta sexuen
arteko berdintasuna.

Europako Parlamentuaren Europarako gazte-politika bati buruzko ebazpenak, eta
Kontseiluaren 1999ko gazteen parte-hartzeari buruzko ebazpenak, gazteei bideratuta da-
goen sektoreen arteko politika bateratua aldarrikatzen dute, gazten laguntzarekin eta eu-
ren beharrizanei loturik landuko dena, gazteen bizitza-baldintzak hobetzeko eta gazteria
eta gizartearen beste talde batzuk ukitzen dituzten alderdi sozial, kultural eta politikoe-
tan gazteen parte-hartzea hobetzeko.

Ildo horretan, II. Gazte Plana lantzeko prozesua bat dator Europar Batasuneko gazte-
en aldeko politikari buruzko Liburu Zuria lantzeko prozesuan ezarritako ildo nagusiekin.
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Hain zuzen ere, II. Gazte Plana eta Europa mailan egindako lana bi esparru hauetan datoz
bat: edukiak eta metodologia. 

◗ Edukiak. Liburu Zuriak azpimarratzen du estatu kideen arteko koordinazio-me-
todo irekia ezarri beharra dagoela, eta gazteriaren dimentsioari garrantzi han-
diagoa eman behar zaiola, gainerako politikak lantzeko orduan. 

◗ Metodologia. Liburu Zuria lantzeko prozesua gazteria-gaietan estatu kideen ar-
teko koordinazioa handitzen ari dela berrestera etorri da. Hala, dokumentua
idatzi baino lehenagoko fasean, hainbat konferentzia burutu ziren, nazio eta
Europa mailakoak, eta haietan gazteak izan ziren protagonista nagusiak, zen-
bait aditu eta politikarirekin batera. Lan-saio horietan zehar egin ziren 440
proposamenek Europako Gazteriaren Liburu Zuriaren oinarria osatu dute. 

Estatu Espainiarraren barruan, berriz, ÒGazteriaren alorreko ekintza globaleko plana,
2000-2003Ó garatzen ari da. Plan horretaz gain, autonomia erkidego batzuek bultzatu di-
tuztenak ere hor daude, baita udal askok indarrean jarri dituztenak ere. Plan horietatik
gehien-gehienak gazteriari buruzko plan orokor eta integralak dira.

II. Gazte Plan hau lantzeko prozesuan lehen aipaturiko plan eta jarduera-programa
guztiak sakon aztertu dira, eta horrek bide eman du esparru geografiko bakoitzean bildu-
tako diagnostiko, helburu eta ekintzak alderatzeko. Laburbilduta, konparazio horretatik
ondorioztatzen da II. Gazte Plana, oro har, gainerako planen antzekoa dela, bai lehenta-
sunezko alorrak zein diren zehazteari dagokionez, bai balioak esku-hartzearen zeharkako
elementutzat jotzen dituelako.
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1.2. AURREKARIAK: I. GAZTE PLANA 

II. Gazte Plana ulertzeko, abiapuntu duen I. Gazte Plana aintzat hartu beharrean gau-
de, ezinbestean, bi planak epe luzerako eraldaketa-proiektu baten parte direlako. Atal ho-
netan I. Gazte Planaren bereizgarri nagusiak laburbildu nahi ditugu, baita I. Gazte Plana-
ren esparruan eginiko jarduerak ebaluatzeko bide ematen duten elementu batzuk ere. 

1.2.1. I. Gazte Planaren ezaugarriak

I. Gazte Planak gazte-politika ikuspegi integral batetik heltzeko duen benetako di-
mentsioa zein den ulertzeko, bere hiru elementurik adierazgarrienak azpimarratu behar
dira: konpromiso instituzionala, ekintza positiboko politika bat garatzea eta programa
zehatzak diseinatzea. 

a) Instituzioen arteko konpromisoa

Instituzioen arteko konpromisoari dagokionez, I. Gazte Planak helburu hauek ezarri
ditu: 

◗ Erakundeek (Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalak) gazteen mesedetan egi-
niko lan guztia optimizatzea. I. Gazte Plana lantzean arreta berezia jarri zen
instituzioek hainbat eremutan Ðlana, hezkuntza, etxebizitza, osasuna edo 
aisiaÐ gazteei zuzendutako jarduera-multzoa abiapuntutzat hartzeko. I. Gazte
Planak, beraz, ordurako abian ziren jarduera batzuk sustatu ditu, beste berri
batzuekin batera. 

◗ Instituzioen eta sailen arteko ildo bakarra garatzea, agente sozialen parte-har-
tzea gidatu eta dinamizatzeko. Planaren osoko izaerak behartzen zuen hiru
maila instituzionalen jarduera-ildoak bateratzera. Plana osatu duten ekintzak
ezartzea erakunde bakoitzaren ardura izan bada ere, Euskal Administrazioen
jarduerak orientazio eta mezu komun batzuei erantzunez diseinatu dira. Oro-
bat, Planak lagundu nahi izan die zuzenean ala zeharka gazteen errealitatean
eragina duten agente guztiei. 
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◗ Instituzioen arteko lankidetza, hainbat alorretan (eskuduntzak, aurrekontuak,
giza baliabideak eta ebaluazioa), ahaleginak bikoiztea eta lan eta funtzioak
gainjartzea galarazteko, eta jarduera eta etekin sozialak osagarriago eta erren-
tagarriago bihurtzeko. 

◗ Gazteria Plana adostea, politika- eta gizarte-mailan, Euskadiko herritar gehie-
nen laguntzarekin. 

b) Ekintza positiboa 

Ildo horretan, I. Gazte Planak honako xede hauek izan ditu: 

◗ Gazteen kolektiboari laguntzea, bestelako egoera batean daudelako beste sek-
tore sozial batzuen aldean. 

◗ Errealitate soziala eraldatzeko gogoa azaltzea, utopiaren (bultzada etikoa, har-
tu nahi den norabidea) eta errealitatearen (pragmatismoa, eskuragarri dauden
baliabideak) arteko tentsio-dinamika positiboa sortzeko, horrela, abian jarrita-
ko politikak garatzen jarraitze aldera. 

◗ Plana sortu eta garatzean irekia eta bizia izatea, gizarteratze-prozesu baten bi-
dez. Irekia eta malgua den aldetik, planaren zereginik nagusietakoa euskal gi-
zartera hurbiltzea izan da, hark gazteen inguruan dituen eskakizunei ahalik
eta ondoen erantzuteko. 

c) Programa zehatzak 

I. Gazte Planak honako ezaugarri hauek izan ditu: 

◗ Esku-hartzeko ildo gutxi baina adierazgarri batzuk bildu ditu, esku-hartzeko
ildo gehiegi dituzten planek ageri ohi dituzten arazoak (esfortzuak barreiatzea
eta eraginkortasuna galtzea) galarazteko. Xede horretarako, ekintza garrantzi-
tsuen eta eraginkorrenak zehaztu ziren. Horrek ez zuen ekarri hutsetik abia-
tzea, ezta toki edo erakunde jakin baten berariazko ezaugarrietara moldatze-
ko gauza izango ez litzatekeen eskema zurrun bati jarraitzea ere, baizik eta
Planari izaera antolatzaile eta gidatzailea ematea; hala, ordurako abian ziren
ekimenak koherentzia handiagoa hartzen joan dira plan horren barruan. 

◗ 3 urteko aldi zehatz baten menpe egotea. Horrek bide eman du ezarritako po-
litikak gizartean eraginkorrago izateko eta epe ertainerako ikuspegi baten ara-
bera lan egiteko. Ikuspegi horrek ahalbidetu du berrorientatze iraunkorreko
modu batzuk abian jartzeko. 

◗ Ebaluatzeko erraza izatea. Izan ere, ekintzak betiere ongi zehaztuta egon dira,
eta horrek bide eman du proposamenen benetako eragina neurtzeko eta haiek
aldaketa sozialetara etengabean berregokitzeko. 

1.2.2. I. Gazte Planaren balantzea

Ebaluazioa Gazte Planaren fase guztietan ageri den elementu nagusietakoa izan da.
Hala, I. Gazte Plana lantzeko proposamenean, beste abiapuntu batzuen artean, programa
zehatzak definitzea biltzen zen, eta horrek ahalbidetu du, aurreko atalean azaldu dugun
bezala, ebaluatzeko erraza izatea Planaren ezaugarri nagusietakoa izatea. 

Ildo horretan, Planaren Antolaketa kudeatzailearen barnean, Zuzendaritza Batzordea-
ri honako eginkizun hauek esleitu zitzaizkion: Planaren garapena koordinatu eta susta-



tzea, Planean bildutako ekintzen segimendua eta ebaluazioa egitea, egokitzat jotzen di-
ren aldaketak proposatzea, eta Planaren segimenduko urteko txostena aurkeztea. 

Emaitza-ebaluazioa 2002. urtean zehar burutzen ari da, eta inpaktu-ebaluazioa 2003.
urtean burutuko da. Horien barruan, I. Gazte Planaren iraunaldian zehar ekintzen etenga-
beko ebaluazioa egin da, baita Planaren kudeaketaren balorazioa ere. Horrek bide eman
du batzuetan zuzentzeko neurri jakin batzuk sartzen joateko, eta beste batzuetan biga-
rren Planaren orientazioa ezartzeko.

1.2.2.1. Prozesuaren ebaluazioa

Urteko segimendua 

Zuzendaritza Batzordeak ezarri zuen, etengabeko ebaluazioko metodologia gisa, era-
kunde bakoitzak Planean bildutako esku-hartzeko ildoak eta ekintzak ezartzeko hartu be-
harreko konpromisoak Ðaurrekontu-ekitaldi bakoitzaren programazioa osatzen zutenakÐ
urtean behin zehaztea, ekintza bakoitzaren helburuak, hartzaileak, esleitutako aurrekon-
tua eta ebaluazio-adierazleak zehaztuz. 

Hala, Zuzendaritza Batzordeak urtean behin ebaluatu du, behin aurrekontu-ekitaldia
amaitu ondoren, programatutako ekintza bakoitza zenbateraino bete den, eta horrek
bide eman du hurrengo ekitaldirako programazioa berrorientatzeko. 

Hori guztia, Planaren Organizazio kudeatzaileari esleitutako funtzioei dagokienez
egin diren jarduerekin batera, urteko segimendu-txostenean bildu da. Txosten hori igorri
zaie Gobernuaren Gai Ekonomikoetarako Batzorde Delegatuari eta Parlamentuaren Ema-
kume eta Gazteria Batzordeari. 

Bitarteko ebaluazioa 

a) Ebaluazio kudeatzailea 

2.000. urtearen martxoan, I. Gazte Planaren iraunaldiaren erdialdean, Gazte Planaren
Batzorde Teknikoak Planaren garapenari buruzko lehen balorazioa egin zuen. Hartan hiru
analisi-maila ezarri ziren, Planaren kudeaketa hobetzeko elementu zuzentzaile batzuk
sartze aldera: 

◗ Plana erakunde bakoitzean nola garatu den baloratzea. Balorazio horretan, au-
rrerapenak ez ezik, antzemandako alderdi defizitarioak ere azaldu ziren. Hala,
azken horien eraginez, Plana abian jartzeko eta gizarteratzeko modua hobetu
zitekeen, baita koordinazio-lanak egiteko zailtasunak gainditu ere. 

◗ Lehentasunezko ekintzak ezartzea, diagnostikoan antzemandako lehentasu-
nezko beharren arabera, eta ekintza horiek erakundeen esku-hartzeari nola
egokitzen zaizkion aztertzea. Hala, alor guztiak zehatz aztertu ondoren, lan-
eta etxebizitza-alorrek Ðoinarrizko lehen eta bigarren lehentasunak, hurrenez,
hurrenÐ aurrekontu-ahalegin gehien behar zituztenak zirela ondorioztatu zen.
Aitzitik, osasunaren eta bizi-kalitatearen alorrak esfortzu ekonomikorik han-
diena bereganatzen zuen, gazteei gehien kezkarazten diena ez izanagatik ere. 
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Ildo horretan, zein ekintza mantendu behar ziren, zein aldatu edo berrorienta-
tu eta zein berri erantsi zehaztu zen. 

◗ Planean sartu beharreko ekintzak zehazteko garaian irizpideak bateratzea,
programatzeko eta ebaluatzeko orduan homogenizatze-zailtasunak galarazte-
ko xedearekin, bereziki erakunde homologoen artean eta lurraldeen artean. 

Azkenik, gauzatzeko zailtasunak agertzen zituzten ekintzak identifikatu ziren, esate-
rako, ekintza horiek burutzeko erantzukizuna instituzio batzuen baterako ardura denean. 

b) Ebaluazio teknikoa 

Ebaluazio kudeatzailean azaldutakoen artean konplexutasun-maila handia zuten al-
derdiak konpontzen sakontzeko asmotan, bi lan-alor handi ezarri ziren, zailtasunak azter-
tu eta irtenbideak proposatzeko, alde batetik, instituzioen arteko ekintzei, eta bestetik,
Plana sustatzeko mekanismoei dagokienez. 

◗ Ekintzen garapen-Ereduak lantzeko lan-mahaiak. Erakunde batzuen baterako ardura
diren ekintzak abian jartzeko, Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordeak institu-
zioen arteko 24 ekintza hautatu zituen. Horiek ez ziren inolako planaren barruan
ageri, edo abian jarriak izateko ez zioten inolako diseinu espezifikori jarraitzen. 
2.000. urteko apirilaren eta ekainaren arteko hiletan zehar, sei alorretan 
(I. Zerga-pizgarriak, II. Gazteen kontratazioa sustatzera bideratutako neurri
administratiboak, III. Hezkuntza, lana eta ingurunera hurbiltzea, IV. Gazteen
aisia eta kultura, V. Gazteria eta landa-garapena, eta VI. Osasunerako hezkun-
tza) banatutako instituzioen arteko hamabost lan-taldek 24 ekintzetako bakoi-
tzaren garapen-eredua adostu zuten. 
Gainera, ikuspegi orokor batetik, ekintza desberdinen lanerako ildo komunak
sistematizatu ziren. Horiek, ikuspegi operatibo batetik, zeharkako hiru ildo
hauei dagozkie: egin beharreko diagnostikoak, abian jarri beharreko komuni-
kazio-planak eta Zuzendaritza Batzordeak ebatzi beharreko eskaerak. 

◗ Gazte Plana sustatzeko ekintza-dinamikak. Gazte Plana sustatzeko estrategiak di-
seinatzeko xedearekin, prozesu bat jarri zen abian. Hala, 2000ko urria eta
abendua bitartean, zazpi gogoeta-taldek, erakunde desberdinetako teknikariz,
eragile sozialez eta gaztez osatuak, I. Gazte Planaren ahultasun nagusiak az-
tertu zituzten. Hori bereziki baliagarria gertatu da II. Gazte Planari bultzada
berri bat emateko, bost esparru hauetan, hain zuzen: I Eragile sozialak, II Ko-
munikazio-plana, III Plan indibidualizatuak, IV Planen Koordinazioa, eta V Gaz-
teak inplikatzea. Horrela jaso da dokumentu honen 3. kapituluan. 

1.2.2.2. Egituraren ebaluazioa 

I. Gazte Plana ezartzeko azken fasean zehar, Zuzendaritza Batzordeak balorazio kua-
litatiboko prozesu bizi eta aberatsa bultzatu zuen. Hala, 2000ko azarotik 2001eko otsaila
bitartean, instituzio bakoitzaren sail bakoitzak balorazio orokorra egin zuen Planaren
esku-hartzeko ildoen eta ekintzen inguruan, baita bigarren Plana lantzean aintzat hartu
beharreko proposamenen aurrerapena ere. 

Bestetik, eta aldi berean, sail bakoitzak I. Gazte Planaren ekintza guztiak ebaluatu zi-
tuen. Honakoak baloratu ziren: ekintzaren garrantzia, gazteen kolektiboan eragindako in-
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paktua, Planean proposatutako esku-hartzeko ildoa betetzeko egokitasuna, sailaren inpli-
kazio politiko eta teknikoa, eta erabilitako baliabide ekonomikoak. Gainera, arrazoiak
eman ditu ekintza horietako bakoitza Planean mantendu edo Planetik kentzeko, baita
ekintza edo garapen-modu berri batzuk sartzeko ere. 

Erakunde bakoitzak I. Gazte Plana gauzatzeari dagokionez azaldu duen jarrera hori
oso erreferentzia orientagarria izan da II. Gazte Plana lantzeko osatu diren ÒontzientzatÓ.
ÒOntziÓ horiek, ekarpen horiek aztertu ez ezik, I. Gazte Planak alor bakoitzari ekarri diz-
kion aurrerapenak ere bildu dituzte. Azken horiek dokumentu honen 4.1. atalean (Arloka-
ko diagnostikoa) laburbiltzen dira. 
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1.3. II. GAZTE PLANAREN PROFILA

Orokorki, esan daiteke plan bat helburu jakin bat lortzeko neurri edo jarduera-mul-
tzoa dela. Definizio horren arabera, II. Gazte Plana, bertan dauden eta EAEko gazteriaren
egoera eta etorkizuneko aukerengan positiboki eragiteko proposamen guztiek osatzen
dute. 

Hala ere, hori ez da nahikoa II. Gazte Planaren garrantzia ulertzeko. Plana ulertzeko,
bere aurrekariak, bilakaera, lantze-prozesua, barne hartu dituen konpromisoak eta aurre
egin beharreko erronkak ulertu behar dira.

Ondorengo ataletan II. Gazte Plana hobeto ulertzen eta lanerako tresna garrantzitsu
gisa erabiltzen laguntzen duten alderdi horiek aipatzen dira.

1.3.1. Zergatik II. Gazte Plana?

Gazte Plana, gazteriaren errealitatea ikuspegi globalarekin aztertzeko sortu da, hau
da, gazteriaren kolektiboaren errealitatea osatzen duten ikuspegi ezberdinak aztertzeko:
lana, heziketa eta prestakuntza, osasuna eta gizarte-ekintza, eta astialdia eta kultura. 

Egungo gizartean aldaketak oso bizkor gertatzen ari dira, eta horregatik gazte-mul-
tzoaren bizitzaren kalitatea hobetzeko baliagarriak diren estrategiak diseinatzerakoan
kontu handiz aritu behar da. Zentzu horretan, Gazte Planaren indarraldia hiru urteko epe-
ra mugatzea oso erabaki ona izan da. 

Plana erakunde, gizarte-eragile ezberdinek eta gazteek gazteen egoerari buruz (mul-
tzo horren eguneroko errealitatea osatzen duten alderdi guztiak barne hartuz) egiten du -
ten diagnostiko bateratu zorrotz batean oinarritzen da. Gizarte-errealitatea, oro har, eta
gazteena, bereziki, oso konplexua dela, eta gurutzatzen diren alderdi ezberdinez osatuta
dagoela ahaztu gabe, edozein diagnostiko ulergarria izango bada, alderdi horiek bereizi
egin behar ditu, arlo bakoitzaren arazo ezberdinak identifikatuz. Horrela, II. Gazte Plana
bost arlotan egituratzen da:
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◗ Lana eta laneratzea.
◗ Hezkuntza eta lanerako prestakuntza.
◗ Etxebizitza.
◗ Osasuna eta gizarte-ekintza.
◗ Gazteen aisia eta kultura.

Diagnostiko horrek plana indarrean egongo den hiru urteetako lehentasunak azpima-
rratu nahi ditu. Beraz, kasu bakoitzean eskumenak dituzten gizarte- eta erakunde-eragile-
ek garatu behar dituzten esku-hartzeko ildoak eta proposamenak adierazten dira, beti
ere proposamenak adostuz eta agente bakoitzaren konpromisoarekin.

Adierazi den bezala, II. Gazte Planaren zirriborro honek aurreko Gazte Planaren ezau-
garri berberak ditu: erakunde guztien plana da, diagnostikoa guztion artean egiten da,
eta adostutako esku-hartzeko ildoak markatzen ditu. Beraz, erakundeen arteko eta sailen
arteko plana da, eta gizarte esku-hartzea onartzen du.

Hala ere, aurreko planaren ildoari jarraitu arren, II. Gazte Planak nortasun berezia
ematen dioten alderdi berriak ditu.

1.3.2. Zer da II. Gazte Plana?

Gazte Plana II. Gazte Planean eraldatzeko, hiru berrikuntza-iturri izan dira oinarri: 

◗ Alde batetik, balioen garrantzia azpimarratzea. 
◗ Bestetik, Planari eman behar zaion bultzada berritua. 
◗ Azkenik, berrorientatzea, diagnostikoa egokitzean, esku-hartzeko ildoetan eta

ekintzetan oinarritzen dena. 

a) Balioen garrantzia 

Balioen gaiak, II. Gazte Planaren barruan, oso helburu argia dauka: lan-ildo jakin ba-
tzuen aldeko hautaketa sustatu eta justifikatzea. Beraz, lehen abiapuntua Planak balio-oi-
narri sendoa izatea izan da, horrelakorik gabe Planak nekez lortuko lukeelako gazteen
egoeraren diagnostiko ÒneutralÓ eta deskriptibo hutsa egitetik haratago joatea. 

Balioak Planaren funtsezko elementutzat jotzeko ahalegin horrek zenbait traba topatu
ditu bidean, eta horiek guztiak gainditu dira, 2. Kapituluan garatu den bezala. Lehenik eta
behin, balioa zer den zehaztu behar izan da, balioa ezin delako nahiago denaren eta idea-
laren mailara mugatu; balio batekin bat egitea hautu bat egitea da, jokatzeko eta portatze-
ko moduarekin ere zerikusia duena. Bigarrenez, balio jakin batzuk hautatzea zaila ere
bada, egungo gizartea murgildurik dagoen aldaketa-prozesu azkarrak etengabean aldatzen
baitu balio-eskala, eta egoera horretan mundua interpretatzeko ikuspegi desberdinak sor-
tzen direlako. Horregatik, II. Gazte Plana eutsi duten oinarrizko helburuetako bat jarduera-
erreferentziako gutxieneko esparrua osatzen duten balioak sustatzea izan da. 

II. Gazte Planak balio jakin batzuekiko konpromisoa hartu behar duela diogunean, ba-
lio horiek ikuspegi operatibo batetik identifikatu behar direla esan nahi dugu, hau da, Pla-
naren ekintza gidatu behar dutela gazteen bizi-kalitatea hobetzeko. Eta horretarako hiru
informazio-iturri baliatu dira: Europako ildo nagusiak, zenbait profesionalek Planerako
landutako berariazko dokumentuak eta, azkenik, alor bakoitzean osatu diren lan-taldee-



tako (Òpentsamendu-ontziakÓ) parte-hartzaileek egindako lana. Prozesu horren ondorioz,
alor guztien zeharkako balioak hauek izango direla adostu da: berdintasuna, parte-har-
tzea eta erantzukizuna. 2. kapituluan alorren araberako balio horiek gauzatzen dituzten
zentzu eta ekintza zehatzak zehazten dira. 

Gainera, 2. Kapitulu horretan gazte-indarkeriaren atala ere bildu da, Gazte Planak ze-
harka heldu behar diolako ezinbestean errealitate horri, balioen dimentsioan eta Euskal
Autonomia Erkidegoko testuinguruan. 

b) Bultzada 

II. Gazte Plana ekimena sortu da EAEko gazteen bizi-baldintzak eraldatzeko gogo
handiarekin. Hala, zuzeneko eta zeharkako eragina izan nahi du gazteen kolektiboa osa-
tzen duten pertsona guztien bizitzan lehentasunezko garrantzia duten alderdietan. 

Zeregin hori, ordea, zenbait lan-esparrutan banatzen da, eta horregatik ezinbestekoa
da agente guztien parte-hartzea, Plana susta eta bultza dezaten. Ahalegin horri, hain zu-
zen ere, II. Gazte Planaren ÒbultzadaÓ deitu diogu. 

Zehazkiago, bultzadak aztertu nahi du zein diren beren ahalegin eta ekarpenez II.
Gazte Plana sustatu behar duten agenteen abiapuntuak. Ondoren, bultzada horrek agente
horien indarrak elkartzeko mekanismoak sortu behar ditu; hala, II. Gazte Plana tresna bizi
eta eraginkorra izango da gazteen egoera hobetzeari begira. 

3. Kapituluan II. Gazte Plana sustatzeko eginkizun zehatzak dituzten agenteen abia-
puntuaren diagnostikoa egiten da. Agenteak honakoak dira:

◗ Gazteak.
◗ Gizarte-eragileak.
◗ Administrazioa (Eusko Jaurlaritza, Foru-Aldundiak eta hiriburuetako Udalak).
◗ Udalak.

Orobat, bosgarren elementu bat ere nabarmendu beharrean gaude. Hark, berez agen-
tea ez bada ere, izugarrizko garrantzia du ezarritako helburuak lortze aldera: komunika-
zioaren tresna.

c) Gazte Planaren berrorientazioa

I. Gazte Planaren diagnostikoak berrikusi ondoren, esku-hartzeko ildoak eta ekintzak
birdefinitu dira. Prozesu horrek eragin du esku-hartzeko edo ildo berri batzuk agertzea,
aurrez ere bazeuden beste batzuk berrinterpretatzea, edo, batzuetan, haiek kentzea, 4.
kapituluan zehaztu den bezala.

Baina berriz orientatzeko lan hori ez da soilik esku-hartzeko ildo eta ekintzetan isla-
tu. Prozesuan zehar, berrikuntza ugari agertu dira aurreko Planarekiko. Aldaketa horieta-
ko batzuk orokorrak dira eta euskal gizartean gertatu diren aldaketekin erlazionatuta
daude. Beste batzuk, ordea, azken urteotan gertatu diren aldaketa zehatzagoekin erlazio-
natuta daude, batez ere arlo bakoitzaren diagnostikoari loturik.

Aldaketa horiek guztiek I. Gazte Planarekin ezberdintasunak markatzen dituzte, eus-
kal gazteriaren azterketari sakontasun handiagoa emanez. Ikuspegi orokor batetik, alda-
ketarik garrantzitsuenak ondoko hauek dira: 
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◗ Arazo berriak daudenez gero, eskaera berriak daude. Gazteriaren egoera aztertze-
rakoan arazo berriak agertu dira edo lehengo planak azaletik aztertzen zitue-
nak sakondu dira. Arazo horien identifikazio eta ezaugarritzeari, ia beti, II.
Gazte Planaren arlo ezberdinetan bultzatu beharreko ekintza zehatzak bultza-
tu beharra gaineratzen zaio. Inmigrazioak hartu duen garrantzia horren adibi-
de argia da. Etorkin gehiago daudenez gero, batez ere hiriguneetan, erakunde
eta gizarte-eragileentzako erronka berria dakar. Pertsona horien bizitza-bal-
dintzak hobetzeko kezka arlo ezberdinetan islatu da, eta esku-hartzeko ildo
eta ekintza berrien diseinua ekarri du.

◗ Informazioaren Teknologia Berrien garrantzi handiagoa. Teknologia berriak gai
garrantzitsua izan ziren aurreko planean, batez ere prestakuntzari eta lan-mer-
katuari loturik. Diagnostiko berrian garrantzi handiagoa dute. Aurrerapen be-
rriak eta horiek ekarriko dituzten abantailen deskribapena sakondu dira, eta
II. Plan osoan barne hartuta daude. Teknologia berriek garrantzi handia izaten
jarraitzen dute lan-merkatuari eta gaitzeari loturiko alderdi guztietan, baina
kulturaren eta aisiaren arloan ere garrantzia hartu dute.

◗ Europar testuingurua garrantzitsuagoa da. Europar testuinguruaren garrantziak
bi maila ditu: alde batetik, batasuneko herrialdeek garrantzi handiagoa dute;
eta beraz, hiru erakunde-mailei (Eusko Jaurlaritza, aldundiak eta udalak) Euro-
par maila gaineratzen zaie. Batasuneko beste herrialde batzuetan gauzatzen
diren ekintzak diagnostikoetan ere kontuan izan dira. Horrekin batera, euro-
par erakundeetako jarduera politikoa, juridikoa eta ekonomikoa euskal gazte-
riari loturik dagoela egiaztatu da.

◗ I. Gazte Planaren proposamenetan aldaketak egin dira. Azkenik, agiri berriaren az-
terketan jaso diren alderdi berrien barruan, proposamen zehatzek eta ekin-
tzek izan dituzten aldaketak azpimarragarriak dira. Hiru urtetan, lehenengo
plana garatu zenez geroztik, ekintzek emaitza positiboak eta negatiboak izan
dituzte. Aurreikusitako emaitza izan duten proposamenak aurkitu diren arazo
berrientzat irtenbideak ematen dituzten proposamenekin ordezkatu dira. Ga-
ratu ez diren ekintzei dagokienez, horren arrazoia aztertu da eta konpondu
edo berriz formulatu dira.

II. Gazte Plana egituratzen duten lan-arloei jarraiki, aldaketa zehatzagoak aurkitu dira:

◗ I. arloa. Lana eta laneratzea. Lan-egoerak, gazteek duten arazorik garrantzitsue-
na izaten jarraitzen du. Hala ere, gazte-langabeziaren azterketan lan-ezegon-
kortasunak garrantzi handia hartu du. Euskal gazteriaren lan-egoera kezkaga-
rria da, langabezia-tasa azken urteotan asko jaitsi arren, lan-jarduera
garatzeko baldintzak txarragoak direlako. Gainera, elementu berriak aztertzen
dira, adibidez: lan-egoerari buruzko informazio zehatzagoa edukitzea, gizarte-
eragileek laneratzeko ekimenetan duten parte-hartzea, eta udalen esku-hartze
handiagoa ekimen horien kudeaketa eta plangintzan.

◗ II. arloa. Hezkuntza eta lanerako prestakuntza. Hezkuntzarekin erlazionatutako
gaietan ÒinguruaÓ kontzeptuak ez du soilik tokiko dimentsioa barne hartzen;
hezkuntza-sistemaren eta Europar ingurunearen artean lotura estutzea baizik.
Irakaskuntza globalizatu egin beharra dago Informazioaren Teknologia Berriak
aplikatuz. Gainera, Irakaskuntza-lana orientatzen duten balio berrien defini-
zioan zehaztasun handiagoa behar dela ikusten da. 
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Lanerako prestakuntzaren gaia sakondu egin da. Honela, informazio xehatua-
goa eta zehatzagoa behar da, lan-merkatuan titulazioek duten egoeraz jabe-
tzeko, gazteei heziketa-ibilbideak aukeratzeko erraztasunak emateko. Hezike-
ta-kontzeptua bizitza osoan garatzen da, eta hezkuntza-sistemaren mal-
gutasun handiagoa eskatzen da etorkinen lan-baldintzak eta bizi-kalitatea 
hobetzeko. Azkenik, eleaniztasuna eta Informazioaren Teknologia Berrien era-
bilpena oinarrizkotzat jotzen dira langile gazteen lehiakortasuna hobetzeko. 

◗ III. arloa. Etxebizitza. Gazteek etxebizitzaren alorrean duten arazoari beste
ikuspegi bat eman zaio: etxebizitzaren alogerari garrantzia eman zaio, eroske-
taren kalterako.

◗ IV. arloa. Osasuna eta gizarte-ekintza. Gaztearen osasun-arazoak gehiago eta ze-
hatzago deskribatu dira, ondoko kontzeptuak garatuz: trafiko-istripuak, men-
dekotasunak, sexu-praktikaren arriskuak, eta elikaduraren eta adimenaren na-
hasteak. 
Gizarte-Ekintzari buruzko hausnarketak, Gizartean Esku-hartzeko Programen
eta beren tresna nagusiaren, hau da, Gizartean Esku-hartzeko Taldeen garran-
tzia ekarri du. Gainera, hirietan gazte etorkin gehiago bizitzearen ondoriozko
arazoak agertu dira. Azkenik, garrantzia galdu dute Gizarteratzeko Gutxiene-
ko Diru-sarrerak eta Gizarte-larrialdiko Laguntzak.

◗ V. arloa. Gazteen aisia eta kultura. Gazteen aisia sakontzen da, elkarteratzetik
askatuz, lehen ez bezala. Kulturaren diagnostikoan azterketa partzialagoa egin
ordez, kultur sorkuntza eta difusioan oinarritua, hausnarketa orokorragoa
egin da, ondoko elementuak barne hartuz: prestakuntza, sorkuntza, produk-
zioa, difusioa/sustapena, banaketa eta kontsumoa. Ikuspegi zabalago honek
arlo bakoitzeko arazo nagusiak barne hartzen ditu. Beraz, kulturaren azterke-
ta globala barne hartzen da, sorkuntzatik kontsumora arte.

1.3.3. II. Gazte Plana lantzeko metodologia

1.3.3.1. Fasez faseko deskribapena 

Instituzioen eta sailen arteko harremanek eta gizartearen parte-hartzeak garrantzi
handia hartu dute II. Gazte Plana lantzean. Plana lantzeko prozesu hori, hain zuzen, hiru
fase hauetan garatu da: 

1. fasea: Ekintza-dinamikak. Plana sustatzeko lan-mahaiak

I. Gazte Planaren lekukoa hartu nahi duen II. Gazte Plana lantzeko orduan, lehe-
nik eta behin, lehenengoak izan dituen egiturazko edo planteamendu orokorreko ga-
beziak zein izan diren antzeman dira, horiek aintzat hartzea izugarri mesedegarria
baita bigarren Plana hobetze aldera. 

Hala, lehenengo fase batean, material batzuk landu dira zenbait gairen inguruko
gogoeta errazteko. Gai horiek, I. Gazte Planaren garapenak argi utzi duenez, funtsez-
koak izan daitezke Plana sustatze aldera. 
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Plana sustatzeko asmotan, honako gai hauek hautatu dira lan-mahaietan garatze-
ko: agente sozialak, komunikazio-plana, plan indibidualizatuak, gazteen inplikazioa eta
plan-koordinazioa. Munta handiko gai horiek Planarentzat oinarrizkoak diren alderdi
batzuei heltzen dizkiete, eta gainera, bidea urratzen diete Planak aurre egin behar
dien ekintza-dinamika berri batzuei. Gai horiek landu diren lan-taldeetan parte hartu
duten 49 pertsona guztiak adituak dira, nor bere eremuan, eta denek ere zuzeneko
harremana dute aztertu diren gaiekiko. 

2. fasea: ÒOntziakÓ edo talde-lana. Diagnostikoak eta proposamenak egitea

Bigarren fasean bost diagnostiko egin dira guztira (bana Planaren alor bakoitze-
ko). Diagnostiko horiek bederatzi lan-mahairen emaitza dira, eta haiek egiteko hain-
bat erakundek, agente sozialek eta gaztek hartu dute parte, alegia, gazte-gaietan ze-
resanik duten agente guztiek, dela gazteriaren gainean nolabaiteko erantzukizunik
dutelako, dela ekintzen garapenean nahastuta daudelako. Hala, Plana egitean, horrek
instituzioen arteko eta diziplinen arteko harremanak bermatzea bilatu da. 

Guztira 142 pertsona izan dira (EAEko Administrazioko hiru mailetako teknikariak,
gazte-munduari lotutako agente sozial desberdinei dagozkien pertsonak eta elkartu
gabeko gazteak) lan-bilera bizietara ezagutza, esperientzia eta jakintza teknikoa ekarri
dituztenak. Bilera horiek, hain zuzen, diagnostikoak egitea, lehentasunezko esku-har-
tzeko ildoak ezartzea eta azken horiek ekintza bihurtzea izan dute helburu. Esparru
instituzionalean Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta hiru euskal hiriburuetako
udalen 79 teknikarik hartu dute parte, eta agente sozialen esparruan 41 entitatetako
63 pertsonak, baita elkartu gabeko hainbat gaztek ere. 

Horiek guztiek oso eginkizun zehatza izan dute: II. Gazte Plana egitea. Hori hiru
lan-ildo hauen bidez gauzatu da: 

◗ I. Gazte Planerako landutako diagnostikoen berrikuste kritikoa. 
◗ I. Gazte Planaren esparruan egindako ekintzen balorazioak aztertzea (ikuspegi

ekonomikotik eta ekintza horiek abian jarri dituzten agenteen balorazio kuali-
tatibotik abiatuta). 

◗ Ekintzak berrorientatzea, diagnostiko berrien eta II. Gazte Planaren balioen oi-
narriaren ildotik. 

Horretarako, erreferentzia-material batzuk erabili ziren, esaterako, I. Gazte Pla-
naren ekintza bakoitzaren balorazio kualitatiboa, ÒEuskadiko Gazteriaren Kontseilua-
ren EkarpenaÓ dokumentua, alor bakoitzaren balioen inguruko beste erreferentzia-
dokumentu bat, eta beste eremu geografiko batzuetako gazteriaren osoko planen
ekintza guztiak. 

Lehen fasean banaka jardun zen, eta ondoren parte-hartzaile bakoitzaren ekarpe-
nak dokumentu bakarrean laburbildu ziren. Ondoren, dokumentu hori baliatu zen tal-
dean eztabaidatu eta hausnartzeko gidoi gisa. 

1. eta 2. faseen (sustapena eta proposamenak) baterako emaitza Zirriborro bat izan
zen. Hartan bildu eta ordenan jarri zen guztira 171 pertsonak egindako lana, eta he-
datu baino lehenago, parte-hartzaile guztien oniritzia jaso zuen. 

Behin dokumentu hori landu ondoren, hirugarren fasea urratu zen: II. Gazte Pla-
naren Zirriborroa dokumentua gizarteratzea.
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3. fasea: Eztabaida publikoa eta ekarpenak eranstea

Planaren Zirriborroa gizarteratzearekin dokumentu hori ezagutarazi nahi izan da.
Hala, dokumentu hori gizartearen aurrean aurkeztu da, horretara nahastutako insti-
tuzioen, agente sozialen eta gazteen ekarpenak elkartzeko. Zehazkiago, gizarteratze-
ak honako hiru xede hauek izan ditu: 

◗ Gazteen errealitateari buruzko kontzientzia soziala piztea. Horretarako, ahalik
eta parte-hartzerik handiena bilatu da, baita gazteen beharren inguruko ezta-
baida soziala sustatzea ere. 

◗ II. Gazte Planaren Zirriborroa baloratu eta aberastea. Hainbat pertsona eta era-
kundek ekarritako ideiak eta iradokizunak jaso dira, horrela ÒontziekÓ eta bes-
te lan-talde batzuek egindako lana osatzeko. Horrek legitimitatea eta indar so-
ziala ematen dio dokumentu honi. 

◗ Ondorioz, Plana klase politikoaren aurrean gizartearen berezko eskakizun gisa
aurkeztea. 

Gizarteratzea zenbait esparrutan eta ekintza batzuen bidez abiarazi da. Jarraian
horien guztien berri ematen da. 

1. esparrua: Gazteak 

Gazteen kolektiboa ez da homogeneoa, eta horregatik bi kategoriatan zatitu da.
Horretarako, elkarte-mailako aldaera baliatu da, kolektibo batera eta bestera sartze-
ko moduak desberdinak direlako. 

Gazte elkartuen kolektiboari dagokionez, gizarteratzea Euskadiko gazteriaren
Kontseiluaren bidez egin da. Horrek aukera eman du dokumentua 80 gazte-elkarteta-
ra eramateko. 

Bestetik, taldean lan egiteko dinamika bat jarri da abian (ÒGazte ontziakÓ). Ho-
rren emaitza izan da dokumentu bat egitea, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak II.
Gazte Planaren Zirriborroari egindako ekarpenen berri emateko. 

Elkartu gabeko gazteen kolektiboari dagokionez, iritzi-inkesta bat egin da 1.200
gazteren artean, Azterketa Soziologikoko Bulegoaren bidez. Bestetik, zirriborroa eta
iritzi-inkesta eskuragarriago jarri dira, Eusko Jaurlaritzaren web orrialdearen bidez. 

2. esparrua: Agente sozialak 

Agente sozialen esparruan, Zirriborroa bost alorretako 200 ordezkariri bidali
zaie. Horrekin batera galdera-sorta bat igorri zaie, ondoren, agente horiek Planari
egin nahi dizkioten ekarpenak biltzeko: Planaren Zirriborroaren balorazio orokorra,
edukia alorren arabera baloratzea, eta iradokizun eta ekarpen orokor edota zeha-
tzak. Pertsona horiek gazte-munduarekin zerikusia duten hainbat esparrutako Ðgaz-
te-asoziazionismoa, GKEk, ikasleen ordezkariak (Euskal herriko Unibertsitatekoak,
Deustuko Unibertsitatekoak eta Arrasateko Unibertsitatekoak), emakume-elkarteak,
kirol-federazioak, etab.Ð 150 elkarte eta agente sozial baino gehiagoren kide dira. 
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3. esparrua: Erakunde publikoak. 

Agente sozialen kasuan bezala, ingurune instituzionalean ere gizarteratze-proze-
sua jarri da abian, baina kasu honetan bi mailatan: maila teknikoan eta maila politiko-
an. Hala, maila bakoitzerako helburu desberdinak ezarri dira. 

Maila teknikoaren kasuan, agente sozialen kasuan erabili den lan-eskema berari
jarraitu zaio. Euskal Herriko Administrazio Orokorreko eta Foru eta Tokiko Adminis-
trazioetako 300 teknikarik baino gehiagok jaso dituzte bai Planaren Zirriborroa bai
ekarpenak biltzeko galdera-sorta. Ildo horretan, nabarmentzekoa da Udalek doku-
mentua gizarteratze aldera egindako ahalegina (EAEko 79 Udaletako 137 teknikariri
igorri zaie). Maila politikoan, ordea, klase politikoak dokumentua bere egitea izan da
helburua, hau da, erantzukizun politikoak dituzten pertsonek Planaren eskakizunak
beren gain har ditzaten. 

Ekarpenak bildu eta eranstea 

Laburbildurik, zenbait gizarteratze-kanal baliatu dira Gazte Plan honen edukia
ezagutarazteko. Haatik, gizarteratze-prozesua ustela gertatuko zen Planaren balora-
zioa eta hari egindako ekarpenak biltzeko ahalegina egin ez balitz. Biltzeko lan es-
kerga horri esker, 150 pertsona baino gehiagoren ekarpenak erantsi ahal izan dira. 

Talde parlamentarioekin, alderdi politikoen zuzendaritza-batzordeekin eta erakun-
de sindikal garrantzitsuenekin ere hainbat bilera egin dira. Halaber, EAEko zeharkako
beste plan batzuen ardura duten erakundeek plana ikuskatu dute, Gazte Plana beste
plan horietara zenbateraino moldatzen den jakiteko. Bestalde, Kontseilu Ekonomiko
eta Sozialari, Lan Harremanetarako Kontseiluari, Osalan erakundeari, Euskadiko Koope-
ratiben Kontseilu Gorenari, Emakunde erakundeari eta Euskadiko Gazteria Kontseiluari
balorazio-txostena egiteko eskaera egin zaie, beren ekarpenez Plana osatzeko. 

Azkenik, azken testua idazteko aintzat hartu dira Parlamentuko Emakume eta
Gazteria Batzordeak 2002ko maiatzaren 6an onartu zituen Ebazpenak.

Konpromiso instituzionala 

Plana lantzeko prozesuaren azken fasean, erakunde bakoitzeko ordezkari politi-
koek bat egin dute Planaren eskaerekin. Eskaera horiek zehaztu dira 4. kapituluan
biltzen diren konpromisoetan. 

1.3.3.2. II. Gazte Planaren balorazioa

Zaila da balorazio zabala egitea, II. Gazte Planak ondorengo urteetan heldu behar
dien erronka guztiei aurre egiteko zenbaterainoko ahalmena duen neurtzeko. Beste
arrazoi batzuen artean, Planaren proposamenak errealitateari zenbateraino moldatzen
diren baloratu ahal izateko beharrezko informaziorik ez dagoelako, alegia, I. Gazte Pla-
naren eragina oraindik ere jakiterik ez dagoelako (behin horren iraunaldia amaituta eza-
gutuko da). 
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II. Gazte Planaren Zirriborroaren gizarteratze-aldiak bide eman du, beste batzuen ar-
tean, informazioa bildu eta horrela balorazioa egin ahal izateko, zenbait ikuspegitatik:
agente sozialak, administrazioaren teknikariak eta gazteak. 

Jarraian aurkezten dena egindako balorazioetan nabarmendu diren alderdi guztien la-
burpena da. Horiek bi bloke hauetan sailkatzen dira: II. Gazte Planaren aldeko elementuak
eta Arriskuak saihesteko iradokizun edo gomendioak.

a) II. Gazte Planaren aldeko elementuak 

Planaren inguruko balorazioak aztertzean, alde batetik gazteek eta bestetik agente so-
zialek eta administrazioko langileek egiten dituzten balorazioen artean alde nabaria Ðeta 
logikoaÐ dagoela ohartzen gara. Izan ere, gazteen artean gutxi dira Plana zer den dakite-
nak. 

Oro har gazteek Planaz ezer gutxi jakinagatik ere, behin proposatutako neurriak eza-
gutarazi direnean hamar gaztetatik zortzik haiek positiboak direla uste dute. Orobat,
gazte gehienek konfiantza handia azaldu dute II. Gazte Planarekiko, eta hura gazteen
egoera hobetzeko eta instituzioak kolektibo horretara gerturatzeko oso baliagarria gerta-
tuko delakoan daude. 

Bestalde, agente sozialei eta administrazioari dagokienez, bi elementu positibo na-
barmendu behar dira: Planaren ikuspegia orokorra eta osoa izatea, eta parte-hartzea za-
bala izan dadin eskaintzen dituen aukerak. Planaren ideiak oso balorazio positiboa du,
jarduera guztiek gazteen errealitateari heltzen diotelako, haientzat garrantzitsuak diren
dimentsioetatik eta osotasun-planteamendu batetik. Laburbildurik, oso positibotzat jo-
tzen da gazte-politikek hartu duten norabidea, jarduera guztien osotasuna, koordinazioa
eta koherentzia bilatze aldera. Bestalde, xede horretarako gazteen egoera orokorra hobe-
tzeko lan egiten duten agente guztien (gazteena beraiena barne) parte-hartzea aintzat
hartzea berme ezin hobea da Plana lantzeko eta garatzeko prozesuan. 

Orobat, II. Gazte Plana aurreko Plana hobetzen duten elementu batzuk biltzen dituela
uste da, eta abian jarri behar diren ekintzak gauza daitezkeela, beti ere ikuspegi errealis-
ta batetik abiatuta. Ildo horretan, lehentasunak ezartzea positiboki baloratzen da. 

Egiturari dagokionez, lehenik eta behin, errealitatea alorretan (lana, etxebizitza, hez-
kuntza...) zatitzea berez artifiziala dela hartu behar da aintzat, errealitatea betiere kon-
plexua izaten delako. Hori kenduta, Planaren egitura eta ikuspegi orokorra egokiak direla
uste da. 

Azkenik, II. Gazte Plana instituzioen artean eta sailen artean egitea Planaren osoko
izaerari zuzen lotzen zaiola uste da. 

b) II. Gazte Planean arriskuak saihesteko iradokizun edo gomendioak 

Planaren garapenean arriskuak saihesteko orduan, alderdi batzuk nabarmentzen dira.
Ildo horretan, elementu hauek hartu behar dira kontuan, II. Gazte Planak ezarritako hel-
buruak beteko baditu: 

◗ Dokumentutik errealitatera igarotzea, ahalik eta zehaztasun handienaz. 
◗ Lor daitezkeen helburuak ezartzea, baina jarduera gidatu behar duten azken
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helburuei uko egin gabe. 
◗ Garapenean parte hartu behar duten agente guztien inplikazioa lortzea, nork

bere erantzukizunetik abiatuta. 
◗ Plana abian jartzeko konpromiso sendoa hartzea, horretarako beharrezkoak

diren mekanismoak (baliabideak, antolaketa-egitura, etab.) abian jarriz. 
◗ Behin Plana amaituta, horrek gazteen bizi-baldintzak hobetzea eragin duela

nabarmentzea lortzea. 
◗ Balioen inguruan egindako hausnarketak instituzioek ekintzak abian jartzean

hartuko dituzten konpromisoetan islatzea. 

1.3.4. II. Gazte Planaren ebaluazio-metodologia

Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordeak, beste eginkizun batzuen artean, Planean
bildutako ekintza guztien segimendua eta ebaluazioa egin behar du. Horretarako, ebalua-
zio-eredu bat landu da, ÒGazte Plan eta -programen ebaluazio-eskuliburuaÓ dokumentuan
zabal azaltzen dena. Eredu horren arabera, zenbait ekintza burutu behar dira, bai Plana
ezarri bitartean, bai haren iraunaldiaren ostean. Garapen-fasearen arabera, lau ebaluazio-
mota burutuko dira: 

1.3.4.1. Ezartzeko prozesuaren ebaluazioa

Plana ezartzeko prozesua eta Planaren funtzionamendua ikuskatu behar dira, garape-
na gidatu eta balizko okerrak zuzentzeko. Eragiketa hori burutuko da etengabeko segi-
mendu baten eta bitarteko ebaluazio baten bitartez. 

Segimendua

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzak etengabe eta sistematikoki bilduko du
Planean bildutako ekintzen garapenari buruzko informazioa. 

Bi prozedura-mota hauek jarriko dira abian: 

a) Datu-bilketa, ekintzak zenbateraino bete diren neurtzeko

Urtean behin Planean inplikatuta dauden instituzioei eskatuko zaie II. Gazte Planaren
esku-hartzeko ildoen esparruan zein ekintza burutu behar dituzten zehatz ditzaten. Ho-
rretarako datuak biltzeko protokolo bat bidaliko zaie, eta haiek, behin hura beteta, Eusko
Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari igorriko diote. I. Planaren segimendua egitean ere

Planaren garapen-fasea Ebaluazio-mota 

Plana ezartzeko prozesuan Prozesuaren ebaluazioa: Segimendua 

Iraunaldiaren erdialdean Prozesuaren ebaluazioa: Bitarteko ebaluazioa

Iraunaldiaren azken fasean Egituraren ebaluazioa 

Plana ezartzen amaitu ostean Emaitzen ebaluazioa 

Plana ezartzen amaitu eta denboraldi  Inpaktuaren ebaluazioa 
bat igaro ostean 
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baliatu den protokolo horrek honako atal hauek ditu: 

◗ Egin behar diren ekintzen deskribapena. 
◗ Ekintza horien helburuak. 
◗ Hartzaileak. 
◗ Ekintza bakoitzaren arduradunak eta baterako arduradunak. 
◗ Esleitutako aurrekontua. 
◗ Ekintza ebaluatzeko baliatu behar diren adierazle edo parametroak. 

Behin urteko aurrekontu-ekitaldia amaitu ostean, instituzio horiei beraiei informa-
zioa eskatuko zaie, programatutako ekintzak zenbateraino bete diren jakiteko. Kasu ho-
rretan, informazioa biltzeko protokoloak honako atal hauek ditu: 

◗ Burututako ekintza. 
◗ Lortutako helburuak. 
◗ Onuradunak. 
◗ Arduradunak eta baterako arduradunak. 
◗ Egindako gastua. 
◗ Ebaluazio-datuak. 

b) Dokumentu-azterketa (araudiak, txostenak eta beste dokumentu tekniko batzuk)

Funtsean, prozedura hau bi ekintza-mota hauei ezarriko zaie: 

◗ Dokumentuak sortzeari dagozkion esku-hartzeak, esaterako, Òcurriculum-ma-
terialak lantzeaÓ edo Òikerlanak egiteaÓ, eta 

◗ dokumentu administratiboetan edo legezko arauetan islatzen diren ekintzak,
esaterako, Òzerga-neurriak hartzeaÓ. 

Kasu horietan, gainera, dokumentua bera aztertuko da, aurreikusitakoari egokitzen
zaion egiaztatzeko. 

Aipaturiko prozeduren bidez bildutako informaziotik abiatuta, Urteko segimendu-txos-
tena landuko da. Hartan zehaztuko dira: 

◗ Plana sustatzeko, koordinatzeko eta garatzeko ekintzak zenbateraino bete diren, 
◗ ekintzak zenbateraino bete diren, aurreikusitako ekintzen aldean zenbat buru-

tu diren zehaztuta,
◗ egindako gastua zenbatekoa izan den,
◗ buruturiko ekintzen kostua.

Txostena igorriko zaie Gobernuko Gai Ekonomikoetarako Batzorde Delegatuari eta
Parlamentuko Emakume eta Gazteria Batzordeari. 

Bitarteko ebaluazioa

Bitarteko ebaluazioak honako helburu hauek ditu: 

◗ Planaren diseinua aztertzea, egokia dela egiaztatzeko edo beharrezko aldake-
tak proposatzeko,
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◗ segimendu-sistemaren funtzionamendua zaintzea, beharrezko informazioak
aldizka jasotzen direla bermatzeko, 

◗ bitarteko emaitzak ebaluatzea, Planean aurreikusitako esku-hartzeen eragin-
kortasun- eta estaldura-irizpideak baliatuta, 

◗ planaren eraginkortasuna hobetzeko egin behar diren aldaketak proposatzea. 

Horrelako ebaluazio bati heltzeko asmotan, hainbat jarduera burutuko dira parte har-
tzeko ezarri diren kanalen bitartez. Planaren garapenean inplikatutako instituzioen or-
dezkariek, agente sozialek eta gazteek osatutako lan-taldeek hartuko dute jarduera ho-
riek abian jartzearen ardura. 

Burutuko diren jarduerak bi multzo hauetan bana daitezke: 

1.a: Segimenduaren bidez lortutako informazioaren azterketa kritikoa. 

Gutxienez, prozesu-adierazle hauek aztertuko dira: 

◗ Burutu den ekintza-kopurua, programatutakoen aldean, 
◗ ekintza-kopurua eta kostua, horiek gauzatzeko ardura duen instituzioaren ara-

bera, 
◗ ekintza-kopurua eta kostua, esku hartzeko esparruaren arabera (lana, etxebizi-

tza, hezkuntza, etab.), 
◗ egindako gastua, aurreikusitako aurrekontuaren arabera. 

Bitarteko emaitzen adierazle nagusi hauek ere aztertuko dira: 

◗ Efikazia: lortutako emaitzak, programatutakoen aldean, 
◗ eraginkortasuna: lortutako emaitzak, erabilitako baliabideen aldean, 
◗ programen estaldura: onuradunen kopurua, lortu nahi den kopuruaren aldean. 

Lortutako emaitzak aurreikusitakoekin bat egin ezean, alor bakoitzean gertatutako
desfaseen sorburuak zein diren aztertuko da. 

Alderdi kuantitatiboez gain, ekintzak abian jartzeko garaian aurkitu diren zailtasune-
kin zerikusia duten alderdi kualitatibo batzuk ere aztertuko dira, eta irizpideak ezarriko
dira antzemandako arazoak konpontzeko. 

Zeharkako ekintzei (instituzioen artekoak eta sailen artekoak) garrantzi berezia
emango zaie. Izan ere, ekintza horien garapena konplexuagoa da, haiek aurrera eramate-
aren ardura instituzio batzuen baterako lana delako. 

Bestalde, segimendu-sistemak berak instituzioei eskatutako informazioa emateko hu-
tsuneak ote dituen egiaztatuko da. Horrela izanez gero, hutsune horiek aztertu eta haiek
konpontzeko moduak proposatuko dira. 

2.a: Planaren diseinua berrikustea, hau da, helburuen definizioa, esku hartzeko ildoen
eta ekintzen deskribapena eta helburuen eta ekintzen arteko koherentzia berrikusiko
dira. 

Segimenduaren bidez lortutako informazioa (prozesu- eta bitarteko emaitza-adieraz-
leak, dokumentu teknikoak eta txostenak) eta aurkitu diren zailtasunen inguruko gogoe-
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ten bidez lortutako informazioa aztertu ondoren, Planean aurreikusitako esku-hartzeak
berrorientatzeko edo jarduera-lehentasunak aldatzeko aukera hartuko da aintzat. 

Aldatzeko proposamenak Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordearen aurrean aurkez-
tuko dira. Horrek erabakiko du proposamen horiek nola ezarri Planaren garapenaren bi-
garren fasean. 

Datu kuantitatiboen analisia, instituzioen arteko lan-taldeen bileren ondorioak eta
hartutako erabakiak Bitarteko Ebaluazio-Txostenean bilduko dira. 

1.3.4.2. Egituraren ebaluazioa

II. Gazte Plana ezartzeko azken fasean zehar, gazteen egoeraren diagnostiko berri
bat egingo da. Hori egiteko, gazteen errealitate soziala ondoen islatzen duten adierazle-
ak eta eztabaida-taldeen gogoeta berrikusiko dira. Azken horretan, teknikariek, agente
sozialek eta gazteek hartuko dute parte. 

Orobat, Planean inplikatutako instituzioei eskatuko zaie honako alderdi hauen ingu-
ruko balorazioa egin dezaten: burutu diren ekintzen garrantzia, ekintza horiek Planak
proposatutako esku-hartzearekin bat datozen, gazteen kolektiboan eragindako inpaktua
eta saila zenbateraino inplikatu den Plana ezartzeko orduan. 

Eztabaiden eta balorazioen ondorioen arabera, II. Gazte Planaren diseinuaren analisia
egingo da. Gainera, aurreikusitako ekintzak mantendu, berrorientatu edo kendu behar di-
ren, ekintza berri batzuk erantsi behar diren edo jarduera-lehentasunak aldatu behar 
diren aztertuko da. 

1.3.4.3. Emaitza-ebaluazioa

Emaitza-ebaluazioa burutuko da II. Gazte Planaren iraunaldia amaitzean. Xede nagu-
sia izango da lortu nahi ziren emaitzak lortu ote diren egiaztatzea, alegia, Plana osatzen
duten ekintzen bidez lortu nahi ziren helburuak bete ote diren. 

Azterketa egiteko, honako irizpide hauek hartuko dira aintzat: efikazia, eraginkorta-
suna, estaldura, baliabideak erabiltzea eta erabiltzaileak ekintzen garapenarekin asetzea. 

Oro har, irizpide desberdinak ezarriko dira, ekintza-motaren arabera: 

◗ Zerbitzuak sortu edo garatu behar direnean, estaldura, erabilera eta erabiltzai-
leen asetze-maila aztertuko dira. 

◗ Ekintzek administrazio- edo legezko neurriak ezartzearekin edo laguntza eko-
nomikoak ematearekin zerikusia dutenean, estalduraren alderdi guztiak azter-
tuko dira: neurrietatik etekinik ateratzen duten gazteen proportzioa, helburu
diren pertsonek neurri horiek ezagutzen dituzten edota estali gabeko eskaera. 

◗ Dokumentuak (gidak, eskuliburuak, ikerlanak edo txostenak) edo beste tresna
batzuk (datu-baseak edo informazio-zerbitzu telematikoak) sortu behar dire-
nean, produktuaren beraren edukia Planean proposatutakoari egokitzen zaion
aztertuko da, eta, hori ez ezik, estaldura edota erabiltzaileen asetze-maila az-
tertuko dira. 

II. GAZTE PLANA DEFINITZEN DUTEN EZAUGARRIAK

41



EAEKO II. GAZTE PLANA 2002/2005

42

◗ Ohiturak edo jarrerak sustatzea helburu duten ekintzek epe luzerako eraginak
izaten dituzte. Horregatik, lehen fase batean, abian jarri diren ekintzek (hitzal-
diak, kanpainak, material didaktikoa, etab.) Planean proposatutako helburuari
erantzuten ote dioten ikusi beharko da, eta ondorengo fase batean, esku-har-
tze horiek eraginkorrak ote diren. 

Azkenik, kostu ekonomikoa duten ekintza guztien eraginkortasuna baloratuko da,
betiere horien eraginak zehaztea posible baldin bada. 

Informazioa biltzeko teknikak eta azken emaitzak aztertzeko prozedurak, funtsean,
honakoak izango dira: 

◗ Dokumentu-analisia, betiere ekintzen emaitzak dokumentu teknikoetan islatuta
ager daitezkeenean. Hori gertatzen da jarduerak dokumentuak sortzearekin
edo neurriak ezartzearekin zerikusia duenean. 

◗ Azken emaitzen adierazleak erabiltzea, esku-hartzeen emaitzak datu kuantitati-
botan eman daitezkeenean. Jarduera-mota guztiei ezar dakieke, eta alderatu
beharra dago Plana amaitzeko momentuan zertan zen aurreko egoerarekin
edo erreferentzia gisa balia daitezkeen beste egoera batzuekin. 
Emaitza-adierazle gisa baliatuko dira bai instituzioek segimendu-prozesuan
zehar proposatzen dituztenak bai ad hoc egin diren beste batzuk erreferentzia
gisa hartuta: Gazteria Plan eta Programen Ebaluazio-Eskuliburua. 

◗ Berariazko inkestak egitea, betiere ekintzen ebaluazioak erabiltzaileen asetze-
maila, arretaren kalitatea edo oro har herritarrek esku-hartzea zenbateraino
ezagutzen duten baloratzea eskatzen duenean. Ekintza horiek dira bereziki
zerbitzuak sortu edo garatzearekin zerikusia dutenak; dena den, gainerako
neurriei ere ezar dakizkieke, gazteen iritzia ezagutzeko. 

Bildutako informazioaren analisi kritikoa eta geroko planei begira ateratako ondorio-
ak eta egindako gomendioak Emaitzak Ebaluatzeko Txostenean bilduko dira. 

1.3.4.4. Inpaktuaren ebaluazioa

Ebaluazio honen helburua gazteen egoera sozialean, jarreretan, ohituretan eta porta-
eretan gertatu diren aldaketak aztertzea da, gutxienez Plana amaitu eta ondorengo he-
mezortzi hilabetetan. 

II. Gazte Planaren inpaktu-ebaluazioa egiteko honako teknika eta prozedura hauek
baliatuko dira: 

◗ Inpaktu-adierazleak baliatzea, betiere inpaktua datu kuantitatibotan eman daite-
keenean. Kasu horretan adierazleen bilakaera aztertu beharko da, hau da, horiek
alderatu beharko dira Plana abian jarri baino lehen zegoen egoerarekin zein
erreferentzia gisa balia daitezkeen beste ingurune batzuetako adierazleekin. 

◗ Berariazko inkestak egitea, betiere jarrerak, ohiturak, ezagutzak edo jasotako
ikaskuntzen erabilera aztertu behar direnean. 



◗ Eztabaida-taldeak, gazteek, profesionalek, politikariek, elkarteetako ordezka-
riek, etab. nork bere alorrean ezarritako neurrien inguruko efikaziaren ingu-
ruan duen iritzia ezagutzeko asmotan. 

◗ EAEn aldian behin burutzen diren inkestetako datuen azterketa. Inkesta horiek
informazio baliagarria biltzen dute Gazte Planaren esku-hartzeko ildo jakin ba-
tzuen inpaktua aztertzeko. 

◗ Gazte Planarekin zerikusia duten alderdiak aldizkako inkestetan sartzea. EAEn siste-
matikoki egiten diren inkesta batzuetan gai batzuk sartzeko aukera aztertuko
da, Gazte Planaren inpaktuarekin zerikusia duten alderdien inguruko informa-
zioa errazago eskuratzeko xedearekin. 

II. GAZTE PLANAREN EBALUAZIOAREN EGUTEGIA 

Urtea Ebaluazio-mota Txostenak

2003 Segimendua Lehen Segimendu-txostena

2004 Segimendua Bigarren Segimendu-txostena 
Bitarteko ebaluazioa Bitarteko Ebaluazio-txostena 

2005 Segimendua Hirugarren Segimendu-txostena
Egituraren ebaluazioa Egituraren Ebaluazio-txostena 

2006 Emaitza-ebaluazioa Emaitzen Ebaluazio-txostena 

2007 Inpaktu-ebaluazioa Inpaktu-ebaluazioko txostena 
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2.1. BALIOAK II. GAZTE PLANEAN

Balioak gizarte-errealitatearen eta errealitate pertsonalaren osagai saihestezinak dira.
Mundua antolatzea eta bizigarri egitea ahalbidetzen duten dohainak dira. Izan ere, justi-
ziarik, elkartasunik eta askatasunik gabeko mundu batek ez ditu gutxieneko bizi-baldin-
tzak betetzen.

Egungo gizartea murgilduta dagoeneko aldaketa-prozesu bizkorrak gizarte-balorazio
eta arau batzuk ere bizkor aldatzen ditu eta, ondorioz, balio tradizionalak balio berriekin
(edo berriz garrantzia hartu duten balio zaharrekin) batera agertzen dira. Mundua inter-
pretatzeko ikuspegi edo erreferentzia-puntu ezberdinak izateak belaunaldien arteko ga-
tazkak eragiten ditu, belaunaldi berrien balioak eta belaunaldi zaharrenak kontraesanko-
rrak eta elkarren aurkakoak izan baitaitezke. 

Bestalde, egungo gizartean balioak interes pertsonalen edo talde-interesen arabera
erlatibizatzeko joera nabaria dago eta bizitza orientatzeko eta portaerak eta bizitza ko-
muna gidatzeko baliagarria izan daitekeen erreferentziazko baliorik ez dagoelako ondo-
rioa atera ohi da.

Balioen definizio baterantz

Balioak Gizartean eraikitako proiektu idealak, sinesmenak eta iritzi pertsonalak dira
eta jokabidea, nortasuna eta, azken batean, bizitza orientatzen laguntzen dute. Balioa,
hobea eta ideala denaren kontzeptua ez ezik, gizakion bizitzako gertakariak eta espe-
rientziak interpretatzeko eta esanahiak emateko sistema bat ere bada.

Balioak bizitzeko proiektu orokorrak edota gizartean bizitzeko hainbat moduren ar-
teko lehentasunezko aukera libre eta pertsonalak direla esaten denean, balio bat aukera-
tzeak beste aukera edo alternatiba batzuei uko egitea dakarrela esan nahi da.

II. Gazte Planaren helburuetako bat, zalantzarik gabe, jardunaren gutxieneko errefe-
rentzia-esparrua osatzen duten balioak sustatzea da. Zentzu honetan, ÒkontrabalioÓ ize-
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nekoei aurre egitea baino garrantzitsuagoa da balio positiboak agerian uztera zuzenduta-
ko proposamenak egitea. Adibidez, intolerantziaren aurka lan egitean, tolerantziaren or-
dez intolerantzia bera balio gisa sustatzeko arriskua dago. Balio bati atxikitzeak jardute-
ko eta jokatzeko moduan eragina duen aukera bat egitea esan nahi du. Are gehiago, balio
jakin batzuk aukeratzen dituen eta horiei jarraiki jokatzen duen pertsonak esanahia ema-
ten dio bere bizitzari, balioek iritziak eta jarrerak iradokitzen baitituzte. Bestalde, balioei
dagokienez maila abstraktu batean egindako asmo-deklarazioez kanpo, egoera jakin ba-
tzuetan gauzatu beharrekoa da aukera hori.

Balioak eta II. Gazte Plana

Bizitzaren edozein esparrutan jarduteko helburuak eta lehentasunak ezartzeak balo-
razio-osagai bat dakar ezinbestez. Ezinezkoa da helburu batzuk finkatzea ongi eta gaizki
dagoenaz, komeni denaz eta saihestu beharrekoaz ikuspegi bat izan gabe. Azken batean,
helduera-puntu bat finkatzeak zuzeneko lotura du irteera-puntua definitzearekin.

Zentzu honetan, hurrengo hiru urteetarako EAEko gazte-politikak finkatzeko helburu
gisa, II. Gazte Planak ere balorazio-osagaiak ditu. Nolanahi ere, beharrezkoa da proiektu
hau balio-oinarri sendo batetik abiatzea. Euskarri horiek gabe, gazteen egoerari buruzko
diagnostiko ÒneutralÓ eta deskribatzaile bat egitera mugatuko litzateke plana. Zalantzarik
gabe, II. Gazte Planaren asmoa harantzago doa; izan ere, gazteriaren egoera deskribatze-
az gain egoera hori hobetzeko zer egin behar den adieraziko du. II. Gazte Planak, beraz,
balio jakin batzuekiko konpromisoa hartu behar du.

Edonola ere, arestian aipatu bezala, egungo gizartean aldaketa ez da salbuespen,
arau baizik, eta gizarte horretan zaila da hainbeste transformazioren aurrean iraungo
duen oinarri sendo bat finkatzea. Balioen alderdiak errealitate horren zuzeneko eragina
jasotzen du. 

Alde batetik II. Gazte Planak bere Òhelduera-puntuaÓ zehazki finkatzeko aldez aurre-
tik Òirteera-puntuaÓ finkatu behar duela eta, bestetik, puntu edo balorazio-oinarri hau au-
keratzea zaila dela eta oso lur labainkorrean sartzea eskatzen duela kontuan hartuta, ba-
lioen alderdia ikuspegi operatibo batetik aztertu beharra dago. Asmoa ez da, hortaz,
unibertsalki onargarriak eta testuinguru orotan aplikagarriak diren balioei buruz hitz egi-
tea (halako baliorik baldin badago), gazteen bizi-kalitatea hobetzeko Gazte Planaren ekin-
tza gidatuko duten balioak identifikatzea baizik. Hain zuzen ere, bost esparru zehatzetan
hobetuko da gazteen bizi-kalitatea: lana, irakaskuntza eta prestakuntza, etxebizitza, osa-
suna eta bizi-kalitatea eta gazteen aisia eta kultura. Beraz, balioen alderdiari arlo horiekin
bat etorriz eta zeharka ekin beharko zaio. 

Planaren balorazio-oinarria aukeratzean, oinarrizko hiru iturritatik hornitzea erabaki
da. Lehen iturria gaur egungo ingurune soziopolitikoari (Europako inguruneari) begiratu
bat emateak eskaintzen duena da. Europaren esparruko gazte-politiken balorazio-oina-
rriari begiratuta, bi balio hartu behar dira bereziki kontuan: integrazioaren balioa eta par-
te-hartzearen balioa.

Berdintasunetik abiatutako integrazioaren balioak duen garrantzia Europako Elkarte-
aren Konstituzio Itunaren 13. artikuluan jasota dago. Bertan adierazten denez, ezin izan-
go da inor diskriminatu Ò...sexuari, arraza edo etnia jatorriari, erlijio edo uste sendoei,
minusbaliotasunari, adinari edo sexu-orientazioari lotutako arrazoiengatikÓ.
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Bestalde, parte-hartzearen balioa Europako jardun-esparruak berak sustatzen du. Ber-
tan, gizarte zibilaren parte-hartzeak duen garrantzia azpimarratzen da (Parte-hartzea eta
gizarte zibila, Gazteek parte hartzeko modu berriak izeneko mahainguruaren txostena, Berna
(Suitza), 2000; gazteriaren esparruko Sailen arteko Lankidetzarako Europako Zuzendari-
tza Batzordea, Europako Kontseilua).

Planaren balorazio-oinarriak finkatzeko bigarren erreferentzia-puntua, beren lanaren
ezaugarriengatik edo lanbide-profilarengatik balioen problematika sakonean ezagutzen
duten pertsonen iritzia da. Hezkuntzaren mundutik datozen pertsonak dira, gogoeta egin
dutenak eta arlo guztietan landu diren Gazte Planerako berariazko dokumentuak presta-
tu dituztenak. Pertsona aditu hauen ustez, adierazitako balioez gain komenigarria da
erantzukizunaren, elkartasunaren eta aniztasunaren balioen erreferentziarik ez galtzea.

Beraz, bi gogoetak laburbilduta, balio hauek aztertzen dira abiapuntu gisa: integra-
zioa, parte-hartzea, erantzukizuna, elkartasuna eta aniztasuna. Orobat, Planetik beste balio
bat sustatu behar da, aurrekoei zuzen lotuta dagoen balio bat: tolerantzia. 

Funtsean, tolerantzia gizartea osatzen duten pertsona eta talde desberdinek adieraz-
ten dituzten desberdintasunekiko errespetua da. Beraz, pertsonen balioaren, duintasuna-
ren, berariazko ezaugarrien nagusitasuna da; ondorioz, pertsona guztien iritzi, uste edo
praktikekiko begirunea eskatzen du, horiekin bat ez eginagatik ere, eta begirune horrek
pertsonaren oinarrizko eskubideekiko errespetua dakar berekin. Tolerantziak eskatzen
du, alde batetik, iritzi eta ideiekiko errespetua, erlijioaren, politikaren, eta bestelako es-
parruetan, eta bestetik, arrazoi fisiko, sozial edo sexualak direla medio desberdinak diren
pertsonenganako begirunea. Helburua tolerantzia aktiboa sustatzea da, gure gizartean ja-
rrera baztertzaile guztiak zokoratzeko.

Nabaria den bezala, balio hauetako batzuk elkarri lotuta daude eta, horrela, elkarta-
suna kontuan hartu gabe edo aniztasunarekiko errespetuaren beharra planteatu gabe in-
tegrazioaz hitz egitea kontraesankorra izan daiteke. Azken batean, bi balio horien atzean
berdintasuna agertzen da eta, ondorioz, balio hauek horrela taldekatzea erabaki da: berdin-
tasuna (integrazioa, elkartasuna eta aniztasuna), erantzukizuna eta parte-hartzea.

II. Gazte Planean, I. Gazte Planean bezalaxe, berdintasunaren balioa sustatu beharreko
oinarrizko balioetako bat da. Testuinguru honetan, gazteek gainerakoen balio berbera
eta eskubide berberak dituztela onartzea esan nahi du berdintasunak. Beraz, elkartasun-
alderdi nabaria du eta errealitatea ulertzeko modu ezberdinek elkarrekin bizi behar dute-
neko gizarte batean aniztasunak duen garrantzia adierazten du. Ildo horretan, Gazte Pla-
nak gazteen aukera librearekiko errespetua eta konpromisoa adierazi nahi du, Eusko
Legebiltzarrak gai horretan hartu dituen akordioekin bat eginez. Bestalde, berdintasuna
eta integrazioa harremanak berdintasun-egoeran eta baldintza berdinetan ezarri ahal iza-
teko behar berberari lotuta daude. Gaur egun, eta gazteek gizartean duten desabantaila
dela eta, berdintasunak gazteen aldeko ekintza positiboa esan nahi du. Hona hemen, be-
raz, II. Gazte Planaren oinarrietako bat.

Era berean, parte-hartzearen balioa ere funtsezkoa da, balio hau kontuan hartu gabe
ezinezkoa baita gazteengan eragiteko ezein jarduera planteatzea. Gazteak beren bizi-bal-
dintzen hobekuntzan inplikatzeko beharra II. Gazte Planaren funtsetako bat da. Halako
inplikaziorik lortu ezean, jarduera paternalistak planteatzeko aukera besterik ez litzateke
geratuko.

BALIOAK ETA GAZTE-INDARKERIA

49



Bestalde, II. Gazte Planak erantzukizunaren balioak (bere adierazpen guztietan) duen
garrantzia azpimarratzen du, bai gazteriaren arloan esku hartu behar duten eragileentzat,
bai gazteentzat. 

Azkenik, balio horiei indarra eta legitimitatea emango dien kontraste bat behar da.
Kontraste hau II. Gazte Plana lantzeko prozesuan parte hartu duten 171 pertsonen lana
izan da. Bederatzi lan-taldeek finkatutako helburuen ezarpenak adierazitako balioen ga-
rrantzia islatzen du argi eta garbi. Zentzu honetan, hiru balio hauek isla garbiak dituzte
II. Gazte Planean, arlo guztietan agertzen baita baten bat oso maila praktikoan islatuta.

Berdintasuna

II. Gazte Planaren I. arloan (Lana eta lan-munduratzea), berdintasunaren balioa nonahi
agertzen da. Esaldi askok (hala nola Ò... gazteen kontratazioa sustatzea...Ó, Òenplegu
egonkorraren irizpidea gazteei zabaltzea...Ó, Ògazteak txertatzeko laguntza...Ó eta abar)
berdintasunaren balioak II. Gazte Planean duen garrantzia adierazten dute (gazteengana-
ko elkartasuna eta gazteen integrazioaren beharra).

Berdintasunaren balioaren aniztasun, elkartasun eta integrazio alderdiak ere gidatzen
du II. arloaren (Irakaskuntza eta lanerako prestakuntza) zati baten planteamendua. Inmi-
grazioaren problematikaren tratamenduak eta etorkinen lanari duintasuna emateko eta
beren prestakuntzan laguntzeko beharrak, gaur egun prestakuntzaren arloan dauden ba-
liabideei dagokienez berdintasuna bilatzen duen lan-ikuspegi bat uzten du agerian. Ber-
dintasuna, tolerantzia eta aniztasunarekiko errespetua Gazte Planak gazte-indarkeriari
buruz egiten duen hausnarketaren ardatza dira; izan ere, eskolatik indarkeria horri aurre
egingo bazaio, bereziki balio horietan oinarritutako hezkuntza sustatu beharko da.

Balio hau beste arlo batzuetan ere agertzen da. V. arloan adibidez (Gazteen aisia eta
kultura), egoerarik larrieneko taldeei kulturarako sarbidea eskaintzeko neurri zehatzak
proposatzen dira. Planteamendu honen atzean, egungo kultur baliabideetarako sarbide
berdina ahalbidetzeko ahalegin bat dago.

Parte-hartzea

Parte-hartzeak ere garrantzi handia du II. Gazte Planean. Ikastetxeetan parte hartze-
ko prozesuetan sakontzeko berariazko ekintzak badaude ere (hala nola II. arloko ÐIrakas-
kuntza eta lanerako prestakuntzaÐ neurri zehatzak), beharrezkoa da gizarte-eragileek
planaren arlo guztietan parte hartzeko dinamikak zabaltzea eta sakontzea, parte-hartze
horrek demokrazian sakontzen eta gazteen bizi-kalitatearen aldeko neurriak hobetzen la-
guntzen baitu.

Erantzukizuna

Erantzukizunaren balioa II. Gazte Planaren hainbat arlotan agertzen da. III. arloan adi-
bidez (Etxebizitza), gazteak bere bizitzaren garapenean erantzukizun handiagoak hartze-
ko beharraren ikuspegitik egiten da lan. Zentzu honetan, egindako diagnostikoa emantzi-
pazioaren baliotik abiatzen da (balio horren gauzatze praktikoa ahalik eta baliabide
gehienekin bultzatu behar da). 
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Halaber, erantzukizunak garrantzi handia du osasunari buruzko arloan. Bertan, nor-
beraren egintzen gaineko prebentzio eta erantzukizun zereginak funtsezko elementuak
dira gazteen bizi-kalitatea hobetzeko. Azken batean, II. Gazte Planaren asmoa gizarte zu-
zen eta berdinago baten bilaketan sustatzen jarraitu beharreko balioak agerian uzteko
foro bat izatea izan da.
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2.2. GAZTE-INDARKERIA

Ikerlan askok baieztatzen dute oro har euskal gizarteari eta zehazkiago gazteriari
gehien arduratzen dien arazo nagusietako bat indarkeria dela. Gazteei gehien arduratzen
dieten arazoak zein diren galdetzen zaienean, indarkeria hirugarren tokian azaltzen da5,
eta Euskal Herriko arazo nagusien inguruan galdetuta, beren kezka nagusia terrorismoa
dela erantzuten dute6. 

Indarkeria da, orobat, euskal erakundeen kezka nagusietakoa. Gobernuaren lehenta-
sunezko ekintzen artean indarkeriari aurre egitea dago, eta horrela islatu da Pertsona guz-
tien bizitzaren, askatasunaren eta segurtasunaren aldeko Manifestu Instituzionalean. Eusko
Jaurlaritzako, foru aldundietako eta euskal udaletako ordezkari instituzionalek izenpetu
dute manifestua. 

Indarkeriaren fenomenoa gertutik ezagutzeak agerian uzten du hura gizartean erabat
barneratua dagoela, era askotan. Izan ere, egunetik egunera erasotzen gaituzte indarke-
riazko jarrera, mezu eta adibide ugariez, eta horiek barruraino sar daitezke pertsona ja-
kin batzuengan. 

Errazegia litzateke gizarte osoaren erantzukizunari bizkar ematea, baina badu, bai,
erantzukizunik indarkeriaren erabileran eta jokabide biolentoen transmisioan. Tamalez,
beste une batzuetan erabili izan dugun argudioa (hots, ez dagoela per se gazte-arazorik,
gazteak eraginpean hartzen dituzten gizarte-arazoak baizik), mingarria izanik ere, erabat
baliagarria da kasu honetan ere. Ezinbestekoa da indarkeriaren izaera kolektiboa uler-
tzea, hau da, gizarte osoak duela erantzukizuna eta indarkeriaren eragina giza talde guz-
tietara iristen dela ulertzea.
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Argi dago indarkeria ez dela gazteen jokabidea bakarrik, batzuetan gazteak (gazteen
gutxiengoa) izanagatik ere indarkeriazko portaerak azaltzen dituztenak. Ildo horretan,
Gazte-indarkeriari buruzko Cindes Txostenaren datuak argigarriak dira: euskal gazteen
%8,1ak indarkeriaz jokatzen duela esan daiteke, %5,2ak gai politikorengatik eta %2,9ak gai
sozialengatik. Politikarengatik indarkeriaz jokatzen duten gazteen artean, %3,8 euskal ga-
tazka deritzanari loturik ageri da. 

Gainera, ezin dugu ahaztu askotan gazteak direla indarkeria pairatzen dutenak: biko-
teen artean, familien barruan, ikastetxeetan, aisia-guneetan... Hori ez ezik, eta indarkeria-
mota nagusietako bat aipatzearren, gizonezkoen emakumeenganako indarkeria gazteen
artean ere nabari da. 

Orobat, indarkeriaren fenomenoa ulertzeko, ezin dugu alde batera utzi indarkeriaren
beraren eta gizarte osoari Ðeta bereziki balioak transmititzeko zereginean ardurarik han-
diena duten gizarteratze-agenteei, hau da, familiari, eskolari eta koadrilariÐ eragiten dion
balio-krisiaren arteko harremana. Izan ere, une honetan agente horien artean ez dago el-
karrekin bizitzeko eta harremanetarako onartutako eredurik7. 

Cindes Txostenetik eta gazte-indarkeriaren inguruan egin diren beste ikerlan batzue-
tatik ondorioztatzen denez, gazteen emantzipazioa galarazten duten bizi-baldintzak (lan-
gabezia, lan-ezegonkortasuna, etxebizitza erosi edo errentan hartzeko zailtasunak, etab.)
hobetzea mesedegarri gerta liteke indarkeriaren sorburuak murrizteko, baita gazte ba-
tzuen hura legitimatzearen aldeko arrazoiak ezabatzeko ere. Azken horien ustetan, gaz-
teak indarkeria politiko edo sozialaren biktima dira, eta horrek galarazten die pertsona
eta hiritar gisa banaka garatzea edo kolektibo politiko gisa garatzea. 

Balio-krisiak eta gazteriak helduen gizartean integratzeko eta emantzipatzeko bizi di-
tuen trabek sorrarazten duten testuinguruan, gazte jakin batzuek barnera dezakete beren
problema pertsonalak edo kolektibitatearen arazoak konpontzeko bide bakarra indarke-
riara jotzea dela. Estatuko Fiskaltza Nagusiak egindako txostenetatik eta beste batzueta-
tik ondorioztatzen denez, Òindarkeria sozialaÓ deritzanaren garrantzia Ðlapurretak, lagun-
taldeen arteko liskarrak, sexu-indarkeria, familia barruko indarkeria, etab.Ð EAEn beste
autonomia-erkidego batzuetan baino txikiagoa den arren, oro har euskal gizarteak ezin
du inola ere ahaztu horrelako indarkeriak oso ondorio mingarriak eragiten dituela. 

Haatik, gazte-indarkeriaren adierazpideen artean badago bat gizarteari bereziki kezka-
razten diona: Òkale-borrokaÓ edo kale-indarkeria. Gazteriaren zati bat indarkeria-mota horren
protagonista nagusietakoa dela aintzat hartuta, Gazte Planak ezinbestean heldu behar dio
arazo horri. Gainera, funtsezko eta zeharkako elementutzat hartuko da, hau da, ez zaio ba-
karka helduko, Planaren alor desberdinetako esku-hartzeko ildoen eta ekintzen multzoen ba-
rruan beste arazo bat baino ez balitz bezala. 

Kale-indarkeriari diziplina anitzeko ikuspegi oso batetik heldu behar zaiola jakinaga-
tik ere, eta Planak bakarka arazo hori konpontzeko zein jarduera-mugak dituen aintzat
hartuta, Gazte Planak fenomeno horren aurkako erabateko jarrera hartu behar du, Planak
sustatu nahi dituen balio nagusiekin bat eginez. 

Hala, Gazte Planak hainbat prozesu jarri nahi ditu abian, fenomenoa diagnostikatze-
ko, bere sorburuak ezagutu eta haiei aurrea hartzeko, ondorioak murrizteko eta arazoak
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euskal gizartean zergatik irauten duen jakiteko. Gazte Planak prozesu horiek susta ditza-
ke eta sustatu behar ditu, gazteek berek arazo horretan duten protagonismoaren ardura
beren gain har dezaten. 

Helburuak 

II. Gazte Planak zenbait neurri diseinatu nahi ditu, bereziki hezkuntza-mailakoak, in-
darkeriazko jokabideen inguruan kontzientziatzeko eta haiei aurrea hartzeko, baita eus-
kal gazteriaren irudi positiboa emateko ere. Horretarako, balioetan oinarritutako hezkun-
tza sustatuko da, eta parte-hartzea eta elkarrizketa landuko dira, gatazkak konpontzeko
eta bizikidetza errazteko modurik egokiena diren heinean. 

Gainera, II. Gazte Planak esku hartzeko prozesuak irekiko ditu, beste plan instituzio-
nal batzuekin, beste entitate batzuekin eta gazteekin beraiekin batera, honako xede
hauetarako:

◗ Beste erakunde batzuekin batera gazte-indarkeriaren fenomenoari buruzko
gogoeta bat Ðarazoa gainditzeko xedea izango duenaÐ prestatzeko beharrez-
koak diren neurriak eskaintzeko.

◗ Ikerketak egiteko, horien ondorioen azterketatik abiatuta, ahalik eta adosta-
sunik zabalenak lortzea, esku hartu behar duten guztiek konpromisoak har-
tzea eta material hori eztabaidatzeko foroak sortzea ahalbidetzeko.

◗ Gogoeta hauek eta eztabaiden ondorioz Gazte Planak esku hartzen dueneko
arloetan (hezkuntza, lana, kultura...) sortzen diren proposamenak zabaltzeko.

◗ Bere jarduna indarkeriaren fenomenoaren prebentzioan kokatzeko, balioetan
egin beharreko lana tresna nagusietako bat izanik. 

Esku hartzeko ildoak 

Beraz, instituzioak eta agente sozialak ildo horretan garatzen joan diren esku-hartze-
ekin batera, Gazte Planak gazte-indarkeriari heltzeko konpromiso batzuk ezarri nahi ditu.
Horiek ekintza batzuen bidez gauzatzen dira, eta esku hartzeko lau ildoren inguruan bil
daitezke.
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1. Lanerako Foro eta Taldeak sortzea. Haietan, gazte-indarkeriaren arazoari buruzko go-
goetatik abiatuta, jarduera-proposamen zehatzak landuko dira

2. Gazte-indarkeriari buruzko azterketak eta lanak egitea, horietan oinarrituz arazoaren
inguruko kontsentsuak lortu ahal izateko

2.1. ÒGazteak eta indarkeriaÓ gaiari buruz azterketak egitea, gero ko esku-hartze ildoak eza-
rri asmotan (2.4.4)

2.2. ÒEuskadiko Gazte Indarkeriaren FenomenoanÓ sakontzeko ikerlanak (familia eta indar-
keria; gazte-aisia eta indarkeria...) bultzatu eta koordinatzea

2.3. Gazteriaren Euskal Behatokiko aldizkako txostena, EAEko gazte-indarkeriari buruzkoa 

2.4. Gazteriaren Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan gaikako informazio-blokeak
garatzea, Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko gazte-indarkeriari buruzkoak

1.1. Gazteriaren Euskal Behatokiko Adituen Foroa deitzea, ÒEuskal gazte-indarkeriare nÓ
Txostenari buruz eztabaidatzeko, eta ÒEuskadin Gazte Indarkeriari aurre egiteko esku-
hartzeko ildoeiÓ dokumentua lantzeko. Dokumentu hori eztabaidatu eta adostuko da
Emakume eta Gazteria Batzorde Parlamentarioan 

1.2. Lehendakariak proposatutako Giza Eskubideen eta Askatasunen Behatokiaren esparruan
Lan Talde bat sortzea proposatzea, gazte-indarkeriari aurrea hartzeko gaietan politika
instituzionalak eta Gazte Plana koordinatzeko

1.3. Profesionalen mintegi iraunkorra abian jartzea (instituzionala eta agente sozialekikoa),
gazte-indarkeriaren gaiari buruz gogoeta egiteko eta jarduera-ildoak ezartzeko 

1.4. Eusko Jaurlaritzaren Sailen arteko mahai bat antolatzea. Horrek, Partenariatuak ÒBake-
rako hezkuntza, eskolan eta eskolatik kanpoÓ gaiari buruz egindako txostenetik abiatu-
ta, proposamen batzuk landuko ditu, euskal gazteen artean Bakerako Hezkuntza heda-
tzeko

1.5. Instituzioen arteko Batzorde Teknikoa abian jarri eta sustatzea, Gazte Planaren alo-
rretan (2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 4.3.1) gazte-indarkeriari heltzearekin zerikusia duten
ekintzen segimendua egiteko

1.6. Gazteria-Kontseiluari ÒGazte-ontziÓ bat sortzea eskatzea, gazte-indarkeriari aurrea har-
tzeko politika instituzionalei buruzkoa
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3. Hezkuntza esparruan aurrea hartzeko neurriak ezartzea, balioetan oinarritutako hez-
kuntza eta bakerako eta bizikidetzarako hezkuntza sustatzeko 

4. Sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainak garatzea, gazte-indarkeriaren arazoa-
ren aurrean

3.1. Eusko Jaurlaritzaren Sailen baterako urteko fondoa sortzea, hezkuntza arautuan eta
arautu gabean Gazte Indarkeriari Aurrea Hartzeko jarduerak abian jartzeko dirulagun-
tzak emateko

3.2. Familiari laguntzeko programak abian jartzea, indarkeriazko jarrerak eta portaerak
antzemateko, eta indarkeriarekin, bortxarekin edo mehatxuarekin zerikusia duten deli-
tuak egin edo zigorrak bete dituzten gazteak demokraziaren balioetan hezteko 

3.3. Ikastetxeetan giza eskubideetan eta bakean oinarritutako Hezkuntza ezartzea, lehenta-
sunezko helburuetako bat bezala 

3.4. Hainbat neurri sustatzea, gutxiengoan dauden taldeek irakaskuntza desegonkortzeko
asmotan egindako saioei aurre egiteko

3.5. Eskolako eta eskolatik kanpoko jarduera guztietan balioetan oinarritutako hezkuntza
sustatzea, zentro ko urteko planean hezkuntza-mota hori sartzeko orientazioak ezarrita
(2.4.2)

3.6. Gazteen artean askatasunaren balioa sustatzea, zenbait estrategiaren bidez 

3.7. Irakasleak bakerako eta bizikidetzarako hezkuntzan trebatzeko Plana 

3.8. Ikastetxeetan demokraziaren, tolerantziaren, bakearen eta askatasunaren baloreak sus-
tatzea, sentsibilizazio-kanpainak eta gatazkak konpontzeko programak abian jarriz,
indarkeriazko portaera eta jarrera guztiei aurre egiteko (2.4.6)

3.9. Irakasleek eta ikasleek gatazkak elkarrizketa eta partehartzearen bitartez konpontzen
ikas dezaten, haientzako trebatze-esperientziak sustatzea, bizikidetzarako mesedegarri
diren tresna moduan (2.4.3)

3.10. Hezkuntza-komunitatean elkarrizketarako foro eta esparruak sustatzea, gatazkak ko n-
pondu eta indarkeria gaitzesteko 

3.11. Irakaskuntza-zentroetan balioetan oinarritutako hezkuntza emateko beharrezkoa den
curriculum-materiala prestatzea (2.4.1)

3.12. Bakerako eta bizikidetzarako hezkuntza-material didaktikoa sortzeko laguntzak 

3.13. Testuliburuei emandako baimenak berrikusten jarraitzea, indarkeriaren larritasuna ez
erlatibizatzeko 

3.14. Argitaletxeei exijitzea testu-liburuetan Bakearen kulturaren aldeko kapituluak, edukiak
sartzea berma dezaten
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4.1. Sentsibilizazio sozialeko kanpaina, gazteei giza eskubideekiko errespetua, indarkeriarik
eza eta justizia bizikidetzaren zutabeak direla ohartarazteko

4.2. Estatuko eta Europar Batasuneko gazteekiko sentsibilizazio- eta truke kulturaleko pro-
gramak egitea, euskal gazteriaren indarkeriarik gabeko irudi positiboa garatzeko 

4.3. Biktimekiko elkartasun-, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainak garatzea, gazte-
indarkeriaren arazoaren aurrean

4.4. Euskal Instituzio eskudunek konpromisoa hartzea, ETAren terrorismoaren aldekoak
diren, Demokrazia mehatxatu edo horren aurkakoak diren pankartak, pintadak eta pas-
kinak kentzeko

4.5. EAEko hezkuntza-zentroetan konferentziak eta bisitaldiak antolatzeko Plana, Biktimen-
ganako Arreta-Bulegoak koordinatua 

4.6. Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritza Gazte Planaren Zuzendaritza Batzor-
dean sartzea 





3
II. Gazte Planaren

bultzada





II. Gazte Planaren planteamendu estrategikoan planari bultzada berria eman nahi
zaio. Bultzada hori bost arlotan egin behar da:

◗ Gazteak.
◗ Administrazioa (Eusko Jaurlaritza, Foru-Aldundiak eta hiriburuetako Udalak).
◗ Gizarte-eragileak.
◗ Udalak.
◗ Komunikazio-tresnak.

Jarraian, bost esparruetan egindako diagnostikoa azaltzen da, baita hura garatzeko
eredu bat ere. Bestetik, 5. kapituluan bost esparru horietan abian jarri behar diren neu-
rriak biltzen dira, II. Gazte-Plana garatzeko neurriekin batera.

3.1. GAZTEEN BULTZADA. HORIEN PARTE-HARTZEAREN PREMIA

Oso garrantzitsua da gazteek planaren bultzadan parte hartzea, eurak baitira neu-
rrien onuradun nagusiak. 

Parte-hartzea balio gisa

Herritarrek gai publikoetan parte-hartzearen gaiari buruzko eztabaida asko egin dira
eta egiten dira. Parte-hartzeaz hitz egiten denean, sistema demokratikoaz eta honek he-
rritarrei nahi dutena adierazteko, ukitzen dieten gaiei buruzko iritzia emateko, proposa-
menak egiteko eta erantzule izateko eskaintzen dizkien bideez hitz egin behar da. 

Sistema demokratikoan parte-hartzea balio positiboa da, eta horregatik sustatzen da.
Hala ere, parte-hartze horrek muga batzuk ditu. Gaur egun daukagun ordezkaritza-demo-
kraziaren sistemak parte-hartzearen bide formalizatu, estandarizatu eta bateratzailea barne
hartzen du: hautestontziak. Hala ere, egon badaude beste parte-hartzeko sistema batzuk
hain estandarizatuta ez daudenak eta dagokion administrazioaren mailaren, konpondu be-
harreko gaiaren eta administrazio bakoitzean arduradunek duten estilo edo jarreraren ara-
bera era ezberdinean bideratzen diren ezaugarrien araberakoak direnak. 
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Honela, botoa funtsezkotzat jotzen den parte hartzeko bidetzat hartzen den eta, ho-
rregatik, legez arautzen den arren, hautestontzietan gauzatzen ez diren parte hartzeko
moduak herritarren inplikazioa izateko borondate politikoaren arabera daude, parte-har-
tze mota hori legez ezarrita ez dagoelako.

Bozketaz bestelako parte-hartzea, herritarren eta, gure kasuan, gazteen artean susta-
tu behar den balio positiboa da, izan ere, gazteek erakundeen ekimenekiko atxikipen txi-
kia erakusten baitute (EAEko 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen %62k adierazten dute po-
litika oso gutxi edo batere ez zaiela interesatzen)8.

Erakundeek, hala ere, anbiguotzat jo daitekeen jarrera erakutsi dute, izan ere, diskur-
tso politikoa Òparte-hartzeÓ hitzez beterik egon arren, herritarrek parte-hartzeko edo
esku-hartzeko guneek oso arrakasta txikia izan ohi dute. 

Testuinguru orokor honetan, gazteak EAEko II. Gazte Planean barne hartu beharra
planteatzen da, planak euren beharrizanak, arazoak, helburuak edo balioak zuzenean ai-
patzen dituelako. Baina ez da positiboa horregatik bakarrik, gazteek erakunde-ekimen
honetan parte hartuz gero plana gizartean errotuko litzatekeelako, hau da, gizarte-ehu-
nean iragazi eta nahi duen lekuraino iritsiko litzatekeelako.

Gazteak Planean barne hartzeak, horiek murgiltzen diren gizartean dinamika demo-
kratikoak garatzen laguntzen du, hau da, administrazioarekin eta haren ekimenekin ha-
rremanak ezartzeko ÒsaioÓ gisa funtzionatzen du. Zalantzarik gabe, erakundeetatik gazte-
entzat bideratzen diren ekimenak euren beharrizanetara hobeto egokitzeko aukera,
gazteek planean parte-hartzeak dakarren beste mozkinetako bat da.

Gainera, parte-hartzea Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren Legeak onartzen duen
eskubide bat da, eta Europako Tokiko eta Eskualdeetako Agintarien Konferentzia Iraun-
korrak 1992an idatzitako ÒGazteek udaleko eta eskualdeko bizitzan parte hartzeko Gu-
tunakÓ, Europako Kontseiluko gaztearen alorreko ministroen Konferentziak 1993an ida-
tzitako ÒEuropar politikarako orientabideekÓ, Gazteriaren nazioarteko urtearen Euskal
batzordeak 1995ean emandako orientabideek eta abarrek orientabide politiko gisa bar-
ne hartzen dute, eta hala ere, erakunde publikoen kudeaketari loturik dagoen Òeskubi-
deaÓ da. 

Parte-hartzearen baldintzak

Gazteek parte har dezaten lortzeko eragozpenak era askotakoak eta izaera ezberdi-
nekoak dira. 

Abiapuntu gisa, argi dago ezin dela esku-hartzea bultzatu ez baldin bada ekimen ze-
hatza ezagutzen. Horrela beraz, gazteek parte hartzeko eman behar den lehen baldintza,
gazte horiek II. Gazte Plana existitzen dela jakitea eta plan hori ezagutzea da (gazteen
%5ak bakarrik adierazten du I. Gazte Plana ezagutzen duela)9. Beraz, parte-hartzea bultza-
tzeko ezinbesteko baldintza izango da II. Gazte Plana existitzen dela jakitea eta betetzen
duen zeregina ezagutzea.
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Hala ere, informazioa izatea eta parte hartzea ez dira sinonimoak. Informazioa izatea-
ren eta parte-hartzearen artean ez dago kausa-ondorio erlaziorik. Parte-hartzea, elkartu
behar diren zenbait aldagai edo egoeraren emaitza da. Batez ere lau dira:

◗ Parte hartzen duten gazteen borondate politikoa izatea.
◗ Gazte-multzoan edo horren zati handi batean (batez ere elkarteetan barne har-

tuta daudenak) parte hartu nahia argia izatea.
◗ Parte hartzeko helburu argiak eta ongi definituak izatea.
◗ Gazte-profil ezberdinetara egokitutako parte-hartzeko bideak izatea.

Gazteen kolektiboan parte hartu nahia

Antzeko ezaugarriak dituzten eta ikuspegi soziologikoarekin gaztetzat har daitezke-
en pertsonen multzoa egon badago. Hala ere, kategoria hori orokorki erabiltzeak mul-
tzoa oker bateratzen du, batez ere batere operatiboan ez den moduan.

Honela, gazteen profil ezberdinak bereizi behar dira zenbait aldagai kontuan izanik:
adina, gizarte-ingurunea, gizarte-mugimendu edo elkarteetan duten esku-hartze maila,
eta abar. Horrela, parte hartzeko motibaziorik handiena duten pertsona edo taldeak iden-
tifikatu ahal izango dira, eta horiek inplikatzeko ahaleginak zentratu ahal izango dira.

Hori argitu ondoren, gazte gehienen ustez (%63) ez dago biderik beren iritziak gazte-
ei buruzko erabakiak hartzen dituztenengana iristeko. Hala ere, horretarako bideak jarriz
gero parte hartzeko prest dauden galdetzen zaienean, %50ek adierazi dute ez dutela par-
te hartzeko asmorik10.

Datu horiek osatu egin daitezkeen arren, gazteen arazoa gainditzen duen gauza bat
argi uzten dute: herritarrek gai publikoetan parte hartzeko duten nahi txikia. Aipamen
horretatik kanpo geratzen dira, noski, ÒgizartearenakÓ bezala defini ditzakegun parte-har-
tzeko espazioak (lan-munduan, aisia eta astialdian, hezkuntzan eta abar), zeinetan parte-
hartzeko era ezberdinak dauden, adibidez senitarteko bat zaintzea, lan-jardueran parte
hartzea, edo aisi eta astialdirako jarduera ezberdinetan parte hartzea. Parte hartzeko
modu horiek ez dira gutxietsi behar, baina ez dira azterketan barne hartu.

Erakundeen politika edo ekimenetan parte hartzeari dagokionez, administrazioak gai
garrantzitsuetan gazteen parte-hartzea bultzatzeko ahalegin handia egin ez duen arren,
onartu beharra dago motibazio-gabezia hori bi alderdietan aurkitzen dela. Parte hartzeko
eta konpromisoak hartzeko motibazio eskas hori, gizartearen maila eta alderdi guztietan
aurkitzen den fenomenoa da. 

Gazte askok administrazioari begira duten jarrera pasiboa eta konfiantzarik ezak, eta
administrazioak gazteekiko duen jarrera paternalistak, era berean, bi eragile horien arte-
an (gazteak eta administrazioa) lankidetza-erlazioa lortzea oztopatzen dute.

Argi dago, beraz, motibazio-arazoa dagoela, gazteek eta helduek, interesak eta hel-
buru argiak eta epe laburrean edo ertainean mozkinak eskaintzen dizkieten eremuetan
parte hartzen dutela. Horregatik, gazteek parte hartzeko beste baldintzetako bat, parte
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hartzen dutenek bere ekarpena kontuan izaten dela ikustea da, parte-hartze horri euste-
ko ezinbestekoa baita.

Helburu argiak eta ongi definituak

Adierazi den bezala, parte hartzeko eta esku hartzeko modu ezberdinak daude, zer-
bitzu jakin baten erabiltzaile gisako parte-hartzea oinarrizkoena izanik, eta politika publi-
koetan erantzukizuna hartzea parte-hartze mailarik handiena izanik. Bi mutur horien ar-
tean parte hartzeko modu ezberdinak aurki ditzakegu: iritzia ematea, proposamenak
egitea, ekimenak diseinatzen laguntzea, ekimenak lantzea, zerbitzuak kudeatzea, ebalua-
tzea eta abar.

Beraz, ikus daiteke testuinguru bakoitzean eta parte har dezaten lortu nahi den gaz-
te-multzoaren arabera helburu ezberdinak proposa daitezkeela. Beti ere, kontuan izanik
administrazioak duela erabakiak hartzeko gaitasuna, eta ez da pentsatu behar administra-
zioaren eta beste eragileen artean sortzen den harremanaren ondorioz erabakitzeko
ahalmen hori administrazioak inoren esku utziko duenik.

Eskatzen diren parte-hartze motak eta esku hartzen duten eragileen profilak ere ez-
berdinak izango dira arlo bakoitzean. 

Azkenik, parte-hartzea errazteko eta motibatzeko lortu behar den beste baldintza bat,
proposatzen diren helburuak oso handinahiak ez izatea da, horrela, parte-hartze prozesu
luze eta korapilatsuen ondoren ez da frustraziorik sortuko helburuak ez lortzeagatik.

Gazteen profil ezberdinetara egokitutako parte-hartzeko bideak

Gazte guztiek ez dute era berean eta eremu berdinetan parte hartu nahi. Lanaren edo
etxebizitzaren arloetan, lan-merkatuan sartzeko edo etxebizitza alokatu edo erosteko zo-
rian dauden pertsonek parte hartu beharko dute (kontuan izan behar dugu gazte katego-
riaren barruan 15 eta 30 urte bitarteko pertsonak daudela, edo zaharragoak). 

Hala ere, aisiarekin eta astialdiarekin erlazionatutako gai jakin batzuetan gazteagoen
parte-hartzea onar daiteke. Era berean, osasunari edo hezkuntzari loturiko gaietan, adina
gehiago zabal daiteke.

Nolanahi ere, edozein arlotan bitarteko egiturek, hau da, elkarte-erlazioren bat du-
ten gazte-multzoek apustu argia egin behar dute. Beraz, bitarteko egiturak (elkarteak)
indartzea eta administrazioak gazteen legitimazioa duten solaskideak onartzea (eragile
horiek politika edo ekintza batzuekin kritiko agertzen diren arren) ezinbesteko baldin-
tza izango da. 

Planteamendu horrek bi arazo nagusi aurkitzen ditu:

◗ Mota horretako egituren ahuldadea Osasuna eta Gizarte-ekintza, Etxebizitza
edo Lana eta Laneratzearen arloetan. Aisia eta Hezkuntzaren arloan, berriz,
nolabaiteko elkarteak egon badaude (kultura eta aisialdirako elkarteak, eta
ikasle-elkarteak, hurrenez hurren).
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◗ Elkarte-sareen koordinatzaile eta oinarri gisa azaltzen den erakundeak, Euska-
diko Gazte-Kontseiluak, ez ditu gazteen parte-hartzea sustatu behar deneko
gai guztiak barne hartzen. 

Horrela beraz, beharrezkoa da Euskadiko Gazteriaren Kontseilua zabaltzea, hala gai-
kopuruari nola ordezkatzen dituen erakunde-kopuruari dagokionez. Horrek, noski, fun-
tzionamendurako aurrekontua eta baliabideak handitzea dakar.

Ahalegina elkarteen alorrean sakondu behar den arren, elkarteetan barne hartuta ez
dauden gazteen parte-hartzea bultzatu behar da, horien iritziak eta proposamenak jaso
ahal izateko. Horretarako, beharrezkoa da gazteen kezkak biltzeko komunikazio-sare for-
malak eta ez formalak erabiltzea.

Eskueran dauden komunikazio-bide guztiak erabili behar dira, esate baterako: Inter-
net (posta elektronikoa, chat elkarrizketak, web orriak...), gazteen aldizkariak, irratiak,
telebista, egunkariak eta abar. Edozein gaztek eskueran dituen informazioa biltzeko eus-
karriak, alegia.

Azken finean, argi dago ekarpen gehiago egingo dituzten giza taldeak identifikatu
behar direla eta parte hartzeko bideak horien ezaugarrietara egokitu behar direla, euren
iritzia, proposamenak eta kudeaketa eskatuz.

Erronka zaila 

Bi aldeen artean administrazioaren politikan eta bereziki Gazte Planean parte-hartze
aktibo eta eraginkorra lortzea eragozten duten arazo garrantzitsuak badaude ere, admi-
nistrazioari dagokio lehen urratsa ematea, eta, beraz, beharrezkoak diren mekanismoak
jartzea eta gazteek martxan dauden eta etorkizunean sortuko diren ekimenetan beren
ikuspegi, ideia eta energien ekarpena egin ahal izateko oztopoak kentzea. Hori lortu arte
ezinezkoa izango da jakin nolako parte-hartze maila lor daitekeen.

Oso erronka zaila da, gazte-elkarteen eta gazteen lankidetza eta inplikazioa lortzeko
martxan jarritako esperientziek espero ziren emaitzak eman ez izanak erakusten duen
bezala. Zehazki, udal-esparruan (hau da, parte hartzeko aukera gehien ematen dituen es-
parrurik hurbilenean) ez ziren oso emaitza onak lortu. Horretan eragina izan duten fakto-
reen artean ondokoak aipa daitezke: ekimenak ez dira aldez aurretik ongi definitutako
eskari batean oinarritu, ongi definitu eta hornitutako gazte-politikarik ez da izan, erakun-
de-ekimenek mesfidantza handia sortzen dute gazteengan eta abar.

Horrez gain, bada zailtasun gehigarri bat ere: zaila da gizarte-eragileekin estrategia
koordinatuak planteatzea erakundeen arteko koordinazioa Ðgazteriaren arloan bederenÐ
oraindik eskasa denean.

Laburbilduta, parte hartu nahi duten gazteen parte-hartze aktiborako baliabideak jarri
eta oztopoak kendu behar ditu eta horretarako benetako borondate bat behar da (gaur
egun ez dagoena). Gainera, lan hori ikuspegi errealista batetik egin behar da (gazte guztiek
ez dakite inplikatzen edo ez dute inplikatu nahi), jarrera paternalistak alde batera utzita.

II. Gazte Planak gazteen bultzada behar du eta, horretarako, Euskadiko Gazteriaren
Kontseilua aipatzen du bereziki, organo hau baita egokiena administrazioarekiko harre-
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manetan gazteen parte-hartzea bideratzeko. Parte-hartze honek oinarrizko hiru funtzio
izan behar ditu, Ògazte-ontziakÓ sortzearen bidez gara daitezkeenak:

◗ Planaren elaborazio-fasea.
◗ Planaren jarraipen-fasea.
◗ Gazteek planean parte hartzeko metodologien elaborazioa.
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3.2. GIZARTE-ERAGILEAK. II. GAZTE PLANAREKIN DUTEN ERANTZUKIZUNA

Gizarte-eragileek II. Gazte Planean betetzen duten zereginaren, zeregin hori betetze-
ak duen garrantziaren eta planean duten parte-hartzeari lotutako beste edozein alderdi-
ren inguruan edozein gogoeta egin aurretik, beharrezkoa da gizarte-eragile horien irudi-
rako lehen hurbilketa bat egitea.

Gizarte-eragilearen definizioa

Termino bat definitzeak mugituko gareneko kontzeptuzko esparrua mugatzea (ahale-
gin gisa besterik ez bada ere) eta hitz egingo denari buruzko gutxieneko adostasun bat
ezartzea ahalbidetzen du. 

ÒGizarte-eragileÓ kontzeptua aztertzeko, baliagarria izan daiteke gizarte-eragilea de-
finitzeko erabiliko diren parametroak azaltzea:

◗ Lehen definizio-irizpidea gizarte irekiaren eredu teorikoaren eta ÒaniztasunÓ
kontzeptuaren barruan kokatzen da:

• Interes ezberdinak ordezkatzen dituzten irudien aniztasuna (gizarte-era-
gileen aniztasuna).

• Giza talde bat osatzen duten gizabanakoaz gaindiko irudien aniztasuna.

◗ Bigarren irizpidea helburuei lotutako definizio bati dagokio:

• ÒGizarte-eragileÓ izenak berak esanahi batzuk iradokitzen dituela dirudi:

Ð Agentea, ondorio jakin bat bilatuta ekintza bat egin nahi duen sub-
jektu (kolektibo) gisa (prozesuaren eta xede edo helburuen ideiak).

Ð Esku hartuko dueneko lurraldea (gizarte-esparrua).
Ð Bere subjektu kolektiboaren izaera eta esku hartzeko helburua kon-

tuan hartuta, gizarte-interes edo interes kolektibo jakin batzuk or-
dezkatu nahi dituen erakunde-irudi bat da gizarte-eragilea. 
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◗ Izenaren konnotazioari lotutako hirugarren osagai teorikoak, beren identita-
tea kontuan hartuta eta zer ez diren adierazita definitzen ditu gizarte-eragi-
leak:

• Identitatea kontuan hartuta (kolektiboa, gizartean esku hartzeko helbu-
ruak dituena), izaera instrumentala behar dute izateko eta jarduteko
(antolamendu-egitura).

• Zer ez diren adierazita egindako definizioari dagokionez, beren gizar-
t e-izaerak politikoak ez direla adierazten du (zuzenean behintzat). Izan
ere, gizartean esku hartzeko helburu batzuk (interes kolektiboak) dituen
elementu antolatua izan arren, beren profila ez dator bat erakunde poli-
tiko edo administratiboekin.

ÒGizarte-eragileÓ kontzeptua mugatzen eta konnotazio bidez adierazten duten para-
metroak ezarri ondoren, gizarte-eragilearen irudiari buruzko definizio baliozko bat ze -
hazteko aukera ematen diguten elementuak ditugu.

Gizarte-eragilea, administrazio publikoa izan gabe gizartean esku hartzeko helburuak dituen
gizarteko alderdi antolatu bat da.

II. Gazte Planari dagokionez, komeni da gizarte-eragilearen definizioa gazteen mun-
duaren esparrura mugatzea: gazte-errealitatean esku hartzeko dedikazioa (erabatekoa
edo partziala).

Gizarte-eragileak gazte-errealitatearen testuinguruan kokatu ondoren, II. Gazte Pla-
naren helburuekin bat datorren azken �abardura bat erants daiteke: gazteak bilatzen di-
tuen helburuak lortzeko beharrezkoak diren tresnak eskaintzea. 

Gizarte-eragileen egungo egoera II. Gazte Planari dagokionez

Gizarte-eragileek I. Gazte Planarekin esku hartu eta parte hartu zuten lehen aldiz 
EAEko gazte-politika integral batean. 

Gizarte-eragileen parte-hartzea (planaren sustatzaile eta erantzule politikoa izan zen
euskal administrazioarekin batera), ondoko alderdietan oinarritu zen funtsean:

◗ ÒOntzietanÓ parte-hartzea.
◗ Gazte-problematikaren diagnostikoa (administrazioko teknikariekin batera)

plana egituratzen zuten 5 arloetan.
◗ Gazteen arazoen diagnostikoan oinarrituta ezarritako eta I. Gazte Planak eran-

tzun beharreko erronken definizioa.
◗ Erronka horiei aurre egiteko esku hartzeko ildoen diseinua.
◗ Esku hartzeko ildo horiek osatu behar zituzten ekintzak finkatzea. 

Hala ere, gizarte-eragileek I. Gazte Planean izan zuten parte-hartzea mugatua izan
zen nahitaez. Izan ere:

◗ Planaren egutegia eta agenda, plana sustatu eta martxan jarri zeneko une har-
tako egoera aproposak eta une hori aprobetxatu beharrak (gizarte-eragileek
behar zuten erritmora moldatu ezinik) ezarri zuten.
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◗ Gizarte-eragileek administrazioak bultzatutako politika orokorretan parte har-
tzeko eta erantzukizuna hartzeko jarraibide edo eredu izan zitezkeen aldez
aurreko erreferenterik ez zegoen edo sakabanatuta zeuden.

◗ Gizarte-eragileek zailtasunak zituzten beren parte-hartzearen mugak finkatze-
ko eta planari lotutako konpromisoak hartzeko. 

Gizarte-eragileek I. Gazte Planean izan zuten parte-hartzearen, konpromisoaren eta
erantzukizunaren mugek nolabaiteko eszeptizismo-arrasto bat utzi dute gizarte-eragileen
artean administrazioak sustatutako proiektuen barruan lor ditzaketen esku-hartzeko mai-
lei dagokienez.

Gaur egun, II. Gazte Planari begira, iraganeko oztopoak gainditzeko prozesu bat mar-
txan jartzea komeni da. Horrela, gizarte-eragileek planaren sorrera, garapen eta burutza-
penaren une guztietan parte-hartze aktiboagoa izango dutela bermatu ahal izango da. 

II. Gazte Plana aurreko planaren garapena da, eta, beraz, eboluzio-prozesu baten osa-
gai den heinean, iraganeko gabeziei buruz gogoeta egin dezake eta horrekin ikas dezake.
Gizarte-eragileen parte-hartze handiagoa sustatzea eta bultzatzea administrazioaren hel-
buru bat da.

Gizarte-eragileek II. Gazte Planean parte hartzeko arrazoia

Gizarte-eragileek planean parte hartzearen komenigarritasuna argitzen eta justifika-
tzen duten arrazoiak ondokoak dira:

◗ Lehen arrazoia I. Gazte Planaren esperientziaren ondorioa da neurri batean.
Plan hori diagnostikatu, garatu eta praktikan jarri ondoren, gazte-politiken gi-
zarte-eraginkortasun handiagoa ahalbidetuko duen planaren sozializazioa han-
ditzeko premiaren ustea zabaldu da administrazioaren barruan zein kanpoan.

◗ Administrazioa, gaur egun, zerbitzuak eskaintzen dituen egitura paternalista
izateari utzi eta baliabideen antolatzaile eta banatzaile bihurtzen ari da. Hel-
buru hau lortzeko, gazteen ingurunean diharduen elkarteen ehunaren beharra
du.

◗ Gizarte-eragileak administrazioaren eta gizarte zibilaren Ðkasu honetan gazte-
enÐ artean beharrezkoa den lokarria dira.

◗ Gizarte-eragileek administrazioak egiten duena aberasteko eta osatzeko zere-
gina bete behar dute. Horrela, gizartearen zerbitzura jarduteko helburuak ga-
ratu ahal izango dituzte biek.

◗ Administrazioak esku hartzeko duen espazioa gero eta irekiagoa da. Gizarte
zibilak, eragileek eta elkarteek gero eta garrantzi handiagoa dute gizarte-
errealitatean eta, ondorioz, espazio hori denontzat zabaldu behar da ezin-
bestez. Zentzu honetan, planak gizarte-errealitate berri horren isla izan be-
har du. 

◗ Plana, gizartea aldatzeko tresna gisa, administrazioaren barrutik zein kanpotik
lan egiteko tresnak dinamikoki sustatzea eskatzen duen prozesu bat da. 

◗ II. Gazte Plana aurrekoaren garapena eta bilakaera denez gero, ez dio erreali-
tate estatiko eta itxi bati jarraitzen. Aitzitik, elkarreraginaren eta bilakaeraren
bitartez, gizarte-eragileei esku hartzeko aukera emango die.
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Gizarte-eragileek parte hartzeko aurki ditzaketen zailtasunak

II. Gazte Planean gizarte-eragileen parte-hartzea areagotzea ez da helburu erraza.
Planaren sorreran, garapenean eta burutzapenean erantzun bat eskatzen duten zailtasun
nabariak daude. Zailtasun horiek erronka moduan hartu behar dira eta zailtasun horiei ir-
tenbidea emateko eta aurre egiteko moduaren araberakoa izango da planaren arrakasta.

Gizarte-eragileen parte-hartze horretarako dauden zailtasunak ezagutzeko eta irten-
bideak emateko, komeni da zailtasunak zein diren adieraztea eta gainditzeko ildoak azal-
tzea:

◗ Lehen zailtasuna, zalantzarik gabe, gizarte-eragileek administrazio publikoen
bestelako plan batzuetan izan duten parte-hartzearen esperientzia urriaren
ondorioa da. Oro har, asoziazio-ehunak gizarte-beharren konponbidean eta
horretarako ezarritako neurrien kudeaketan izan dezakeen inplikazio hori ez
da erakunde publikoen politiketan barne hartzen eta lantzen eta, horrexega-
tik, zaila da helburu hori lortzeko modu bat ezartzea.
Zalantzarik gabe, elkarreragiteko borondateak, erantzukizun partekatuek eta
gazte-politikako gizarte-erronkei aurre egiteko gaitasunarekiko apaltasunak,
partaidetzaren helburua lortzeko beharrezkoak diren baldintzak eta giroa sor-
tuko dituzte.

◗ Zaila da gizarte-eragileek izan beharreko parte-hartzearen maila ideala zehaz-
tea. Izan ere, administrazioak du eskumena gizarte-politikak eta, zehazki, gaz-
t e-politikak bultzatzeko eta martxan jartzeko eta, era berean, administrazioak
hartu behar du bere gain politika horien erantzukizuna gizartearen aurrean.
Nolanahi ere, parte-hartze horren mugak definitu gabe daudenez gero, gizar-
te-eragileen zeregina eta protagonismoa areagotzeko eta administrazioaren
eta asoziazio-ehunaren aldetik gazte-politiketan gogoetarako eta esku hartze-
ko espazioak partekatzeko aukera dugu. 

◗ Beste zailtasun bat, plana lantzeko prozesua erakunde-politikaren jarrerak
gainditzen dituzten eta gizarte-eztabaidarako elementu aberasgarri izan dai-
tezkeen gizarte-gogoetak bere gain hartzeko zein neurritaraino den gai zehaz-
tea da (bai eta esku hartzeko proposamen praktikorik ez dakartenean ere). 
Elkarrizketarako eta elkarren artean eragiteko jarrera malguak hartzeak gizar-
te-eragileen parte-hartzea bultzatzeko beharrezkoa den konfiantza sortuko du
eta planak legitimitate handiagoa izango du horrela, plana definitzeko espa-
rruak administrazioak bakarrik finkatzearen kasuan baino legitimitate handia-
goa, alegia.
Prozesua arautzen duten mekanismoek ere, gizarte-eragileen parte-hartzea
sustatzeaz gain, malgutasuna ahalbidetu behar dute administrazioaren eta gi-
zarte-eragileen arteko elkarreraginean. Malgutasun hori bat dator planaren
parte-hartzearen aldeko filosofiarekin eta gizarte zibilaren protagonismoa bul-
tzatzeko asmoarekin.

◗ Prozesuaren une bakoitzean koordinatzeko zailtasuna:

• Gazte-errealitatearen diagnostiko partekatua egitea esku hartzeko arlo
bakoitzean.

• Funtzioak bere gain hartzeko modua zehaztea.
• Funtzioak nork har ditzakeen bere gain eta nork hartu nahi dituen bere

gain zehaztea.
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• Alde bakoitzak konpromisoa zein puntutarainokoa den eta nola burutu
behar den adieraztea.
Definizio-elementu horietako bakoitzari ematen zaion erantzunaren ara-
berakoa izango da, neurri handi batean, gizarte-eragileen konpromisoa-
ren eta parte-hartzearen arrakasta.
Halaber, parte-hartze horretarako tresnak eta giroa eskaintzea adminis-
trazioaren ardura izango da eta planarekiko erantzukizun-mailak finka-
tzea aldiz, gizarte-eragileena.

◗ Planak gazteak gizarteratzeko tresnak eskainiko dituen emantzipazio-proiektu
bat iradoki behar du baina beti ez da erraza izango hori hainbat arlotako erre-
alitateekin bat etortzea:

• Errealitate horietan esku hartzeko baldintzengatik (aisia eta kultura,
etxebizitza eta lana).

• Gizarte-errealitate horietan esku hartzen duten baina gazteen emantzi-
pazio-dinamika estal dezaketen gizarte-eragile batzuen izaera eta legez-
ko interesengatik (etekin ekonomikoa).

Gizarte-eragileen parte-hartzearen garrantzia

Orain arte gizarte-eragileen parte-hartzeak administrazioarentzat duen interesa ira-
doki dugu baina horren garrantzia bikoitza da: administrazioarentzat ez ezik, gizarte-era-
gileentzat ere bai.

Administrazioarentzat duen garrantzia

Gizarte-eragileen parte-hartzeak administrazioarentzat duen garrantziaren arrazoiak
ugari dira:

◗ Diagnostiko zuzen baterako eta gizarte-mailako esku-hartze egoki baterako au-
kera handiagoa, gizarte-eragileak gazteengandik hurbilago baitaude. Halaber,
jarraitu beharreko gazte-politika definitzen asmatzeko segurtasun handiagoa.

◗ Laguntza helburuak definitzean eta helburu horiek lortzeko erabili beharreko
baliabideen artean lehentasunak ezartzean (ezarritako diagnostikoen eta gaz-
teen egoeran aldaketa handiagoak lor ditzaketen esku hartzeko politiken ara-
bera). 

◗ Administrazioaren eta gizarte-eragileen giza baliabideak eta baliabide tekniko-
ak batu egiten dira gizartean esku hartzeko.

◗ Aurrekoarekin lotuta, administrazioaren ekintza barreiatu eta zabaldu egiten
da (gizarte-sareen garrantzia).

◗ Politika integralean aurrera egiten da eta osotasun-ikuspegi orokor bat lortzen
da. Horrek koherentzia handiagoa ahalbidetuko du gazte-politika integralen
diseinuan eta aplikazioan.

◗ II. Gazte Planari gizarte bultzada eta zabalkunde handiagoa ematen zaio.
◗ Ekintza politikoaren legitimazio handiagoa gizarte-aniztasunaren eta parte-

hartzearen bitartez.
◗ Errentagarritasun politikoa legitimazio horren ondorioz.
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Gizarte-eragileentzat duen garrantzia

◗ Gizartean eta politikan esku hartzeko aukera.
◗ Beren proposamenetako batzuk praktikan gauzatzeko aukera.
◗ Beren gizarte-eginkizunari baliagarritasuna ematen zaio.
◗ Administrazioaren helburuetan parte hartzeko eta lan-ildoetan eragiteko aukera. 
◗ Gizartean oihartzuna eta garrantzia duen plan batean leku bat izateko aukera.
◗ Gizarte-aldaketa ahalbidetzen eta protagonismoa bilatzen eta gazteen egoera

eta errealitatea hobetzen laguntzeko aukera.
◗ Beren jardueren zati bat finantzatzeko aukera (diru-laguntzak, lankidetza-hi-

tzarmenak eta abar).
◗ Gizartean duten garrantzia areagotzeko aukera emango dien irudiaren susta-

pena eta hedapena.
◗ Beren ekintzak eta programak ezagutarazteko aukera (bai eta planarekin zeri-

kusirik ez dutenak ere).
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3.3. ADMINISTRAZIOAREN BULTZADA (EUSKO JAURLARITZA, 
FORU-ALDUNDIAK, HIRIBURUETAKO UDALAK)CSCSDFSD

Eusko Jaurlaritzaren aburuz, Gazteria-Politikari lehentasuna eman behar zaio Gober-
nuaren ekintzan. Xede horretarako, jauzi kualitatibo bat egin nahi du, Euskal Administra-
zio Publikoetako gazteria-politiketan sentsibilizazio- eta konzientziazio-eginkizuna susta-
tzeko.

Aldaketa kualitatibo horren beharra kontuan hartuta II. Gazte Planak jaso beharreko
bultzadak egoera orokor on batean oinarritu behar du (ona baina ez ideala, bide luzea
gertatzen baita oraindik). Abiapuntu positiboa ondoko alderdiekin lortzen da:

◗ Oro har, proiektu honen aldeko giroa antzematen da inplikatutako alde gehie-
nen artean.

◗ Prozesu honetan alde guztiek pixkanaka ikasten dute eta gogoeta eta aldake-
tarako elementuak sartzen dira politiken barruan.

◗ Planarekiko sentsibilizazio-prozesu nabarmen bat antzematen da erakundeetan.
◗ Planaren zeharkakotasuna, erakunde-artekotasuna eta diziplinartekotasuna

dela eta, merezi duen erronka gisa hartzeko baliagarriak izan dira.
◗ Eskumen partekatuen ideia jorratzen ari da. Politikak aztertzeak eta erakunde-

en artean homologa daitezen eskatzeak mugimendu bat sortzen du politikak
sistematizatzeko ideian. Izaera orokorrago eta koordinatuago bat bilatzen da
(izaera puntuala eta indibidualizatua alde batera utzita). Departamentu estan-
koen artean komunikazio-jarraibideak ezartzen hasi dira.

◗ Erakundeen artean diagnostiko bat adostea lortu da. Horrela, bakoitzak bere
eskumen-esparruan hartu du konpromisoa.

Gaur egun, Gazte Planak behar duen bultzada lortzen laguntzen duten neurriak ari
dira martxan jartzen. Neurri horien artean ondokoak azpimarra daitezke:

◗ Gazteriaren Foru Batzordearen sorkuntza Bizkaiko Foru Aldundian.
◗ Gazteria Zerbitzuaren Plan Estrategikoa eta Gazte Planaren Sailarteko Batzor-

dea Gipuzkoako Foru Aldundian.

II. GAZTE PLANAREN BULTZADA

73



◗ Gazteriaren Foru Institutuaren Plan Estrategikoa Arabako Foru Aldundian.
◗ Gazte Planaren kudeaketarako Batzorde Teknikoa Bilboko Udalean.
◗ Hirian Gazte Plana garatzeko proposamena Gasteizko Udalean.

Egoera aldekoa dela aitortuta, erakundeak Gazte Planaren garapen praktikoan inpli-
katzeak elementu jakin batzuetan sakontzea dakar: II. Gazte Planaren profilaren definizioa,
sozializazio politikoa, tresnen eta baliabideen arazoa eta koordinazioa.

1. Gazte Planaren profila

II. Gazte Plana zer den zehazki definitzea funtsezkoa da. Jarraian, Planaren funtsezko
ezaugarriei buruzko ikuspegi orokor bat eskainiko dugu.

◗ II. Gazte Plana ez da Eusko Jaurlaritzaren plana, EAEko erakunde guztiek lan-
dutako eta berretsitako plana baizik. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak, hiru Aldun-
diek eta hiriburuetako Udalek onartu dute.

◗ II. Gazte Plana ez da gazte-politiken baliokidea, ez baitu guztiak barne har-
tzen. Gazte Planak lehentasuna duten 5 arlo, horiei dagozkien esku hartzeko
24 ildo eta lehentasuna eman nahi zeien ekintzak barne hartzen ditu eta gaz-
te-politikek aldiz, erakunde publikoek gazteriaren arloan garatutako ekintza
eta programa guztiak biltzen dituzte. 

◗ Gazte Planak ez ditu gazte-politikak kudeatzen, ez eta ekintzak burutzen ere
(ekintzen garapena erakunde bakoitzaren eskumenen eta lehentasunen arabe-
rakoa da). Plana, hortaz, esparrua da eta eztabaidarako, gogoetarako eta gazte
politiken diseinurako elkargunea, eta ekintzen garapena erakunde bakoitzari
dagokio.

◗ Eusko Jaurlaritza ez da prozesua sustatu behar duen bakarra, eskumenen ara-
bera sustapena berari badagokio ere. Aitzitik, lidergoa erakunde guztien artean
banatu behar da eta hauek beren behar, eskumen eta abarren arabera progra-
matu eta ebaluatuko dute. Izan ere, Gazte Planak ez ditu erakunde guztiak arlo
guztietan esku hartzera behartzen. Planak orokorrean esku hartzeko lehentasu-
nezko ildoak finkatzen ditu eta, ondoren, erakunde bakoitzak zehazten ditu.

◗ Gazte Plana ez da gazte-politikaren dokumentua, gazte-politika egin beharra
ikusarazten duen eta gazte-politika egiteko bidea zabaltzen duen tresna bai-
zik. Izan ere, planik gabe ere gazte-politika bat egingo litzateke (eta etorkizu-
nean ere izango da planetik kanpo). Planaren ariete, palanka, babes, aitzakia
eta abar izatea da EAEk eskatzen duen gazte politikak garatzeko, ekintzak 5
arlotan proposatuz fokalizazio eta aukera bezala.

◗ Plan honen elaborazioan ia erakunde publiko guztiek eta gizarte-eragile eta
gazte askok hartu dute parte, eta, beraz, ez da Ògoitik beheraÓ inposatzen.
Honela dago oinarrituta: garatu beharreko arlo, esku hartzeko ildo, ekintzen
inguruko adostasun, eta aldi baterako esparruan eta datozen urteetarako be-
har urgenteen adierazpen gisa.

◗ II. Gazte Planak modu abstraktu batean hartzen ditu aintzat euskal gazteak.
Abstrakzio instrumental bati jarraitzen dio baina beste urrats bat eman behar
da zehazteko eta garatzeko. Horrela, lurralde-esparru bakoitzaren testuingu-
ruan kokatu behar da plana, esate baterako, erakunde bakoitzaren gazte-poli-
tikako plan estrategikoen bidez.

◗ II. Gazte Plana lurralde historiko eta udalerri bakoitzean eraginkor egin behar
da eta horien testuinguruan kokatu behar da baina horrek ez du esan nahi era-
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kunde bakoitzak bere plana landu behar duenik. Erakunde bakoitzak, bere es-
kumen eta lehentasunetan oinarrituta eta bere lurraldearen barruan, garatuko
dituen ekintzak definitu behar ditu eta hori guztia garatu beharreko ekintzak
azalduko dituen plan propio batean edo dokumentu batean gauzatu daiteke.
Funtsezkoena plana eraginkor izan dadin lortzea da.

2. Gazteria-politikak, Gazte Plana eta plan estrategikoak. 

Gazte Plana gazteria-politiken Plana integrala dela esatean Planaren benetako esa-
nahia itxuralda dezaketen gaizki-ulertuak gerta daitezkeela aintzat hartuta, beharrezkoa
da gazteria-politiken, Gazte Planaren eta plan estrategikoen arteko harremana zehaztea. 

a) Gazteria-politikak 

Gazteria-politikak dira azken hartzailetzat gazteek dituzten zuzeneko edo zeharkako
esku-hartze guztiak. Esku-hartze horiek askotako jarduerak dira: prestakuntza, ikerkuntza,
profesionalizazioa, dirulaguntzak, programak, azpiegiturak, etab, eta diziplina anitzeko
Ðosasuna, lana, aisialdia, hezkuntza, etab.Ð esparruan kokatzen dira. Esparru hori, gainera,
egoeraren errealitateari, esku hartzeko lehentasunei eta une bakoitzean beharrezkoak di-
ren baliabideei egokituta dago. Instituzioen arteko esku-hartzeen multzoak behartu egin
dio instituzio edo agente sozial bakoitzari bere gazteria-politika propioan kokatzera. Hori
guztia aintzat hartuta, eta II. Gazte Plana dokumentu hau irakurri ondoren, argi dago Planak
ezin duela gazteria-politika bat dena edo izan behar duena barne hartu. Aitzitik, tresna ezin
hobea da, gazteria-politiken dinamika betiere aldakorra sistematizatu eta eragiteko. 

b) Gazte Plana

Gazte Planari esleitu behar diogun ÒtresnaÓ izaera horren aurretik, ordea, funtsezko
hiru alderdi nabarmendu behar dira. Lehena diagnostikoa da. Izan ere, Gazte Planak hona-
ko xede hauek ditu: gazteen eta beren arazoen benetako ezagutza osoa izatea Ðhorreta-
rako, Gazteriaren Euskal Behatokia baliatutaÐ; segimendu-mekanismoak garatzea, erreali-
tate hori denboran nola aldatzen den jakiteko; eta gazteek gehienetan eskatzen
dituztenak zein diren zehaztea; eta xede-multzo hori zutabe nagusia da, Planaren izaera
instrumentalari dagokionez. 

Bigarren arrazoia 5 jarduera-ildoak zehazteko, esku hartzeko ildoak eta ekintzak bar-
ne, lortu den adostasunari dagokio. Horien arabera, hain zuzen, zer egin behar den eta
noren alde egin behar den zehaztu behar da, Plana indarrean dagoen bitartean. Gazte-
munduak eta bere beharrek osatzen duten errealitate hain konplexu eta zabalaren aurre-
an, ezarritako helburuak lehentasunezko ekintza gutxi batzuetara murrizteko ezinbeste-
koa da adostasun zabaleko gutxieneko konpromiso bat lortzea. Ildo horretan, Gazte
Planak lehentasun batzuk ezartzea du bere ezaugarrien artean; lehentasun horiek batera-
ko ikuspegi batetik ezarri behar dira, aparte edo paraleloan egin nahi dena baldintzatu
gabe. Kontuan hartzekoa da proposatutako ekintza guztiak hirurtekoaren lehentasunak
direla, baita adostutako diagnostiko baten emaitza ere. 

Planaren izaera instrumentala agerian uzten duen hirugarren arrazoia horrek biltzen
dituen koordinazio-gaiak dira. Gazte Plana EAEko antolaketa politiko eta administratiboan
instituzioen artekoa eta diziplinen artekoa izango bada, ezinbestekoa da koordinazio-egi-
tura batzuk eskura izatea, instituzio publiko edo publikoen artean sortzen eta nahasten
diren gai, eztabaida, gatazka, interes, etab. guztiei erantzuteko. Koordinazio horrek, le-
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henik eta behin, koordinazio-organo, -egitura eta -guneak sorrarazi behar ditu, batzuetan
gai orokorrei buruzkoak, beste batzuetan berariazko gaiei buruzkoak, beste batzuetan
eskuduntzei buruzkoak, etorkizunari buruzkoak, etab.; eta bide ematen du gazteria-poli-
tiken multzoa eta Planaren egokitasuna, eraginkortasuna eta garapena aurrez aurre ipin-
tzeko, dokumentuan ezarritako ekintzekin batera. 

c) Plan estrategikoak 

Aurrez esan den guztiarekin koherentea izateko, gazteria-politikak eta Gazte Plana
bereizteko Ðelkarren mendekoak direla aintzat hartutaÐ, plan estrategikoetatik bakarrik
egin daiteke. 

ÒPlan estrategikoaÓ da instituzio bakoitzak edo horren azpiunitateek Ðesaterako, Eus-
ko Jaurlaritzaren Sailek, baita agente sozialek ereÐ landutako lan-plana. Gainera, Plan es-
trategikoak epe ertainera eta luzera gazteria-politikan hartu beharreko konpromisoak eta
burutu beharreko esku-hartzeak aurreikusi behar ditu. 

Beraz, EAEko Gazteria-Politikak instituzio publiko edo pribatu guztien plan estrategi-
ko guztiak bilduko lituzke, Gazte Planak sortutako baldintzetatik abiatuta landu direnak,
hain zuzen ere. Plan estrategiko horiek bi atal hauetan banatzen dira: 

◗ Gazte Planaren ekintzak. Instituzio publiko edo pribatuen multzoak, Gazte Pla-
nean bildu diren ekintza-esparrutik abiatuta, erabaki eta programatzen ditu
urtean zein ekintza, zein aurrekontuz eta zein ebaluazio-adierazlez burutu eta
ebaluatu behar dituen, baita horretarako konpromisoa hartu ere. Erabaki hori
Zuzendaritza Batzordearen, eta, azken buruan, instituzio bakoitzaren erantzu-
kizuna da. 

◗ Gazte-politikako beste ekintza batzuk. Instituzio guztiek Gazte Planean proposa-
tutako ekintzetatik haratago joan behar dute. Historiaren, diagnostikoaren,
errealitate sozialarekiko akordio eta adostasunen arabera, instituzio guztiek
gazteei zuzendutako ekintzak jarri nahi dituzte abian, horiek Gazte Planaren
iraunaldiko hirurterako dokumentuan zehaztuta egon ala ez. Oro har gizarte-
ak ekintza-multzo horren beharra dauka Ðaurrekontua eta helburuak instituzio
bakoitzaren ardura dira. Ekintza horiek honako betebehar hauek bete behar
dituzte: instituzio bakoitzaren eskuduntzen barruan egotea, instituzioaren be-
raren borondate politikoaren mendean egotea, eta baliabide propioekiko
Ðgiza mailakoak edo ekonomikoakÐ bideragarriak izatea. 

Ezin dugu ahaztu batzuetan instituzio batek gazteen aldeko ekintza jakin batzuk egi-
tea beharrezkoa dela uste duenean, zenbait instituzioren arteko konpromisoak behar-be-
harrezkoak direla, zenbait esparrutan (legedia, finantziazioa, diseinua, etab.). Ekintza ho-
riek burutzea borondate politiko bakarraren menpe ez, baizik eta borondate politiko
batzuen arteko akordioaren eta konpromisoaren menpe dagoenez, ekintzen ezaugarriak,
kostua eta adierazleak ez ezik, bereziki baliabideak, akordioak, koordinazioa, eztabaida
eta gogoeta hartu beharko dira aintzat. 

Laburbilduta, plan estrategikoak, Gazte Planetik haratago badoaz ere, hartatik abia-
tzen dira. Xedea da instituzio publiko eta pribatuek nork bere plan estrategikoak egitea,
Gazte Planetik abiatuta. 
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3. Baliabideak 

Gazte Planaren politikek berekin daramaten baliabide ekonomikoen gaiari heltzeko,
argi eta garbi zehaztu behar da Plan horren bidez abian jarri den prozesuaren norabidea
zein den, hura osatzen duten hiru etapetan zehar: 

a) Lehen etapa: Adostasun-esparru orokorra 

Euskal gazteriaren egoera-diagnostikoa adostu da, gazteria-politikek biltzen dituzten
gaikako bost alorretan esku hartzeko ildo gisa definitu diren lehentasunezko gaien pro-
posamena landu da, eta gazteen beharrei erantzuteko hiru urtetan abian jarri beharko li-
ratekeen ekintza batzuk zehaztu dira, beharren, lehentasunen eta egungo egoeraren eta
hiru urteko aldi horretarako aurreikusten den egoeraren arabera. 

Horretarako, eztabaida eta gogoetarako prozesua jarri zen abian, eta hartan hainbat
teknikari eta adituk hartu dute parte, administrazio publikoaren (Eusko Jaurlaritza, Aldun-
diak, Eudel, Hiriburuetako Udalak), agente sozialen eta gazte-munduaren ordezkari dire-
nak. Eztabaida horren ondorioz landu zen zirriborroa gizarteratu da gizartearen esparru
adierazgarri batzuetako ekarpenak jasotzeko, eta azkenean horiek guztiak bildu dira do-
kumentu aglutinatzaile batean. 

Beraz, dokumentu honek, prozesuaren lehen urratsa den neurrian, ez du inolako zen-
batzerik zehazten, ez aurrekontu-mailakorik ez gauzatze-adierazleen mailakorik. Lanera-
ko eta ondorengo konpromisoak zehazteko esparrua da. Gazte Planaren Zuzendaritza Ba-
tzordeak, instituzio politiko guztien ordezkariak biltzen dituen organoa den neurrian,
adostutako testu hori organo politiko instituzional desberdinen ÐEusko Jaurlaritzaren
Kontseilua, Batzorde Parlamentarioa, Foru Kontseilua, Eudel erakundearen Zuzendaritza-
Batzordea eta UdalbatzarrakÐ eskura jartzea lortu nahi da, horiek hura aztertu eta onar
dezaten, EAEko gazteria-politiken bilgune gisa. Gainera, prozesu bat jarriko da abian,
gazte-munduaren diziplina anitzeko errealitatea osatzen duten gai guztiak nolakoak di-
ren eta noiz eta nola gertatzen diren zehazten joateko. Etapa hau amaitzen da dokumen-
tu hori onartzearekin batera. 

b) Bigarren etapa: Urteko konpromisoak

Behin politikariek II. Gazte Planaren testua onartu dutenean, urte bakoitzaren hasie-
ran erakunde bakoitzak programatu behar du, nork bere azterketaren arabera, dokumen-
tuan zehaztutako ekintzak nola gauzatu behar dituen. Horretarako, ekintza horiek gara-
tzeko aurrekontua adieraziko du, baita burutu behar den estaldura sistematizatzea
ahalbidetuko duten adierazleak ere. Zein ekintza jarri behar diren abian, zenbateko au-
rrekontua dagoen eta zein ebaluazio adierazle baliatu behar diren erabakitzea instituzio
bakoitzaren erantzukizun politikoa da bakarrik. II. Gazte Planaren dokumentua oro har
onartzeak ez du behartzen proposatutako ekintza guztiekiko konpromisoa hartzera, ins-
tituzio bakoitzak gazteentzako politika egitearen erantzukizunaren arabera egingo duen
baloraziotik edo hartuko duen erabakitik haratago. 

Gazte Planaren ekintzek osatzen duten esparru teorikotik haratago, bigarren etapa
hau garatzea instituzio bakoitzaren konpromisoa dela Ðaurrekontu-konpromisoa zehaz-
tuzÐ aintzat hartuta, instituzio bakoitzaren ardura izango da konpromiso hori finantza-
tzeko beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak nondik aterako dituen aurreikustea,
dela nork bere aurrekontuetatik, dela beste instituzio batzuetatik jasotako dirulaguntze-
tatik, dela europar programetatik dela beste edozein finantziazio-bidetatik. Eta hori guz-
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tia ekintza horiek instituzioan garatzen ari ziren ekintzak izan ala lehen aldiz egin beha-
rreko ekintzak izan. Azken kasu horretan, gastu berri bat zehaztu beharko litzateke Insti-
tuzioaren ohiko aurrekontuetan. 

Dena den, Gazte Planaren egiturak aukera ematen dio Plana abian jartzeko eta susta-
tzeko baliabideak bilatzeko. Gainera, egitura hori baliagarria ere izango da oso instituzio-
en arteko topaketaren esparruan ezarriko diren ekintzak garatzeko, instituzio batzuen ba-
terako erantzukizun-jarduera jakin batzuk edo Plana sustatzeko ekintzak burutze aldera. 

Instituzio guztiek urtero hartuko dituzten konpromiso guztiak Parlamentuko Emaku-
me eta Gazteria Batzordeari igorriko zaizkio. 

c) Hirugarren etapa: Azken ebaluazioa

Konpromiso gisa onartutako ekintzetarako instituzio bakoitzean aurreikusitako gas-
tua gauzatzea instituzio bakoitzak urtean zehar helduko dien erronken artean egongo
da, eta gainera, Zuzendaritza Batzordearen eta Batzorde Teknikoaren gogoeta eta ezta-
baidarako gaia izango da. Behin urtea, eta ondorioz, aurrekontu-ekitaldia, amaituta, txos-
ten bat egingo da, aurrekontua zenbateraino gauzatu den eta aurreikusitako adierazleak
zenbateraino bete diren neurtzeko. Txosten horretan ere hainbat arrazoi eta argibide bil-
duko dira, benetako gastua eta adierazleak programatutakoekin bat ez datozenean. Txos-
tena Parlamentuko Emakume eta Gazteria Batzordeari igorriko zaio.

4. Koordinazioa

Kontuan izan behar da planaren erakunde-artekotasunak koordinazioa eskatzen due-
la nahitaez, bestela nekez garatu eta bete baitaitezke adostutako helburuak.

Planaren garapenean funtsekotzat jotzen da lurraldeen arteko koordinazioa, Aldundi
bakoitzaren eta Udalen ekintzak koherenteak izango badira, gazte-kolektibo berbera bai -
tute jomugan. Gainera, gogoratu beharra dago lurraldeen arteko eta instituzioen arteko
koordinazioak garrantzi handia duela.

I. Gazte Planaren helburuetako bat erakunde bakoitzak bere dinamika propioa gara-
tzeko erreferentzia izango diren jarraibide orokor batzuk finkatzea izan da. Helburu hau
bete ondoren, hurrengo urratsa ekintza batzuk modu zehatzago batean antolatzea eta le-
hentasuna ematea izango da. Horrela, erakunde bakoitzak bere kabuz garatu ahal izango
du II. Gazte Plana.

Funtsezko helburua erakunde bakoitzak indibidualki II. Gazte Plana bere kabuz gara-
tzea bada ere, erakundeen arteko lana nolabait ere koordinatuko duten ildo komun ba-
tzuk ezartzea gogoeta eta lanerako ildo bat izan liteke (jakina, bakoitzaren idiosinkrasia
eta filosofia errespetatuta). Hortaz, II. Gazte Planak alde batetik aldundien eta bestetik
udalen arteko erlazioa eta koordinazioa bilatu behar du, oso tresna egokia baita horretara-
ko.

Esku hartzeko politika homogeneoak bilatzeko koordinazio-egoera honek ondokoak
dakartza:

◗ Gizarteari transmititzen zaion baterako lanaren irudi positiboa.
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◗ Herrialdearen irudi bateratua.
◗ Egungo programak hain ezberdinak ez direla frogatuko litzateke.
◗ Baliabideak optimizatuko lirateke eta erakundeen esperientziak aprobetxatu-

ko lirateke.
◗ Egituraketa honen onuradunak gazteak izango lirateke batez ere.
◗ Une honetan beharrezkoa da ildo homogeneo bat, jarduteko batasun bat eta

koherentzia bat ezartzea.
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3.4. UDALAK

Puntu honetan, Gazte Planak EAEko udalei dagokienez (hiriburuetakoak izan ezik)
gaur egun agertzen duen egoeraren argazkia egingo dugu.

Udalak II. Gazte Planaren garapenean barne hartzea lehentasunezko helburu bat da.
Hala ere, gainditu beharreko hainbat oztopo daude:

◗ Toki-erakundeek gazteen ezaugarri eta beharrei buruz duten ezjakintasuna.
Gazte-zerbitzuek gazte-errealitateari eta gazteen eskari eta beharrei buruz
amaitu gabe duten eztabaida, egun burutzen ari diren gazte-politiken egokita-
sunari buruzko eztabaidari lotuta dago. Egoera hau argitzeko beharrezkoa da
Gazteriaren Behatokia sustatzea, gazteei zuzendutako politikak egituratzeko
giltzak emango dituen tresna gisa.

◗ Plana ÒkanpokotzatÓ hartzeak dakartzan artikulazio-arazoak. Izan ere, ez dute
parte hartu I. Gazte Plana lantzen eta martxan jartzen eta, gainera, sozializazio
sozial eta politiko bat lortzeko zeregina aurrean duen zeharkako eta erakun-
de-arteko plan batek zailtasun handiak dakartza.

◗ EAEko udalerrien arteko ezberdintasunak edo heterogeneotasuna, bai popula-
zioari eta lurraldeari dagokionez, bai eta ezaugarri soziokulturalei dagokienez
ere. EAEko gazteek behar orokor batzuk dituztela esan badaiteke eta esan be-
har bada ere, onartu beharra dago udalerri edo eskualde bakoitzak errealitate
berezi bat duela eta bere ezaugarriak kontuan hartu behar direla horrelako
plan bat inplementatzerakoan. Gainera, udalerri batzuek gazteak erakartzeko
guneak dituzte eta mugimenduak sortzen dituzte gazteen artean. Probintzia-
ko hiriburuak eta eskualdeko hiri nagusiak izan ohi dira. 

◗ Udalen barne-antolamendua ere kontuan izan behar da plana udal-esparruan
sozializatzeko garaian. Funtsezko hiru alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

• Gazteria-zerbitzuaren estatusa udalen barruan. Kontuan izan behar dugu
zerbitzu hau, garatuta duten udaletan, duela gutxi jarri zela martxan, ta-
maina txikikoa dela, gazteriaren arloko berariazko langile teknikoei da-
gokienez defizitak dituela eta gastua ohikoa baino neurri handiago 
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batean azaldu eta justifikatu beharra eskatzen duela, gazte edo kultur
politikak ez baitira lehentasunezkoak udal-aurrekontuen barruan. Gaz-
teriaren edo kulturaren arloa indartzeko beharra antzematen da baina
onarpen eta garrantzi handiagoa behar du erakunde-arteko gazte-politi-
ka bat garatu aurretik. Udalerri gehienetan, sail honek garrantzi txikia
du eta gazte-politika bere baitan bideratzea eskatzen zaio. 

• Borondate politikoaren beharra. Oinarrizko baldintza da udalek II. Gazte Pla-
na garatu ahal izateko. Borondate politiko hau plana Udalbatzan bertan
onartzean gauzatu beharko da gazteria edo kultur sailek zeharkako gazte-
politika bat bultzatzeko eta legitimatzeko tresna sendo bat izan dezaten.

• Baliabideen beharra. Benetan zaila eta konplexua da EAEko udaletan ba-
liabiderik gabeko plan bat praktikoki gauzatzea.

Hala ere, gazteei zuzendutako zeharkako eta erakunde-arteko plan baten alde egin
izanari buruzko balorazio orokorra oso positiboa da. Uste hau ondoko elementuetan oi-
narrituta dago:

◗ Plana gazteriaren arloan esku hartzeko norabideak edo ildoak ezar ditzakeen
eta ezarri behar dituen erreferentziazko esparru gisa sortzen da.

◗ Oro har gazteak erakunde publikoen politiketan ahaztu samar daudela eta
udal-esparruan merezi duten garrantzia ematen ez zaiela hartzen da kontuan.

◗ Hainbat erakunderen esperientziak, lan egiteko edo esku hartzeko modu ez-
berdinak eta abar kontrastatzeko aukera eman dezakeela uste da. Hori onura-
garria izan liteke erakundeentzat zein gazteentzat.

Hori dela eta, udalei gazteriaren arloan ekimenak garatzeko posibilitatea edo plana
beren errealitateei egokitzearen bideragarritasuna (beren plana inplementatzearen edota
Gazte Planak berak finkatutako ekintzei jarraitzearen bidez) planteatu zaienean, argi eta
garbi ikusi dira horrek ekar ditzakeen onurak:

◗ Gazteen kasu bakoitzeko beharrik larrienei erantzuteko aukera emango luke
(udalerri bakoitza errealitate ezberdin eta berezia dela kontuan hartuta).

◗ Plana gazteengana zuzenean iristea ahalbidetuko luke eta, horrela, planaren
birtualtasun praktiko handiagoa lortuko litzateke, udalak baitira herritarren-
gandik hurbilen dauden erakundeak. 

◗ Gazteriari lotutako gaietan modu egituratuago batean eta sailen artean lan
egiten hasteko aukera emango luke. Horrela, irizpide definiturik eta koordina-
ziorik gabeko ekintzarik ez litzateke egingo.

Udalerriak barne hartzea II. Gazte Planaren erronka eta apustu handia da, eta, beraz,
helburua ahalik eta udalerri-kopururik handiena barne hartzen saiatzea izango da. 

Gogoan izan behar dugu udal handiek eta ertainek dituztela erraztasunik handienak
II. Gazte Planak martxan jarritako prozesu honetan sartzeko, baliabide eta ahalmen han-
diagoak baitituzte. Hala ere, ezin dugu udalerri txikien errealitatea ahaztu, eta, beraz,
udalerri horien parte-hartzea ahalbidetu edo erraztuko duten formulak edo alternatibak
aztertu behar dira, hala nola xede komun batekin lan egitea, eskualdeko hiri nagusien bi-
tartez, berariazko baliabideak lortzea...

Bestalde, helburu honen aurrean kokatzen garenean, gogoan izan behar dugu maila-
kako prozesu bat dela eta EAEko udalerri guztiek Gazte Planean erantzukizunak hartzea



ezinezkoa dela. Aitzitik, ate bat edo aukera bat zabaltzea eta pixkanaka osatu beharreko
bide bati hasiera ematea da asmoa.

Prozesu horrek ondoko faseak izango ditu:

◗ II. Gazte Planaren komunikazioa eta sozializazioa udalerrietan.
◗ Planari atxikitzearen bidez politikoki bere gain hartzea.
◗ Udaleko gazte-planen bidez plana udal-errealitatera egokitzea.
◗ Udal-planean bildutako ekintzak garatzea.
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3.5. KOMUNIKAZIOAREN TRESNA. KOMUNIKAZIO-PLANAK

Komunikazio-plan bat landu aurretik EAEko gazteek planaz duten ezagutza-mailaren
ahalik eta diagnostikorik zehatzena lortu beharko litzateke. Ezaugarri hauek aztertuta, II.
Gazte Planetik urrutien dauden gazte-segmentuak eta urruntze horren arrazoiak identifi-
katu ahal izango lirateke. Plana hedatzeko garatutako komunikazio-ekintzen ahultasunak
edo planaren xede den jendearen interesik eza kontuan hartuta, jasotako informazioak
komunikazio-plana diseinatzeko ardura duen pertsonal teknikoaren lana berriz bideratze-
ko aukera emango luke. 

Gaur egun Òmarkaren barneratze-mailariÓ buruzko datu partzialak besterik ez dira
ezagutzen. Berriki egindako azterlan batzuek adierazten dutenez, EAEko 15 urtetik 29ra
bitarteko pertsonen zati txiki batek ezagutzen du plana edo izan dute planaren berri.
Dena dela, datu hori ez da oso argigarria, ez baitu informaziorik ematen dokumentuaren
edukiez duten ezagutza-mailari buruz. Izan ere, erakunde-arteko ekimen horren berri
izan duten besterik ez zaie galdetzen elkarrizketatuei. Hortaz, dokumentuaz duten eza-
gutza edo planari buruz duten iritzia sakondu gabe geratzen da. Oro har, Gazte Plana
ezagutzen dutenak gazte-elkarteei lotutako eta erakundeen ekimen-mota horietarako ire-
kita dauden giroetako gazteak dira. 

Jardun sektorialik eza

Jatorrian, I. Gazte Plana gazte-politikari ekiteko modu berri gisa sortu zen. Helburua
erakundeek gazteen arazoei eman beharreko ikuspegiak aisiaren eta kulturaren esparrua
gainditzea eta euskal gazteriarentzat garrantzitsuagoak izan zitezkeen beste esparru ba-
tzuei lotutako ekimenak jasotzea zen. Plana bost arlotan banatu zen hasieran: Lana eta
lan-munduratzea, Irakaskuntza arautua eta ez-arautua, Etxebizitza, Osasuna eta bizi-kalitatea
eta Gazteen aisia eta kultura (II. Gazte Planak arlo berberak jasotzen ditu baina aldaketaren
bat sartzen du izenetan). Hortaz, I. Gazte Planak erakundeen arlo bakoitzeko ekimen ze-
hatzak biltzen ditu baina ikuspegi komun batekin. Gazteen arazoen tratamendu berri ho-
rri jardun sektorial izena eman zioten. 
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Hasierako urteetan, jardun sektoriala planaren diseinuaren eta garapenaren ikuspegi-
tik gehien baloratu zen elementua izan zen. Hala ere, gazte-politikan izandako aurrera-
pen garrantzitsu horrek ez du islarik izan komunikabideetan. Izan ere, hauek Gazte Plana-
ren ideia orokorrera mugatu dira eta ez dute jaso I. Gazte Planak arlo bakoitzean dituen
edukiak eta ikuspegia.

Gazte Planari buruzko gizarte-eztabaidarik eza

I. Gazte Planak ez du tratamendu esanguratsurik izan komunikabideetan. Nolanahi
ere, Planaren dokumentuak ez du eztabaidarik sortu gizarte-eragileen eta gazteen artean.
Halaber, gazteen errealitateari buruzko ikuspuntu ezberdinak jasotzeko eztabaida ireki
eta publikoko prozesurik ez da izan. Sortu zenetik gaur egun arte, I. Gazte Planak adosta-
sun-maila handia lortu du eragile politikoen eta gizarte-eragileen artean. Beraz, EAEko gi-
zarte-eragile guztiek legitimatutako gutxieneko lan-dokumentu bat da. 

Komunikazio-planaren alderdi formalak

I. Gazte Plana hedatzera zuzendutako komunikazio-ekintzen edukiari lotuta aztertu-
tako alderdiez gain, II. Gazte Planerako komunikazio-plan bat diseinatzean gogoeta egi-
tea eskatzen duten elementu formalagoei lotutako beste alderdi batzuk daude.

Etorkizuneko komunikazio-planak alde batera utzi beharko ditu ikuspegi paternalista
eta erakunde-irudia. Mezuak lantzean, euskal gazteen egungo kezkak hartu beharko dira
kontuan. 

Gazte Planaren mezu nagusia komunikazio-planaren ekintza eta esku-hartze publiko
guztietan agertuko da baina, kasu bakoitzean, bere xede den jendearen ezaugarri eta be-
harrei egokituko zaie. Gainera, II. Gazte Planean ekintza zein arlotan jasotzen den hartu-
ko da kontuan: Lana eta laneratzea, Hezkuntza eta lanerako prestakuntza, Etxebizitza, Osasuna
eta gizarte-ekintza eta Gazteen aisia eta kultura. 

Komunikazio-plana burutzeko baldintzen artean ondokoak aipa daitezke:

◗ Gazte Planaren helburuak argi eta garbi zehaztea.
◗ Planaren xede den jendea eta bide egokiak identifikatzea.
◗ Mezuak definitzea.
◗ Aurrekontuak eta kronograma esleitzea.
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Atal honetan EAEko gazteen egoerari buruzko diagnostikoa jasotzen da. Lehenago
adierazi bezala, azterketa ataletan banatuta, gazteriaren errealitate sozialaren konplexu-
tasuna soildu nahi izan da. Modu horretan, bost azterketa-dimentsio edo arlo bereiztu
dira: 

◗ Lana eta laneratzea.
◗ Hezkuntza eta lanerako prestakuntza.
◗ Etxebizitza.
◗ Osasuna eta gizarte-ekintza.
◗ Gazteen aisia eta kultura.

Bost arlo horiek gazteriaren errealitate soziala osatzen dutela ulertuta, arlo bakoitza
banan bana aztertu da, diagnostikoa osatzeko xedeari begira. Kasu askotan, ez da erraza
izan arlo bakoitzari dagozkion arazo gune nagusiak adieraztea, gainerakoen aipamenik
egin gabe. Hori, bereziki, Hezkuntza eta laneko prestakuntza eta Aisialdia eta gazte-kul-
turaren arloetan gertatu da. 

Lana eta laneratzea edo Etxebizitzak Ðaztertzeko oso trinkoaÐ ez bezala, Osasuna eta
Gizarte-ekintzak elkarren oso desberdinak diren bi alderdi eskaintzen ditu: batetik, osa-
sunari lotutako gaiak daude (osasun fisiko eta mentala, jokaera osasungarriak, etab.) eta,
bestetik, gizarte-ekimenei lotuagoak (marginalitatea, gizarte-arriskua, etab.). Modu ho-
rretan, arlo hori bi diagnostikotan banatu da, bata Osasunari buruzkoa, eta, bestea, Gizar-
te-Ekintzari buruzkoa. 

Halaber, hezkuntzaren alderdi orokorrenak bereziki laneratzeari zuzendutakoetatik
bereiztu nahi izan dira. Horrela, bi azpi-arlo gehiago sortu dira: Hezkuntza eta Lanerako
prestakuntza. 

Azkenik, Gazteen aisia eta kultura arloak ere tratamendu bereiztua izan du. Batetik,
Aisialdiaren fenomenoak gaur egun aparte aztertzeko besteko garrantzia hartu duela era-
baki da. Halaber, azken urteotan kirol-jarduerari ekiteko moduetan aldaketa handiak ger-
tatu diren neurrian, azterketa bereiztua egiteari egokia iritzi zaio. Azkenik, Kulturaren ar-
loak aisialdiaren eta lanaren elementuak biltzen ditu (kontsumoa, kultur industria, kultur
ekoizpena, etab.) eta, beraz, hori ere aparte aztertu da. 
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Beraz, dokumentu honek guztira bost arlori buruzko bederatzi diagnostiko jasotzen
ditu:

◗ Lana eta laneratzea.

◗ Hezkuntza eta lanerako prestakuntza.

• Hezkuntza.
• Lanerako prestakuntza.

◗ Etxebizitza.

◗ Osasuna eta Gizarte-Ekintza.

• Osasuna. 
• Gizarte-ekintza.

◗ Gazteen aisia eta kultura.

• Aisia.
• Kultura.
• Kirola.

Arlo bakoitzari buruzko dokumentuek egitura komuna dute, orokorretik zehatzera
doana, eta, bertan, funtsezko bost epigrafe adierazten dira:

◗ Arlokako diagnostikoa. Izaera irekia duen epigrafea da, eta, bertan, jorratzen
den arloan gazteen egoerari buruzko diagnostiko orokor bat egitea da helbu-
rua. Izaera ireki horrek diagnostiko honetan ondorengo epigrafeetan derrigo-
rrez agertu behar ez duten azterketak eta ideiak sartzeko aukera ematen du.
Izan ere, adierazitako moduan, dokumentuen egitura orokorretik zehatzera
baitoa, jarduera lehentasunei jarraiki. 

◗ Ondorioak. Ondorioen atalak diagnostikotik ateratako ideia nagusien laburpe-
na izan nahi du. 

◗ Helburuak. Epigrafe honetan, lehentasunen, egingarritasunaren eta egokitasu-
naren arabera, jorratzen den arloan ezarri behar diren helburuak adierazten
dira. 

◗ Esku-hartze ildoak. Arlo honek planaren ekintzak egituratzeko erabili beharreko
lan-ildoak jasotzen ditu. 

◗ Ekintzak. Planaren elementurik zehatzena da eta martxan jarri beharreko neu-
rri zehatzak adierazten ditu.
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4.1. ARLOKAKO DIAGNOSTIKOA

4.1.1. Lana eta laneratzea

Sarrera

Enpleguari buruzkoak, herrialde gehienetan, hausnarketa eta kezkarako bidea ema-
ten duten gaiak izaten dira, eta, aldi berean, azken urteotan Europar Batasunaren jardue-
ren jomugarik ohikoenak izan dira. Izan ere, Europar Batzordearen Liburu Zurian adieraz-
ten den bezala, Luxenburgoko Europako Batzarra burutu ondoren, azken honek
enplegurako estrategia europar bat landu du. Esparru horretatik, lan-merkatu guztien in-
tegraziorantz eta progresiorantz egingo duten enplegu-politikak abiatzeari beharrezkoa
irizten zaio. Politika horiek oinarrizko lau zutaberen gainean eraiki beharko lirateke: 

◗ Lan-munduratzeko gaitasuna.
◗ Enpresa-izpirituaren garapena eta enpleguaren sorrera.
◗ Enpresen eta langileen moldagarritasunaren sustapena. 
◗ Aukera-berdintasunezko politikak berrindartzea.

Beste alde batetik, gazteriari dagokionez, honako behar hauek adierazten ditu: 

◗ Iraupen luzeko langabeziaren prebentziorako politikak lantzea, osagarri indi-
bidualean oinarrituta. 

◗ Hezkuntza eta prestakuntza sistemen hobekuntza.
◗ Sistema horiek behar baino lehen uzten duen gazte kopuruaren murrizketa. 
◗ Teknologia berrien irakaskuntza zabaltzea. 

Hori da, enpleguaren gaian, II. Gazte Plana, kokatzen den marko orokorra. Neurri han-
di batean, EAEko errealitatearekin bat egiten duen marko-diagnostikoa da, eta, beraz, II.
Gazte Plan honetan egiten diren proposamenak laguntzeko eta indartzeko baliagarria da. 

Enplegu ezaren arazoak gazteengan zein helduengan eragiten badu ere, lehenengoen
artean duen eragin bereziak arrazoitzen du Plan honi eskaini zaion arreta. 
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Hona hemen gazteen lan-mundua definitzen duten ezaugarrietako batzuk: lehenengo
lanpostua lortzeko gazteek dituzten eragozpenak, prestakuntzari buruz duten informa-
ziorik eza eta etorkizunari buruz duten segurtasunik eza eta nahastea. Langabezia gizar-
tearen gaitz gisa ikusten dute gazteek, euren garapen pertsonala eta gizarteratze osoa
eragozten duen arazo garrantzitsu gisa, alegia.

Gazteriak aurre egin behar die etengabe aldatzen diren lan-munduko eskaera ugariei,
eta horrek euren prestakuntza egokitzeko ahalegin handia eskatzen du. Gazte asko ez
dira gai aldaketa horietara egokitzeko, eta adorea galtzen dute lan bila hasten direnean.
Ezinbestekoa da gazteei lanaren kultura berri honetan moldatzen eta inguru sozio-eko-
nomiko aldakor eta ezegonkor honetan egokitzen laguntzea; izan ere, gero eta arrunta-
goak dira lekualdaketak, etengabeko birziklatzeak eta kontratazio-formula berriak. 

Halaber, arreta berezia jaso behar dute, egokitze-prozesu horretan zailtasun bereziak
dituzten gazte-azpitaldeek. Emakume gazteen kasua da hori, gizonezkoen langabezia-
tasa bikoiztu egiten baitute: beren biztanleria aktiboaren %17 langabezian dago, gizonez-
koen %9aren aurrean. 

Beste kolektibo batzuengan ere arreta berezia jarri behar da, esaterako: arrisku eta
baztertze egoeretan dauden gazteak, gutxitasunak dituzten pertsonak, etorkin gazteak,
arau-hausleak eta arrisku-adierazleak antzematen zaizkien horiek (oinarrizko gizarte-gai-
tasunik eza, drogen kontsumo desegokia, eskolaratze arazoak, etab.). Zentzu horretan,
Ò...pobrezia eta bazterketa soziala ezabatzera zuzendutako politika orok gazteengan oi-
narritutako ikuspegi prebentiboa izan behar duÓ.11

Aldaketak gazteen lan egoeran

Azken urteotan, gazteriaren langabezia-tasek eboluzio ona izan dute, bat egin duten
zenbait faktoreren ondorioz, esaterako: oro har ona den koiuntura ekonomikoa, eragile
partehartzaileek egindako koiuntura horren kudeaketa, eta administrazio publikoen mul-
tzotik garatutako politikak (europarra, estatu-mailakoa, autonomikoa eta udalerrikoa). Za-
lantzarik gabe, ez da erraza faktore bakoitzak izan duen eragina neurtzea, ez langabezia-
tasen murrizketan, oro har, ez eta gazteriaren langabeziaren beherakadan ere, bereziki. 

Dena den, beharrezkoa da jakitea enplegua ez dela, inola ere, Administrazio Publiko-
tik abian jarritako lan-politikei mekanikoki eta zuzenki erantzuten dien aldagaia. Beraz,
guztiok uler dezakegunez, aldeko koiuntura ekonomikorik gabe, lan-politika publikoek
zailtasun handiak izango lituzkete langabezia murriztera zuzendutako ekimenek bilatuta-
ko emaitzak lortzeko. Edonola ere, gauza bat dago argi: egoera orokorrean duen eragin-
maila edozein izanik ere, eragile bakoitzak uneoro enpleguaren egoeran duen ardura
onartu, eta bere esku dagoen gutxi hori egin beharko du gazteriak lan-munduan sartzeko
aukera izan dezan. Azken finean, eragin-maila edozein dela ere, eragile bakoitzak ahalik
eta ahaleginik handiena egin beharko du gazteen lan-egoera hobetzen laguntzeko. 

Bestalde, langabezia-tasari begira euskal gazteriaren egoera hobetu egin bada ere
(1997ko %44,4tik 2001eko %25,5era igaro da, Eustaten datuen arabera), aldi berean lan-
merkatuaren eta gazteek lan-baldintzen eskaste prozesu bat gertatu da. Gazte-kolektibo-
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ak, eta, bereziki, emakumeenak, dira oraindik ere langabezia tasa orokorrarekiko langa-
bezia adierazlerik handienak dituztenak. Beraz, langabezia-mailetan izandako beheraka-
da onartuta ere, beharrezkoa da lanaren kalitatearen gaiari heltzea. Izan ere, zifra oroko-
rrak gainditu beharra dago gazteriaren lan-egoera zehatz-mehatz aztertu eta gazteen
lan-baldintzen azterketan sakondu ahal izateko. 

Euskal Gazteria 2000 txostenaren arabera, lanean ari den EAEko gazteen %46,2k
behin-behineko kontratuarekin lan egiten du, eta %44k hilabetean 600 euro baino gutxia-
go irabazten du. Emakume gazteen lan-baldintzak askoz ere txarragoak dira gizonezkoe-
nekin alderatuta. Zalantzarik gabe, enpleguaren kalitatearen kontzeptua arazoz betea
dago, eta, beraz, ez du irakurketa bakarra. Dena den, eta kalitatezko enplegua definitzen
duten aldagaiak zeintzuk diren aztertzen hasi gabe (iraupena, kontratu-mota, ordainketa-
maila, prestakuntzarako aukerak, etab.), gauza bat dago argi: lana izatea edo ez, eta baita
honen kalitate-maila ere, gazteriaren garapen pertsonal eta sozialean eragina duten ele-
mentuak dira. Egitate horrek, beste ondorio larri batzuen artean, lan-eskubideen galera
dakarren lan-kalitatearen murrizketari edo prekarietateari, biak ere egitateak izanik, be-
harrezko arreta eskaintzera behartzen gaitu. 

Beste arrazoi batzuekin batera, prekarizazio prozesua, neurri batean, lan-mundura-
tzeko ekimenei lotutako zenbait kontratazio moduren sustapenaren ondorioz gertatu da
(behin-behineko kontratuak, ikasketakoak, praktikak, etab.), eta, baita, zenbait kasutan,
hainbat entitate kontratugileren gehiegikeriengatik ere. Horrek guztiak agerian uzten du
gazteriaren lan-munduratzeari zuzendutako ekimenen inplementazioa arautuko duten
marko juridikoak sortzeko beharra. Zalantzarik gabe, praktika-kontratuen moduko for-
mulek emaitza positiboak erdietsi ditzakete, askotan gertatzen diren gehiegikeriak ekidi-
ten badira.

Gazteen lan-egoerari buruzko informazio zehatzagoaren beharra

Hasiera batean, euskal gazteriaren lan-egoerari buruzko datu orokorrak lagungarriak
izan dira gazteen lan-munduratzea bultzatzeko ekimenen nondik norakoa zehazteko. Bai-
na orain informazio zehatzagoa behar da. Gazteria sailkatu egin behar da, talde bakoitza-
ren gabeziak eta zailtasunak ezagutu ahal izateko. Eskueran ditugun datuek gazteen lan-
gabezia konplexuagoa dela erakusten dute, ekoizpen-indarra lan-merkatura etengabe
egokitu beharrak problematika berriak sortu baititu. Horregatik, gazteen langabeziaren
egitura-analisian, aldagai tradizionalekin batera, kontuan hartu behar dira ikasketa- eta
prestakuntza-maila zein esperientzia profesionala. 

Datu horiek lortzeko eta udalerri bakoitzeko gazteen lan-egoeraren diagnostikoa
egin ahal izateko, udalen laguntza behar da. Udalerriko erreferentziak, gainera, enpresen
prestakuntza-eskaerak gehiago zehazteko balio behar du, inguru bakoitzeko lan-mundu-
ratze politiken diseinuari eta garapenari begira.

Lan-munduratzeko ibilbideak indartzea

Gazteriaren lan-kalitatea hobetzeak duen garrantziaz gain, enplegugarritasuna hartu
behar da kontuan, eta horretarako honako parametro hauek gogoan izan behar dira:
prestakuntza-gaitasuna eta esperientzia hartzeko eta karrera bat garatzeko aukerak. 
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Zentzu horretan, lotura gabezia bat antzematen da prestakuntzaren esparruaren
Ðgazteak etorkizunean izango duten lanean trebatzekoaÐ eta lan-mundua inguratzen du-
ten ezaugarriak, baldintzak eta eskaeren artean. Sinkronia eta komunikazio gabezia ho-
rrek gazteen lan-munduratzea eta ekonomia- eta enpresa-ehunaren berritzea kaltetzen
du. Esaterako, ageriko paradoxa bat da gaur egungo langabezia-tasak eta zenbait laneta-
rako eskulan-eskasia aldi berean gertatzea. Gabezia horiek zehatzago aztertuta daude
Prestakuntza-ibilbideen indartzea atalean, 2. arloaren barruan. 

Azkenik, kontuan hartu beharra dago lan-munduratzeko ibilbideak indartzeko, derri-
gorrez, gazteek profesionaltasuna hartuko duten lanpostuak izan behar dituztela. Profe-
sionalizatze hori, jakinduria teknikoei baino gehiago, lan-bizitzan zehar menderatzen di-
ren lan-espazioak garatzeari eta hartzeari lotu behar zaio. Lan-munduratzeko ibilbide
pertsonalak garatzeko orduan, pertsona horrek egin dituen lanen jatorria hartu behar da
kontuan: profesionalizatzeko lagundu ote dioten edo, besterik gabe, behin eta berriz
izan duen langabezia egoeraren etenak baino ez ote diren izan, batzuetan egiten den
behin betiko kontratuen erabilera okerraren bidez.

Lana sortzera zuzendutako ekimenen emaitza ebaluatu beharra

Enplegua sortzera bideratutako ekimenen inplementazioak Ðesaterako, Aurrezki Ku-
txen eta gazteentzako enplegua sortzera zuzendutako ekimenak eta programak garatu
dituzten beste entitate batzuen gizarte-lanekÐ aldeko koiuntura ekonomiko batekin el-
kartuta, oro har, emaitza positiboak eman ditu. Ekimen horiei esker asko jaitsi da gazte-
en langabezia, eta, gainera, agerian utzi dute lana bilatzeko ikuspegi berri baten beharra.
Horrela, lan-eskaintzaile nagusiak enpresak diren arren eta lan-munduan sartzeko bide
nagusia beste norbaitek kontratatzea den arren, beste bide batzuk ere bultzatu dira: au-
toenplegua eta enpresak sortzea. Bide horiek pertsona langabeen ekimen handiagoa es-
katzen dute.

Euskal gazteria lan-munduan sartzea izan da erakundeen azken urteotako kezka na-
gusia. Ekimen eta programa berriak sustatzeak erakunde eta entitateen ahalegina piztu
du. Inoiz ez dira eskura egon enpresak sortzeko hainbeste baliabide. Proposamen berriak
diseinatzen eta aplikatzen denbora luzea eman ondoren, beharrezkoa da lortutako emai-
tzen inguruan gogoeta eta ebaluazioa egitea, sortutako enpleguaren arabera, egindako
inbertsioen errentagarritasuna ezagutzeko aukera ematen duena. Horretarako, ebaluatze-
ko bitartekoak ekimen berri horien ezaugarrietara egokitu beharko dira. 

Ebaluaketa hori, lorpenak termino kuantitatiboetan jasoko dituen ikuspegitik egin
beharko da (zenbat enplegu eta zein motatako enplegua). Halaber, ez da ingurune euro-
parraren erreferentzia galdu behar lortutako datuen arteko konparaketak egiterakoan.

Hezkuntza eta lana

Hezkuntza-sistemak azken urteotan lan-merkatuak izan dituen aldaketak islatu behar
ditu, eta aldaketa horiei erantzun egokia eman behar die. Zentzu horretan, lan-mundura-
tzearen ikuspegitik ez da nahikoa oso ondo prestatutako biztanleria aktibo bat eduki-
tzea. Prestakuntza, gaur egungo, etorkizuneko beharretara eta ekoizpen-ehunetik aurrei-
kusi daitezkeenetara egokitu behar da. Gazteak lan-munduan sartze helburu duten
ekimenak egokitzeko eta optimizatzeko, beharrezkoa da hezkuntza-sistemaren parte-
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hartzea. Horregatik, ikastetxeek lan-merkatuan izandako aldaketekin eta lan-kulturarekin
lotutako gaiak sartu beharko dituzte programazioan. Horrekin batera, garrantzi handia-
goa eman beharko zaio enplegua aurkitzeko teknikak ezagutzeari eta egokitzeko gaitasu-
nari. 

Era berean, hezkuntza-sistemak enpresa-mundua gazteengana hurbildu beharko du
eta enpresaren balio positiboak sustatu, ekimena eta gaitasun ekintzailea adibidez. 

Azkenik, hezkuntza-sistemak gai izan beharko du lana bilatzeak eta lana bilatzeko
leku batetik bestera ibiltzeak gazteengan eragindako nekeari eta frustrazioari aurre egi-
teko. Orientatzaile profesionalak karrera profesionalei buruzko aholkua emango du, eta
lana bilatzeko adore eman eta motibatu egin beharko du, paternalismoan eta gehiegizko
protekzionismoan erori gabe.

Gazteak nekazaritza- eta arrantza-sektoreetan lan-munduratzea

Lehen sektorea ere esparru garrantzitsua da gazteen artean lanpostuak sortzeko or-
duan, eta hori, arreta guztia soilik industrian eta hirugarren esparruan ez jartzeko kon-
tuan hartu beharreko alderdia da. Are gehiago, egungo egoera ikusita, funtsezkoa irizten
zaio sektore horietan esku-hartzeari, belaunaldien erreleboa ziurtatzeko. Hona hemen
behar hori islatzen duten zenbait datu: 1999an EAEn erroldatutako 40.000 ustiategieta-
tik, soilik langile jabeen %10 da 40 urtetik beherakoa, eta horietatik %51 beste lan batean
aritzen da. Aldiz, ustiategien %5 80 urtetik gorako jabeekin mantentzen da. Azken 10 ur-
teotan, gazteen portzentajeak 2 puntu egin du behera eta denboraldi horretan soilik
3.000 gazte inguru sartu dira sektorera. 

Zifra horiek nekazaritza sektoreak bizi duen zahartze egoera kezkagarria islatzen
dute, eta, horrez gain, gure herrialdean gazte-enplegua hartzeko zailtasun gehien dituen
ekoizpen-sektorea dela agerian uzten dute. Beste sektore batzuk ez bezala, honetan, ara-
zoa ez da soilik sarbidea izateko aukera edukitzea, sartu nahi izatea bera baizik. Diagnos-
tiko hau baldintzatzen duten aldagaietako batzuk honako hauek dira: gazteek beste sek-
tore batzuk nahiago izatea, nekazaritza lurraren mugikortasun eskasa, sektoreak duen
lan-irudi txarra, lan-baldintza gogorrak, errentagarritasun baxuak eta inbertsio handiak,
etab. Alderdi hauetako asko nekazaritza-esparruan zein arrantza-esparruan ematen dira,
eta hortik Gazte Planean horiek aparte tratatu beharra. 

Beharrezkoa da, ikuspegi orokor eta diziplina anitzeko batetik, euskal lehen sektore-
an gazteak sartu eta mantentzeko eragiten duten alderdiak aztertzea, era horretan,
behingoz belaunaldien aldaketa bultzatuko duten neurriak eta jarduerak martxan jartze-
ko tresnak sortu daitezen. Beraz, beharrezkoa da lehenbailehen belaunaldi aldaketa pro-
zesuari heltzea sektorearen biziraupena ziurtatzeko, gure herrialdearentzat, arrazoi asko-
rengatik, estrategikoa baita: lurraldearen okupazioa, ingurugiroaren kontserbazioa,
kalitatezko elikagaien ekoizpena, landa-eremuaren jarduera motorra, etab.

Lanpostuak sortzeko funtzio-banaketa: enpresarien konpromisoa eta toki-erakun-
deen egitekoa

Tradizionalki, gizarte-eragileek parte hartu dute lanpostuak sortzeko neurriak mar-
txan jartzea helburu zuten ekimenetan: egiteko zehatzak izan dituzte eta programa ho-
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rretan parte hartzen duten pertsonekin harremanetan jarri dira. Lan horietan bildutako
ezagutza etorkizuneko ekimenak planifikatu eta programatzeko erabili beharko litzateke.
Azken aldian, etorkizuneko ekimenak planifikatze eta sortze horretan parte-hartze han-
diagoa izatea eskatzen dute gizarte-eragileek eta bitarteko erakundeek. Parte-hartzea
handituz gero, programen arteko koordinazio-arazo gutxiago egongo lirateke.

Lan-munduan sartzeko ekimenak egokitzeko, gazteen ezaugarrien eta ingurune hurbi-
leko egoera ekonomikoaren informazio zehatza eta xehea behar da. Eskaera horri erantzun
ahal izateko, udalek protagonismo handiagoa izan behar dute lan-mundura sartzeko ekime-
nen kudeaketan eta planifikazioan., tokiko beharrak hobeto ezagutzen dituelako eta irisga-
rritasun handiagoa duelako. Beraz, tokiko administrazioa izan behar da bere lurraldean Go-
bernuak eta Aldundiak ezarritako estrategiak aplikatzeko lehentasunak erabakiko dituena. 

Gainera, udalek herrian aritzen diren gizarte-eragileen eta bitarteko entitateen lana
koordinatu eta gainbegiratu beharko dute, eta udalerriaren beharrei erantzun egokia
ematen dietela ziurtatu.

Enpresek eta kontratatzeko gaitasuna duten gainerako entitateek gazteen enplegu-
garritasunera zuzendutako ekimenekin (hezkuntza-sistemarekin lankidetza, enpresetako
praktikak, etab.) eta lan-baldintzen hobekuntzekin (enplegu prestatzaile eta potentzialki
iraunkorra), engaiatuta jarraitu behar dute, prekarietatea eta ekoizpen- eta gizarte-kapi-
talaren galerak saihesteko. 

Bestalde, gizarte-eragileek funtsezko zenbait gaietan dituzten desadostasunak aipatu
behar dira, esaterako, lan-banaketarekin zerikusia duten horietan. Beraz, funtsezkotzat
jotzen da beharrezko bitartekoak jartzea, enpleguaren esparruko foroek bilgune modura
dagokien protagonismoa har dezaten. 

Ondorioak

◗ Lana da oraindik ere EAEko gazteen kezka nagusia. Langabezia-tasa jaitsi egin
bada ere, gazteen lanpostuak gero eta ezegonkorragoak dira. Egoera horrek
gazteriaren lan-egoeraren eta erakundeek eskaini beharreko arretaren analisi
sakonagoa eskatzen du.

◗ Hainbat entitatek lanpostuak sortzeko politika aktiboetan parte hartzeak pres-
takuntza-eskaintzak ugaritzea eragin du. Eskaintza hori lan-merkatuari egoki-
tu behar zaio.

◗ Lanpostuak sortzeko ekimen, programa eta baliabideen optimizaziorako beha-
rrezkoa da informazio banatua eta zehatzagoa, bai gazteena bai lan-merkatua-
ren eskaerena.

◗ Lan-merkatua eta hezkuntza-sistema hurbildu egin behar dira. 
◗ Gazte-kolektiboak lan-munduratzeko azken urteotan martxan jarritako ekime-

nek, oro har, emaitza positiboak izan dituzte; hala ere, zenbait alditan izan dira
ondorio negatiboak ere, esaterako, lan-merkatuaren prekarizazioaren bultzada. 

◗ Lehen sektorea gazte-enplegua hartzeko gune bilakatu da, batez ere, gaur
egun gertatzen ez den belaunaldi aldaketa beharrezkoa izanik. Horren arra-
zoiak aztertu eta neurri zuzentzaileak ezartzea beharrezko eginkizuna da,
nola nekazaritzaren hala arrantzaren esparruan. Hortik dator nekazari gazteak
ustiategiaren jabe moduan sartu eta mantentzeko beharra, indibidualki edo
taldeka, euskal lehen sektorean. 
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◗ Une egokia da hamar urte baino gehiagotan lan-munduan sartzea helburu du-
ten politika publikoekin lortu denaren hausnarketa eta ebaluazio orokorra egi-
teko.

◗ Etorkizuneko ekimenak hobetzeko hurrengo hiru faktoreak hartu behar dira
kontuan: gizarte-eragileek programa horien planifikazio eta diseinuan duten
parte-hartzea handitzea, entitate lokalei garrantzi handiagoa ematea eta en-
presek konpromisoa hartzea euskal gazteria lan-munduan sartzeko eta lan-bal-
dintzak hobetzeko. 

Helburuak

◗ Gazte-enplegua eta bere izaera kualifikatzailea areagotzea.
◗ Euskal gazteriaren lan-baldintzen analisian sakontzea.
◗ Prestakuntza-eskaintza gero eta dinamikoagoa den lan-merkatura egokitzea.
◗ Gazteen eta lan-merkatuaren informazio zehatzagoa lortzea.
◗ Toki-erakundeei garrantzi handiagoa ematea euskal gazteria lan-munduan sar-

tzea helburu duten ekimen publikoak diseinatu, sortu, garatu eta ebaluatzeko
orduan. 

Esku-hartze ildoak

Helburu horiek betetzeko ondorengo esku-hartze ildoak ezarri behar dira: 

Los objetivos marcados sugieren el establecimiento de las siguientes l�neas de inter-
venci�n: 

1.1. esku-hartze ildoa 
Politika koordinatua sustatzea, gazteentzako lanpostuak sortzea eta mantentzea helburu
duena, ekintza positiboko neurriak hartzearen, zerga-abantailak ezartzearen eta kontratazio-
ari dirulaguntzak ematearen bitartez

1.2. esku-hartze ildoa 
Enpleguaren banaketa sustatzeko politika koordinatua garatzea

1.3. esku-hartze ildoa 
Enplegu bila dabiltzan edo enpresa berria sortu nahi duten gazteentzako, leihatila bakarreko
zerbitzua garatzea

1.4. esku-hartze ildoa 
Autoenplegua eta gazteek gidatutako enpresak sortzea sustatzera zuzendutako politika koor-
dinatua garatzea kooperatibismoaren eta beste formula batzuen bitartez

1.5. esku-hartze ildoa
Gazte-enpleguaren kalitatea hobetzea

1.6. esku-hartze ildoa 
Lanpostuak sortzeko ekimenetan, udalen protagonismoa handitzea

II. GAZTE PLANAREN ARLOAK, ESKU-HARTZE ILDOAK ETA EKINTZAK

97



4.1.2. Hezkuntza eta lanerako prestakuntza

Gazteen egoerari buruzko diagnostikoa egiteko beharrezkoa da hain konplexua den
errealitatea zatika aztertzea. Horregatik, hezkuntza- eta prestakuntza-munduaz plantea-
mendu orokor eta global batetik hitz egin badaiteke ere, hezkuntza-errealitatearen bi di-
mentsio bereizi behar dira: batetik, hezkuntza-lanaren hasierako egoerei lotutako ere-
mua, ez hain teknikoa eta orokorragoa; eta, bestetik, hezkuntza lan-merkatura berehala
egokitzeko ezagutzen bilaketa gisa ulertzen duen dimentsioa.

Horrela, bereizi egin dira, batetik, hezkuntza, hezkuntza-lana izango litzatekeena 
(aipatutako lehenengo dimentsioari dagokio); eta, bestetik, lanerako prestakuntza, lan-
munduarekiko lotura zuzenagoa duena. Bi azpiataletako diagnostikoak bereizita aurkez-
tuko dira jarraian.

4.1.2.1. Lanerako prestakuntza

Sarrera

Azken urteotan lan-merkatuak eboluzio positiboa izan du kuantitatiboki, loraldi eko-
nomikoak eragindako ondorio positiboengatik eta administrazioek eta beste agente ba-
tzuk bultzatutako neurri zuzentzaileengatik. Baina, hala ere, lan-baldintzek euskal gazte-
ria osoa kezkatzen dute. Egindako diagnostikoan, lanpostu berriak sortzearekin batera
lanaren ezegonkortasunak gora egin duela ikusi da. Enplegurako prestakuntzak, profesio-
nalak sortzea helburu izanik eta lan-merkatura bideratuta egonik, kontuan hartu beharko
ditu lan-merkatuaren eboluzioaren alderdi positiboak eta negatiboak. Bestalde, erakun-
deek eta gizarte-eragileek elkarrekin lan egin beharko dute aipatutako joerak izandako
ondorio negatiboentzat neurri zuzentzaileak bultzatzeko.

Lan-testuinguru edo lanaren kultura berri baten sorrera

Belaunaldi berrienek zehaztu gabeko testuinguruari aurre egin behar diote, eta, gai-
nera, oraindik gako edo erreferente garbi gehiegirik gabe. 

Martxan jarritako neurri zuzentzaileei esker, gazteek hobeto ezagutzen dute enpre-
sa-mundua. Lanbide Heziketan dagoeneko martxan da ÒPrestakuntza LantokietanÓ eta be-
rehalakoan hasiko da unibertsitatean ere. Beraz, azken urteotan hezkuntza- eta enpresa-
mundua hurbildu egin direla ikusten da, hurbilketa hori oraindik sendoagoa izan behar
duen arren. Zentzu horretan, gazteei buruzko eta hauek lan-munduan sartzeari buruzko
edozein diagnostikotan ezinbestekoa da gazteriaren eta enpresaren arteko harremana sa-
konki aztertu eta eguneratzea. Alde batetik, enpresa-munduaren eta prestakuntza-alor
desberdinen arteko komunikazioak handiagoa izan beharko luke, irekiago izan beharko
luke; eta, bestetik, gazteen aldeko benetako apustua egin beharko litzateke, aldaketaren
aliatuak eta enpresa-munduaren berrikuntza eta eguneratzearen giltzarriak direlako eta,
horrenbestez, lan-aukera bat merezi dutelako.

Gaur egungo gazteen langabeziak enplegua bilatu eta sortzeko formula berritzaileak
bultzatzea eskatzen du. Halaber, gazteriaren berezko izaera dinamiko eta aktiboak eta
joera eta teknologia berrienganako duen interesak bultzadatxo bat eskatzen dute izpiritu
berritzaile hori lanpostu-iturri bihurtzen laguntzeko.
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Lan-munduak eskatzen dituen erronka berri hauek onartu beharrak berarekin dakar-
tza gazteriaren parte-hartzea eta gizarte osoaren erantzukizuna errealitate horrekin bat
datorren planteamendua egiteko orduan. Aldi berean, hainbat proposamen berriren ingu-
ruan benetako hausnarketa egitea suposatzen du planteamendu horrek, esate baterako:
lanorduen banaketa, lan-munduan balio eta jarrera solidarioagoak bultzatzea, eta laneko
espazio eta aukera berriak aztertu eta zabaltzea.

Prestakuntza-ibilbideak indartzea

Prestakuntza-ibilbideek gazteen lan-munduaren diagnostikoan duten garrantzia kontuan
hartuz, ibilbide horiek gaur egun dituzten ezaugarri batzuk kontuan hartzea komeni da.

Alde batetik, lotura falta nabaritzen da gazteak geroko lanerako prestatzen dihardu-
ten prestakuntza-munduaren eta lan-munduaren inguruko ezaugarri, baldintza eta eskae-
ren artean. Sinkronia eta komunikazio falta horrek eragin garbia du, bai gazteak lan-mun-
duan sartzeko orduan eta bai ekonomia- eta enpresa-mundua berritzeko orduan ere.

Prestakuntza-zikloen eta laneko praktiken artean lotura zuzenagoa egon behar du,
prestakuntza hori praktikoagoa izan dadin. Zentzu horretan, Lanbide Heziketako Euskal
Planak hainbat prestakuntza-programa diseinatu ditu, eta horietan erreferentzia gisa
ekoizpen-sistemaren premiak hartu dira. Ildo horretatik, lanbide-prestakuntza gaitasune-
tan ere oinarritzen da, eta ez soilik ezagutzetan. 

Lan-munduari buruzko informazio-hutsuneak antzematen dira gazteen artean, eta,
batez ere, merkatuko eskaeren eboluzioaren inguruan.

Halaber, jarrera berriak garatu beharra ikusten da, jarrera pasibo eta inmobilistak al-
datu eta lan-bilaketa aktiboak bultzatzeko. Beste neurri batzuekin batera, gazteen izaera
ekintzailea bultzatu behar da eta enpresen sorrerara eta autoenplegura bideratu.

Beste zenbait akats ere nabaritu dira, hala nola: gazteei eragiten dien problematikaren
ikuspegi orokorrik ez izatea, eta, bestalde, talde gisa homogeneo bihurtzeko joera nabar-
mena. Horrek lan-munduan sartzeko ibilbide pertsonalak garatu beharra dakar; hau da,
norbanakoen historiako hainbat aldagairekin zerikusia duten alderdiez arduratzea, hots:
bakoitzaren prestakuntza-etapa, lan-munduari buruz duen orientabidea eta informazioa,
gizarte-maila edo -mota jakin batekoa izatea, eta herri-mailan duen ingurunea eta giroa.

Prestakuntzaren eta lan-merkatuaren arteko etena

Gazteriari buruzko eta horrek enplegurako prestakuntzarekin duen erlazioari buruz-
ko diagnostikoan jasotzen den alderdi nagusietako batek lan-munduaren eta hezkuntza-
munduaren arteko lotura faltak eragiten dituen ondorio negatiboak aipatzen ditu. Gaur
egungo gazteen langabeziaren egiturari begiratuz gero, argi eta garbi bereizten diren bi
kolektibo daude: lehenengoa prestakuntzarik ez dutenek edo prestakuntza eskasa dute-
nek osatzen dute; bigarrenak, berriz, lan-munduan sartzeko aukera gutxi ematen dituen
titulazioak egin dituztenak biltzen ditu. 

Orain arte ez da harreman normalizaturik izan lan-munduaren eta hezkuntza-mun-
duaren artean. Akats horrek muga handiak jarri izan dizkio ikasleen prestakuntzari eta
arazo nabarmenak sortzen ditu lan-munduan sartzeko orduan. Hezkuntza-sistemaren eta
enpresaren arteko harreman eskasak lan-merkatuak eskatzen duena eta prestakuntzak
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eskaintzen duena ez jakitea eragiten du. Horrela, zenbait kolektibo profesionaletan eta
lan-indarraren eskaera erabat estalita ez dagoen beste jarduera batzuetan, langabezia
tasa altuen elkarbizitza antzematen da. Errealitate hori zenbait faktoreren ondorioa da,
alegia: kulturalak (zenbait jarduerek beste batzuen aldean duten izen onarekin erlaziona-
tuta), lanekoak (lan-baldintza orokorrak), ekonomikoak (ordainketa-mailak), etab. Horiek
guztiak arretaz aztertzea merezi luke, lan-eskaera eta -eskaintzaren arteko beharrezko
egokitzapenean eragile bakoitzaren ardura zein den jakiteko.

Faktore horiekin batera, diagnostikoak bi alderdiak hurbiltzeko formuletan sakontze-
aren aldeko apustu garbia egiten du: profesionalen eta informazio berriaren elkartrukea,
esperientzien berri ematea, eta, oro har, harreman iraunkor eta egonkorra martxan jar-
tzeko beharrezkoak diren neurriak bultzatzea. Hezkuntza-sistemaren antolamendu berria
ildo horretatik doa prestakuntza orokorrean eta Lanbide Heziketan.

Ikastetxe eta enpresen arteko komunikazioa eta elkartrukea erraztuko duten baliabi-
deak edo azpiegiturak eman baino gehiago, prestakuntza-dinamika berriak bultzatzeko
aukerak aztertu behar dira, horien bidez ikasleak enpresarekin harremanetan jartzeko eta
gazteak beraiek enpresa baliran pentsatzera eta inguruan duten errealitate ekonomikora
hurbiltzera bultzatzeko. 

Halaber, hezkuntza-sistema praktikoagoa garatu beharko litzateke, Lanbide Presta-
kuntza indartzen jarraitu, ikasleei lan-munduan sartzeko momentuan arreta eta laguntza
gehiago eskaini eta enpleguarekin harreman estuagoa bultzatzen duten formulak bilatu. 

Zentzu horretan, Lanbide Heziketaren Euskal Plana eta Euskadiko Lanbide Prestakun-
tzen Sistema martxan jarri zirenetik, azken urteotan alor horretan egindako aurrerapenak
azpimarragarriak dira. Horien bidez, Lanbide Prestakuntzaren hiru sistemak osatu nahi
dira: Hasierakoa, Okupazionala eta Jarraitua. Plan horrek sustatutako ekintzen artean
Prestakuntzarako Katalogo Modularra martxan jarri izana nabarmendu behar da, Kualifi-
kazio Sistemari lotua, eta baita Lanbide Heziketaren izen ona areagotzea helburu duten
horiek ere. Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da Lanbide Heziketarako Euskal Plana eta
Euskadiko Kualifikazio Sistema laguntzen eta zabaltzen jarraitzea, gazteak lan-mundura-
tzerako funtsezko tresnak baitira. 

Titulazioen egoera lan-merkatuan, prestakuntza-ibilbideak aukeratzeko gakoa

Prestakuntza-ibilbideak aukeratzen laguntzeko dagoen informazioa nahikoa ez dela iku-
si da. Kasu gehienetan, programen eta bokaziozko alderdien deskripzioan oinarritzen da. 

Beharrezkoa da titulazioek lan-merkatuan duten egoeraren analisia egitea. Analisi ho-
rrek lanpostu bat lortzeko oinarrizko bi aldagai hartu behar ditu kontuan: enplegu-auke-
raren indizea eta jardunean dauden profesionalen batez besteko ordainsaria. 

Ildo horretatik egin diren saio bakanek titulazio bakoitzaren egoerari buruzko infor-
mazio egiaztatua emateko balio izan dute. Adibidez, orain arte karrera teknikoak lan-
munduan sartzeko eraginkorrenak zirela uste izan da, eta analisi horiek enplegu-aukera-
ren indize positibo horiek apaltzeko balio izan dute. 

Kolektibo baztertuak

Inmigrazioa betidanik egon izan da. Azken urteotako migrazio-korronteek agerian
utzi dute hezkuntza-sistemak kolektibo etorkinei arreta berezia jartzeko beharra. Etorki-
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nak Afrikakoak eta Europa ekialdeko herrialdetakoak dira batez ere, eta hirian kokatzen
dira. Pertsona horien prestakuntza hobetzeak euren bizi-baldintzak hobetzen lagunduko
luke, kalitate hobeko lanpostuetara heldu ahal izango luketelako. Gainera, etorkinen
prestakuntza hobetzea faktore garrantzitsua da euren jatorrizko herrialdearen garapene-
rako, etorkin asko jaioterrira itzultzen delako. 

Arrazoi horiekin batera, lan-merkatuko aurreikuspenek mendebaldeko herrien pro-
dukzioa mantentzeko atzerriko eskulanaren beharra gero eta handiagoa dela erakutsi
dute. Europar Batasunaren aurreikuspenen arabera, hurrengo bost urteetan urtean milioi
erdi etorkin sartuko da legalki edo ilegalki. Hezkuntza-sistemak, oro har, eta prestakun-
tza-zentroek, bereziki, pertsona horien eskaeretara egokitu beharko dute.

Kolektibo sozial berriek jaso behar duten arreta bereziaz gain, enplegurako presta-
kuntzaren gogoeta integratzaileak kontuan izan behar du generoaren ikuspegia ere. Pro-
fesionalak sortzera bideratuta dagoenez eta lan-merkaturako proiekzioa duenez, enple-
gurako prestakuntzak kontuan izan behar ditu emakume langileengan eragiten duten
alderdi diskriminatzaileak. Beharrezkoa da emakumeen lanak gizartean zein soldatan
onarpena izatea; baita lanaren behin-behinekotasunaren aurka egitea ere, bereziki ema-
kumeengan eta baztertutako gazteengan eragiten baitu. 

Zentzu horretan, komenigarria da emakumeak gutxietsitako kolektibo gisa ez aipa-
tzea, kasu bakoitzean arrazoiak zehazten ez badira; izan ere, emakumeek eta gizonek bi-
zitzaren, gizartearen edo lan-ingurunearen esparru bakoitzean, beren berezko potentzial-
tasunak eta arriskuak baitituzte. Horregatik, beharrezkoa da genero desberdintasunak
zehaztu eta kontuan hartzea, gutxietsitakotzat hartuak diren edo laneratze eta gizartera-
tze zailtasun handiagoak dituzten kolektibo horietan, esaterako: gutxitasunak dituzte-
nak, etorkinak, etab. Aipatzen diren gazte-azpitaldeak datuz laguntzeak diagnostikoak
osatuko lituzke, eta esku-hartze ildoak eta helburuak hobetzen lagunduko luke, hala be-
har den kasuetan batzuentzat eta besteentzat helburu bereiztuak adieraziz.

Administrazioaren eta gizarte-eragileen ardura-banaketa enplegurako prestakuntzan

Esparru honetan izandako aurrerapenak onartuta ere, hezkuntza-sisteman gizarte-
eragileen parte-hartze handiagoaren beharra antzematen da, ez soilik prestakuntza-ekin-
tzak eskaintzeari dagokionez, baita horien planifikazioan ere.

Parte-hartze hori handitzeak irakaskuntzako edukiak eta bitartekoak elkarrengandik
hurbilago egotea ekarriko luke eta koordinazio faltak eragindako zenbait arazo konpon-
duko lituzke. Parte hartzeko eskaera hori batez ere prestakuntza arautu gabeari dagokio,
prestakuntza arautuaren eremuan aurrerapauso handiagoak izan baitira. Horrela, bada,
azken urteotan gizarte-eragileen parte-hartzea bultzatu da Lanbide-Prestakuntzaren Eus-
kal Planean eta Lanbide-Prestakuntzaren Kontseiluan, baita zenbait prestakuntza-zentro-
ren kudeaketan ere.

Parte-hartze handiagoa izateko eskaera kontzeptu zabalago batekin lotuta dago: hez-
kuntza-sistemaren malgutasunarekin. Errealitate sozial berriek eta prestakuntza-eskaera be-
rriek hezkuntza-sistema malgua eskatzen dute. Izan ere, parte hartzeko eskaerak askotan
sistemaren zurruntasuna du aurrez aurre: muga, batetik, irakasleen funtzionario-sistemak
eta beharrezko inbertsioak egiteko bete behar diren lege mekanismoek eragiten dute; eta,
bestetik, gaur egungo lege-markoek zehaztutako inbertsioetako aurrekontuek. Horrenbes-
tez, sistemaren maila baxuenetan bederen nolabaiteko malgutasuna lor daiteke: Euskal Es-
kola Publikoaren Legeak jasotzen duen zentroen autonomiaz baliatu behar da horretarako.
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Enpresek, gizarte-eragileak direnez, enplegurako prestakuntza hobetzeko konpromi-
soak hartzen, langile gazteen kontratazioa sustatzen eta praktikak egiteko aukerak es-
kaintzen jarraitu behar dute.

Irakaskuntza arautu gabearen onarpena

Irakaskuntza arautu gabearen onarpenean aurrera egin behar da. Gaur egungo homo-
logazio-sistema ez da erabat eraginkorra. Irakaskuntza arautu gabeaz arduratzen diren
ikastetxeek sortzen dituzten itxaropenak eta irakaskuntza horrek lan-merkatuan duen
onarpena ez datoz bat.

Sistema hobetzeko prestakuntzaren kontzeptua interpretatu eta garatu behar da.
Prestakuntza horrek etengabea izan behar du (denborari dagokionez) eta zabala (ikaskun-
tza-motez eta gaitasun profesionalez jabetzeko bidea emango duena). Ikuspegi hori mar-
txan jartzeko gaur egungo hiru azpisistemak integratu egin behar dira. Horrek ikuspegi
orokorra ematen du Ðoraingo planteamenduak ez bezala, gaur egun azpisistema bakoi-
tzak bere finantziazio, plangintza eta homologazio modua duelakoÐ. Horrela ulertuta,
ikuspegi berriak konnotazio sakonagoa du; izan ere, gizakia eta bere prestakuntza-beha-
rrak dira helburu, azpisistema bakoitzaren ezaugarrien gainetik.

Kontzeptu berri horri esker, hezkuntza eta prestakuntza pertsonen garapen pertso-
nal eta profesionalerako oinarrizko elementu bihurtuko da. Halaber, ekonomia-mundua-
ren lehiakortasuna hobetzea eta lurralde bakoitzeko kohesio ekonomiko eta soziala area-
gotzea eragingo du. Baina kontzeptu hori bideragarria izan dadin, homologazio-sistema
bat ezarri behar da, edota prestakuntzarako azpisistema guztietara hedatuko den eta bi-
zitza guztian zeharreko prestakuntza bermatuko duen ibilbidea onartzeko sistema.

Hezkuntza-sistemaren erronka berriak: teknologia berriak eta hizkuntz aniztasuna

Enplegurako prestakuntzak pertsonen, enpresen eta herrialdeen gaitasuna handitzea
izan behar du helburu. Europar Batasunak onartutako Langileen Zirkulazio Librerako Le-
geari esker, jende-kopuru handia etorri da gure herrialdetara. Europako ekialdeko herrial-
detatik etorri dira gehienak eta oso prestakuntza-maila altua dute. Horrek areagotu egin
du euren lanpostua arriskuan ikusten duten langileek prestakuntza-mailarekiko duten
kezka. Europar Batasuneko herrialdeetan, prestakuntza eta gaitasun profesionalen mailan
gora egin ahal izateko, ezinbestekoa da teknologia berriak modu eraginkorrez erabiltzea
eta hizkuntza ugari jakitea, hau da, eleaniztasuna.

Ondorioak

◗ Azken urteotan, lan-munduari bestelako definizioa eman zaio eta horrek lana-
ren kultura berria ekarri du. Aldaketa horiek langile gazteen etengabeko ego-
kitze eta birziklatzearekin lotuta daude. 

◗ Orain arte lan-merkatuaren eskaerak eta pertsonak lan-munduan sartzea hel-
buru zuten prestakuntza-eskaintza ez dira bat etorri.

◗ Gazteek ez dute prestakuntza-ibilbideak aukeratzeko informazio esanguratsu-
rik (titulazio bakoitzaren enplegu-aukeraren indizea eta jardunean dauden
profesionalen batez besteko ordainsariaren indizea).
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◗ Etorkinak hirietan kokatu dira, eta horrek agerian utzi du prestakuntza pertso-
na horien eskaera eta beharretara egokitzeko beharra, lan-merkatuan sartze-
ko, eta, horrela, euren bizi-baldintzak hobetzeko.

◗ Prestakuntzaren helburua profesionalak sortzea eta lan-merkatuan sartzea iza-
nik, generoaren ikuspegia aplikatu eta garatu behar da. Izan ere, lan-merka-
tuak baztertu egiten ditu emakumeak, euren lan-jarduera gutxietsiz onarpen
sozialari eta soldatari dagokionez.

◗ Hezkuntza-sistemak enplegurako prestakuntzaren planifikazioan eta kudeake-
tan parte hartzeko aukera handiagoa eman behar die gizarte-eragileei.

◗ Bizitza guztian zeharreko prestakuntza bultzatu eta garatu behar da. Horrek
prestakuntza okupazionala eta prestakuntza jarraitua uztartuko lituzke, bere
garapen-eremua edozein delarik ere. Horregatik, homologazio-sistema bat eta
eskuratutako gaitasunen onarpen-sistema bat beharko litzateke. 

◗ Enplegurako prestakuntzak lehiakortasuna areagotzea izan behar du helburu.
Beharrezkoa da langileen kualifikazioa eta egokitzeko gaitasuna handitzea,
eta horretarako teknologia berrien erabilera areagotu eta prestakuntzan elea-
niztasuna integratu behar da.

Helburuak

◗ Lan-munduan sartzeko ibilbide pertsonalak indartzea.
◗ Lan-merkatuaren eta hezkuntza-sistemaren arteko etena txikitzea.
◗ Prestakuntza-ibilbideak aukeratzen laguntzeko informazio esanguratsua es-

kaintzea gazteriari.
◗ Enplegurako prestakuntza etorkinei egokitzea, euren eskaerak eta kultur

ezaugarriak kontuan izanda.
◗ Emakumeen jarduera-tasa areagotzea, emakumeen langabezia gutxitzea eta

laneko eta goitik beherako diskriminazioaren aurka egitea lan-merkatuan.
◗ Gizarte-eragileek parte-hartze handiagoa izatea enplegurako prestakuntza pla-

nifikatzen eta kudeatzen. 
◗ Bizitzan zeharreko etengabeko prestakuntza bultzatzea, enplegurako presta-

kuntzarekin lotutako hiru azpisistemen ikuspegi integratzaile gisa.
◗ Langile gazteen kualifikazioa eta egokitzeko gaitasuna handitzea. Horretarako

teknologia berriak erabiltzen ikasi behar dute eta eleaniztasuna integratu be-
har da euren irakaskuntzan.

Esku-hartze ildoak

Jarritako helburuak betetzeko hiru esku-hartze ildo ezarri behar dira.

2.1. esku-hartze ildoa
Irakaskuntza-zentroak eta lan-mundua elkarrengana hurbiltzea

2.2. esku-hartze ildoa
ÒBizitza osoan zeharreko prestakuntzaÓ kontzeptuaren garapena sustatzea

2.3. esku-hartze ildoa
Etorkinek lanbide-heziketa duina jasotzea eta lan-munduan egoera hobetzea ahalbidetuko
duten neurriak ezartzea
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4.1.2.2. Hezkuntza

Sarrera

Irakaskuntzaren ikuspegitik gazteriaren egoeraren diagnostikoa egiteak norbanakoa-
ren gizarteratze prozesu konplexuan murgiltzea suposatzen du. Prozesu luze eta korapi-
latsu horretan hainbat gizarte-eragilek hartzen dute parte, eta horien artean aipagarrie-
nak Ðeuren zeregin garrantzitsua dela etaÐ hauek dira: familia, ÒberdinenÓ taldeak,
komunikabideak, hainbat eta hainbat motatako gizarte-eragileak eta eskola. Gizartearen
egituran eta dinamikan gertatutako aldaketa ugarien ondorioz, prozesu horrek ere alda-
keta nabarmenak jasan ditu azken bolada honetan, eta, izan ere, aldaketa horien ondorio-
ek hausnarketa eta eztabaida sakona egitea merezi dute.

Gizarteko bizitzan, familian, hezkuntza-sisteman, informazio-teknologia aurreratue-
nen erabileran, lan-munduan eta abarrean azken urteotan gertatu diren aldaketek uste
baino askoz gehiago aldatu dituzte belaunaldi gazteen gizarteratzeko eredu, mekanismo
eta prozesuak. Horren ondorioz giro nahasia sortu da familian, eskolan eta administrazio-
an, eta gazteen jarrera berri edo ustekabekoei buruzko azalpen eta erantzunen bilaketa
sakona eragin du.

Egoera larri horren ondorioz egindako ikerketa askotan azpimarratzen den bezala,
familiak euren erantzukizun gizarteratzaileak eskolaren esku uzten joan dira pixkanaka.
Irakasleek eta eskola-zuzendaritzek joera hori benetan gertatzen ari dela adierazi dute,
eta kasu askotan baita kritikatu ere. Aldi berean, norbanakoarengandik hurbilen dagoen
komunitateak ere Ðauzoa nahiz udalerriaÐ behin eta berriro adierazi izan du gazteek ja-
sotzen duten hezkuntzaren kalitatea eskasa dela, baina askotan norbanakoaren inguru
hurbilak historian zehar hiritar gazteen gizarteratzean eta hezkuntzan bete duen funtsez-
ko funtzioaz ohartu gabe.

Hauek eta beste iritzi batzuk sarritan entzun daitezke gazteriari buruzko hausnarketa
edo eztabaidetan eta zerikusi handia dute etorkizuneko gizarte-proiektu bat egitearekin.
Argi dago, beraz, gazteria, hezkuntza eta etorkizuna elkarri esku emanda doazen lagunak
direla. Horrek etengabe eztabaidatu beharra dakar: norbanakoen gizarteratzeari buruz
eta egiteko horrekin zerikusia duten gizarte-eragileen funtzio, ezaugarri eta betebeharrei
buruz etengabe eztabaidatu behar da. Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren arlo
honetan egindako diagnostikotik ateratzen den ondorioaren arabera, eztabaida edo
hausnarketa hori modu bateratuan soilik egin daiteke. Hortxe dugu gure erronka: gazte-
en gizarteratzean parte hartzen duten alderdi, mezu eta jarduera desberdinen arteko gu -
txieneko koherentzia bermatzen duten formulak bilatzea. 

Bizirik dagoen eztabaida horretan, hezkuntza-sistemarekiko presio handia dago, bai-
ta komunikabideen aldetik ere, eta gure gizarteko arazo larrienen errua berari egotzi dio-
gu. Zentzu horretan, Gazte Planaren egitekoa da hezkuntza-sistemaren arduren eta bere
jardueraren mugak zehazki finkatzea; adibidez, zenbaterainoko ardura duen gizarte-bizi-
tzarako beharrezkoak diren oinarrizko balioetan, eta horrek esan nahi du zenbait gairen
segimendua egin behar dela, esaterako, gurasoengan antzemandako zenbait joera, hau
da, beraiei dagozkien ardurak hezkuntza-sistemaren esku uztearena. 

Lan-proiektu komun batek, beste alderdi batzuen artean, honako hauek garatu behar
ditu: familiak eskolan parte hartzea, eskolak ingurunean eta alderantziz, eta enpresak,
udalerriak eta elkarteen presentzia eskolan bertan, elkarlanean eta batak bestearen jar-
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duera esparruetan sartu gabe. Beraz, hezkuntza-proiektu formalek, ez-formalak eta infor-
malak epe luzeko perspektiba batean bat egite izango litzateke kontua, izan ere, beha-
rrezko eskumenak hiru sistema horietatik lortzen baitira12. Zentzu horretan, Liburu Zuri
europarrak adierazten zuen bezala, gazte elkarteek, gizarte-langileek eta udalek lan ga-
rrantzitsua egin dute EBko hainbat herrialdetan, eta hori baliatu eta bultzatzea beharrez-
koa litzateke. 

Belaunaldi gazteenen gizarteratzearen helburua, horiek gizartearen dinamikan txer-
tatzea bada, partehartze mekanismoen dinamizazioa izan behar da lehentasunezko alder-
dietako bat. Ildo horretan, familiak bere ingurunean integrazioa bilatzen duen era bere-
an, eskolak ere lan egin behar du ikasleen prestakuntza akademikoa eta pertsonala
ingurunearen beharren eta errealitatearen isla izan dadin. Ingurunea, aldi berean, hez-
kuntzan txertatzeko mekanismoak bilatzera behartuta dago, gazteak komunitatean erra-
zago integra daitezen. 

Zentzu horretan, eskolaren erronka bere zeregin akademiko edo hezitzailetik harago
helduko litzateke, horretara mugatu gabe, bere gain hezkuntza lan bat hartuta hitzaren
zentzurik zabalenean. Erronka, halaber, desberdintasunekiko errespetua sustatuko luke-
en eta, beraz, desberdintasunak adierazi eta ezabatzera joko lukeen hezkuntza bat lor-
tzea izango litzateke, ezinbesteko faktorea izanik berau, norbanakoak gizartean integra-
tzea sustatzeko. 

Ingurunea

Ikastetxeak irakasten den lekua edo ezagutza jakin batzuk transmititzen diren lekua
baino zerbait gehiago izan behar badu, ikastetxearen eta ingurunearen arteko harremana
aztertu behar da lehendabizi. Gazteek euren ingurunea hobeto ezagutzen dutela ziurtatu
behar da. Horrek, aldi berean, ingurunearekin identifikazio eta lotura handiagoa izatea
ekarriko luke eta, ondorioz, hobeto integratzea.

Harreman hori, hasiera batean, ÒinguruneaÓ terminoaz ulertzen dugunak baldintza-
tzen du. Izan ere, azken urteotako aldaketa handiek zabaldu egin dute ingurunearen kon-
tzeptua: ingurune hurbila gainditu eta Europako errealitate berriak bere baitan biltzen ditu
kontzeptu horrek. Zentzu horretan, Europa hiritarrak garatzeko gune berri bihurtu da.

Horrekin erlazionatuta dagoen beste alderdi garrantzitsu bat ere badago: gazteriari
buruzko gaiak eztabaidatu eta erabakitzen diren foro europarretan euskal Administrazio
Publikoak bultzada berezia behar du. Hori, eskumeneko administrazioen arteko akordio-
aren ondorioz sortutako mekanismo egokiak mugituta lortuko da. Bi zentzutan gutxienez
baliagarria izango litzateke: nola arazo larriei aurre egiteko burutzen ari diren estrategiak
ezagutzeko (gizarte-bazterketa, gazteen langabezia, etab.), hala gure esperientziaren
ekarpena egiteko. Elkartrukatze-maila horrek, gaur egun, defizit bat du. 

II. GAZTE PLANAREN ARLOAK, ESKU-HARTZE ILDOAK ETA EKINTZAK

105

12 Liburu Zurian honela definitzen da ikaskuntza formala: hezkuntza- edo prestakuntza-zentroan eskain-
tzen dena eta titulu edo ziurtagiri bat ematen duena; ez-formala, aldiz, hezkuntza zentroetatik kanpo eskaini
eta ez duena nahitaez titulu edo ziurtagiri bat ematen. Azkenik, hezkuntza informala honela definitzen da: ez
da hezkuntza-zentroetan eskaintzen, ez du nahitaez titulu edo ziurtagiri bat ematen eta gainera, ez dago egitu-
ratuta (gaztetxoen taldeak, elkarteak, familia, etab.).



Ikastetxearen eta ingurunearen erlazioa

Ikastetxea ingurunera hurbiltzea da, hain zuzen, errealitatearen ezagutza hezkuntza-
ren jardunean integratzea lortzeko bide bat, bakarra ez bada ere. Irekitze horrek aurkako
noranzkorako ere aukera eman behar du, hau da, inguruneko errealitatea ikastetxean sar-
tzekoa. 

Ikastetxea ingurunera irekitzea orain arte ikuspuntu honetatik planteatu da: ikaste-
txea nahikoa erabili ez den eta erabilera aukera ugari ematen dituen ekipamendua da.
Horrela, herriak baliabide ugari erabil ditzake (ordenagailu-gela, liburutegiak, kirol-ekipa-
menduak, etab.) eskola-orduetatik kanpo.

Oinarrizko hezkuntzako ikastetxeetan Ðudalerriaren esku daude, hain zuzenÐ bada
denbora ildo horretatik lanean ari direla. Suspergarri eta eragingarria ere bada matrikula-
zioak behera egin duen ikastetxeentzat. Eusko Jaurlaritzaren esku dauden bigarren hez-
kuntzako ikastetxetan, berriz, aukera horrekiko jarrera itxiagoa da, honako arrazoienga-
tik: irekiera hori eraginkortasunez egiteko baliabide eskasia eta ikastetxeen euren
erresistentzia, neurri batean ikastetxearekiko kontrola galtzeko beldurrak eta irekiera ho-
rrek eragin litzakeen arazoen erantzukizun-banaketak eraginda. 

Beraz, oinarrizko akordio bat lortu beharko da ikastetxeen irekierarekin lotura duten
eragile guztien artean: toki-erakundea, Eusko Jaurlaritza, gizarte-eragileak (tokian tokiko
elkarteak) eta ikastetxeak eurak. Era berean, horrelako ekimenak babestuko dituen arau-
dia behar da.

Bistakoa da ikuspuntu horretatik abiatutako ikastetxearen irekiera helburu gisa finka-
tzeko beharra, baina gainera, eta horrekin batera, ikastetxearen hezkuntza-jarduera abe-
rastetik hurbilago dagoen irekiera kontzeptua planteatu behar da: ikastetxea eskola-or-
duetan ere irekita egotea.

Proposamen horren oinarrian hezkuntza-espazioa eta gizarte-espazioaren benetako
integrazioaren beharra dago. Horrek asko aldatzen du ikastetxearen kontzeptua: eskola-
orduetan ingurunearen errealitatetik banatuta egoten den espazioa izatetik, aisian, kiro-
lean, kontsumoan, dibertsioan eta beste hainbat arlotan hezkuntzaren kontzeptua sar-
tzen den leku izatera pasatuko litzateke; hau da, orain arte osorik hezkuntzaren eremutik
heldu ez zaien eremuetan sartuko litzateke. Eskolaz kanpoko errealitatea ikastetxera hur-
bildu nahi da, ikasleen prestakuntza integralean ekarpen handiak egin ditzaketen kanpo-
ko eragileen bitartez.

Hona hemen finkatu beharreko helburu batzuk: tokiko administrazioek edota elkar-
teek parte-hartze handiagoa izatea ikastetxean; aisialdiko elkarteekin elkarlan handiagoa
izatea, hezkuntza-munduaren eta ingurunearen (zentzu zabalean ulertuta) erlazioa landu-
ko duten organo eta egitura funtzionalak izateko apustuaren baitan, eta, oro har, inguru-
nearen eta ikastetxearen arteko lankidetzarako programak martxan jartzeko bitartekoen
hornidura.

Azkenik, eta ingurunea osorik ezagutzea oso garrantzitsua bada ere, kontuan izan
behar da gaur egungo gizartean aldaketak sekulako abiaduran gertatzen direla eta lekual-
daketa gauza arrunta bihurtu dela. Horregatik, ingurunearen ezagutza gaur egungo gizar-
tean giltzarri den gaitasun batekin osatu behar da: egokitzeko gaitasuna, edo zehatzago
esateko, ikasten ikasteko gaitasuna. Errealitatea ikuspegi kritiko batetik ulertzeko gaita-
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suna garatzea beti izan da hezkuntzaren helburu nagusietako bat, baina helburu hori es-
trategikoa da gaur egun, gizarte globalizatu baten aurrean gaudelako eta aldaketa sal-
buespena izatetik araua izatera eta etengabea izatera pasa delako.

Balioen garrantzia

Ingurunearen ezagutzari alderdi sozial eta politikotik eutsiz gero, bete-betean egingo
dugu topo balioen gaiarekin. Balioak gure gizarteari oso lotuta daude. Gizabanakoaren
hezkuntza zibikoa, soziala eta politikoa balioen ikuspegitik jorratu behar dira eta honako
alderdi hauek osatzen dute: kritikatzeko gaitasuna, solidaritatea, berdintasuna, askatasu-
na, gatazken irtenbide elkarrizketatua eta parte-hartzailea, biolentzia-mota guztien (poli-
tikoa, sexista, etab.) aurreko jarrera. Helburu horren oinarrian hausnarketa sakona dago:
gizartean, ezinbestean, zehaztu egin behar dira oinarrizko balioak zein diren, bai eta era-
gile sozializatzaileek zein funtzio dituzten ere balio horiek transmititzeko. 

Halaber, euskal gazte-indarkeriari buruzko hausnarketak, eta horri lotuta, Òkale-bo-
rrokakÓ, atal honetako hausnarketan eta diagnostikoan leku garrantzitsua hartu dute, eta
prebentzioari zuzendutako ekintza zehatzak ere diseinatu dira. Horren garapenaz nahiko
zabal hitz egin da gazte-indarkeriaz ari den atalean, nola fenomenoaren analisian hala
Gazte Planak bere osotasunean hartutako zenbait konpromisoren bidez gaiari heltzerako-
an. Horregatik, atal honetan soilik hezkuntzaren esparruan balioen gaian adostutako
ideiak islatzen dira. 

Lehenik eta behin, balioen inguruko eztabaida serio bat bultzatu beharra azpimarra-
tzen da, horretarako, zenbait gizarte-eragilek aurreratu ahal izan duten lana erabiliz. Gi-
zarte osora iritsi behar den eztabaida da, eta, bereziki, ikastetxetara eta hezkuntza ko-
munitatearen parte diren gainerako eragileetara. Eztabaida horrek balioei buruz eta balio
horiek eskolan, familian eta komunitatean dituzten ondorioei buruz hausnartzeko balio
beharko luke. Eta, halaber, bizitzako jarrerak gidatzeko erreferentziazko baliorik ez da-
goela dioen gaur egungo erlatibismoari aurre egiteko ere balio beharko luke. 

Halaber, beharrezkoa dirudi ikastetxeetan balioak transmititzeko berariazko hezkun-
tza-programak definitu eta martxan jartzeko lan egitea, horretarako behar diren baliabide
guztiak erabiliz. Programa horietan, batetik, abiapuntuko ildo zehatzak finkatuko dira eta
prestakuntzako erantzukizunak zehaztuko; eta, bestetik, irakasleak eta horrekin guztia-
rekin zerikusia duten gainerako gizarte-eragileak prestatzeko laguntzak eman beharko
dira. Horretarako, oso lagungarria da balioen hezkuntzaren inguruan elkarteek egin du-
ten lana, eta, beraz, nolabait ikastetxera eraman beharko da.

Era berean, esan beharra dago balioen hezkuntza bultzatu eta garatzeak balioei bu-
ruzko mezuaren eta ikastetxeen antolakuntza, egitura edo diziplinaren arteko koheren-
tzia nabarmen baten bila lan egitea esan nahi duela. Eskolak bere gain hartu behar ditu,
beste hainbat gauzaren artean, elkarrizketa sustatzea, hezkidetza, autokritika egitea, nor-
bere irizpide independentea duen ikasleen prestakuntza eta azkenik, ikastetxearen eta
ingurunearen arteko harremana bultzatu beharra, ingurunearekin loturarik ez duen esko-
laren ÒneutralÓ irudia apurtzeko formula gisa. Horrenbestez, bultzatu beharreko balio ho-
riek zentroko funtzionamenduan integratzea izango da, hain zuzen, balioen hezkuntza
lantzeko ezinbesteko baldintzetako bat.
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Parte-hartzea balio gisa

Diagnostikoak, halaber, gazteriaren parte-hartze aktiboa balio gisa sustatu beharra
azpimarratzen du, hau da, gazteen artean jarrera parte-hartzaileagoak bultzatzea. Alderdi
hori funtsezkoa da gazteak gizartean integratzeko, hezkuntzan parte hartzeak hiritarta-
sun sentimendua indartzen baitu. Egiteko horretan, ikastetxea espazio pribilegiatua da,
parte-hartze ereduak ÒentseatzekoÓ eta lantzeko. Eskolako dinamika parte-hartzaileek ja-
rrera aktiboa bultzatzen dute ikasleei eragiten dieten gaietan eta, halaber, hezkuntzaren
eremutik kanpoko dinamika parte-hartzailetarako hezten eta trebatzen dituzte . Bestetik,
dinamika parte-hartzaileek konpromisoa, eta, beraz, ardura sortzen dute, hezkuntzaren
eremutik bultzatu beharreko balioak biak ere. 

Horrenbestez, ikastetxe barruan ikasleen parte-hartzea bultzatuko duten ereduak
sortu eta finkatzeko helburua aipatzen da. Eredu horien helburua nagikeria gainditzea
izango litzateke, eta irakasleen, ikasleen eta hezkuntza-munduko beste kide batzuen par-
te hartzeko gaur egungo arau eta ereduak aldatzeko aukerak jorratu beharko lituzkete.
Bestalde, hezkuntza-munduaren eta, batez ere, gazteen dinamika parte-hartzaileagoa
ahalbidetuko lukeen eredu bat zehaztea izan behar lukete helburu.

Ildo beretik jarraituz, ikastetxeak bere esparrutik kanpo ere parte hartzeko dinamika
garatzearen komenientzia planteatzen du diagnostikoak, ikastetxeak esperientzia, eki-
men eta alternatibak zabaltzen egin dezakeen lana bultzatuz. Horrela, inguruneko beste
esperientzia eta parte hartzeko proposamen batzuen plataforma informatzaile eta dina-
mizatzaile bihurtzen da ikastetxea.

Gazteriaren artean parte hartzeko kemena bultzatzearekin zerikusia duen azken al-
derdi batek, berriz, ikastetxeetan benetako bizikidetasun giroa bultzatzeko beharrera ga -
ramatza. Ideia horrek lotura estua du eskolako bizitzako alderdi askoren inguruan har-
tzen diren erabakiekin (besteak beste, ordutegi, garapen kurrikular eta eskolako
jardueren inguruan hartzen direnekin), eta aldi berean, gatazkak konpontzeko elkarrizke-
ta bideen diseinuan lan egiteko, arauak errespetatzeko eta elkarlana bultzatzeko kome-
nientzia planteatzen ditu.

Desberdintasuna eta aniztasuna

Gizarte-desberdintasuna eta gizarte-aniztasuna oso lotuta daude beste zenbait balio-
rekin Ðtolerantzia eta berdintasuna kasuÐ eta, horregatik, Gazte Plan honek arreta bere-
zia eskaini behar dio. Bi elementuak, desberdintasuna eta aniztasuna, errealitate berbera-
ren bi aurpegi dira: diferentziarenak. 

Desberdintasunen kasuan, diferentziak izaera negatiboa du oinarrizko baliabideak
Ðkultura, lana, etxebizitza etab.Ð eskuratzeko zailtasunak sortzen dituelako; eta, beraz,
hezkuntzaren ikuspegitik aurre egin behar zaio. Gazteen arteko desberdintasunei buruz
kontzientzia izatearekin batera, ezinbestekoa da desberdintasun eta diskriminazio egoe-
ren eragina jasaten duten taldeak detektatu eta eurengan ekintza positiboak garatzea.
Aldi berean, desberdintasunen sustraitik lan egin beharra azpimarratzen da. Horretarako,
konpentsazio irizpideetan oinarritu behar da eta gizartean eta lan-munduan sartzeko bal-
dintza gogorrenetan dauden gazteen aukerak areagotzen ahalegindu.

Bestetik, aniztasuna desberdintasun modu positiboa eta aberatsa da. Harmonian bizi
behar duten kultur proposamen desberdinekiko tolerantziarekin lotuta dago, baita osa-
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garriak izan behar duten gaitasun-aniztasunarekin ere. Horrek eskola-porrota Ðoso heda-
tuaÐ eta hezkuntza-sistemako beste arazo batzuk eragotziko lituzke. Diferentziaren al-
derdi positiboak azpimarratzeak desberdintasunen aurka egiten lagundu behar du. Izan
ere, aniztasuna modu desegoki batean tratatzen bada, diferenteak diren gizabanakoak
baztertze-arriskuan jar ditzake. 

Ardura-banaketa

Administrazioak onartzen du gizarte-eragileek irakasleei egin diezaieketen ekarpena oso
garrantzitsua dela. Baina praktikan administrazioak zailtasun handiak daude elkarteekin
duen harremana artikulatzeko, izan ere elkarteak ugariak eta mota desberdinetakoak baitira. 

Horrela, bada, administrazioaren papera hezkuntzan hegemonikotzat jo daiteke. El-
karlana azken faseetara mugatzen da kasu gehienetan. Hasierako faseetan (gogoeta, di-
seinua, plana egitea) elkarlanik ez dago eta dagoen kasuetan oso eskasa da. Horregatik,
eta esperientzia positiboak baldin badaude ere (hezitzaile eta psikologo gazteekin sinatu-
tako hitzarmenak, udalenak izanik ere zuzenean kudeatzen ez dituzten haur-eskolak, gi-
zarte-eragileek material didaktikoa sortzen egindako ekarpena edo guraso-elkarteek
egindako jarduerak), administrazioaren eta gizarte-eragileen arteko lankidetza-kulturak
aldaketa sakona izan behar du.

Begi bistakoa da ardura nagusia administrazioaren esku geratzen dela, baina, hala
ere, administrazioak gizarte-eragileekin harreman ona izatea bermatu behar da. Bestalde,
diagnostikoak jasotzen duen bezala, oso garrantzitsua da balioen problematikan gizarte-
eragileek duten egitekoa.

Ondorioak 

◗ Azken urteotan aldaketak gertatu dira komunitate-bizitzan, familian, hezkun-
tza-sisteman, informazio-teknologia aurreratuen erabileran, lan-munduan, etab.
Aldaketa horiek espero zitekeena baino gehiago aldatu dituzte belaunaldi be-
rrien gizarteratzeko eredu, mekanismo eta prozesuak.

◗ Egoera horrek irakaskuntzan aritzen diren gizarte-eragileen funtzio, ezaugarri
eta betebeharrei buruz etengabe eztabaidatzea eskatzen du.

◗ Eskolaren gaur egungo erronka hauxe da: prestakuntza-betebeharren eta bete-
behar akademikoen zentzu hertsia gainditu eta hezkuntza Ðzentzurik zabale-
neanÐ bere gain hartzea. 

◗ Ikastetxeak irakasten den leku bat edo ezagutza jakin batzuek transmititzen
diren leku bat baino zerbait gehiago izan behar badu, ikastetxearen eta ingu-
runearen arteko harremana aztertu behar da lehendabizi. Azken urteotan gure
gizarteetan izandako aldaketa handiek zabaldu egin dute ingurunearen kon-
tzeptua: Europa hiritarrak garatzeko gune berri bihurtu da.

◗ Ingurunearen ezagutza beharrezkoa da. Baina horrekin batera gazteei euren
bizitzan zehar izango dituzten etengabeko aldaketetara (lekualdaketak, alda-
keta sozialak, etab.) erraztasun handiagoz egokitzen lagunduko dieten estra-
tegiak irakatsi behar zaizkie. 

◗ Ezinbesteko egokitze eta ikaskuntza horrek agerian uzten du ikastetxea ingu-
runeari zabaltzeko beharra, ez ekipamenduen erabilera egokiago baterako soi-
lik, baita ingurunearen errealitatea ikasgelan integratzeko ere. 
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◗ Balioen heziketa hezkuntzaren oinarrietako bat da. Horregatik, orain arte egin
ez den eztabaida bultzatu behar da elkarbizitza bermatuko duen gutxieneko
adostasuna osatuko duten balioen inguruan.

◗ Parte-hartzea, elkartasuna gizarte-desberdintasunean daudenekin eta anizta-
sunarekiko elkartasuna dira Hezkuntza arlotik landu beharreko bi ardatzak.

Helburuak

Gazte Plan honek hezkuntzaren eremuan duen helburu nagusia hauxe da: gazteen gi-
zarteratzea bultzatzea gizarte-integrazioa bermatzeko beharrezkoak diren ezagutzari eta
trebetasunei dagokionez, eta horretarako gizarte-eragileen lankidetzaz baliatzea.

Helburu hori helburu zehatzago hauetan zehazten da:

◗ Ikastetxearen eta ingurunearen arteko harremana sendotzea, ikastetxea ingu-
runera hurbilduz eta alderantziz.

◗ Balioen mundua landu, hezkuntza-esparruak beren garapenerako duen poten-
tzialtasunetik.

◗ Parte-hartze balioan eragitea. Horretarako, balio hori praktikara eraman behar
da gatazken ebazpenean, erabakiak hartzeko parte-hartzean, etab.

◗ Diferentziari arreta berezia eskaintzea, bai alderdi negatiboari Ðgizarte-des-
berdintasunari, alegiaÐ, eta bai alderdi positiboari Ðhau da, ongi zaindu beha-
rreko aberastasuna den aniztasunariÐ. 

Esku hartzeko eta jarduteko ildoak

Ezarritako helburuak betetzeko lau esku-hartze ildo hauei jarraitu behar zaie:

2.4. esku-hartze ildoa:
Irakaskuntza-zentroetan balioetan oinarritutako hezkuntza sustatzea

2.5. esku-hartze ildoa:
Ikastetxeak gizarte-ingurunera hurbiltzea

2.6. esku-hartze ildoa:
Ikasleek irakaskuntza-zentroetan parte hartzea sustatuko duten estrategiak garatzea

2.7. esku-hartze ildoa:
Hezkuntza-esparrutik aniztasunari eta desberdintasunari heltzeko ekintzak garatzea
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4.1.3. Etxebizitza

Sarrera

Gazteriari buruzko gaur egungo diagnostikoan, funtsezko alderdietako bat etxebizitza
da. Enpleguarekin batera, etxebizitza da norbanakoaren burujabetze-prozesuko protago-
nista nagusietako bat, hau da, gaztaroko azken etapetatik hasi eta heldutasunerainoko
protagonistetako bat. Bi alderdi horiexek Ðenplegua eta etxebizitza, ordena horretanÐ sor-
tzen diote gazteriari, hain zuzen, urduritasun eta kezkarik handiena. Ordaindutako lanpos-
tua lortzea atzeratu egin da, lanpostuak aldi-baterako dira, soldatak baxuak dira eta pres-
takuntza-garaia, berriz, luzatu egin da; eta horrek gazte-mota berri bat sortu du, orain arte
gaztetzat jotzen zenaren adina aspaldi gainditu arren, oraindik gaztaroko aztura eta bizi-
modu tipikoekin jarraitzen duena. Horrelako gazteek Ògazteria soziologikoaÓ deitu zaiona
osatzen dute: teorian heldua izan arren, hainbat arrazoirengatik familiatik emantzipatzeko
prozesua eta gizartean oso-osorik sartzea atzeratu duen gazteria, alegia.

Norbere familiarekin bizitzeko denboraldia luzatze horrek dakartzan onura edo kal-
teak baloratzen hasi gabe, nabarmena dirudi jarrera sozialen aldaketa horrek hainbat on-
dorio ekarri dituela. Horrenbestez, maiz agertzen dira gazteen ume-portaerari buruzko
kexak, besteak beste, adinagatik dagozkien zenbait erantzukizun hartzeari beldurra iza-
tea, iniziatibarik ez izatea eta familiaren babesaren aurrean jarrera erosoa hartzea.

Beharrezkoa da gazteen emantzipazioaren kontzeptuan aurrera egitea. 30 urte edo
gehiago egin artean beren gurasoen etxean egotera ohitu gara, eta hori jada ez zaigu
arraroa egiten. Etxebizitza ia definitibo bat ez duten artean, ez dute independizatzeko
moduan ikusten beren burua. Dena den, bai garapen pertsonalerako eta baita gizarte-di-
namismorako ere, ikuspegi kultural hori oso txarra da. 

Ondorioz, etxebizitza gaztearen oinarrizko eskubide gisa ulertu behar da. Dirudie-
nez, gizarteak onartuta dauka osasuna eta hezkuntza administrazio publikoak hornitu be-
harreko eskubideak direla. Halaber, lanerako eskubideak, pertsona guztientzat beteta ez
badago ere, gizarte-oinarri garrantzitsua du, eta, beraz, aplikatu ezean, estaldura alterna-
tiboko formula publikoak ezartzen dira (langabeziaren diru-laguntza, oinarrizko errenta).
Hala ere, etxebizitzarako eskubidea ez da ez estaltzen ez eta konpontzen ere neurri al-
ternatiboekin. Horregatik, premiazkoa da, etxebizitzaren eskubidea, gazteen oinarrizko
eskubideen artean kokatzea. Gizartearen osotasunak eta administrazio publikoek hori
horrela onartuko balute, baliabideen banaketa, zalantzarik gabe, gaur egungoarekiko
desberdina izango litzateke. 

Hala da, etxebizitzak gazteei garapen pertsonalerako marko propioa eskaintzen die, ar-
dura berrietan abiatzen ditu, eta perspektiba berriak zabaltzen dizkie beren bizitzaren ibil-
bidean. Lanak eta etxebizitzak norbanakoari gizarteratzeko funtsezkoak diren esperientzia
eta nortasun zeinuak eskaintzen dizkio. Bi alderdiak gaztearen garapenean erreferenteak
dira, eta bere ingurunearekiko lotura, habitat bat eta komunitate bat eskaintzen diote. 

Ikuspegi horretatik, gazteak berea kontsidera dezakeen espazioa lortzeko aukerarik
ez badu Ðbere bizitzako proiektua antolatu eta garatzeko espazioaÐ, azkenean, bere
proiektuak mugatu, atzeratu edo baldintzatu egiten ditu loturarik zuzenena duen nukleo-
aren beharretara, familiaren beharretara alegia.
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Etxebizitzak pertsonaren garapen orokorrean duen garrantziaz zera dakar: gaur egun
ondasun hori lortzeko dauden eragozpenak desagerraraziko dituzten formulak bilatzea
eta gazte-mota, behar eta baldintza desberdinentzako konponbideak dituzten alternati-
bak planteatzea. Horretarako, etxebizitzaren gaiari helburu batzuk lehenetsiz heldu be-
har zaio, baina epe luzera begira eta beti ere irudimen handiz (gaur egungo aukerei irten-
bidea ematea eragozten duten zurruntasunak baztertuz) eta erabakitasunez (bide
eraginkorrenen aldeko apustu garbia eginez).

Etxebizitza ondare urria da, eta, beraz, ondo banatu beharra dago. Horrek askotan aha-
leginak bateratzea dakar, eta baita administrazioek jarduerak lehenetsi behar izatea ere,
ahalik eta kolektibo handienari erantzun nahirik (Etxebideren 1999ko datuen arabera, lehe-
nengo etxebizitzaren beharra duten pertsonen %92,4 18 eta 34 urte bitarteko gazteak dira),
eta bereziki behar handiena duten kolektiboei (diru-sarrera maila txikiena duten haiek).

Problematika konplexua

Ahalegin horrek guztiak, azken batean, etxebizitzaren problematika gizabanakoaren
garapen pertsonalaren ikuspuntutik lantzea esan nahi du. Zentzu horretan, administra-
zioak, ezinbestean, gazteek Ðeta batez ere baliabide gutxi dituztenekÐ etxebizitza lortze-
ko dituzten aukerak hobetzeko konpromisoa benetan hartu behar du. Horretarako, era-
kundeen arteko lankidetza bultzatu behar da eta etxebizitzaren eremuan lan egiten
duten gizarte-eragileekin modu koordinatuan lan egin, gazteriak etxebizitzaren inguruan
dituen beharrei erantzun egokiagoa emateko.

Hala ere, eta argi esan behar da, ez da lan erraza. Izan ere, baldintzatzaile garrantzi-
tsu batetik abiatu behar da: etxebizitza ondasun eskasa eta garestia da eta bere kudeake-
tan prezioari dagokionez desoreka handia dago eskaera eta eskaintzaren artean. Horre-
gatik, baliabide publikoak hobeto erabili behar dira ahalik eta emaitzarik hoberenak
lortzeko. Hamarretik zortzik betekizun eta aukera ekonomikoetara egokitzen den etxebi-
zitza gutxi dagoela edo bat ere ez dagoela uste du (Etxebide, 1999). 

Bestalde, lurzoruaren garestitasuna aipatu eta horren arrazoiak aztertu beharra dago,
hortik baitatoz etxebizitza eskasia eta prezio neurrigabeak. Arrazoi horien artean, bat
baino gehiago aipatu daitezke: lurzorua ulertzeko batere soziala ez den era (gain-eskaria-
ren eraginez, oinarrizko behar batetik milioikako abantailak lortzen dira), etxebizitza ba-
besleku finantzario gisa planteatzea, planeamenduaren izaera merkantilista, gazteen 
beharretatik urrun ikusten den etxebizitzaren kontzeptua, udal gehienen laguntza eska-
sa, etxebizitzetara zuzendutako lurzoruen eraldaketa azkarra lortzeko aski ez den lege-
dia, eta lurzoru berri eskuragarrien eskasia.

Etxebizitzaren merkatuak argi eta garbi bereizita dauden bi unibertso ditu: gazte
gehienentzat oso garestia den etxebizitza librearena eta aukera handiagoa eskaintzen
duen etxebizitza babestuena. Azken horretan ere bi zati bereizten dira: etxebizitza sozia-
la, diru-sarrera gutxien duten kolektiboentzat, eta babes ofizialeko etxebizitza (BOE) gai-
nerakoentzat (BOEn prezioak etxebizitza libreetatik urrun geratzen diren arren, askotan
gehiegizkoak dira diru-iturri urriena duen kolektiboarentzat).

Beraz, merkatua ez da gai bere kabuz burujabetze-prozesuan murgilduta dauden gaz-
teek (normalean erosteko ahalmen txikiena dutenak) erosteko moduko etxebizitza libreak
sortzeko. Horregatik, beste bide batetik jo behar izaten dute gehienetan. Batetik, arrunte-
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nak: etxebizitza babestua, soziala edo alokairua. Eta, bestetik, proiektu autogestionatuak,
okupazioa, elkarrekin alokatutako pisuak, bitarteko irtenbideak etab. Oso errealitate kon-
plexua azaleratzen da, eta horrek administrazioaren neurri ausartak eskatzen ditu.

Babes Ofizialeko Etxebizitzak: konponbidearen zati bat baino ez 

Batetik, gazte askorentzat oso mugatuak dira BOEtara sartzeko aukerak, honako
arrazoiengatik.

Hasteko, administrazioak horrelako eskaintzak egiteko duen gaitasuna mugatua da:
urteko 2.200 etxebizitza inguru. Argi dago zifra hori ez dela nahikoa zenbat eskaerei
erantzun behar zaien ikusita. Gainera, administrazioak eskaintzen dituen BOEak modu
justuan banatzeko irizpide objektiboak finkatzeak arazo asko sortzen ditu.

Bigarrenik, prezioari dagokionez, handia da BOEk etxebizitza libreekiko daukaten al-
dea, hau da, merkatuaren arabera ezarritako prezioa duten etxebizitzekiko. Baina gazte
askorentzat BOEk ere eskuraezinak dira ez soilik diru-sarrerak/prezioa desorekagatik,
baita erabiltzen diren diru-sarreren parametroengatik ere. Azpimarragarria da, lanpostu
bat duten gazteen hileko diru-sarrera gordinaren batezbestekoa 700 eurotik beherakoa
dela. 

Etxebizitza librearen, eta, batzuetan, BOEren erosketa, erosteko ahalmen gutxieneko
gazte kolektiboentzat oso zaila izateak, ez du esan nahi, hala ere, etxebizitzaren garesti-
tzea eragiten duten arrazoi nagusiak murriztera zuzendutako neurriak alde batera utzi
behar direnik, esaterako: lurzoru urbanizagarri gehiago izateko udalen politiketan eragi-
tea; lurzoru urbanizagarria sortu eta etxebizitzari buruzko xedeak ezartzeko tresna gisa,
planeamendu urbanistikoaren erabilera; lurzoruaren ondare publikoa sortu eta gehiago-
tzea etxebizitzak eraikitzeko; eskumena duten organoek higiezinen merkatua arautzea
(gaineskariaren efektua); promozio-bide alternatiboen dinamizazioa; lurzoruaren kudea-
ketan monopolioak eratzearen eta operazio espekulatiboen gaineko kontrola; eta, azke-
nik, eremu berrietan gazteentzako lurzorua urbanizatzea, adibidez, landa-eremuetan, be-
rreskuratutako edo gainbeheran dauden eremuetan, etab. Horretarako, ez da nahikoa
arazoak adieraztea, eragiten dituzten arrazoiak ere adierazi behar dira, eta baita eragile
arduradunak nortzuk diren ere; horrez gain, neurri egingarrienak eta eraginkorrenak zein
diren adostu behar da. 

Neurri horiek beharrezkoak dira, eta baita gazteei berezko espazio bat eskuratzeko
aukera eskainiko dietenak ere, adibidez: finantza- eta ordainketa-baldintzak hobetzearen
aldeko jarrera, fiskalitatea eta etxebizitza eskuratzearekin erlazionatutako gastuen eta zer-
gen berrikuspena, edo kreditu-baldintzak gazteen aukeretara egokitzea. Eginkizun horre-
tan, nola administrazioak hala bestelako gizarte-eragile guztiek hartu behar lukete parte. 

Neurri horiekin batera, beharrezkoa da etxebizitzaren prezioa merkatzea eta gazteria
espazio propio batean sartzea erraztuko luketen mekanismoak bilatzea: finantza- eta or-
dainketa-baldintza hobetzeko apustu egitea, fiskalitatea eta etxebizitzaren erosketarekin
zerikusia duten zergak eta gastuak berrikustea, kredituak gazteen posibilitateetara ego-
kitzea. Zeregin horietan administrazioak eta bertan inplikatuta dauden gizarte-eragileek
parte hartu beharko lukete. Zentzu horretan, beharrezkoa da hiriguneak zaharberritzeko
politikak eta landa-eremuan urbanizazio berriek eragin ditzaketen ondorioak berrikustea,
esaterako: garestitzea, birkalifikazioa, espekulazioa edo nekazaritza sektorean izango li-
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tuzkeen eraginak. 

Etxebizitzaren eskaintzari eta eskaerari buruzko ikuspegia aldatzeko beharraren ba-
rruan, lurralde-antolamenduaren oreka bultzatzearen garrantzia ere ikusten da, bai landa
eta hiriguneetan eta bai hirietako alde zahar eta eraikuntza berrikoetan ere. Oreka honek
biztanleria-sektoreen arteko desberdintasunen gorakada gelditzen eta zenbait jende ghe-
ttoetan bizitzea desagerrarazten lagunduko luke. Hitz gutxitan esanda, hirigintza duin
eta berdintasunezkoagoa bultzatuko luke.

Aski ez izateaz gain, BOEk beste arazo bat ere badu gaur egungo araudia eta merka-
tuaren egoerarekin: etxebizitza librearekiko duen aldea dela eta, BOEk presio handia du
bere gainean, bere bidez gainbalioa lortzeko asmoa, hain zuzen ere. Presio hori bi unetan
gertatzen da: promozio pribatuen kasuan, hasierako salmentaren unean Ðbertan, BOEren
hasierako prezioa gainditzeko asmoz, kopuru erantsiak kobratzeko saiakerak antzematen
dira promotoreenganÐ eta BOEren bizitzan zehar, batez ere bigarren erdian, jabearen al-
detik saltzeko orduan. Presio hori ekiditeko asmoz, etxebizitza babestuaren politika bir-
bideratu egin behar da, beste etxebizitza batzuk eskuratzeko aukera ez dutenek estaldu-
ra hori izan dezaten.

Alokairua: garatu beharreko alternatiba

Aurretik azaldutakoaren harira Ðeta ahaztu gabe etxebizitza babestuak eskaintzen ja-
rraitzea eta arrazoizko prezioak bultzatzen jarraitzea oso garrantzitsuak direlaÐ etxebizi-
tza erosteko erraztasunek ez diote inolaz ere etxebizitzaren arazoari irtenbiderik ema-
ten. Horregatik, gazteak familiaren etxebizitzatik emantzipatzeko aukera errazten duten
alternatibak aztertu eta sakondu behar dira. Zentzu horretan, erostearen edozein alterna-
tiba sustatzeko neurriek kontuan izan beharko dute etxebizitzaren erosketa oso errotua
dagoela gure kulturan. 

Alternatiba horien artean alokairua azpimarratu behar da alternatibarik eraginkorre-
netakoen artean, nahiz eta aldaketa kultural hori gauzatzea oso zaila da eta alderdi ugari
garatu eta jorratzea eskatzen du: etxebizitza alokatzearen aukerak eta abantailak agerian
jarri; promotoreak alokairurako eraikuntzan inplikatu, inbertsio errentagarria dela kon-
bentzituz, edo bai errentariei eta bai etxebizitza-jabeei laguntzeko formulak bilatu. Ho-
rrek guztiak gizartean etxebizitzarekiko nagusi den pentsaera aldatzeko ahalegina eska-
tzen du. Halaber, administrazioak etxebizitza lortzeko alternatiba berriak eskaini
beharko ditu, alokairu eta erosketa tradizionalarekiko alternatibak adibidez (etxebizitza
babestuak alokairuan, alokairu librea laguntzeko laguntza-fondoak, etab.). Horrez gain,
alokairuko politikaren oinarria etxebizitza-parke publikoaren erabilera intentsiboa eta
ahalik eta pertsona gehienen artean txandatzea da. 

Ondorioz, beharrezkoa da alokairu-eskaintza ugalduko duten neurriak bultzatzea.
Neurri horien helburua bikoitza litzateke: alde batetik, bai errentarientzat eta bai jabeen-
tzat mesedegarriak izango liratekeen sustagarriak bilatzea; eta, bestetik, administrazioak
alokairuko etxebizitzen kudeaketa bideragarri baterako eredu eta diseinuak garatzea. Eta
biak ere oso garrantzitsuak dira.

Errentariei dagokienez, alokairuak merkatzeko neurriek dute lehentasuna, eta, beraz,
zuzenean eragin behar da alokairuen prezioetan. Ildo horretatik, Alokabideren sorrera
(Eusko Jaurlaritzak alokairurako sortutako enpresa) eta alokairu babestuaren aukera pau-
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so garrantzitsuak izan dira eta bide horretan sakontzen jarraitu behar da.

Era berean, alokatutako etxebizitza norberaren etxebizitza gisa hartzea bultzatu be-
har da, horrela hobeto mantenduko litzatekeelako. Horrela, gaur egun erabiltzen ez diren
etxeak alokairu-merkatura ateratzeko dagoen arazo garrantzitsu bati aurre egingo litzaio-
ke: etxebizitza hondatzeko beldurrari.

Bestetik, errentatzaileei dagokienez, beharrezkoa da alokairuak kobratzea bermatze-
ko aukerak aztertzea eta, horretarako, zenbait neurri azter daitezke, alokairuen berme-
fondoak sortzea, esaterako.

Azkenik, alternatibak beharretara egokitu beharrarekin lotuta, aukera-espektroa aha-
lik eta gehien zabaldu behar da. Horretarako administrazioek alternatiba autogestiona-
tuak lagundu behar dituzte, baita zenbait lekutan martxan jarritako esperientziak ere:
erosteko eskubidea ematen duen alokairua, etxebizitza babestuak, etab.

Etxebizitza hutsa

Etxebizitza horiek hainbat arrazoirengatik geratzen dira hutsik, batez ere, hirigune
handietan. Etxebizitza hutsen kopuru handia egotea bera, jarduera-ildo bat izan daiteke.
Modu horretan, gaur egungo etxebizitza-parkearen erabilera intentsiboa lortuko litzate-
ke, eta, horrek, neurri batean BOEen eskaintza askieza leunduko luke. 

Batez ere partikularrenak diren eta merkatuan ez dauden etxebizitza hauekiko helbu-
rua, hurrengo urteetan ahalik eta gehien mugiaraztea izango litzateke, nola bere jabeekin
alokairuan jartzeko aukera kudeatzearen bidez, hala Etxebiden izena emandako eskatzai-
leei emanez. Horrela, gazteek etxebizitza kopuru handiagoa izango lukete eskuragarri;
izan ere, une honetan alokairuan eskaintzen diren etxebizitza-promozio guztietan, kopu-
ru handi bat kolektibo horrentzat eskaintzen dira.

Ardura-banaketa

Ardura banaketari dagokionez, jarduera-espazio gehiena administrazioak betetzen
duela ikusten da: administrazioari dagokio eremu arau-emailea lantzea, lurraren kudeake-
ta eta antolamendua, etxebizitza babestuen politika orokorra garatzea eta eraikuntza-pro-
zesuaren kontrola. Administrazioak du, beraz, ardura nagusia etxebizitzari dagokionez.

Gizarte-eragileei dagokienez, euren egitekoa, bereziki, etxebizitzen inguruko aholku-
laritza, finantziazioa eta eraikuntza ÐsustatzaileekÐ izango da.

Testuinguru honetan, gazteei etxebizitza batean sartzea errazteko egitekorik garran-
tzitsuenak administrazioak biltzen dituenez, bere ardura da honako neurri hauek hartzea:
lur eraikigarrien poltsak osatzeko neurriak, etxebizitzaren egoera zein den eta aldatuz
doazen beharrak zeintzuk diren ezagutzeko behar adina diagnostiko eta ikerketa egitea,
etxebizitza-eredu berriak aurkitzea eta finantza-eremuan inplikatzea. 

Bestetik, gizarte-eragileek irtenbide irudimentsuak sortzen lagundu behar dute. Ad-
ministrazioak, berriz, jarrera irekia izan behar du eta gaur egun zabalik dituen lan-ildoak
(aholkularitza, finantziazioa eta eraikuntza) mantendu eta indartu behar ditu.
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Azkenik, administrazioak eta gizarte-eragileek lan-eremu koordinatu batean jardun
behar dute, higiezinen merkatuaren egoeraren eta, oro har, etxebizitzaren jarraipena
egiteko.

Ondorioak

◗ Enpleguarekin batera, etxebizitza gizabanakoaren burujabetze-prozesuaren
elementu nagusietakoa da. Horregatik, enplegua eta etxebizitza dira gazteen
ardura eta kezka nagusia. 

◗ Etxebizitzak norberaren garapenerako eremu bat ematen die gazteei, ardura
berriak ematen dizkie eta aukera berriak irekitzen dizkie euren bizitzan. Etxe-
bizitza batean sartzeko aukerarik ez izateak, mugatu egiten ditu bizitza-
proiektu bat zehazteko aukerak.

◗ Administrazioak, ezinbestean, gazteek Ðeta, batez ere, baliabide gutxi dituzte-
nekÐ etxebizitza lortzeko dituzten aukerak hobetzeko benetako konpromisoa
hartu behar du. Horretarako, erakundeen arteko elkarlana eta gizarte-eragile-
en arteko koordinazioa bultzatu behar da.

◗ Etxebizitza ondasun urria eta garestia da, eta bere kudeaketari dagokionez,
eskaintzaren eta eskaeraren artean desoreka handia dago. Merkatua ez da
gai bere kabuz emantzipazio-prozesuan murgilduta dauden gazteek (norma-
lean erosteko ahalmen txikia dutenak) erosteko moduko etxebizitza libreak
sortzeko.

◗ Beharrezkoa da lurraren garestitzearen eta etxebizitzaren prezio altuen zerga-
tiak aztertzea.

◗ Babes Ofizialeko Etxebizitzen aukerak mugatuak dira, arrazoi hauengatik:
administrazioak BOEk eskaintzeko duen gaitasuna mugatua da, etxebizi-
tza-mota hori erosteko ahalmen handieneko gazteentzako da; etxebizitza-
ren beharra irizpide problematikoa da eta egiten den irakurketak normale-
an kanpoan uzten ditu burujabetzerako lehen urratsa eman nahi duten
pertsonak.

◗ BOEren irtenbideak mugak dituenez, gazte kaltetuenen egoerarekin bat dato-
zen alternatibak aztertu eta esplotatu behar dira, alokairua eta bitarteko beste
zenbait aukera, adibidez.

◗ Alokairua sustatzeak kulturan ere eragiten duen aldaketa garrantzitsu bati au-
rre egitea dakar: etxebizitzak ez du nahitaez jabetzaren kontzeptuari lotuta
egon behar. Halaber, alokatutako etxebizitza norberarena balitz bezala hartu
eta zaindu behar da.

◗ Alokairua sustatzeko neurriak errentariengana eta errentatzaileengana bide-
ratuta egon behar dute. Era berean, garrantzitsua da administrazioak alokai-
ruko parkearen kudeaketa bideragarri bati begira, eredu eta diseinuak gara-
tzea. Alokairuko politikaren funtsa, etxebizitza-parke publikoaren erabilera
intentsiboa eta ahalik eta pertsona kopuru handienaren artean txandatzea
lortzea da. 

◗ Etxebizitza berri hutsak merkaturatzea da garatu beharreko jarduera-ildoeta-
ko bat.

◗ Halaber, eskaera- eta behar-motak egokitzeko dauden aukera guztiak aztertu
behar dira.
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Helburuak

Gazte Planak etxebizitza-arloan gazteentzako lehentasunak ezarri behar ditu. Horre-
tarako, eta zenbait gazterik etxebizitzarik ez izateak euren bizitza-proiektua garatzeko
zailtasun handiak sortzen dizkietenez, gazte horiengana zuzenen iritsiko diren alternati-
ben aldeko apustu garbia egin behar da. 

Halaber, beharrezkoa da eskaera- eta behar-motak ezagutzea eta aztertzea, errealita-
teari hobeto egokitutako erantzunak eman ahal izateko.

Gazte Planak lehentasunezko helburu hauek ezarri ditu etxebizitzaren arloan:

◗ Etxebizitzen prezioetan eragitera bideratutako lan-ildoari jarraipena ematea,
epe luzera begira.

◗ Etxebizitzaren alokairua sustatzea, alderdi kulturaletatik hasi eta fiskal eta
ekonomikoak ere barne hartuz.

◗ Alternatiba eta irtenbide irudimentsuak aztertzea eta gure inguruko herrialde-
tan etxebizitzaren arazoari ematen ari zaizkion irtenbideak ezagutzeko ahale-
gin berezia egitea. 

◗ Hainbat motatako gazte-multzoek etxebizitzari dagokionez dituzten eskaera
eta beharrak ezagutzea.

Esku hartzeko eta jarduteko ildoak

Ezarritako helburuek zehaztasun handiagoa eskatzen dute eta horretarako esku-har-
tzeko bi ildo zehatz ezarri dira. 

3.1. esku-hartze ildoa:
Gazteentzako etxebizitza eskuragarriago egitea batez ere alokairua sustatuz

3.2. esku-hartze ildoa:
Etxebizitzaren problematikari buruzko alternatiba berriak sustatu eta horren inguruan sen-
tsibilizatzea
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4.1.4. Osasuna eta gizarte-ekintza

Osasuna eta Gizarte-ekintzaren arloak harreman estua du ongizatearekin, ongizatea
zentzu fisikoan, psikologikoan eta sozialean ulertuta. Zalantzarik gabe, pertsonen ongiza -
teak zerikusia du planaren arlo guztiekin, eta, beraz, ez dagokio arlo bati soilik. Baina al-
derdi fisikoei eta osasunari lotuta eta ingurunearekiko erlazioari lotuta azter daiteke. Ho-
rrenbestez, osasunari eta gizarte-ekintzari buruzko gaiak jorratzen dituen esku-hartze
arlo bat sor daiteke. 

Hala ere, arloaren gaineko ikuspegi egoki bat izateko, bi azpi-esparru edo azpi-arlo
tematiko bereiztea komeni da: bat, zuzenean osasunarekin erlazionatua, eta, bestea, gi-
zarte esku-hartze edo ekintzarekin zerikusi handiagoa duena. 

4.1.4.1. Osasuna

Sarrera

Euskal gazteriaren osasunari buruzko diagnostikoa egiteak ÒosasunaÓ terminoa modu
eraginkor batean definitzeko ahalegina eskatzen du. Kontzeptualizazio orok definitu be-
harreko epigrafearen baitan eta kanpoan geratuko diren gaiak aukeratu beharra dakar.
Beraz, osasuna definitzeko ikuspegi bat aukeratu behar da eta ikuspegi horrek osasuna-
ren inguruko euskal gazteriaren analisia baldintzatuko du, baita aurkitutako arazoei aurre
egiteko proposamenak ere.

Osasuna definitzeko ikuspegi ugari izan behar dira kontuan. Osasunaren Munduko Era-
kundearen arabera, 2020. urterako Europako gazteriaren osasunak asko hobetu beharko du, gaz-
te horiek gizartean duten funtzioa ondo bete dezaten. Osasunaren Munduko Elkartearen hurbil-
pen hori ez da argigarria, ordea; aitzitik, terminoaren anbiguotasunaren erakusgarri da. 

Osasuna kontzeptu kulturala da. Ez da behin-betikoa eta itxia: dinamikoa da eta ego-
kitu egiten da kolektiboen eta garaien arabera. Horrela, azken urteotan, osasunaren
kontzeptuak eboluzio handia izan du. Gure gizartean, osasunaren asistentziazko ikuspe-
gi batetik bizi-kalitatearekin lotuagoa dagoen ikuspegi integratzaileago batera pasatu
gara. Horrela ulertuta, pertsonek gure gizarteko baliabide eta zerbitzuetara iristeko du-
ten aukerak baldintzatuko du, hain zuzen, osasuna. Baliabideen gertutasunak eta horie -
taz gozatzeko aukerak determinatuko du jendearen bizi-kalitatea. Ikuspegi horretatik,
jendearen osasun-egoera gizarte-egituran betetzen duen lekuaren araberakoa dela esan
daiteke.

Halaber, osasuna pertsonen balioei eta ohiturei lotuta dagoen kontzeptua da. Beraz,
bizimodu osasungarriez eta ez-osasungarriez hitz egin daiteke. Ildo horretatik, adminis-
trazioaren osasun-alorreko esku-hartze batzuk bizimodu osasungarriagoa bultzatzearekin
lotuta egon dira.

Beste aldaketa garrantzitsu bat ere izan da: osasuna ongizate fisikoarekin parekatzea-
ri utzi eta ikuspegi globalago batean txertatu da; hau da, osasuna edukitzeak fisikoki, psi-
kikoki eta sozialki osasuntsua izatea suposatzen du. Ikuspegi horretatik, osasunak Òore-
kaÓ lortzea esan nahi du, bai norbere buruarekin bai norberarekin elkarrekintzan dagoen
ingurunearekin. Ikuspegi integratzaile horren garapenak, halaber, gizarte osasuntsuei eta
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ez hain osasuntsuei buruz hitz egiteko aukera ematen du, gizarte-arazoen ondorioei au-
rre egiteko duten gaitasunaren arabera. 

Azkenik, azken urteotan osasunaren kontzeptuaren nolabaiteko jainkotzea gertatzen
ari da. Zenbait pertsonentzat, osasuna zaintzea bere horretan helburua bihurtu da, zen-
bait sektoretan ÒbigorexiaÓ izenez ezagutzen dena, edo, gauza bera esateko, lehiakorta-
suna, gorputzaren gurtzea eta kirol-gorputz ariketen mitifikazioaren balioek eragindako
gaixotasuna; horrela, hori pairatzen duten pertsonek, bere denboraren zati handi bat
muskuluak zaintzeari eskaintzen diote, eta proteina, hormona eta abarren gehigarrien
kontsumoan jausten dira. Helburua osasuntsu egotea da. Irudiaren neurriz kanpoko ba-
lioztatzea eta edertasun-kanon zehatz batzuetara egokitzeko saiakera dira biztanleria
gaztearen zenbait sektoreren elikadura-gorabeheren arrazoiak. 

Gehienbat gazteriarengan eragiten duten osasun publikoko gaixotasunak

Gazteak osasuntsuak dira normalean eta, horregatik, osasunak ez ditu kezkatzen.
Baina badira gehienbat gazteengan eragiten duten gaixotasunak. Gazteria osasun publi-
koko gaixotasunekin kontaktuan dago aisian; hain zuzen, denbora librean bihurtzen dira
arazo horiek larrien. Horrela, auto-istripuak, mendekotasuna sortzen duten ohiturak eta
HIESaren edo sexu-transmisioaren bidez kutsatzen diren gaixotasunak garai horietan
agertzen eta garatzen dira argien.

Ezaugarri horrez gain, erakundeek ez dute ezagutzen gazteek euren osasun-arazoez
daukaten pertzepzioa. Horrek zailago egiten du modu argi eta bateratuan gazteriaren
osasun-arazoei aurre egiteko estrategia eta ekimenak ezartzea.

Oraindik gehiago zehaztuta, hauexek dira gehienbat gazteengan eragiten duten osa-
sun-arazoak: auto-istripuak, mendekotasuna sortzen duten jokabideak, sexu-harremanetatik era-
torritako arazoak, elikadura-arazoak eta buruko gaixotasunak.

◗ Auto-istripuak. Auto-istripuak gazteen osasun-arazo nagusietakoa dira. Zaila da
arazo hau norainokoa den zehaztea, daturik zehatzenari Ðhildakoen kopurua-
ri, alegiaÐ istripuek eragindako traumatismo fisikoak eta psikikoak erantsi be-
har zaizkiolako, batetik, eta istripuen eragin soziala, bestetik. 

◗ Mendekotasuna sortzen duten arazoak. Azken urteotan aldatu egin dira euskal
gazteriarengan mendekotasuna sortzen duten jarrerak. Beste arrazoi batzuen
artean, administrazioek martxan jarritako neurriek emaitza onak izan dituzte-
lako orain arte kontsumitu izan diren substantzien kontsumoan, heroinan adi-
bidez. Hala ere, gazteen bizimodurako kaltegarriak diren bestelako aztura eta
kontsumoak agertu dira Ðdroga sintetikoakÐ eta kezkagarria da zenbateraino
zabaldu diren. Kontsumo-aztura horiek desagerrarazten lagunduko duten neu-
rriak hartu behar dira eta horretarako kontsumo-azturan izandako aldaketa
horiei dagokien arreta eta analisi instituzionala eskaini behar zaie. 
Mendekotasuna sortzen duten substantzia ilegalekiko jarrerak aldatzearekin
batera, gora egin du substantzia legalen kontsumoak gazteen artean: alkohola
eta tabakoa dira euskal gazteriak gehien kontsumitzen dituen substantziak.
Osasunaren ikuspegitik zera da gazteriaren kontsumo-mota horren arazorik
larriena: eragiten dituen patologiak epe luzera agertzen direla. Gaur egun
substantzia horiekiko mendekotasuna duten gazteek etorkizunean kantzerra
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eta bihotz- eta arnasketa-arazoak izateko arriskua dute, hain zuzen, helduen
artean heriotza gehien eragiten duten gaixotasunak. Beste mendekotasun-
mota batzuk Ðludopatia kasuÐ gazteen artean hain zabalduta ez dauden arren,
kezkagarriak dira. 

◗ Gazteen sexu-jarduerarekin lotutako arazoak. Euskal gazteriaren sexu-jarduera
batzuk ondorio txarrak ekar ditzakete. Hiru dira garrantzitsuenak:

• HIESa. Egon diren aurrerapenei esker, HIESak gaixotasun hilgarria iza-
teari utzi dio eta gaixotasun kroniko izatera pasa da. Gainera, azken 
urteotan pertsona gutxiago kutsatu dira. Hala ere, aldeko joera horrek
aurkako norabidea har dezake, bi arrazoirengatik gehienbat: batetik,
preserbatiboaren erabilerak gazteen artean izan duen beherakadagatik
eta, bestetik, heroinaren bena-barneko kontsumo-azturak berriro gora
egin duelako.

• Sexu bidez kutsatzen diren gaixotasunak. Goiko kasuan bezala, gazteek
preserbatiboa gutxiago erabiltzeak gaixotasun-mota hau hedatzea era-
gin du.

• Gogoz kontrako haurdunaldia. 1997an haurdunaldia nahita eten zen 1.230
kasutan eta horien %13 (162) 15 eta 19 urte bitarteko nesken artean
egin zen.

◗ Elikadura-arazoak. Azken urteotan ugaritu egin dira gazteen artean (nesken ar-
tean, bereziki) dietan arazo edo aldaketa arinak izatetik hasi eta anorexia edo
bulimia bezalako gaixotasun larriak izaten bukatu duten kasuak. Badira alde-
rantzizko elikadura-arazoak ere, ordea: azken urteotan obesitate-arazoek gora
egin dute euskal gazteriaren sektore batzuen artean.

◗ Buruko arazoak. Gaztaroa haurtzaroaren eta heldutasunaren arteko trantsizio-
garaia da. Garai horretan, aldaketa garrantzitsuak gertatzen dira pertsonen bi-
zitzan. Batzuetan, hartutako erabakiek eta horiek eragiten dituzten aldaketek
pertsonaren garapena baldintzatzen dute. Trantsizio etapa honen garrantzia-
ren bidez azaldu daiteke gazteen artean gertatzen diren zenbait buru- eta
emozio-gorabehera, depresioa izanik horietan ugariena (depresioarekin lotu-
tako norbere buruaz beste egitea da 15 eta 24 urte bitarteko gazteen herio-
tzen arrazoien artean hirugarrena). Gorabehera horien larritasuna ez dago soi-
lik jasaten duten pertsonengan; horrez gain, familiako eta gizarteko giroan ere
eragiten dute.

Bizitzeko aztura eta jarrera osasungarriak sustatzea

Azaldutako arazoei irtenbidea emateko, aztura eta jarrera osasungarriak sustatu be-
har dira gazteriaren artean euren gorputzekiko ardura sustatzeko eta horretarako ikaste-
txeei osasun-gaietan zehar-lerroak garatzen lagundu behar zaie. Era berean, horretarako
ezinbestekoa da, batetik, gai honetan irakasleen prestakuntza bultzatzea eta, bestetik,
gaiaren garapenerako materialak prestatzea. Osasunaren heziketa sustatzeko gurasoen
parte-hartzea bultzatzea izango litzateke ikastetxeen lana, horrela, ikastetxearen eremua
gainditu eta eskolaz kanpoko errealitatean sartzeko. Halaber, gazteen denbora librean
esku-hartzeko neurriak aztertu behar dira. Horretarako, osasunerako hezkuntza zentzu
zabalean hartzen duen ikuspegi berria garatu behar da.
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Gazteen ingurune hurbilean eragiteko beharra

Azpimarratu beharra dago gizarte-inguruneak duen garrantzia, eta, batez ere, gaztea-
ren etxe eta familiako ingurunearena. Alderdi hau gazteriaren errealitateari buruzko diag-
nostiko guztietan azpimarratzen da, eta famili erakundeari laguntzeko hainbat bide gara-
tuz eta adingabe eta gazteen arazoei buruzko prestakuntzarako eta informaziorako
espazioak sortuz zehazten da. Famili erakundeari laguntzeko bide batzuk honako hauek
izan daitezke: familiarentzako orientabide-, bitartekotza- eta terapia-zerbitzuak martxan
jartzea, gurasoak etorkizunean seme-alaben orientatzaile izateko prestatzea eta ikaste-
txeetan guraso-elkarteak bultzatzea. Nolanahi ere, horrelako ahaleginak, nahitaez, zerbi-
tzu koordinatuak ezartzea, hitzarmenak garatzea eta aginpideen banaketa eta esleipenari
buruz eztabaidatzea eskatzen du.

Zerbitzuak gazteen osasunari egokitzea

Osasun-zerbitzuak gazteen berezitasunetara hurbildu eta egokitzea, hainbat aldagai-
rekin erlazionatuta dago: espazioaren kokapena, erabiltzaileari zuzendutako arreta esti-
loa eta eskainitako prestazio-mota, etab. Zentzu horretan, komenigarria izango lirateke
ildo hauek jorratzea: gazteekin (elkarteak, adibidez) beren espazioetan bertan komunika-
tzeko bideak indartzea, gazteei osasunari buruzko jardueretan paper aktiboagoa ematea,
elkarteei eskuragarri dauden baliabide, programa edo zerbitzuen berri ematea, eta, azke-
nik, gaur egungo estaldura hedatzeko aukeren gainean lan egitea.

Gazteen osasunaren eta bizi-kalitatearen errealitatearen eta beharren inguruko diag-
nostikoak biltzen duen azken puntuak informazio-, aholku- eta arreta-baliabideak indartu
beharra azpimarratzen du. Horretarako, estrategia berriak garatu, espazio berrietara iritsi
eta kolektibo berriez arduratu behar da.

Ardurak hobeto banatzearen beharra

Erakundeen arteko koordinazioa giltzarri da bizitzeko aztura eta jarrera osasunga-
rriak bultzatzeko. Beharrezkoa da erakundeen arteko eta departamentuen arteko koordi-
nazioa garatzea, osasun eta bizi-kalitate programak diseinatu eta martxan jartzeko. Ho-
rretarako bi alderditan eragin behar da gutxienez. Batetik, erakundeen eta osasunerako
hezkuntzaren alorrean lanean ari diren gizarte-eragileen arteko koordinazioa bultzatu be-
har da, bizimodu osasungarriak sustatzeko eta gaur egungo edo etorkizuneko arrisku-
egoerak prebenitzeko programak garatzeko. Bestetik, gazteen bizi-kalitatea eta osasuna
hobetzera bideratutako zerbitzu eta programa guztien berri emango duen informazio-sis-
tema erraza jarri behar da martxan.

Azken urteotan aurrerapen garrantzitsuak egin dira departamentuen arteko koordi-
nazioan (Batzorde Mistoa sortu dute, esaterako, Osasun Saila, Hezkuntza Saila eta Droga-
mendekotasunen atalak eta abarrek). Erakundeen arteko koordinazioa, ordea, ez da ona;
ez eta administrazioen eta gizarte-eragileen artekoa ere. Beharrezkoa da Eusko Jaurlari-
tzak diputazioekin eta udalekin koordinazio estuagoa izatea (helburu eta lan espezifikoe-
tan oinarrituta), eta baita martxan dauden osasun-plan ugari kudeatzeaz arduratzen diren
gizarte-eragileekin ere.
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Ondorioak

◗ Osasuna kontzeptu konplexua da. Arazoen analisia eta arazo horiek gainditze-
ko proposatzen diren neurriak kontzeptuaren definizioaren araberakoak izan-
go dira. Azken urteotan, osasunaren kontzeptuak eboluzioa izan du; asisten-
tziazko ikuspegitik bizi-kalitatearekin lotuago dagoen ikuspegira: pertsonak
fisikoki, psikikoki eta sozialki osasuntsua izan behar du.

◗ Administrazioen esku-hartzea osasunaren ikuspegi orokor batetik egin behar
da. Informazioa, prebentzioa eta prestakuntza lotu behar ditu, eta kontuan
hartu behar ditu gazteriaren ezaugarriak eta heterogeneotasuna.

◗ Osasun publikoko arazo batzuek gazteriarengan eragiten dute gehienbat. On-
dorengo hauek dira: auto-istripuak, mendekotasuna sortzen duten jarrerak,
sexu-jarduera arriskutsuak (HIESa, sexu bidez kutsatzen diren gaixotasunak,
gogoz kontrako haurdunaldiak) eta elikadura-arazoak.

◗ Bizitzeko aztura eta jarrera osasungarriak sustatzea da, hain zuzen, gazteria-
ren artean osasun-arazoak geldiarazteko biderik eraginkorrena.

◗ Erakundeek hartutako neurriek arrakasta izateko, departamentuen arteko ko-
ordinazio hobea eta estuagoa lortu behar da, ez departamentuen artekoa ba-
karrik, baita gainerako erakundeekiko koordinazioa (diputazioak eta udalak)
eta osasun-programen kudeaketan esku-hartzen duten gizarte-eragileekiko
koordinazioa ere.

◗ Gazteen familia eta ingurune hurbila oso garrantzitsuak dira, lehentasunezko-
ak, gazteen azturak aldatzeko.

◗ Beharrezkoa da osasun-zerbitzuak gazteen behar eta ezaugarrietara hurbildu
eta egokitzea.

Helburuak

◗ Pertsonak bere buruarekiko eta ingurunearekiko duen oreka erdigunetzat
izango duen kontzeptu zabalago eta integratzaileagoa bultzatzea. 

◗ Osasunaren inguruko informazioa eta prestakuntza jasotzeko politika oroko-
rra garatzea.

◗ Osasun-zerbitzuak gazteei egokitzea.
◗ Gazteen bizi-kalitatea hobetzea, osasun publikoko arazoak murriztuz.
◗ Gazteen osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeaz arduratzen diren entitate publi-

koen eta pribatuen (GKEak, elkartze-ehuna...) arteko koordinazioa indartzea.

Esku-hartze ildoak

Zehatzago eta sintesi gisa, analisia egin ondoren esku-hartze ildo hauek proposatzen
dira: 

4.1. esku-hartze ildoa:
Gazteen artean bizimodu eta jarrera osasungarriak sustatzea

4.2. esku-hartze ildoa:
Gazteen osasunerako esku-hartzeen arteko koordinazioa sustatzea
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4.1.4.2. Gizarte-ekintza

Sarrera

Gizarte-ekintzaren arloan gazteen egoeraren diagnostikoa egiteko, gizarte-ekintza
definitu behar da lehendabizi. Izan ere, esku-hartze mota horrek gai asko biltzen ditu:
hezkuntzaren beharra, lanaren beharra, etxebizitzaren beharra... Beharrezkoa da, beraz,
gizarte esku-hartze horren hartzaile diren gazteek eta ekintza-mota horretan parte har-
tzen duten eragileek komunean dutena definitzea.

Gizarte-ekintza definitzen duen lehenengo elementua honakoa da: arazoak dituztenen-
tzako eta egoera zailean edo gatazkatsuan bizi diren pertsona guztientzako izatea. Bizi-kalita-
tea gure gizartean marjinaltasunetik kanpo bizitzeko eduki beharreko gutxiengo ekono-
mia-, kultura- eta hezkuntza-baliabideek osatzen dute, eta, hain zuzen, gizarte-ekintzaren
helburua bizi-kalitatea hobetzea da. Beraz, gizarte-ekintzak bitartekoak ematen dizkie
egoera berezi batean dauden pertsonei, egoera hori normalizatzeko. Egoera gatazka-
tsuan, arriskutsuan edo arazotsuan bizi diren gazteen artean, ondoko arrisku-adierazle
hauek dituztenak daude: oinarrizko gizarte-trebetasunik ez izatea, drogak neurriz kanpo
kontsumitzea, eskolatze-arazoak izatea, ezintasunagatiko arazoak izatea, etab. 

Gizarte-ekintzaren hartzaile den kolektibo zabal horren barruan kuantitatiboki eta
kualitatiboki gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari den azpitalde bat sartu behar da:
gazte etorkinen taldea. Azpitalde horrek badu besteengandik bereizten duen ezaugarri
bat: etorkin asko legez kanpoko egoeran daude eta horrek zaildu egiten du esku-hartzea.
Gainera, problematika horretan ez da nahikoa sakondu oraindik. Horregatik, berariaz az-
tertu behar da Gazteria-Plan honetan.

Gizarte-ekintza definitzen jarraituz, esku-hartze edo ekintza hori postulatu ideologiko
garbi batzuetatik abiatzen da, bizi-kalitatea, integrazioa eta justizia soziala bezalako kon-
tzeptuen interpretazio jakin batean oinarritzen delako.

Gizarte-ekintza definitzen duen hirugarren ezaugarria lurralde-izaera da. Izan ere,
egoera arazotsu eta gatazkatsuek iturri edo jatorri desberdinak dituzte testuinguruaren
arabera, eta, horregatik, arazoei ingurune hurbilenetik egin behar zaie aurre. Gizarte-
ekintzak arazo zehatzentzat planteamendu zehatzak eskaini behar ditu.

Azkenik, gizarte-ekintza sare-egitura baten bidez garatzen da, eragileen arteko eta ho-
rien eta administrazioaren arteko lan koordinatuaren bidez (gizarte-sistema, lan-sistema,
hezkuntza-sistema...). Egitura horrek zerbitzu koordinatuak ezartzea, hitzarmenak gara-
tzea eta aginpideen banaketa eta esleipenari buruz eztabaidatzea eskatzen du.

Gizarte-ekintza motak

Bestalde, kontuan izan behar da pertsonak bere bizi-jarduera garatzen duten siste-
mek huts egiten dutenean edo sistema horiek pertsonen beharrei erantzun egokiak ema-
teko gai ez direnean hartzen duela zentzua gizarte-ekintzak. Horregatik, sekulako garran-
tzia du baztertzearen problematika sistema guztietara hedatzeko lan egiteak. Egiteko
horretan, nahiz eta gaur egun pertsona ezinduak lan-munduan, etxebizitzan, eta abarrean
sartzeko neurriak ezartzen dituen eremu arau-emailea egon, oraindik bide luzea geratzen
da. Bide horri arau horiek betearaztetik ekin behar zaio eta gainerako sistemen politika
publikoen diseinuan baztertzearen irizpidea kontuan hartzea eskatzen du.
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Gizarte-ekintzaren helburuek oso esparru zabala hartzen dute: adin gutxikoetan pre-
bentzioa sustatzetik hasi eta esku-hartze zuzen edo indibidualizaturaino hedatzen da 
(gizabanako nahiz kolektiboentzako). Prebentzio-helburuen eta ekintza zuzen eta indibi-
dualizatuaren artean muga garbirik ez badago ere, bereizi egin behar dira, II. Gazte Planean
lehentasunak ezartzeko aukera emango duen diagnostikoa egiteko.

Prebentzioa arrisku-egoerak detektatu eta esku-hartzeari deritzo. Esku-hartze horri
esker, arrisku-egoerak ez dira arazo larri bihurtuko; beraz, arazoa bere dimentsio guztian
azaldu aurretikoa da prebentzioaren funtzioa eta, horregatik, gizarte-ekintzaren ardatz
nagusia da. Zeharkako ekintza, berriz, irtenbidea behar duen arazo bat sortu ondoren
gauzatzen da (gazte arau-hausleak, gizarte-larrialdietarako laguntzak, etab.).

Gizarte-ekintzak prebentzioaren ikuspegitik duen arazoetako bat zera da: arrisku-
egoerak garaiz antzemateko adierazle argi eta objektibagarririk ez izatea. Gizarte esku-
hartzearen beste eragozpen bat adin-tarteek osatzen dute; izan ere, adin-tarte batzuekin
baino ezin daiteke lan egin. Gaur egun, 5 urtetik 16 urte bitartekoekin lan egiten da eta
zailtasun handiak daude gazteagoekin edo zaharragoekin lan egiteko. Gainera, preben-
tzio-ekintzarako neurriak ez dira hain eraginkorrak 15 edo 16 urtetik aurrera. Horregatik,
garrantzi handiagoa hartzen du zuzeneko ekintzak edo ekintza indibidualizatuak, hau da,
arazoak sortu ondoren horiei irtenbidea ematea helburu duten ekintzak.

Gizarte-ekintzaren eremuak

Gizarte-ekintza ondorengo eremuetan garatzen da: Lehenengoa familia da. Eremu
horretan gazteak seme-alabatzat nahiz gurasotzat hartu behar dira (amaren eta aitaren
prestakuntza euren seme-alaben etorkizuneko orientatzaile gisa). Arazo ugari daude: ko-
munikazio falta, araurik eza, portaerazko jarraibideak ezartzeko ezintasuna etab. Arazo
horiek kasu askotan bai prebentzioaren eta bai ekintza zuzenaren beharra dute. Horreta-
rako ikuspegi indibiduala eta taldekoa behar da eta baita komunitatearena ere. Familiare-
kin lan egiteak askotan gazteek dituzten arazoak ez direla indibidualak edo ezin direla in-
dibidualizatu onartzea suposatzen du, eta, beraz, ingurunea ere barne hartzen duen
ikuspegia behar dutela onartzea.

Gizarte esku-hartzea gauzatzeko beste eremu bat kalea da. Hain zuzen, kalea da sis-
tema askotatik baztertuta dauden gazte askoren moldaera-espazio nagusia. Arazo larriak
dituzten pertsonak dira.

Ildo horretatik, ingurune irekiko Gizartean eta Hezkuntzan Esku-Hartzeko Programek
bai familian (familia-hezitzailea) bai kalean (kale-hezitzailea) eragiten dute, berariazko
prebentzio-programen bidez. Halaber, programa horiek esku hartzeko, komunikatzeko
eta sentsibilizatzeko estrategiak eta gizarte-aginpideak garatzen dituzte, eta gizartearen
laguntza, parte-hartzea eta elkartasuna sustatzen dituzte Gizartean eta Hezkuntzan Esku-
hartzeko Taldeen bidez. Gizarteko arazoei arrakastaz aurre egiteko eta arazo horiek gain-
ditzeko prestakuntza- eta informazio-jarduerak eskaintzen dituzte. Horregatik, garrantzi
handiko programak dira eta indartu, sustatu eta koordinatu egin behar dira.

Beraz, gaztearen ingurune hurbilean eragiteko beharra dagoela begi-bistakoa da. Pro-
posamen horren atzean gizarte-ingurunean eta, bereziki, etxeko, familiako eta komunita-
teko ingurunean eragiteko beharra dago. Hau da, osasuna eta bizi-kalitatea lortzeko per-
tsonaren gorputzeko alderdi fisikoen mugez haratago doazen alderdiak hobetzeko lan
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egin behar da. Bizirauteko gutxieneko baldintzak ziurtatu behar dira, eta, oro har, pertso-
naren familiako eta komunitateko bizi-baldintzak hobetu. 

Bestalde, adin nagusitasuna da administrazioak gizartean esku-hartzeko dituen auke-
ren muga. Horregatik, 18 urte betetzean izugarrizko jauzia ematen da, batez ere, familia-
ren babesik ez dagoen kasuetan: gizarte-babeseko egoera batetik bat-batean nolabaiteko
babesgabetasunera pasatzen da. Kasu askotan ez dago bizitza heldurako pixkanakako
urratsik; aitzitik, urrats hori modu zakar eta traumatikoan gertatzen da askotan. Horrega-
tik, heldutasunerako trantsizio-etapa garrantzitsu horretan gazteari laguntzeko bideak ja-
rri behar dira.

Ardura-banaketa 

Gizarte-ekintzaren ezaugarrietako bat administrazioaren eta gizarte-eragileen arteko
koordinazio estuaren beharra da. Horrek, bakoitzaren egitekoak zehaztearekin batera,
beharrezkoa den funtzioetan bien arteko lankidetza estua bultzatu beharra dakar.

Gaur egun administrazioak betetzen ditu oinarrizkoak diren finantziazio-, diseinu-,
ebaluazio- eta kudeaketa-funtzioak Ðneurri txikiagoanÐ. Azken horri dagokionez, haue-
xek dira administrazioaren joerak: zeharkako kudeaketa, pribatizazioa, hitzarmenak,
etab. Gizarte-eragileen funtzio nagusiak, berriz, kudeaketa eta eskaerak detektatzea dira. 

Gizarte-ekintzaren problematikan administrazioak du ardura nagusia, eta horregatik,
programen finantzatzaile nagusi izan behar du. Ezinbestekoa da gizarte-eragileen parte-
hartzea handiagoa izatea berauen diseinu, inplementazio eta ebaluazioan; azken hone-
tan, bereziki, gazteen parte-hartzea sartu beharko da. Halaber, eta azken ardura gizartea-
ri berari dagokiola ahaztu gabe, eragileen parte-hartzea era koordinatuan izan behar da,
gaur egun gertatzen ari diren gainjartze egoerak saihestuz. 

Ondorioak

◗ Gizarte-ekintza lurralde izaera duen esku-hartze publikoko mota bat da. Gizar-
te-eragileek eta administrazioak osatzen duten sarea da eta egoera arazo-
tsuan, zailean eta gatazkatsuan bizi diren pertsonei bideratuta dago, pertsona
horiei bizitza normalizatu bat izateko baliabideak emateko helburuaz. 

◗ Alde batetik, gizarte-ekimena desberdintasun egoeran aurkitzen diren gazteei
zuzenduta dago (gutxituak, etorkinak...), eta, bestetik arrisku-adierazleak di-
tuztenei (gizarte-trebetasun gutxienekorik eza, droga kontsumo okerra, esko-
laratze-arazoak, etab.). 

◗ Gizarte-ekintzaren helburuak adin gutxikoetan prebentzioa sustatzetik hasi
eta esku-hartze zuzen edo indibidualizaturaino hedatzen dira. 

◗ Prebentzio-mailan kolektibo gazteenekin lan egiten da (haurrak eta nerabeak);
ekintza zuzena, berriz, nerabezaroaren eta gaztaroaren artean daudenentzat
izan ohi da, nagusiki.

◗ Gazte Planak, batez ere, prebentzioari eman behar dio garrantzia, gizarte-eki-
meneko neurriak alde batera utzi gabe.

◗ Esku-hartzearen eremu nagusiak familia, kalea eta, oro har, komunitatea dira.
Horregatik, Gizartean eta Hezkuntzan Esku-hartzeko Programak gazteekin in-
gurune irekian lan egiteko oinarrizko bitartekoak dira.
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◗ Administrazioak parte-hartze handiagoa eman behar die gizarte-eragileei,
martxan jarriko diren programen diseinuan eta ebaluazioan.

◗ Azkenik, gizarte-ekimena gainerako sistemak heltzen ez diren lekura heldu
behar dela kontuan izanik, funtsezkoa da horietan ekintza positiboko irizpide
eraginkorrak jasotzea, baztertze-arriskuan dauden pertsonen alde. 

Helburua

Gazte Planean gizarte-ekintzaren alorrean planteatzen den helburu nagusiak gazteen
gizarte-bazterketaren aurreko prebentzioa eta ekintza zuzena elkartu nahi ditu. Egoera
berezietan dauden gazteei normaltasun egoera batera heltzeko aukera eman nahi die,
eta, aldi berean, bazterketa-arriskuak murriztu nahi ditu, batez ere, ondorengo kolektibo
hauetan: 

◗ Ondoko arrisku-adierazleak dituzten gazteak: oinarrizko gizarte-gaitasunik ez
izatea, drogak neurriz kanpo kontsumitzea, eskolatze-arazoak, etab.

◗ Gazte arau-hausleak.
◗ Pertsona ezinduak (fisikoak, psikikoak eta sentsorialak).
◗ Etorkin gazteak.
◗ Gutxiengo etnikoak.

Esku hartzeko eta jarduteko ildoak

Ezarritako helburuek zehaztasun-maila handiagoa eskatzen dute eta horretarako
esku-hartze ildo bat finkatu da:

4.3. esku-hartze ildoa:
Gazteen gizarte-bazterketaren alorreko prebentzioa eta esku hartzea
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4.1.5. Gazteen aisia eta kultura

II. Gazte Planaren azken arloan, euskal gazteriak aisiaren eta kulturaren eremuetan
dituen jarduera eta egiteko nagusiei buruzko diagnostikoa egin da. Bereizita aztertu dira
jardueren deskripzioa eta horiek gaur egun euskal gazteriarengan duten eragina. Batetik,
jarduera, kultur jardueraren fase desberdinekin lotura zuzena duten gazteen ekintzak
identifikatu dira. Bestetik, aisia-modu tradizionalek modu berri eta konplexuagoetarantz
izandako bilakaera aipatzen da. Azkenik, kirol-jarduera, bere izaera berariazkoago eta ze-
hatzagoagatik, bereizita aztertu da. Kirol-arloko diagnostikoak gazteek kirolarekiko du-
ten konpromisoa aldatu egin dela erakusten du. 

Bestalde, komenigarria da aisialdia, kultura eta kirolaren gaiak jorratzerakoan, EAEko
errealitateak gizarte-egituraren ikuspuntutik duen pluraltasuna kontuan hartzea: nola lu-
rraldeen errealitate desberdinei dagokionez (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba), hala landa-inguru-
nea eta ingurune-hiritarraren arteko bereizketari dagokionez. Ekarpen oro errealitate
desberdin horietara egokitzeko gai izan behar da, aisialdia, kultura eta kirolerako auke-
rek kontuan hartu beharreko berezitasunak baitituzte. Eskuragarritasunaren zailtasunei
dagokionez, berau zaildu edo baldintzatzen duten arazo psikikoak, zentzumenekoak, eta
abar ere kontuan hartu behar dira. 

4.1.5.1. Aisia

Sarrera

Aisia lanarekiko aurkakotasunean definitzen da. Horrenbestez, aisialditzat har dai-
teke lanorduetatik edo, gazte askoren kasuan, ikasketa-orduetatik kanpo geratzen den
jarduera-eremua edo jarduera-espazioa. Aisiaren definizio horretatik abiatuta, aisiaz
gozatzeko edo denbora hori erabiltzeko moduak konta ezinak direla ondorioztatu be-
har da.

Gazte Planaren testuinguruan aisiaz jarduteak gaur egun gazteen artean dauden aisia-
motak aztertzea, eta, batez ere, proposamenen aurrean administrazioaren egitekoa zein
den aztertzea suposatzen du. Azken horren azpian aisia-motekiko izan beharreko jarre-
rak argitzeko beharra dago (kontsumoari oso lotuta egotetik hasi, eta errealitatea aldatu
nahi duten eta izaera kolektibo eta politiko batetik abiatzen direnetaraino hedatzen
dira). Zalantzarik gabe, eztabaida hori funtsezkoa da eta II. Gazte Planak ere jorratu behar
du bere ikuspegi integraletik.

Aisialdiaren kontzentrazioa

Aisialdiaz eta denbora horretaz egiten diren erabilerez hitz egiterakoan, aisialdia
kontzentratzeko dagoen joera azpimarratu behar da lehendabizi. Joera hori maila ugari-
tan gertatzen da: lehen maila batean, aisialdia asteburuetara pasatzen da; bigarrenean, la-
runbatetara, eta hirugarrenean, gaueko eta goizaldeko ordu jakin batzuetara. Zentzu ho-
rretan, beste egunak gero eta instrumentalagoak dira (hizkuntzak ikasteko edo erabilera
jakin baterako bestelako prestakuntza-jarduera osagarrietan aritzeko egunak).
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Kontsumoarekin erlazionatutako aisialdi formula desberdinak

Bestalde, eta aurrekoarekin batera, aisialdi-modu berriak agertu dira, eta, gertatzen
ari dena ulertzeko, beharrezkoa da ikuspegi berritu bat izatea. Gaueko aisialdi moduak
dira, azalera handietan garatzen den aisialdia, teknologia berriei lotutako aisialdia 
(Òaisialdi elektronikoaÓ deritzona, kasu), telebista, etab. Gehienak bereziki kontsumoari
lotutako aisialdi-motak dira. 

◗ Telebista-aisialdia da, zalantzarik gabe, zabalduenetako bat. Batez ere telebista,
eta baita irratia eta beste komunikabide batzuk ere, balioen transmisiorako
bide garrantzitsuak bihurtu dira gaur egungo gizartean. Sarritan, aisialdirako
proposamen partehartzaileago eta kolektiboagoen benetako kontra-progra-
mazio bilakatzen dira. Administrazioaren papera erabakigarria izatera heldu
daiteke, komunikabide publikoen gaineko ardura zuzena duen neurrian. Ho-
rrek azterketa bat eskatzen du, eskaintza audientzia gaztearen interesei eran-
tzuten ote dien eta transmititu behar diren balioak transmititzen ote dituen
jakiteko. 

◗ Azalera handiei lotutako aisialdiak, halaber, kontsumoa eta horrek aisialdian
duen papera planteatzen du. Horrez gain, ekipamenduen gaia eta gizarte-era-
gile guztiak parte izango diren, eta, kudeaketa parte-hartzailerako ereduak ja-
soko dituen plan integral bat garatu beharra. 

◗ Gaueko aisialdiari dagokionez, droga-kontsumoarekin erlazionatua berau, errea-
litateak berak agintzen du gaueko aisialditik eratorritako arazoei aurre egiteko,
guztiz aurkako eskaintzak planteatzeari uko egiteko. Izan ere, esperientziak
berak erakutsi duenez, ÒalternatiboaÓ, kasu askotan, osagarri hutsa izan baita.
Gainera, ÒalternatiboÓ terminoak berak, zama moralizatzaile handiegia izan du
sarritan. Zentzu horretan, Òin situÓ hezkuntza- eta informazio-estrategiak plan-
teatu beharra adierazten da, prebentzioari eta arriskuak murrizteari zuzen-
duak, elkarte-ehunaren eta aisialdirako programen partehartzearekin. 

Azken batean, beharrezkoa irizten zaio kontsumoarekin erlazionatutako aisialdi-
mota desberdinak aztertzeko gizarte-eztabaida bati heltzea; kontuan hartuz, gainera,
Gazteriaren Liburu Zuriak Europa mailan burututako diagnostikoaren arabera, gazteek
bere burua, kontsumitzaileak diren aldetik beraiengan eragin nahi duten merkataritza-in-
dar batzuen jomuga gisa ikusten dutela. 

Aisialdi-partehartzailea eta asoziazionismoa

Harrera beroa duen eta gazteentzako aisialdi-eskaintza indartsua duen merkatu baten
interesekin lehiatu ezina ikusita, gazte-kolektiboak bere denbora librearen kontsumo kriti-
koago eta kontzienteagoa lortzeko sentsibilizazio kanpaina bat proposatzen da. Kanpaina,
programa-hezitzaileak eta informazio eta arretarako zerbitzuen bidez egingo litzateke.
Horrekin, aisialdi-partehartzaileagoa sustatu nahi da, Òaisialdi kontsumoarenÓ antidotoa
izateko asmorik gabe, ordea, posible baita denbora-espazio batean zehar aisialdi-mota
konprometitua eta elkartasunezkoa garatzea, eta, beste batean, kontsumoarekin erlazio-
natuagoa dagoen aisialdi-modu batean murgiltzea. 
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Eragin handieneko aisialdi partehartzaile mota, zalantzarik gabe, zenbait elkarteren
bueltan garatzen dena da, denbora libreko hezkuntza-mugimendua kasu, bereziki, ume-
zarora eta nerabezarora zuzendua dagoena. 

Halaber, asoziazionismoak potentzial eraldatzaile handia bideratzen du, eta, aldi be-
rean, kanal-funtzio erabakigarria du, eta gazteek erakundeetan beren hitza entzunarazte-
ko erabiltzen dute. Euskal Gazteria 2000 azterketaren datuen arabera, euskal gazteriaren
%42k elkarteren batean parte-hartzen du (elkartutako pertsona horien erdia, gutxi gora-
behera, kirol-elkarteetakoa da). 

Elkarte asko dagoen arren, ezin daiteke esan gaur egun elkarte-mundua indartsu dagoe-
nik. Nolabaiteko ahultasun egoera horretan, gero eta garrantzi handiagoa dute planteamen-
du kolektibotik baino indibidualetik hurbilago dauden elkarte-mota edo eredu instrumenta-
lak. Horietan konpromiso maila handia eskatzen ez duten harreman-mota ezartzen da. 

Gainera, Òasoziazionismo informalÓ baten agerpena antzeman da. Taldeek edo koa-
drilek osatzen dute eta antolatu, lokal bat alokatu eta aisialdirako espazio propio bat ku-
deatzen dute. Gizartean parte-hartzeko modu berri hauek, beren jatorriagatik ezagutze-
ko eta aztertzeko zailak badira ere, ehun asoziatiboaren ÒhaziÓ bat izan daitezke. 

Elkarteen barruko parte-hartzeari dagokionez, konpromiso-gradu desberdinak antze-
man dira; horrela, hainbat elkarte-jardueratan bere denbora librearen zati handi bat ema-
teko prest dauden boluntarioak daude; eta elkartutako pertsona nukleo txikiago bat ere
badago, ardura eta inplikazio maila handia duena. 

Horri elkarte-jarduera mota batzuen profesionalizaziorako joera indartsua erantsi be-
har zaio. Joera hori, neurri batean, hirugarren sektorearen gorakada dela-eta zerbitzu ho-
riek kobratzeko zabaldu den aukerak eragin du.

Elkarte-jardueren barneko profesionalizazio prozesu honi dagokionez, figura profe-
sionalek gazte elkarte-proiektuei eman diezaieketen sendotze eta jarraikortasun poten-
tziala nabarmendu behar da, gazteei enplegurako bide bat eskaintzeaz gain. Hala ere,
profesionalen eta boluntarioen arteko profesionalizazio eta kudeaketa-prozesu misto ho-
riek konplexuak dira, eta, beraz, gidatu eta lagundu egin behar dira modu egokian egin
ahal izateko, eta, horrela, proiektuak, parte-hartze boluntarioa eta elkarteekiko zaletasu-
na gutxietsi ez daitezen.

Horrek guztiak elkarteen errealitate berri bat sortu du, eta administrazioaren eta el-
karte-munduaren arteko harremanei beste modu batera heldu beharko zaie. Ildo horreta-
tik, gaur egun administrazioaren eta elkarte-munduaren artean dagoen konfiantza falta
alde batera utzi eta elkarrekiko ezagutzan eta konfiantzan oinarritutako harreman-mo-
duak garatu behar dira, akordioak eta hitzarmenak, esaterako. Prozesu horretan, zalan-
tzarik gabe, administrazioak izan behar du ekimena.

Orain arteko harremana zenbait programen kudeaketara mugatu da eta ez du behar
bezain beste aprobetxatu dimentsio zabalagoetan lan egiteko elkarte-munduak metatu
duen gaitasuna eta ezagutza. Bestalde, asoziazionismoa gaur egungo joera orokorretatik
gehien urruntzen den aisia-mota nagusia dela kontuan hartuta, gero eta parte-hartze han-
diagoa izan beharko du programa zehatzetan. Horretarako, administrazioak eman behar-
ko ditu hurbiltzeko lehen urratsak, orain arteko jarrera paternalista alde batera utzita. El-
karteek, berriz, proposamen berri eta erakargarriak egin beharko dituzte. 
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Horregatik, elkarteen errealitatea ezagutzeko behar diren baliabide guztiak jarri be-
har dira, honako gaiei behar bezala heltzeko: zerga-politikak diseinatzerakoan, asoziazio-
nismoa sustatzeko azpiegiturak eta zerbitzuak diseinatzerakoan eta administrazioa eta
elkarte-ehunaren arteko engranaje-formula egokiak bilatzeko. 

Zerbitzuen garrantzia

Diagnostikoaren lehen alderdiak administrazioaren eta gizarte-eragileen arteko ha-
rremana estutzeko beharra azpimarratzen du; baita gizarte-eragileen euren artekoa ere,
horretarako gazteei zerbitzuak emateko sarean lan eginez.

Bestalde, gazte-kudeaketa eta parte-hartzeari irekitako ekipamenduen garrantzia na-
barmentzen da. Zentzu horretan, azpiegitura-mota horiei eman beharreko edukian dago
gakoa, eta horrek gaur egungo eskaeren aurretikako ezagutza eskatzen du, eskaera ho-
riei egokitutako ekipamendu-tipologia zuzena lantzeari begira. 

Beste alderdi batek elkarteentzako eta partikularrentzako informazioa hobeto biltzeko
eta banatzeko saioak egiteko beharra aipatzen du. Hobekuntza hori lortzeko, gaur egungo
informazio-sareko maila guztien arteko komunikazioan, koordinazioan eta lanen banaketan
oinarritutako jardueraren alde apustu egin beharko litzateke, eta baita pertsonal informa-
tzailearen prestakuntza eta birziklatze jarraituaren alde ere. Hori guztia informazioa elkarte
eta pertsona interesatu guztietara iristen dela bermatzea izango litzateke helburua.

Azkenik, aldundietako eta udaletako gazteria-zerbitzuetako planak garatu beharra
antzematen da, gazteriaren zerbitzuen izaeratik harago doazen tresna gisa; horrekin ba-
tera, arlo bakoitzeko eskumenak argi eta garbi zehaztu behar dira. Azken honek gazteria-
arloak birdefinitzea eta bere antolaketa-egitura zehaztea eskatzen du. 

Ardura-banaketa 

Administrazioaren eta gizarte-eragileen gaur eguneko harremana programa publiko-
en kudeaketan gauzatzen da gehienbat. Eskema horretatik atera eta berdintasunezkoago-
ak diren harremanak sortuko dituzten hitzarmenak bultzatzen hastea zaila da, bi aldeen
aldetik mesfidantza delako nagusi. Batetik, administrazioa bere jardueren kontrola gal-
tzearekiko mesfidati agertzen da; eta, bestetik, elkarteak, euren tradizio inkonformista
eta errebindikatiboa dela-eta, ez dira fidatzen erakundeen ekimenez.

Bestalde, ezin da alde batera utzi oso politizatuta dagoen egoera horretan elkarte ba-
tzuen estigmatizazioak duen eragina, eta hori ere hurbilketarako oztopo da.

Badirudi egoera horren aurrean administrazioak paternalismoan eta interbentzionis-
moan oinarritutako harremanak bultzatu dituela. Elkarteak, berriz, errutinazko dinamika
batean murgilduta daude eta oso gutxitan egiten dituzte proposamen berriak.

Ondorioak

Diagnostikoaren irakurketa orokorra eginda, ondorio hauek ateratzen dira:

◗ Ezinbestekoa da administrazioaren esku-hartzea beharrezkoa den edo ez ezta-
baidatzea, bai eta esku-hartze horren helburuak zeintzuk diren ere.
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◗ Gaur egun aisialdiaren kontzentrazio-fenomenoa gertatzen ari da, kontsumoa-
rekin lotutako aisia-moten gorakadarekin batera.

◗ Gaueko aisialdiaren inguruan egin diren jarduera asko aisialdi alternatiboaren
eta beste aisia-mota batzuen arteko dikotomia faltsuan oinarritu dira. Kasu as-
kotan bateragarriak direla ikusi da, ordea. 

◗ Aisia parte-hartzaile nagusia, zalantzarik gabe, elkarte-munduan garatzen
dena da.

◗ Elkarteen barruko parte-hartzeari dagokionez, konpromiso, ardura eta inplika-
zio gradu desberdinak daude.

◗ Profesionalen eta boluntarioen arteko profesionalizazio eta kudeaketa misto-
ko prozesuak konplexuak dira, eta, beraz gidatu eta lagundu egin behar dira
modu egokian egin, eta, horrela, proiektuak, parte-hartze boluntarioa eta el-
karteekiko zaletasuna gutxietsi ez daitezen. 

◗ Asoziazionismoa gaur egungo joera orokorretatik gehien urruntzen den aisia-
mota nagusia dela kontuan hartuta, gero eta parte-hartze handiago izan be-
harko du programa zehatzetan.

◗ Horretarako, administrazioaren eta gizarte-eragileen arteko harremana bultza-
tu behar da; baita gizarte-eragileen euren artekoa ere. Horretarako, sarean lan
egin beharko da zerbitzuak emateko.

◗ Administrazioaren eta gizarte-eragileen arteko gaur egungo lan-eskemetatik
atera eta berdintasunezkoagoak diren harremanak sortuko dituzten hitzarme-
nak bultzatzen hastea zaila da, bi aldeen aldetik mesfidantza delako nagusi.

Helburuak 

Aisiaren eremuan egindako diagnostikoak asoziazionismoarekin, aisia-motekin eta
beharrezko zerbitzu eta azpiegiturekin lotutako helburu orokorrak ezartzea eskatzen du:

◗ Administrazioak aisiaren espazioan esku-hartzea beharrezkoa den adierazteko
eztabaida sustatzea, bai eta esku-hartze horrek nolakoa izan behar duen ze-
hazteko ere.

◗ Gaur egun gorantz doazen aisia-motak aztertzea.
◗ Gazte-asoziazionismoa eta aisia parte-hartzailea sustatzea, azpiegiturak eta

mota guztietako laguntzak eskainiz.
◗ Gazteentzako zerbitzuak garatzeko ildo bat zehaztea. 

Esku hartzeko ildoak

Aisiaren arloan lehentasunezko lau esku-hartze ildo ezarri dira:

5.1. esku-hartze ildoa:
Gazte-asoziazionismoaren eta parte hartzeko aisiaren sustapena

5.2. esku-hartze ildoa:
Gazteria-zerbitzuen garapena

5.3. esku-hartze ildoa:
Aisia-ikuspegi berriak definitzea

5.4. esku-hartze ildoa:
Gazteek europar foroetan gizarte- eta instituzio-mailan parte hartzea
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4.1.5.2. Kultura

Sarrera

Europar esparrutik, gazteek kultur jarduera-mota guztiek beren ongizatean eta gara-
pen pertsonalean duten garrantzia nabarmentzen dute. Halaber, gaztaroan burutzen den
kultur ikasketa, ezagutzaren gizarteak aurrera egiteko beharrezkoak diren gizarte-gaita-
sunak garatzeko bitarteko indartsutzat jotzen dute. 

Modu generiko batez gazteen kultur jarduera deitzen dena elkarri lotutako etapa edo
faseak dituen prozesu luzea da:

◗ Prestakuntza.
◗ Sorkuntza.
◗ Ekoizpena.
◗ Difusioa/promozioa.
◗ Banaketa.
◗ Kontsumoa.

Sei fase horietan gauzatzen da, oro har, gazteen kultur jardueraren prozesua. Kultur
jardueraren marko orokorra hori izanda ere, fase horiek ez dira konpartimentu itxiak, or-
dea; hau da, askotan faseak gainezarri egingo dira, sorkuntzarena eta prestakuntzarena
adibidez (sorkuntzaren bidez prestakuntza jaso daiteke). Hala ere, beharrezkoa da fase
horiek identifikatzea, lehentasunak eta esku-hartze ildoak zehazteko.

Bestetik, kultur jarduera sektoretan (arte eszenikoak, arte plastikoak, musika, dan-
tza...) eta azpisailetan (musika-mota ugari, dantza-mota ugari...) banatzen da eta, horre-
gatik, jarduera-sektore bakoitzeko faserik defizitarioenak identifikatu behar dira.

Orain artekoak alde batera utzi gabe, jarraian kultur jarduerako fase bakoitzeko oina-
rrizko arazoak identifikatuko dira.

Prestakuntza

Kultur jardueraren kate luzean lehenengo katebegia da, oinarria, eta, beraz, hezkun-
tzaren esparrutik behar bezala heldu behar den funtsezko elementua, azken horretan, ez
baitu hartu oraindik hartu behar lukeen garrantzia.

Bestalde, orain arteko prestakuntza espezifikoak arreta gehiegi jarri du pertsonen-
gan, eta, aldiz, albo batera utzi du kolektiboen prestakuntza (antzerki-konpainiak, pinto-
reen kolektiboak, etab.). Sektoreka, arte eszenikoena da bultzada handiena behar duena,
prestatzeko aukerari dagokionez ez baitago jarduera-ildo ofizial argirik. 

Beste jarduera-ildo bat da azaleratzen ari diren arloetako prestakuntza, teknologia be-
rriena kasu, hainbat kultur espresio-motarako aukera ematen duten tresnatzat ulertuta. 

Sorkuntza

Sorkuntzari dagokionez, profesionalek eta amateurrek sorkuntza-fasean dituzten 
beharrak identifikatu beharra azpimarratu behar da lehendabizi. 
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Diagnostikoak agerian jartzen du administrazioak sorkuntza sustatzeko lan egiteak
duen garrantzia. Horretarako, azpiegiturak, dirulaguntzak, programak, zerbitzu berriak
eta ekimenetara bideratutako jarduerak garatu behar ditu. Azpiegiturei dagokienez, sek-
torearen arabera desberdintasun handiak badaude ere, esan daiteke EAEn badaudela gu-
txieneko azpiegiturak. Baina optimizatu egin behar dira. 

Azkenik, administrazioak euren lanak ezagutzera eman eta beste gazte sortzaile ba-
tzuekin harremanetan jartzea posible egingo luketen zirkuitu egonkorretan (baita euro-
parretan ere) parte hartzea erraztu beharko lieke gazte sortzaileei.

Ekoizpena

Ekoizpena oinarrizko beste faseetako bat da. Ekoizteko aukerarik ez izateak proze-
suaren aurreko faseak geldiarazten ditu. 

Difusioa / promozioa

Promozioa eta difusioa oso antzeko faseak dira, biak ere zenbait kultur jarduera eza-
gutzera ematea eta sustatzea baitute helburu. Difusioa subjektu sortzaile ospetsu eta
ezagunekin egiten da gehienbat; promozioa, berriz, hain ezagunak ez diren pertsonekin.
Hori da bien arteko desberdintasuna. Pertsona horiek beste bultzada bat behar dute, ba-
tez ere, sektorerik defizitarioenetan: arte eszenikoak, musika klasikoa edo emanaldiak
antolatzeko behar gehien dutenak. Aurrez ezarritako irizpideen arabera ezarriko dira le-
hentasunak eta horien araberakoak izango dira laguntzak.

Promozioari dagokionez, merkatuan produktu jakin batzuk sustatzeaz gain, garrantzi
berezia du kultura-munduarekin lotuta dauden gazteen ekimenak bultzatzeak.

Azkenik, ezin dugu ahaztu mass-medien garrantzia. Horietan musika, antzerkia, eta
abarrei ikuspuntu gazte eta garaikide batetik eskainitako espazio gehiagoren gabezia an-
tzematen da. 

Banaketa

Normalean, sorkuntza- eta difusio-faseetarako izan ohi da kultur jarduerari emandako
laguntza. Hala ere, beharrezkoa da kultur banaketa eta ekoizpenean enpresa-ekimen be-
rriak sortu nahi dituzten gazteei laguntza gehiago ematearen garrantzia kontuan hartzea.

Bestalde, azpimarragarria da kultur sorkuntza hedatzeko espazio alternatiboak sortze-
aren beharra, espazio instituzionalizatuagoetan (Arriaga edo Victoria Eugenia antzokiak,
telebista publikoa, Guggenheim museoa...) sartzerik ez duten ekimenentzat. Horrekin ba-
tera, kultur difusioa ere hobetu daiteke, ekipamendu publikoen sareekin hitzarmenak egi-
nez, euren programazioan gazteen kultur jarduerak sar ditzaten.

Kontsumoa

Kontsumoak diagnostikoak kontuan hartu behar dituen alderdi ugari ditu. Lehenik eta
behin, kultur kontsumoaren azturak. Arazo hori jorratzeko, lanerako foroak sortu behar
dira hezkuntza-munduarekin elkarlanean. Horrela, gazteen kultur kontsumoa sustatzeko
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neurriak hartu behar dira, arlorik defizitarioenetan, hain zuzen. Arloz arloko gazteen kul-
tur kontsumoari buruzko datu segmentaturik ez badago ere, kontsumoari dagokionez la-
guntza handien behar dutenak arte eszenikoak, musika klasikoa, literatura, etab. dira.

Kultur eskaintza da beste dimentsioetako bat. Ildo horretatik, kultur eskaintza egon-
korra, irudimentsua eta irekia sortu behar da. Eskaintza horrek, halaber, mota guztietako
gazteen eskaerei eta beharrei erantzun beharko die eta kolektibo horren espazio eta or-
durik erosoenak errespetatu beharko ditu. 

Eskuragarri izatearekin lotuta, neurriak hartu behar dira kultur eskaintzaren diseinuak
arkitektura-, zentzumen-, psikologia-, gizarte- eta ekonomia-muga guztiak ezaba ditzan.
Gazteen artean diskriminazio egoerak zuzentzeko neurriak ezartzea proposatzen du diag-
nostikoak; horretarako, aurretik, kolektiborik kaltetuenak identifikatu behar dira eta kultu-
rara sartzea erraztuko duten mekanismoak garatu. Eskaera berriei erantzutetik hasi eta
prezio baxuagoen edo beherapen berezien politikaraino joan daitezke neurri horiek. 

Ikuspegi orokor batetik eta azaldutako prozesuaren faseak oso lotuta daudela kon-
tuan izanda, administrazioak fase bakoitzean egiten den esku-hartzea koordinatzeko aha-
legin handia egin beharko du. Beraz, kultur jarduera prestakuntzatik hasi eta kontsumo-
raino hedatzen den prozesu luzea da, eta hori oso kontuan izan beharko da kultur
jarduera sustatzeko orduan. 

Komunikazioaren garrantzia

Komunikazioari dagokionez, dirulaguntzak ezagutzera emateko eta gazteen kultur
eremuan antolatzen diren ekintzen berri emateko komunikazio-ekintzen optimizazio es-
kasa azpimarratu behar da. Horrek agerian uzten du, batetik, administrazioak erabiltzen
dituen kanalak ez direla beti egokienak; eta, bestetik, informazioa ez dagoela interes-gu-
nera zuzenduta. 

Ildo horretatik, batetik, komunikazio-ekintzetan kalitate-irizpideak ezarri behar dira;
eta, bestetik, instituzio-eragileek argitu egin behar dute zein kolektibotara iritsi eta era-
gin nahi duten. Horrela informazioa transmititzeko biderik egokienak identifikatu ahal
izango dira eta benetan komunikazio eraginkorra lortu. Sektoreen eta kolektiboen zati-
katze horretan administrazioaren maila bakoitzetik eragin behar da eta modu parte-har-
tzaile batean gauzatu behar da, inplikatuta dauden gizarte-eragileei ahotsa emanez. 

Gainera, oso kontuan izan behar da gazteek mesfidantzaz eta errezeloz begiratzen
dutela administraziotik zuzenean datorrena. Horregatik, informazio horren hartzaile di-
ren kolektiboek ulertzeko moduko kanalak eta kodeak erabili behar dira.

Bestalde, sortzaile gazteei libreki erabili ahal izango dituzten komunikazio-kanalak
sortzen lagundu behar zaie, horretara bultzatu. Zentzu horretan, komunikazioaren tek-
nologia berriak sekulako potentzialtasunak dituzten bitartekoak dira.

Euskara 

Euskararen munduak ere leku garrantzitsua betetzen du Gazte Plan honen diagnosti-
koan. Kontua ez da euskararen gaiari bere konplexutasunean heltzea, lan hori zuzenean
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arduratzen diren agenteen aldetik egiten ari baita, horretarako egokiagoak izanik. Aldiz,
euskarak gazteriaren jardueretan duen garrantzia azpimarratzea eta neurri zehatzen bi-
dez bere erabilera sustatzea da kontua. Horretarako, hizkuntza hori presente egon behar
duen integraziorako tresnatzat hartu behar da, hizkuntza baten berezko funtzio guztiak
betetzen. 

Zenbakiek diotenez, gero eta gehiago dira euskara erabiltzen duten gazteak, beren
prestakuntzara bideratutako ahalegin eta baliabide ekonomikoei esker; eta, beraz, ondo
legoke garapen-ildo horri eustea eta normalizazio-proiektu gehiagori jarraikortasuna
ematea. 

Gaur egungo erronka nagusia hauxe da: euskararen benetako erabilera lortzea eta
erabili ahal izateko espazioak sortzen laguntzea. Euskarak ezin du hezkuntza-esparruan
isolatuta geratu; aitzitik, gazteriaren gainerako espazioetara hedatu behar du: kultura,
lana, komunikabideak, aisia, etab. Arlo horretan gazteriarekin harreman-eredu elebidu-
nak garatzeko eta gazteen espazioetan normalizazio-proiektuak bultzatzeko eskatzen
zaio administrazioari. Gazteak dira etorkizuna eta hizkuntzaren etorkizuna gazteriaren-
gan dago.

Bestalde, euskara, kultur elementua izateaz gain, kultura sortzeko bitartekoa ere
bada, eta, beraz, arreta berezia eskaini beharko zaio bai euskaraz sortzen den kulturari
eta bai kultura horren eta komunikazio-tresna berrien arteko harremanari ere.

Euskara ezin dugu alderdi folklorikora murriztu, integraziorako tresna mestizoa izan
behar du, bizia, esparru guztietan presente egongo dena. Euskara tresna bat da, ez helbu-
ru bat. Horregatik, erakargarria bihurtu behar da, inposatu gabe. Horregatik guztiagatik,
hizkuntza hau integraziorako tresnatzat jotzen dugu, presente egon beharrekoa, eta bizi-
tzaren arlo guztietan erakargarria bihurtu beharrekoa, hizkuntza baten berezko funtzio
guztiak betetzen.

Ardura-banaketa

Gaur egun kultur jardueran gertatzen ari den funtzio-banaketa ez da bera kultur sor-
kuntzaren prozesu osoan: sektorearen araberakoa da. Oro har, esan daiteke prestakun-
tza, sustapena eta hedatzea oso banatuta daudela administrazioaren eta gizarte-eragileen
artean. Sorkuntzari eta zabaltzeari dagokienez, berriz, administrazioak babesle-lana egin
behar du, gizarte-eragileen eta kolektiboen kultur jarduerarako beharrezko azpiegiturak
eskainiz.

Administrazioaren lanak ez du intentsitate berbera kultur jardueren sektore guztie-
tan. Merkatua normalizatuen dagoenetan edo kultur industria nahikoa handia denetan
Ðmusikan adibidezÐ handiagoak dira kultur sorkuntzarako aukerak, zailtasun handiagoak
dituzten sektoreetan baino. Administrazioak azken horietara iritsi behar du batez ere,
sektore pribatuak presentzia gutxien duen horietara, hain zuzen. 

Zentzu horretan, administrazioak zailtasun gehien dituzten ekimenak laguntzeko be-
tebeharra du, beren kasa mantentzeko gaitasuna izan arte. Administrazioak sorkuntza
bultzatu behar du, gaur egungo azpiegiturak hobetzen eta gabeziak adierazita; zabalkun-
deari dagokionez, gizarte-eragileekin koordinatu behar da, informazioa publiko-objektua-
rengana heldu dadin. Hasierako eta funtsezko baldintza gazteriaren jarduera kulturala la-
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guntzeko, administrazioaren aldetik elkarrizketarako irekitako izaera garatu beharra da,
gazteekin kontaktu zuzenagoa bilatuko duena eta baliabide-publikoen kudeaketa eta lan-
kidetza-harreman berriak garatuko dituena. 

Ondorioak

◗ Kulturaren eremuan gazteen ezaugarri nagusia heterogeneotasuna da, bai sor-
kuntzaren ikuspegitik eta bai kultur kontsumoaren ikuspegitik ere. 

◗ Kultur jarduera hainbat dimentsiotan agertzen da eta elkarren artean lotuta
dauden etapa hauek bereizten dira: prestakuntza, sorkuntza, ekoizpena, heda-
tzea, promozioa, banatzea eta kultur kontsumoa.

◗ Kultur sektore guztietako jarduera etapa horietan zehar gauzatzen bada ere,
sektore bakoitzak etapa bakoitzean dituen esku-hartze beharrak eta gabeziak
oso desberdinak izan daitezke.

◗ Kultur sorkuntzari dagokionez, administrazioak konpromiso sendoa hartu be-
har du hiru ildo hauetan: batetik, aztergai den publikoaren zatikatze eta iden-
tifikazio zuzen batean oinarritutako komunikazio eraginkorra lortzeko kon-
promisoa; bestetik, kultura sortzeko eta hedatzeko beharrezko azpiegitura
eta bitartekoak ezartzeko konpromisoa, eta, azkenik, sektorerik defizitarioe-
nak lagundu eta promozionatzeko konpromisoa.

◗ Proiektu enblematikoen kultur politikarekin batera, ekoizpenerako eta zabal-
kunderako baliabideen sare apalago bat sortu beharra dago.

◗ Kultur kontsumoari dagokionez, administrazioak konpromisoa hartu behar du
kultur kontsumoaren azturen eskuragarritasunarekiko eta aztura horien ingu-
ruko hezkuntzarekiko.

◗ Euskarak kultur jardueraren dimentsio guztietan egon behar du. Halaber, eus-
karaz sortzen den gazteen kulturari arreta berezia eskaini behar zaio.

Helburuak

Kultur jardueraren eremuan egindako diagnostikoan oinarrituta, ondorengo helbu-
ruak finkatu dira:

◗ Gazteen kultur jarduera bultzatzea, bereziki behar handiena duten sektoreei. 
◗ Euskararen erabilera sustatzea.
◗ Komunikazio eraginkorra lortzea, gazteen kultur jarduera laguntzeko (presta-

kuntza-eskaintzak, sorkuntzarako laguntzak, azpiegiturak...) bitarteko nagusia
baita. 

Esku hartzeko ildoak

Jarritako helburuak bi esku-hartze ildotan gauzatzen dira.

5.5. esku-hartze ildoa:
Gazteen kultur jarduera fase guztietan laguntzea

5.6. esku-hartze ildoa:
Kirol, kultura eta aisiako jardueren eskaintzan euskararen erabilpena sustatzea
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4.1.5.3. Kirola

Sarrera

Erakundeek ez dute gazteek kirolaren alorrean dituzten beharren berri. Horregatik,
eskaintza publikoa ez da gazteriaren gaur egungo beharretara egokitzen. Informazio ga-
rrantzitsua eta zehatza behar da, gazteek kirol-jardueren inguruan dituzten eskaerekin
bat etorriko diren politika eta programak diseinatzeko.

Aurretik egin beharreko analisian, kontuan hartu behar dira lurralde historiko bakoi-
tzaren berezitasunak (kirol-elkarteak, gehien egiten diren kirolak, etab.) eta landa eta hi-
riko eremuen arteko desberdintasunak, baina, gainera, analisi horrek gazteriaren infor -
mazio zatikatua eta zehatza eman beharko du. Horretarako, besteak bete, ondoko
aldagaiak hartu beharko dira kontuan: gazteak kirol-jardueraren zein etapatan dauden,
sexua eta adina, emakumeak baitira kirola gutxien praktikatzen dutenak.

Erakundeek, halaber, ez dakite gazteek zer pentsatzen duten kiroletako biolentziaz.
Ez dakite, adibidez, gazteek biolentzia arazo gisa ikusten duten, eta, beraz, biolentziari
aurre egiteko erakundeen ekimenak begi onez ikusten dituzten. Horrela soilik azal daite-
ke martxan jarritako jarduera batzuek gazteriarengan izandako oihartzun eskasa. Gaine-
ra, neurri batzuk ÒgoitikÓ ezarri dira, gazteei parte hartzeko aukerarik eman gabe eta eu -
ren gustu eta lehentasunak kontuan hartu gabe.

Ondorioz, etorkizuneko lan-ildoetan kolektibo hartzaileek parte hartu beharko dute,
gazteriak bereziki. Besteak beste, Frantzian egiten ari diren bezala, kirolari profesionalak
bilduko dituen elkarte bat sustatzea aukera ona izan daiteke foro bat osatzeko. Foro ho-
rretan eskaerarik garrantzitsuenak bilduko dira, eta bertatik jarriko dira martxan aurrez
adostutako neurriak.

Aldaketak gazteriaren kirol-azturetan

Azken urteotan aldatu egin dira euskal gazteriaren kirol-azturak. Kirola egiteko mo-
dua eta gazteek kirol-jarduerarekin duten konpromisoa aldatzen ari da. Kirol tradiziona-
lak gero eta gutxiago egiten dira, eta berriak, aldiz, gero eta gehiago. Normalean elkarte
edo federazio baten bidez egiten diren taldeko eta errendimenduzko kirolek behera egin
dute eta horren aurrean kirol diziplinarekiko (entrenamendu finkoak, norgehiagokak, hel-
buruak lortzea, etab.) konpromiso gutxiago duten banakako kirolak nagusitzen ari dira.
Kirol-praktika berriak (mendiko bizikleta, abentura-kirolak, gimnasioetako entrenamen-
dua...) hurbilago daude aisiaren eta denbora librearen kontzeptutik, diziplina eta sakrifi-
zio handiak eskatzen dituen kirolaren kontzeptu tradizionaletik baino.

Hasieran, aldaketa horiek aztertu zirenean, gazteen artean kirol gutxiago egiten zela
pentsatu zen. Hasierako uste hori federazioek emandako kirol-lizentzietan izandako be-
herakadan oinarritzen zen. Hala ere, gero eta gehiago dira betiko federazio eta elkartee-
tatik kanpo kirola egiten duten gazte euskaldunak. Horregatik, lizentzia-kopurua ez da
aldagai garrantzitsua kirol-jardueraren ÒuzteaÓ neurtzeko. Kirol berrien ezaugarriek zail-
du egiten dute ikerketa esanguratsuak egitea, adierazleak oso bestelakoak izan daitezke-
elako. Hala ere, badirudi egindako hurbilpenek, partzialak badira ere, kirol-azturak aldatu
egin direla baieztatzen dutela, eta ez kirol gutxiago egiten dela. Gipuzkoako Foru Aldun-
diak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) egindako ikerketan esaten denez, lurralde
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horretan gazteen %80arentzat kirola eguneroko bizitzaren zati da, baina kopuru horreta-
tik %8k soilik dute gustuko kirolaren praktika tradizionala edo errendimenduzkoa.

Aldaketa horren arrazoiak ez dira kirolaren esparrukoak soilik. Badira euskal gazte-
riaren kirol-lehentasunak azaltzen dituzten faktore orokorragoak ere: jaiotze-tasaren jai-
tsiera, gazteriaren bizimoduan gertatutako aldaketak eta jende gazteak erosteko ahalmen han-
diagoa izatea.

Azken hamarkadetan, biztanleriaren piramidea alderantzikatu egin da. Aurreikuspe-
nen arabera, joera hori aldatzen ez bada, EAEko biztanleria Europako zaharrenetakoa
izango da. Horrek hezkuntza-sisteman du ondorio zuzenena, Oinarrizko Hezkuntzako eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasgeletan haur-kopuruak nabarmen behera
egin duelako. Potentzialki taldeko eta errendimenduzko kirol bat egin dezaketen gazteen
kopurua asko jaitsi da, beraz.

Gazteen bizimodua ere aldatu egin da. Lan-merkatuak eskatzen dituen prestakuntza-
maila altuek eragina dute gazteen denbora librea antolatzeko moduan. Jarduera akademi-
koarekin lotutako eskolaz kanpoko ekintzek (hizkuntzak ikastea, laguntzazko klaseak,
musika...) kirol-jarduerak ordezkatu dituzte. Kirola gazteen bizitzan garrantzitsua den
arren, beste lehentasun-mota batzuk ezartzen dituzte, gaitasun profesionala hobetzea
helburu dutenak, hain zuzen.

Erdi-mailako klasea zabaltzeak eta erosteko ahalmenak gora egiteak eragina du gaz-
teriarengan ere. Aurreko belaunaldiekin alderatuz, oro har gazteek bizi-maila altua dute
eta horrek ondasun eta zerbitzu askoz gozatzeko aukera ematen die. Horregatik, betiko
elkarteen eskaintzek (kirol-ekipoa eta bidaia doan) ez dute gazteria erakartzen, kirol-
arropako azken markak eskura ditzaketelako eta maiztasun handiz bidaia dezaketelako.
Era berean, horren behar bat planteatzen du: federazioek eta taldeek hausnarketa bat
egin behar dute gazteen eta kirol-jardueren errealitate berrietara egokitzeko duten zail-
tasunei dagokienez. 

Aztura-aldaketen ondorioak eta egokitu beharra

Aldaketa horiek begi bistakoak dira eta ondorioak izan dituzte kirol-jarduera kudea-
tzen duten eragileetan. Hori dela eta, pixkanaka desagertzen ari dira euren eskaintza abe-
rastu ez duten eta taldeko eta errendimenduzko kiroletara mugatu diren betiko elkarte-
ak. Halaber, kirol-kolektibo tradizionalen garrantziaren galerak belaunaldi-ordezkapena
mehatxatu dezake, kategoria nagusietan eta diziplina bakoitzaren harrobien manteni-
menduan. Hala ere, jarduera-ildoak ezin dira makurtu indibidualismo horren aurrean. Ki-
rol-kolektiboak eta horietatik eratorritako balioak merezi bezala baloratu behar dira 
(kidetasuna, laguntza, parte izatearen sentimendua, ardura banaketa...).

Betiko taldeek bizirik irautea bi faktoreri lotuta dago: batetik, gazteek kirol-jarduerare-
kin duten konpromisoa aldatu egin dela onartzea, eta, bestetik, baliabideak gazteen azture-
tara egokitzea, gazteriaren eskaera ezagutuz eta horren arabera eskaintza aberastuz. Adiera-
zitako faktoreekin batera, kirol-sektorea berrantolatzeko ahaleginean, kontuan hartu behar
lirateke sektore pribatua eta kirol-federazioen artean gertatzen hasi diren gainjartzeak. 

Ezinbestekoa den egokitze hori gauzatzen ari da sektore pribatuan eta emaitza onak
izaten ari da. Egia da sektore hori ez dagoela gazteengana soilik zuzenduta, baina hala
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ere, azken urteotan enpresa-kopuruak (gimnasioak, abentura-kirola) eta horien jarduerak
igoera handia izan du. Sektore pribatuaren berrantolatze hori eredu izan daiteke bai el-
karteak eta federazioak egokitzeko eta bai administrazioen planak eta programak disei-
natzeko ere. Halaber, kontuan izan behar dira kirol-enpresen ehun honen defizitak, gaz-
te-enplegua sortu arren, ez baitago arautua eta ez baitu prestakuntza-esparru argirik ere.
Abentura-kirolaren esparruan, esaterako, ez dago erregulaziorik, intrusismo maila handia
dago, federazioen praktikekin gainjartzen diren jarduerak daude, etab. 

Indarkeria eta joko garbia kirol-jardueran

Indarkeria hainbat kirol-esparru eta mailetan dago presente, indar desberdinarekin
izan arren: futbol-estadioetakoa da oraindik ere adierazpenik agerikoena eta kalte han-
dienak eragiten dituena, nola pertsonalak hala materialak. Gizarteak, orokorrean, kirol-
jardueran indarkeria dosi bat egon behar dela onartu duela dirudi, ikuskizunaren parte
gisa. 

Publiko zabalari zuzendutako indarkeriazko iruzkin eta jarreren hedapenak kiroltasu-
naren aurkako zenbait jokaera elikatzen ditu. Beraz, komunikabideek egiten duten kirol-
informazioaren tratamendua faktore erabakigarria da kirolean ematen den indarkeriaren
arazoa bere osotasunean heltzeko. 

Azkenik, joko garbia indarkeriarik eza baino zerbait gehiago dela hartu behar da kon-
tuan. Zentzu horretan, dopatzearen praktika azpimarratu behar da, hau da, emaitza ho-
beak lortzeko debekatutako substantziak hartzea. Hori ez da eliteko kirolariengan soilik
gertatzen. Substantzia horien erabilera behe-mailako kategorietan ere egiten dela ikusi
da, eta, beraz, gazteenei ere eragiten die. Dopatzearen zabalkunde hori azaldu dezakeen
arrazoietako bat kirolariek jasan behar izaten duten presioa da. 

Kirol-ekipamenduak

Oro har, biztanleria gaztearen zenbait sektoreren kirol-jarduna, kirol-ekipamenduek
baldintzatuta dago. Biztanleria gaztean kirol-jardueran izandako aldaketek, aurreko atale-
tan adierazitakoak, espazio horien diseinua, kudeaketa eta erabileraren gaineko eztabai-
da bat eskatzen dute. Azken urteotan gertatu diren bi gertaerek arrazoitzen dute 
eztabaida horren premia: batetik, gazteen aldetik, beren behar eta erabileretara egokitza-
pen hobe baten eskaera, eta, bestetik, baliabide horien sorkuntza eta diseinua urbanoa-
ren eta kirolaren arteko sinergiatik egin behar denaren ideia, kirol-jardunaren garapene-
rako hiri-ekipamenduak erabiliz. 

Maila zehatzagoan, gaur egun bi ekipamendu-mota daude: kirol-ekipamendu tradi-
zionalak (polikiroldegiak, etab.), Hurbiltasuneko Kirol Ekipamenduak deritzenak, inguru-
ne hiritarretako auzo-ekipamenduak, kudeaketa-kosturik gabeak eta mantentze-lan eta
erabilera edozein ordutan (skate pistak edo belar artifizialeko erabilera anitzeko ekipa-
menduak, futbola, saskibaloia, eskubaloia, hockey eta abarrerako baliagarriak).

Lehendabizikoei dagokienez, instituzioen eskaintza, salbuespenak salbuespen, ondo
estalita dagoela badirudi ere, instituzioen ahaleginak horien gaur egungo erabilera egoki-
tzera zuzenduta egon behar lirateke. Ildo horretan, ordutegien malgutasun handiagoa pro -
posatzen da, eta, aldi berean, tarifa eta prezioak gazteen ahalmen ekonomikora egokitzea. 
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Hurbiltasuneko Kirol Ekipamenduek, baliabide berriak diren aldetik, instituzioen
bultzada eta arreta jaso dute azken urteotan. Hori positibotzat jotzen da, eskaera be-
rriei egokitutako baliabide tradizionalen alternatibatzat hartzen baitira. Dena den, gaur
egungo eskaintzak erabat estaltzen ez duen eskaera bat dago oraindik. Beraz, hasitako
lan-ildoa indartzea proposatzen da, Hurbiltasuneko Kirol Ekipamenduen eskaintza za-
balduta. 

Azkenik, eta eskaintza osoa osatzeko asmoz, ikastetxeek ateak zabaldu behar dituz-
te, jendeak euren kirol-ekipamenduak asteburuetan ere aprobetxa ditzan eta horretarako
erakundeek gehiago inplikatu behar dute. Egindako esperientziek oso harrera ona izan
dute eta balorazio positiboa egin da. Ekipamendu horiek irekitzeko hitzarmenak sinatu
dituzte kirol-elkarteek eta ikastetxeek. Lortutako akordioek konpondu zuten jaiegunetan
instalazioak zaintzearen arazoa ere: enpresa pribatu bat arduratuko zen horretaz. 

Ondorioak

◗ Erakundeek ez dituzte ezagutzen gazteek kirol-jardueren inguruan dituzten
eskaera berriak. Horregatik, erakundeek euskal gazteriaren kirol-azturek
izan dituzten aldaketei buruzko diagnostikoa egiteko ahalegina egin behar
dute, eta diagnostiko horrek erakundeen ekimen berriak bideratzeko balio-
ko du.

◗ Aurrekoarekin lotuta, erakundeek ez dute kiroletako biolentziaren arazoaz
gazteek duten iritzia ezagutzen, eta horregatik, zailtasunak dituzte arazo ho-
rri aurre egiteko neurriak martxan jartzeko.

◗ Azken urteotan aldatu egin dira gazteen kirol-azturak. Halaber, aldatu egin da
gazteriak jolaserako kirol-jarduerekin duen konpromisoa: kirol-jarduerak gero
eta konpromiso gutxiagokoak eta indibidualistagoak dira, kirol-jarduera tradi-
zionalaren edo taldeko errendimenduzko kirolaren kaltetan.

◗ Asko dira prozesu hori azaltzen duten arrazoiak: jaiotze-tasaren jaitsiera, gaz-
teriaren bizimodu-aldaketa eta gazteen erosteko ahalmena handitzea.

◗ Aldaketa horien ondorioz, desagertzen ari dira euren eskaintza zabaldu ez du-
ten eta oraindik ere norgehiagokarako taldeko kirolaren eremura mugatzen
diren klub tradizionalak.

◗ Ezinbestekoa da elkarteak, federazioak eta entitate publikoak gazteriaren es-
kaera berrietara egokitzen saiatzea. Sektore pribatuak jarduera horretan izan
duen birmoldaketa eredu izan daiteke egin beharreko egokitzapenerako.

◗ Indarkeriazko jokabideak antzematen dira maila eta kategoria guztietan. Sarri-
tan komunikabideek indarkeriazko jarrerak eta jokabideak puztu egiten dituz-
te, eta, aldiz, ez diote arreta handirik eskaintzen joko garbiarekin zerikusia
duten jarrerak zabaltzeari. Izaera zehatzagoko instituzioen neurriekin batera,
kirolean gertatzen den indarkeriaren konponbidea askoz ere globalagoa izan
behar da, eta prebentzioa, batez ere, hezkuntzaren esparrutik gauzatu behar
da. 

◗ Kirol-ekipamenduen eskaintzari dagokionez, bi lan-ildo ezartzen dira: lehenda-
bizi, kirol-ekipamendu tradizionalak gazteen beharrei egokitzea (ordutegiak
eta tarifak), eta, bigarrenik, Hurbiltasuneko Kirol Ekipamenduen eskaintza za-
baltzen jarraitzea proposatzen da, azken urteotan horien inplementazioak ba-
lorazio positiboa izan baitu.
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Helburuak

◗ Erakundeek hobeto ezagutzea euskal gazteriaren kirol-azturetan izandako al-
daketak eta gazteek kiroletako biolentziaz duten iritzia.

◗ Baliabide eta ekipamenduak gazteriaren kirol-behar berrietara egokitzea.
◗ Elkarteei eta federazioei laguntzea ezinbesteko egokitzapen prozesuan. 
◗ Hirietako kirol-ekipamenduen eskaintza egokitu eta areagotzea, gazteen arte-

an dauden kirol-joera berriak kontuan hartuz. 

Esku-hartze ildoak

5.7. esku-hartze ildoa:
Kirolaren bidez gizartean balioak ezartzea ahalbidetuko duen plana diseinatzea

5.8. esku-hartze ildoa:
Baliabideak gazteriaren kirol-behar berrietara egokitzea
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4.2. II. GAZTE PLANAREN ESKU-HARTZE ILDO ETA EKINTZEN ZERRENDA

Ondoren, arlo bakoitzaren diagnostikoaren arabera, II.Gazte Plana indarrean egon
den urteetan lehentasunezkotzat jotzen diren lan-ildoak jasotzen dira. Era berean, era-
kunde bakoitza gizarte-eragileekin lankidetzan sustatzeko konpromisoa hartu duen ekin-
tzak zehazten dira.

Esan beharra dago, xedea ez dela EAEko gazte politiken baitan burutuko diren ekin-
tza guztiak jasotzea, honako beste hau baizik: gazteen emantzipazioa zaildu edo eragoz-
ten duten arazo nagusiei erantzunez, lehentasuneko ekintza positibotzat adostu diren
horiek. Aipatutako erakundeen arteko adostasun edo akordio horiek, oinarrizko hiru iriz-
pideren arabera ezarri dira: 

◗ Eraginkortasuna, gazteen arazoei erantzun hobea emateko, 
◗ neurrien errealismo politikoa, hau da, dagokion instituzio edo departamentua-

ren markoan burutzeko aukera, 
◗ eta bere izaera estrategikoa, administrazioetan burutzen diren politikak bide-

ratzeko aukera ematen duena. 

Modu horretan, I. Gazte Planarekin hasitako planteamenduarekin jarraituta, II. Gazte
Planak ezaugarri hauek ditu: 

◗ Eskuartze ildo kopuru murriztu baina esanguratsu bat jasotzen du. Ahaleginen
sakabanaketa eta eraginkortasunaren galera ekiditea da helburua, jarduera-
ildo asko dituzten planetan gertatu ohi dena. 

◗ Iragankortasun zehatz bati lotua dago, ezarritako politiken eraginkortasun so-
zialean antzeman eta sakontzeko aukera ematen duena, eta berregokitze
iraunkorra errazten duen epe ertaineko ikuspegi batekin lan egiteko aukera
ematen duena. 

◗ Ebaluatzeko erraza da, ondo adierazitako ekintzak jasotzen baititu, eta beraz,
proposamenen eragin erreala ezagutzeko eta etengabe gizartearen aldaketei
egokitzeko aukera emango dute. 
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Gazte Planaren beharra arrazoitzen duten argumentuei buruzko atalean adierazi bezala,
gutxienez bi esku-hartze sozio-instituzional ezarri behar dira, gaztearen etapen araberakoak:
nerabetasunaren eta prestakuntza-zikloaren ondorengoaren araberakoa (14-24) edo aurrera
egindako gaztetasunaren eta lan merkatuan sartzeko etaparen araberakoa (25-30 urte). 

Ondorioz, gaztetasunaren lehen faserako aktiboagoak diren gizarteko rol batzuei lo-
tutako ahaleginak nabarmentzen dira: 

◗ Edukien eta balioen hezkuntza.
◗ Enpleguari begira, bokaziozko eta gaitasunezko bideratzeak. 
◗ Gizarte-jokabide arriskutsuen prebentzioa (drogak, alkohola, sexu bidez kutsa-

tzen diren gaixotasunak...).
◗ Aisialdi kontsumistari alternatibak bilatzea.
◗ Bere kultur dimentsioa indartzea. 

Gaztetasunaren bigarren faserako, ekimenak gizarteratzeari buruzkoak dira:

◗ Lan-merkatuan txertatzea errazteko neurriak (autoenplegua, enplegu hobi be-
rriak, eskaintzaren sustapena...).

◗ Etxebizitzak eskuratzea errazteko neurriak (alokairua, jabego modu berriak,
kredituaren eskuragarritasuna...).

◗ Gazteen izaera heldua indartzera zuzendutako neurriak, bere arduren aurrean,
etxeko ingurunearen aurrean eta jokabide sozialaren aurrean.

II. Gazte Planaren funtsa osatzen duten esku-hartze ildoen baitan, eta horietako bat be-
rari ere garrantzirik kendu nahi izan gabe, beharrezkoa da bere eragin sozial handiagoagatik
ondoren zerrendatutako eta lehentasunezkotzat jotako ildo estrategikoak azpimarrratzea: 

◗ Lana eta laneratzearen arloan, enplegu programak sustatzea eta laneko eze-
gonkortasunaren aurkako neurriak hartzea. 

◗ Hezkuntza eta Lanerako prestakuntzaren arloan, irakaskuntza zentroetan balioen
hezkuntza sustatzea, eta Lanerako prestakuntza bizitza osoan zehar sustatzea. 

◗ Etxebizitzaren arloan, gazteentzako etxebizitzaren eskuragarritasuna erraz-
tea, alokairuko etxebizitzen laguntza eta sustapenaren bidez. 

◗ Osasuna eta Gizarte-ekintzaren arloan, jokabide arriskutsuen prebentzioari
zuzendutako bizitza estiloak eta jokabide osasungarriak sustatzea. Era berean,
gazteen bazterketaren prebentzioan eta gizarte esku-hartzean jardutea. 

◗ Gazteen aisia eta kulturaren arloan, gazte asoziazionismoa eta aisialdi parte-
hartzailea sustatzea, eta gazte sortzaileei laguntzea. 

◗ II. Gazte Plana bultzatzeari dagokionez, lehentasunezkotzat jotzen da plana
foru aldundietara zabaltzea, eta, erronka modura, udaletara, gizarte-eragilee-
tara eta gazteei beraiei zabaltzea. 

◗ Azkenik, II. Gazte Planak gazte-indarkeriaren arazoari arreta berezia eskaini
behar diola uste da eta, horretarako, Plana osoki hartuko duen zeharkako iza-
era bat emateari egoki iritzi zaio. 

Instituzio bakoitzak ezartzen duen planifikazio orokorrari kalte egin gabe, Zuzenda-
ritza Batzordeak bere eragin biderkatzailea eta eragin soziala dela eta aurrekontu ekital-
dietan zehar modu berezian nabarmendu behar diren ekintza estrategikoak hautatuko
ditu urtero. Ekitaldia bukatuta, horien betetze-maila aztertuko da, eta horrek hurrengo
ekitaldiaren programazioa birbideratzeko aukera emango du.
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I. ARLOA. LANA ETA LANERATZEA

1.1. Politika koordinatua sustatzea, gazteentzako lanpostuak sortzea eta manten-
tzea helburu duena, ekintza positiboko neurriak hartzearen, zerga-abantailak
ezartzearen eta kontratazioari dirulaguntzak ematearen bitartez

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historiko e-
tan zerga-neurriak hartzea, gazteentzako lanpostuak
sortzen, mantentzen eta finkatzen laguntzeko

Iraupen luzeko langabezian dauden gazteen praktike-
tako kontratazioa indartzera zuzendutako diru-lagun-
tza ildo baten garapena

Gazte langabetuak kontratatzeko diru-laguntzak 
ematea

Enplegua sustatzeko ekintza positiboko irizpidea ain-
tzat hartzea administrazioak laneratze-arazoak dituz-
ten kolektiboak kontratatzen dituzten enpresekin egi-
ten dituen kontratuetan

Gazte langabetuak gizarte-ekonomiako enpresetako
kide egin daitezen laguntzea, enpresaren gizarte-kapi-
talari egin beharre ko ekarpenaren aldi bere ko finan-
tzaketaren bidez

Enplegu-gune berriak eta jada abian jarri diren espe-
rientzia pilotuak identifikatu eta aztertuko dituen
txostena lantzea

• Aldundiak 
Ð Ogasuna

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak 
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana
Ð Nekazaritza
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1.2. Enpleguaren banaketa sustatzeko politika koordinatua garatzea

1.3. Enplegu bila dabiltzan edo enpresa berria sortu nahi duten gazteentzako,
leihatila bakarreko zerbitzua garatzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Honakoei buruzko informazioa jasoko duen datu-base
bat mantendu: gazte hautagaien curriculuma, enpre-
sen enplegu-eskaera eta lanpostu berriak. Elikatuta
egon dadila eta telematikaren bidez, sarea osatzen
duten alde guztiei zerbitzua eskaintzeko

Lanbide-orientazioko gida lantzea, lana sortu eta bila-
tzeari dagokionez gazteei erantzun eta aholkua eman-
go diena. Ildo horretan, gida horrek lanarekiko jarrera
aktiboagoa bultzatuko du lana bilatzeko orduan, eta
hori ez ezik, aholkuak ere emango ditu enpresa
berriak sortzeko aukerei, enplegu-gune berriei, lan-
merkatuko prestakuntza-eskakizunei, lana bilatzeko
estrategiei eta gizarte-trebetasunak garatzeari buruz

Biztanleria langabetuaren laguntza pertsonalizatua
indartu, lan merkatura sartzeari begira, Orientazio-
Zerbitzuen bidez. Horiek gazte langabetuaren ibilbide-
aren, jarraipen eta harrera osoa bermatu beharko dute

Industria gaietan, Leihatila bakarra gazteriarentzat

• Eusko Jaurlaritza
Ð Langai

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana
Ð Nekazaritza
Ð Hezkuntza

• Eusko Jaurlaritza
Ð Langai

• Eusko Jaurlaritza
Ð Industria

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Plantilak berrantolatu eta berregituratzea, administra-
zio publikoetan gazteentzako lanpostu berrien sorrera
sustatzeko

Aparteko orduak kentzearen edo jardunaldia murrizte-
aren bidez gazteentzako enplegua sortzen duten
enpresei laguntzak ematea

Gizarte-eragileei (enpresariei eta langileei) negoziazio
kolektiboan jardunaldi-murrizketa sartzea bultzatuko
dieten neurri pizgarriak abian jartzea, gazte-enplegua
handitu asmotan

Lan-banaketarako neurrien berrikuspena, garapena eta
komunikazioa (ordezkapen-kontratua eta beste neurri
batzuk)

• Eusko Jaurlaritza 
• Aldundiak 
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana
Ð Nekazaritza



1.4. Autoenplegua eta gazteek gidatutako enpresak sortzea sustatzera zuzenduta-
ko politika koordinatua garatzea kooperatibismoaren eta beste formula ba-
tzuen bitartez

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Gazteen artean enpresarako bokazioak piztea helburu
izango duen proiektuak koordinatzea

Autoenplegu gaztea sustatzeko laguntzak ematea

Autoenplegua sustatzeko diru-laguntzei buruz, euskal
gazteentzako aholkularitza zentralizatzea

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historiko e-
tan autoenplegura eta gazteek gidatutako enpresa
berriak sortzeko proiektuetan inbertsioak egiteare n
aldeko zerga-neurriak hartzea

Gazteek sortutako enpresen zerga-ordainketa atzera-
tzea

Arrisku-Kapitala Fondoaren kudeaketa, teknologia
berriak eta informazioaren gizartearekin erlazionatu-
tako enpresen hasierarako, eta gazteen eskutik enpre-
sa gehiago sortzeko

Udalek gazteentzako enpresa berriak sortzeko tokiak
aldi baterako uztea

Ekonomia-jarduerako proiektuentzako laguntza guz-
tiak jakinaraztea, nola lehen sektoreari hala gainerako
sektoreei dagozkienak, laguntza horien esleipen-iriz-
pide moduan gazte-irizpidea hartuta

Diagnostiko zuzenetan oinarritutako neurri eta jardue-
ra programa bat ezartzea, gazteak lehen sektorera
sartu, eta, ondoren, mantentzea sustatzeko, horrela,
belaunaldi ordezkapena erraztuz

Gazte kolektiboan enplegua sortzeko ekimen institu-
zionalen benetako eragina, sakontasunez neurtzea eta
aztertzea

• Eusko Jaurlaritza 
• Aldundiak 
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

• Eusko Jaurlaritza
Ð Ogasuna

• Aldundiak
Ð Ogasuna

• Aldundiak 
Ð Ogasuna

• Eusko Jaurlaritza
Ð Industria

• Udalak
Ð Sustapen ekonomikoa

• Eusko Jaurlaritza
Ð Nekazaritza
Ð SPRI

• Aldundiak
Ð Nekazaritza
Ð Sustapen ekonomikoa

• Eusko Jaurlaritza
Ð Nekazaritza 

• Aldundiak
Ð Nekazaritza 

• Eusko Jaurlaritza
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1.5. Gazte-enpleguaren kalitatea hobetzea

1.6. Lanpostuak sortzeko ekimenetan, udalen protagonismoa handitzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

1.6.1.

1.6.2.

Lanpostuak sortzera zuzendutako ekimen guztien
koordinazioa eta programazioa sustatzea, udal-espa-
rruan dauden behar eta eskarietatik abiatuta

Udalek langabezia-dirulaguntza edo Oinarrizko Erre n-
ta jasotzen duten gazteei laguntza osagarria ordain-
tzea, lanbide-esperientzia lortzeko eta laneratzeko
lagunduko dieten ikasketak eta lanak egiteko aukera
izan dezaten

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana
Ð Enplegurako Euskal 

Behatokia
• Sindikatuak
• Enpresa-erakundeak

• Udalak 
Ð Gizarte-ekintza

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Gazteen kontratazioaren eta laneratzeko kontratuen
bilakaeraren errealitateari buruzko azterketa egitea
bereziki emakume gazteen kolektiboa kontuan hartuta

Gazteen enpleguaren kalitateari buruzko araudia (ko n-
tratazioa, laneko segurtasuna eta osasuna...) garatzeko
irizpideak eta balioak adostea

Zerga- eta dirulaguntza-politikak gazteen enpleguare n
kalitatezko irizpideei lotzea

Heriotza-istripuen eta istripu larrien ikerketan adina-
ren faktorea eta behin-behinekotasuna istripuen gerta-
eren arrazoi gisa sartzea

Gazteentzako enplegu egonkorraren irizpidea irabazi-
asmorik gabeko enpresetan eta entitateetara zuzendu-
tako laguntza publikoetan sartzea

Gazteen kontratazio mugagabeei laguntzak

Gaur egun lan-merkatuan eta gazte langileen defen-
tsan dauden komunikazio eta aholkularitza kanalak
zabaltzea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana
Ð Enplegurako Euskal

Behatokia
• Sindikatuak
• Enpresa-erakundeak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak
• Sindikatuak
• Enpresa-erakundeak
• Lan-munduratzeko 

gizarte-eragileak
• Gazteak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Osalan

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana
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II. ARLOA. HEZKUNTZA ETA LANERAKO PRESTAKUNTZA

Lanerako prestakuntza

2.1. Irakaskuntza-zentroak eta lan-mundua elkarrengana hurbiltzea

2.2. ÒBizitza osoan zeharreko prestakuntzaÓ kontzeptuaren garapena sustatzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

2.2.1.

2.2.2.

Irakaskuntza ez-arautuan eskaintzen diren Presta-
kuntza okupazionala eta praktika-programen erakun-
de-arteko koordinazioa sustatzea

Hurrengo lau urteetan, gazte langabetuen %100ari
(legealdian zehar, urtean %25i, hain zuzen ere) enple-
guko, prestakuntzako, birziklatzeko, lan-praktiketako
edo aldi baterako gizarte-laneko kontratuko esperien-
tziaren bat eskaintzea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
Ð Lana
Ð Industria
Ð Nekazaritza

• Aldundiak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lana

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Hezkuntza-zentroen eta enpresen arteko kolaborazio-
hitzarmenak bultzatzea, enpresetara ikustaldiak egite-
ko asmoz

Hezkuntza-zentroetan lanbideko informazio- eta orien-
tazio-zerbitzuak sustatzea, eta gazteei haien heziketa-
ibilbidea hautatzeko eta enplegua bilatzeko aholkua
ematea, lan-merkatuari buruzko informazioa emanez
(enplegua aurkitzeko aukerak eta ordainsariak)

Arlo hauetarako behar besteko baliabide elebidun eta
kalitatezkoak eskaintzea: lan-merkatua eta enpresa
hobeto ezagutzeko eta Bigarren Hezkuntzako eta
Lanbide Hastapeneko ikasleen entrenamendurako

Unibertsitate-planaren barruan, unibertsitate-titulazio-
en mapa lan-munduaren beharretara egokitzea

Lanbide Heziketari prestigioa emateko eta hartara gaz-
teak erakartzeko planak sustatzea

Gazteen prestakuntza-maila hobetzea, Informazioare n
Teknologia Berriei buruz duten ezagutza handituz eta
enplegurako prestakuntzan eleaniztasuna sartuz

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza

• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
Ð Enplegu-Behatokia

(EHUko Gizarte-
Kontseilua)

• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
Ð SPRI
Ð Lana

• Unibertsitateak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza

• Aldundiak
• Gizarte-eragileak
• Enpresariak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
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2.3. Etorkinek lanbide-heziketa duina jasotzea eta lan-munduan egoera hobetzea
ahalbidetuko duten neurriak ezartzea 

Hezkuntza

2.4. Irakaskuntza-zentroetan balioetan oinarritutako hezkuntza sustatzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

Irakaskuntza-zentroetan balioetan oinarritutako hez-
kuntza emateko beharrezkoa den curriculum-materia-
la prestatzea eta foro bat eratzea balioei buruz hitz
egiteko

Eskolako eta eskolatik kanpoko jarduera guztietan
balioetan oinarritutako hezkuntza sustatzea, zentro ko
urteko planean hezkuntza-mota hori sartzeko orienta-
zioak ezarrita

Irakasleek eta ikasleek gatazkak elkarrizketa eta parte-
hartzearen bitartez konpontzen ikas dezaten, haien-
tzako trebatze-esperientziak sustatzea, bizikidetzara-
ko mesedegarri diren tresna moduan

ÒGazteak eta indarkeriaÓ gaiari buruz azterketak egi-
tea, gero ko esku-hartze ildoak ezarri asmotan

Irakaskuntza zentroetan gizarte-eredu europarrare n
balioen eta oinarrien inguruko ezagutza eta hausnar-
keta sustatzea; gazteak Europaren eraikuntza proze-
suetara hurbiltzea Ðmintegi eta mahai-inguruekinÐ eta
baita ondorengo gai hauen globalizazio prozesuetara
ere: eskubideak, aukerak, elkartasuna, justizia soziala,
garapen bidean dauden herrialdeekin kooperazioa eta
kultur aniztasuna

Ikastetxeetan demokraziaren, tolerantziaren, bakeare n
eta askatasunaren baloreak sustatzea, sentsibilizazio-
kanpainak eta gatazkak konpontzeko programak abian
jarriz, indarkeriazko portaera eta jarrera guztiei aurre
egiteko

• Eusko Jaurlaritza
Ð Gazteriaren Euskal

Behatokia
Ð Hezkuntza

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza

• Hezkuntza komunitatea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza

• Hezkuntza komunitatea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
Ð Justizia
Ð Kultura

• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Lehendakaritza
Ð Kultura
Ð Hezkuntza

• Euskadiko Gazteriaren
Kontseilua

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

2.3.1.

2.3.2.

Etorkinek hezkuntza jasotzeko eta lan duina izateko
duten eskubidearen inguruko sentsibilizazio oro korre-
ko kanpainak abian jartzea

Etorkinak kontratatuta dituzten enpresariei laguntzak
ematea, etorkinen eskura prestakuntza jarri edota
haien lan-igoera ahalbidetu dezaten

• Eusko Jaurlaritza 
• Aldundiak 
• Enpresariak

• Eusko Jaurlaritza 
• Aldundiak 
• Enpresariak
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2.5. Ikastetxeak gizarte-ingurunera hurbiltzea

2.6. Ikasleek irakaskuntza-zentroetan parte hartzea sustatuko duten estrategiak
garatzea

2.7. Hezkuntza-esparrutik aniztasunari eta desberdintasunari heltzeko ekintzak
garatzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

2.7.1.

2.7.2.

Gazte-justiziako zerbitzua sustatzea, arauak hausten
dituzten gazteentzako hezkuntza koordinatu eta
indartu asmoz

Hezkuntza-zentroak emigrazioaren errealitatera ego-
kitzea, aipatu zentroak baliabide egokiez hornituz

• Eusko Jaurlaritza
Ð Justizia
Ð Barne Saila
Ð Hezkuntza

• Eusko Jaurlaritza
• Gizarte-eragileak

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

Ikasleek irakaskuntza-zentroetan parte hartzeko duten
modu desberdinak garatuko dituzten argibideak landu
eta zabaltzea

Irakasleentzako prestakuntza- eta sentsibilizazio-kan-
painak burutzea, ikasleen partehartzea bultza dezaten

Asoziazionismoa sustatzeko estrategiak diseinatuko
dituen plataforma sortzea

Zentroetako Curriculum-proiektuetan ikasleen parte-
hartzeko proiektuak zehazten dituzten irakaskuntza-
zentroen baliabide-eskariari erantzutea

• Eusko Jaurlaritza

• Eusko Jaurlaritza
• Guraso-elkarteak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Gazteria

• Gizarte-eragileak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
• Talde Zuzentzailea
• Eskola-kontseilua

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Irakaskuntza-zentroen eta udalen eta gizarte-eragileen
arteko kolaborazio-akordioak sustatzea, baterako jar-
duerak garatu eta guztiontzat interesgarri diren gu-
neak erabili asmoz

Eskola-ordutegitik edo/eta egutegitik kanpo, ikastetxe-
ak, kirol-guneak eta beste gune batzuk irekitzea, ikas-
keta eta kontsultarako toki gisa erabiltzeko, eta baita
beste zenbait kultur jardueratarako ere

Zentroaren curriculum-proiektuan hurbileko ingurune
soziokulturalaren errealitatea sustatzea eta sartzen
laguntzea, bai eta Europakoa ere

Ikasleentzako komunikazio-trebetasunak (hizkuntza-,
harreman- eta teknologia-mailakoak) garatzeko pro-
gramak abian jartzea, ingurunearekiko erlazioa hobetu
asmotan

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza

• Udalak
• Eskola-kontseiluak
• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza

• Udalak
• Eskola-kontseiluak
• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
Ð Kultura

• Udalak

• Udalak
• Hezkuntza-komunitatea
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III. ARLOA. ETXEBIZITZA

3.1. Gazteentzako etxebizitza eskuragarriago egitea batez ere alokairua sustatuz

del alquiler

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

Gizarte-errentako eskaintza publikoa sortzea, eta
gutxienez etxebizitzen %25 gazteentzako errentakoak
izatea

Etxebizitza berriak eta birgaituak errentan jartzeko
promozioari laguntzak, eta hutsik dauden etxebizitzak
merkatuan jartzeko azterketa, zerga-laguntzen edo
zigorren bidez (IRPF, Elkarteen gaineko ZergaÉ)

Udal arauak malgutzea, eraikuntza-mugak aprobetxa-
mendu terminoetan ezarriz, etxebizitza eraikigarrien
gaineko maximoak ezarri beharrean

Etxebizitzen tipologiak gazteen beharretara eta eskae-
retara egokitzea

Errenta-etxebizitzen parke publikoa sustatzea, baita
erosteko eskubidea ematen duen errenta-formula ere

Etxebizitza-kontuaren baldintzak hobetzea, zerga-arin-
tzearen muga eta jadanekotasunaren epea zabalduz

Hutsik dauden etxebizitzak errentan jartzea sustatzea,
eta etxebizitza horien portzentaje handi bat gazteen-
tzat izango direla bermatzea

Hutsik dauden etxebizitzen mobilizazio-plan bat mar-
txan jartzea, Etxebide Zerbitzuan izena emandakoe i
zuzenduta dagoen babestutako alokairuko merkatuan
sartzeko aukera emanez, eta gazteei arreta berezia
eskainiz. Plan horrek jabeei ordainketak eta bere n
etxebizitzak ez hondatzeari inguruko bermeak eskaini-
ko dizkie, eta maizterrei beren diru sarreren araberako
errenta sozialak ezarriko dizkie

Udalentzako diru-laguntzak martxan jartzea, etxebizi-
tza babestuen promoziora zuzendutako lurzoru udal-
ondareak eraikitzeko

Gazteentzako errenta-etxebizitza sustatzea, errenta
babestuko sistema ahalbideratuko duten zerbitzu
batzuk garatuz. Hala, jabeei eta errentari gazteei beha-
rrezko berme eta abantaila ekonomiko, juridiko eta
tekniko guztiak eskainiko zaizkie, baita kasu bako i-
tzean beharrezkoa den informazioa ere

Gazteei Babes Ofizialeko Etxebizitzen promozioen
berri ematea sustatzea

Etxebizitza babestua esleitzeko prozedurak berrikus-
tea sustatzea, horiek bizkortzeko eta kontrol-sistemak
bermatzeko

Lurzoruaren Legearen lanketan, landa-eremuko eskae-
rak lehendik dauden eraikuntzen jasangarritasunare n
eta sendotzearen ikuspegitik jasotzea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Etxebizitza

• Udalak
• Promotore pribatuak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Etxebizitza

• Aldundiak
Ð Ogasuna

• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Etxebizitza

• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Etxebizitza

• Udalak

• Aldundiak
• Bankuak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Etxebizitza

• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Etxebizitza

• Eusko Jaurlaritza
Ð Etxebizitza

• Udalak

• Eusko Jaurlaritza 
Ð Etxebizitza

• Udalak

• Eusko Jaurlaritza 
Ð Etxebizitza

• Udalak

• Eusko Jaurlaritza 
Ð Etxebizitza

• Eusko Jaurlaritza 
Ð Etxebizitza

• Udalak
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3.2. Etxebizitzaren problematikari buruzko alternatiba berriak sustatu eta horren
inguruan sentsibilizatzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Etxebizitza-gaietan, autonomia pertsonaleko alternati-
ba berriak sustatzea, hezkuntza- eta dibulgazio-ekin-
tzen bitartez

Gazteen behar, eskaera eta tipologien aldizkako
azterketa ezartzea, etxebizitza-planak egiteko orien-
tagarri izango dena, gehien gutxietsitako gazteriare n
sektorea kontuan hartuz

Europan, gazteentzako etxebizitza-alternatiba guztiak
bilduko dituen dosierra lantzea

Kudeaketaren balorazioa egitea, gazteei zuzendutako
informazioaren kalitateari eta horien asebetetasun mai-
lari dagokionez

Udalekin bilerak egitea, gazteentzako etxebizitzen
gaian udal esku-hartzeen garapen-ereduak lantzeko

• Administrazio Publikoa
• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
• Gizarte-eragileak

• Gazteriaren Euskal
Behatokia

• Eusko Jaurlaritza

• Gazteriaren Euskal
Behatokia
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IV. ARLOA. OSASUNA ETA GIZARTE-EKINTZA

Osasuna

4.1. Gazteen artean bizimodu eta jarrera osasungarriak sustatzea

4.2. Gazteen osasunerako esku-hartzeen arteko koordinazioa sustatzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Adituen batzordea osatzea, Osasunerako Hezkuntzako
Euskal Batzordea sustatzeko ardura izango duena

Gazteen osasunaren alderdien inguruko gizarte-ezta-
baida sustatzea

Gazteek osasun-gaietan dituzten iritzi eta eskariei
buruzko txostena lantzea

Gazteen arteko osasuna sustatzen jarduten duten
enpresa eta GKEentzako partehartze-bideak ezartzea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Gazteria

• Gazte Planaren
Zuzendaritza-Batzordea

• Gazteriaren Euskal
Behatokia

• Gazte Planaren
Zuzendaritza-Batzordea

• Gazteriaren Euskal
Behatokia

• Gazte Planaren
Zuzendaritza-Batzordea

• Gazte Planaren
Zuzendaritza-Batzordea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Gazteen osasunarekin zerikusia duten gaiei buruzko
baliabideen gida elkarreragilea sortzea

Gazteriaren osasun-arazo nagusiei (zirkulazio-istri-
puak, menpetasun-jarrerak, HIESa, sexu-transmisioko
gaixotasunak, gogoz kontrako haurdunaldiak, elikadu-
ra-arazoak eta buru-arazoak) aurre egiteko prebentzio-
jarduera garatzea

Kontzientzi hartzea eta sentsibilizazioa gazteen
beraien esku geratuko litzatekeen alkohola eta subs-
tantzia berrien kontsumoari aurre egiteko plan bat
ezartzea. Plan hori prebentzio eta informazio helbu-
ruekin bat eginez burutuko da, eta, besteak beste,
aisialdi alternatiborako programak barne izango ditu

Eskoletan eta unibertsitatean osasunerako hezkuntza
sustatzea

Eragile bitartekariak hezi eta sentikor bihurtzea, gaz-
teriaren osasun-arazoak konpontzeko duten erantzu-
kizunaren inguruan

Osasun-zerbitzuak gazte-kolektiboaren beharretara
eta ezaugarrietara egokitzea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Osasuna
Ð Hezkuntza
Ð Gazteria

• Udalak
• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Osasuna
Ð Hezkuntza
Ð Trafikoa

• Udalak
• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Drogamenpekotasunak

• Gazteak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
Ð Osasuna
Ð Drogamenpekotasunak

• Unibertsitateak
• Udalak
• Gizarte-eragileak

• Udalak
Ð Osasuna
Ð Gizarte-ongizatea

• Eusko Jaurlaritza
Ð Osasuna
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Gizarte-ekintza

4.3. Gazteen gizarte-bazterketaren alorreko prebentzioa eta esku-hartzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Nerabe eta gazte arau-hausleekin, komunitateare n
aldeko bitartekaritza-, adiskidetze- eta konpontze-pro-
gramak sustatzea; osasun-tratamendua ematea, gizar-
te- eta hezkuntza-lanak sustatzea, etab.

Nerabe eta gazteei zuzendutako ingurune irekiko
(kalea, familia) gizarte- eta hezkuntzako esku-hartzeko
ekipo eta programak sustatzea; esku-hartze hori leku
zehatz batean egingo da, gizarte-eragileekin elkarla-
nean: sare-lana

Gizarte-eragileen partehartze-bideak sustatu eta abian
jartzea, baita parte hartzen duten eragile guztien arte-
ko koordinazioa hobetzea

Gizarte-desabantailako egoeran dauden 16 urtetik
gorako gazteak heldutasunera igarotzeko programak
sortu eta sustatzea

Nerabeentzako eta etorkin gazteentzako berariazko
programak diseinatzea

Oinarrizko Errenta hartzeko gutxieneko adinaren eska-
kizuna 23 urtera jaistea

Gazteriaren Behatokiaren jardueren bidez, ikerketara-
ko foroa sortzea. Hartan bereziki gazteek hartuko dute
parte, gazteen emantzipazioa bultzatzeko eta haien-
tzako bizimodu independente eta duina bermatzeko
xedearekin

• Eusko Jaurlaritza
Ð Justizia
Ð Hezkuntza

• Aldundiak
Ð Gizarte-ekintza

• Udalak
Ð Gizarte-ekintza

• Administrazioa
• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Prestakuntza
Ð Lana
Ð Etxebizitza
Ð Osasuna

• Aldundiak
Ð Gizarte-ekintza

• Udalak
Ð Gizarte-ekintza

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Gizarteratzea

• Gazteriaren Euskal
Behatokia
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V. ARLOA. GAZTEEN AISIA ETA KULTURA

Aisia

5.1. Gazte-asoziazionismoaren eta parte hartzeko aisiaren sustapena

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

Gazte Asoziazionismoaren Liburu Zuria hedatzea eta
jarduera, programa eta zerbitzuen antolaketan eta
kudeaketan baterako erantzukizuna sustatzea

Laguntza ekonomiko ko, tekniko ko, azpiegiturako eta
prestakuntzako fondoak sortzea, asoziazionismoare n
ekimena laguntzeko

Aholkularitza, prestakuntza eta gazte-elkarteei zuzen-
dutako zerbitzuen sustapena

Elkarteen sarean lan egitea eta administrazioek pro-
gramak batera finantzatzea ahalbidetzea

Nerabeekin lan egiten duten taldeei laguntzea (aurre-
kontuak eta azpiegiturak areagotzea)

Zerga-sustapenenen sistema hedatzea, izan daitezke-
en babesleentzat

Elkarteen profesionalizazioari buruzko eztabaida-foro-
ak sortzea

Elkarteetan ordainsaria jasotzen duten profesionalak
onartzea

Profilen sailkapena eta gizarte-bitartekarien presta-
kuntza

• Administrazioa
• Gizarte-eragileak
• Euskadiko Gazteriaren

Kontseilua

• Administrazioa 
• Gizarte-eragileak

• Aldundiak
• Udalak
• Irabazi asmorik gabeko

entitate pribatuak
• Gazte-entitateak
• Sare espezializatuak
• Prestakuntza eskolak

• Administrazioa
• Elkarteak

• Aldundiak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak

• Euskadiko Gazteriaren
Kontseilua

• Eusko Jaurlaritza
• Prestakuntza-eskolak

eta beste heziketa-enti-
tate ez-unibertsitario
batzuk

• Eusko Jaurlaritza
• Prestakuntza-eskolak

eta beste heziketa-enti-
tate ez-unibertsitario
batzuk
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5.2. Gazteria-zerbitzuen garapena

5.3. Aisia-ikuspegi berriak definitzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Gaueko aisiaren esparruan gertatzen diren ekintzen
segimendua eta ebaluazioa egitea, alor honetan esku-
hartzeren bat burutzen ari diren eragileekin elkarlanean

Ikus-entzunezko, informatikako eta teknologia berrie-
tako aisiako programa publikoak garatzea.

Gazteen aisialdi-kulturari buruzko eztabaida foroak
sortzea

Gazte-kolektiboaren aisialdi erabilera eta denborari
buruzko azterketa zientifiko bat egitea

• Administrazioa
• Entitate pribatuak

• Administrazioa

• Gazteriaren Euskal
Behatokia

• Gazteriaren Euskal
Behatokia

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Giza baliabide eta baliabide materialen optimizazioa-
ren bidez, telematikaren bitartez Gazte Informazio
Sarerako sarrera guneak zabaltzea eta informazioa
hedatzeko bide berriak sortzea

Gazte Ataria eta Gazte Aukera (Leihatila Bakarra) sortu
eta mantentzea

Gazte-txartelaren zerbitzuak areagotzea

Gazte-ekipamenduen azterketa egitea. Azterketa
horren bidez, horien tipologia definitu, plan bat gara-
tu eta gizarte-partehartzea izango duten ereduak
diseinatzeko aukera emango du

EAEko gazte-ekipamenduen sarea indartzea

Gazteria-zerbitzuen eskuduntzak zehaztea: antolake-
ta-egitura, eskaini beharre ko zerbitzuak, gizarte-eragi-
leekiko kolaborazio-formulak eta diru-hornidura

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak 
• Udalak
• Elkarteak
• Irakaskuntza zentroak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Gazteria

• Eusko Jaurlaritza
Ð Gazteria

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak
• Elkarteak
• Euskadiko Gazteriaren

Kontseilua

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak
• Elkarteak
• Euskadiko Gazteriaren

Kontseilua
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5.4. Gazteek europar foroetan gizarte- eta instituzio-mailan parte hartzea

Kultura

5.5. Gazteen kultur jarduera fase guztietan laguntzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

Askotariko gazte-jarduerak diseinatu, sortu, ekoiztu,
hedatu eta banatzeko laguntzak sustatzea (azpiegitu-
rak, baliabide material eta ekonomikoak, giza balia-
bideak)

Programa-markoa diseinatzea, nazioko eta nazioarte-
ko esparruetan arte-trukea ahalbidetuko duena

Gazteentzako kultura-politiken diseinua ezartzeko
foroa ezartzea

Dauden ekipamenduen erabilpena optimizatu eta kul-
tur ekipamenduen behar berriak identifikatzea

Kultur behar gehien duten lekuetara eta taldeengana
hurbiltzea

Enpresa eta erakunde publikoetako komunikazio-pla-
netarako aurre kontuak handitzea, administrazioare n
eta elkarteen arteko komunikazio-bideak optimizatu
eta hobetu asmoz

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak
• Finantza-entitateak
• Fundazioak
• SGAE
• Elkarte profesionalak
• Unibertsitateak

• Administrazioa

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak
• Sektore pribatua
• Elkarteak
• Unibertsitateak

• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak
• Elkarteak

• Administrazioa

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.4.1.

5.4.2.

Euskal gazteriak Batasunaren itunak aldatzeko Batza-
rrean eta Foroan parte hartzea sustatzea

Euskal Administrazio Publikoa gazteriari dagozkion
gaiak eztabaidatu eta erabakiak hartzen dituzten euro-
par foroetan egotea ahalbideratzea. Administrazio
eskudunek adostu eta garatuko dituzte xede horreta-
rako mekanismo egokiak, bai arazo larriei (baztertze
soziala, gazte-langabezia, etab.) aurre egiteko zein
estrategia garatzen ari diren ezagutarazteko, bai espe-
rientzia propioa hara emateko ere

• Eusko Jaurlaritza
• Euskadiko Gazteriaren

Kontseilua

• Administrazio Publikoa



5.6. Kirol, kultura eta aisiako jardueren eskaintzan euskararen erabilpena sustatzea

Kirola

5.7 Kirolaren bidez gizartean balioak ezartzea ahalbidetuko duen plana diseinatzea

5.8. Baliabideak gazteriaren kirol-behar berrietara egokitzea

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.8.1

5.8.2

5.8.3

Kirol-ekipamenduak gazteen egoera eta beharretara
egokitzea (ordutegiak eta prezioak) 

Hurbiltasuneko Kirol-Ekipamenduen eskaintza areago-
tzea

Kirol aniztasuna sustatzea, diziplina anitzeko eskain-
tza garatuz

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

Plana sustatu eta garatzeko batzorde kudeatzailea 
osatzea

Gazteriaren kirol-ohiturei eta EAEko gazteen kirol-
praktikaren joera berriei buruzko diagnostikoa egitea

Oinarri nagusi gisa Joko Garbiaren aldeko Konpromiso
gutuna izango duen gizarte-sentsibilizazioko kanpaina
diseinatu eta garatzea, kirol-elkarteei, klubei eta kirole-
ko eta hedabideetako profesionalei zuzenduko zaiena

Unitate didaktikoa diseinatzea. Derrigorrezko Bigarre n
Hezkuntzako zentroetan zeharka emango da

• Eusko Jaurlaritza

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

• Eusko Jaurlaritza
Ð Hezkuntza
Ð SHEE

• Aldundiak
• Udalak

Ekintza zb. Ekintza Arduradunak

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Euskararen Kontseilu Ahokularian batera landu dire n
estrategia-ildoak garatzea

Aisialdiko jardueretan euskararen erabilpena sustatze-
ko administrazioek egiten dituzten dirulaguntza-deial-
diak eta kontratuak arautzea

Komunikazio-teknologia berrietan euskararen erabil-
pena sustatzea

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak
• Gizarte-eragileak

• Eusko Jaurlaritza
• Aldundiak
• Udalak

Ð Gazteria

• Administrazioa
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5
Plana koordinatu,

bultzatu eta 
garatzeko 

mekanismoak





Euskadiko antolaketa instituzionalak koordinazio-ahalegin handia eskatzen du edo-
zein plan edo politika sektorial garatzeko. Instituzioen eta diziplinen arteko konpromiso
batetik abiatzen diren Gazte Planaren, eta ondorioz, gazteria-politiken kasuan, koordinatu
beharra ezinbestekoa da, eta koordinazio horrek sofistikazioa eta plangintza egokia eska-
tzen ditu. Xede horretarako, I. Gazte Planak zenbait koordinazio-mekanismo abian jartzea
diseinatu zuen, esaterako, Zuzendaritza Batzordea, Batzorde Teknikoa, Batzorde Sektoria-
lak, Lan-Mahaiak eta Gazteriaren Euskal Behatokia. Horiek guztiek, egonkortasunari eta
aurrera jarraitzeko gogoari helduta, koordinazio-logika bat ezartzeko aukera eman dute,
azaltzen joan diren arazoei erantzuna emateko. II. Gazte Planak udal politikak eta Euskadi-
ko agente sozial desberdinak gazteen aldeko esku-hartzeen multzoan sartzen jarraitu nahi
duenez, koordinazio egokia ezartzearen eskakizunak lehentasun berezia hartzen du. Gau-
zak horrela, koordinazio-modu eta -mekanismo berriak diseinatu behar dira. 

5.1. KOORDINATZEKO ELEMENTUAK

Gazte Planaren koordinazio-beharrak operatibizatzeko lehen elementu-blokea hau
da:

INSTITUZIOA GAZTE PLANAREN KOORDINAZIOA 

GAZTE PLANA • Zuzendaritza Batzordea
• Batzorde Teknikoa 
• Gazteriaren Euskal Behatokiare n

Zuzendaritza-Kontseilua 

EUSKO JAURLARITZA • Zuzendarien sail-mahaia eta Teknikarien
sail-mahaia 

ALDUNDIAK • Gazteriaren foru-bartzordeak 

UDALAK • Gazteriaren udal bartzordeak 

AGENTE SOZIALAK • Topaketarako gunea 

EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA • ÒGazte ontziakÓ
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5.2 BULTZATU ETA GARATZEKO ELEMENTUAK

Bigarren blokean koordinazioaren osagarri diren bi alderdi biltzen dira: bultzada eta
garapena. Gazteen arazoen aurrean sortutako ekimenen dinamismoa, eta haiek aldatzea
eta bateratzea ezaugarri nagusi duen Plan batek hark heltzen dion errealitate horri buruz-
ko etengabeko gogoeta nola sustatu asmatu behar du, horrela, esku hartzeko metodo
edo programa berriei buruzko adostasunak lortzeko, esku hartzeko esparruak eusten di-
tuzten kontzeptuak argitzeko, etab. Gainera, agente publiko edo pribatu guztien arteko
konpromiso-ahalegin handiak egin behar ditu, abian dauden programak garatu eta man-
tentzeko, edo behar berriei erantzungo dieten programa berritzaileak sortzeko. Xede ho-
rretarako, II. Gazte Planak zenbait mekanismo abian jartzea aurreikusi du, Plana sustatu
eta garatzeko ahalegin hori lortzea ahalbidetzeko.
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ENTITATEA GAZTE PLANAREN BULTZADA ETA GARAPENA

GAZTE PLANAREN ZUZENDARITZA BATZORDEA • Gazte Plana garatzeko urteko konpromi-
soak programatu eta ebaluatzea

• Eusko Legebiltzarraren Emakume eta
Gazteria Batzordearen aurrean azaltzea,
ekitaldi bakoitzaren ekintza estrategi-
koak aurkezteko

• Gazte Plana gazteei eta erakundeei jaki-
narazteko Plana 

• Udal teknikarien aldizkako lurralde-topa-
ketak 

GAZTERIAREN EUSKAL BEHATOKIA • Zerbitzu tekniko eta dokumentala, gaz-
teria-politiketan aditu, profesional eta
bitartekarientzat 

• Aditu sektorialen topaketak
• Teknikarien, agente sozialen eta gazteen

prestakuntza
• Gazte-errealitateari buruzko ikerketa 

Ð Liburu zuriak egitea (Aisialdiari bu-
ruzkoak, Gazteen parte-hartzeari
buruzkoak, Balioak eta gazte-indar-
keriari buruzkoak...)
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ENTITATEA GAZTE PLANAREN BULTZADA ETA GARAPENA

EUSKO JAURLARITZA • Gazte-ataria 
• Leihatila bakarra (Gazte aukera)
• Instituzioen arteko koordinazio-mahaia
• Udal plan estrategikoak landu eta gara-

tzeko baterako finantziazioa, Aldundie-
kin koordinatuta 

FORU ALDUNDIAK • Sailen barneko eta sailen arteko koordi-
nazioa sustatu eta hobetzea

• Gazteriaren Foru Batzordeak finkatzea
• Gazte Planaren udal bulego eta baliabi-

deak abian jartzeko laguntza
• Udal plan estrategikoak landu eta gara-

tzeko baterako finantziazioa, Eusko Jaur-
laritzarekin koordinatuta

EUSKAL HIRIBURUETAKO UDALAK • Gazte-politikako plan estrategikoak lan-
tzea

• Gazte Plana garatzeko udal bulego tekni-
koak sortzeko giza baliabideak eskain-
tzea, Gobernuaren eta Aldundiaren lagun-
tzaz

• Sailen arteko koordinazioa sustatzea

UDALAK • Gazteriaren udal plan estrategikoak lan-
du eta garatzea, Gobernuaren eta Aldun-
diaren laguntzaz

• Udaletan gazteria-politika sustatzea, gaz-
teen parte-hartzea sustatzeko proiektuei
dirulaguntzak emanez

GAZTEAK • Gazteen topaketarako foro egonkorra
• ÒGazte-ontziakÓ (EGK) sortu eta garatzea
• Gazteen elkarte-mugimenduari laguntza

ematea, beren ordezkaritza-organoen
bidez (EGK)

GIZARTE ERAGILEAK • Gazte Plana koordinatzeko eta garatze-
ko topaketa-foro batean parte hartzea. 

• Instituzioekiko akordioak sinatzea, Gaz-
te Planaren ekintzak garatzeko

• Mahai sektorialak antolatzea, berariazko
gaietan gogoeta egiteko, eztabaidatzeko
eta jarduteko
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