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Bigarren zatia. Jarduera-plana.
·1. arda tza. Enplegua (eta enplegurako prestakun tza)

•I. trakzio-proiektua. Gazte Enplegurako Talka Plana (Berpiztu Programa): 13.500 
lanpostu sor tzea 2023-2024 aldian.
•II. trakzio-proiektua. Gazteen enpleguaren aldeko akordioa bul tza tzea Elkarrizketa 
Sozialaren Mahaian.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak enplegu arloan.

·2. arda tza. Etxebizi tza
•III. trakzio-proiektua. Emantzipazioa Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialean sartzea, 
etxebizitza-sustapen publikoetan gazteentzako kupoa handitzea eta jarduera berritzaileak 
bultzatzea.
•IV. trakzio-proiektua. Gaztelagun Programa urtero egunera tzea eta sar tzeko baldin tzak 
hobe tzea.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak etxebizi tza arloan.

·3. arda tza. Errenta
•V. trakzio-proiektua. 25 eta 29 urte bitarteko gazteen eman tzipaziorako lagun tza 
ekonomikoen programa sor tzeko azterlana.
•VI. trakzio-proiektua. Ekin tzaile tza-, prestakun tza- edo etxebizi tza-proiektuetarako 
mailegu-programa gara tzea.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak errenta arloan.

·4. arda tza. Kohesioa
•VII. trakzio-proiektua. Trapezistak programa gara tzea, 25 urtera arteko familia-lagun tzako 
sarerik gabeko gazteei lagun tzeko.
•VIII. trakzio-proiektua. Zaurgarritasun-egoeran dauden gazteei (18 urtetik gorakoei) 
lagun tzeko neurriak gara tzea.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak kohesio arloan.

·5. arda tza. Erresilien tzia
•IX. trakzio-proiektua. Aholkulari tza eta lagun tza pertsonalizatuko zerbi tzua, 
autonomia-ibilbideak eta eman tzipazio-kultura berria bul tza tzeko GAZ Zerbi tzua sor tzea; 
bai eta Ameslariak Programa gara tzea ere.
•X. trakzio-proiektua. Basque Deal for Youth (Herri-ituna gazteekin eta gazteen alde).

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak erresilien tziaren eremuan.

Zeharkako jarduerak: aurrekontua, jarraipena eta ebaluazioa.

Eranskina. Gazteen Eman tzipazioa lagun tzeko 2030 Euskal Estrategiaren adierazleen taula.
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Sarrera

I. Lehen mailako lehentasuna

Euskadiko errealitate demografikoak, Europako herrialde gehienetan bezala, gero eta 
kezka handiagoa eragiten du. Gazteen emantzipazio-adina atzeratzeak, jaiotza-tasa jais-
teak, amatasun-adina handitzeak eta bizitza-luzera handiagoak biztanleriaren zahartze 
nabarmena eragiten dute.

Joera horiek ez dira soilik gaur egungo fenomeno bat. Arrazoi nagusiak XX. mendearen 
azken herenekoak dira. Lehenik eta behin, 80ko hamarkadako krisi ekonomikoa eta lane-
ko eta gizarteko prekarietatearen testuinguru nagusia izan zen; eta, bigarrenik, eta aldi 
berean, eskubideetan, askatasunetan eta berdintasunean izandako aurrerapen soziopo-
litiko positiboak. Eta hirugarrenik, urte horietan arrakastaz hedatu zelako, besteak beste, 
osasunerako eta pentsioetarako eskubidea bermatu zuten zerbitzuen sare publikoa, eta 
horrek bizitza luzatzea eta duintasun handiagoko baldintzetan garatzea ekarri zuen, bai 
eta emakumeek beren amatasunari eta lan-merkatuan sartzeari buruz askatasunez era-
bakitzeko duten eskubidea pixkanaka lortu izana ere.

Horrek guztiak aldaketa kulturalak eta sozioekonomikoak ekarri zituen, eta eragina izan 
zuten gizartearen portaera demografikoetan, oro har, eta gazteen emantzipazio-ohiture-
tan, bereziki. 

Estrategia honi dagokionez, eman tzipazioa bizi tza autonomoko proiektu bati hasiera 
eman nahi dioten gazteak etxetik benetan irte tzea dakarren prozesua da. 2019an, EAE-
ko biztanleen batez besteko eman tzipazio-adina 30,2 urtekoa zen, Europako batezbeste-
koa (26,2) baino lau urte beranduago. Hala ere, galdetuak izan direnean, gazteek adierazi 
dute, batez beste, 24,5 urterekin atera nahiko luketela. 25-29 urteko 10 gaztetatik 4 soilik 
eman tzipatu dira.

Eman tzipazio berantiar horrek ondorioak ditu. Gazteek a tzerapena eta nahasmendua 
izaten dute beren bizi tza- eta familia-proiektuen garapenean. Ikuspegi komunitariotik, 
belaunaldien arteko desorekak eragiten ditu, eta modu erabakigarrian lagun tzen du gi-
zartea zahar tzen. Horrez gain, gero eta arazo gehiago sor tzen ditu ekonomian, lan-merka-
tuan eta gizarte-babeseko sistemetan.

Inkestetan, gazte gehienek adierazten dute langabezia (% 14, 2022ko hirugarren hiruhile-
koan, bi urte lehenago baino ia 10 puntu gutxiago) eta, bereziki, enpleguaren prekarieta-
tea funtsezkoak direla eman tzipa tzeko. Euskadin, 25 eta 29 urte bitarteko 10 pertsonatik 
ia 7k egiten dute lan (% 67k). Hala ere, hileko 1.297 euroko (1.424 euro 2010ean) “batez 
besteko” soldata garbiarekin egiten dute, eta aldi baterako kontratuen (% 56,3) eta par-
tzialtasunaren (% 32,5) baldin tzetan.

Era berean, etxebizi tza beste oztopo garran tzitsu bat dela adierazten dute. 18-34 urteko 
soldatapekoek soldataren erdia baino gehiago erabili behar dute merkatu librean etxebi-
zi tza jabe tzan eskura tzeko (% 58,7) eta alokairuan (% 54,7). Etxeko ekonomien orekaren 
ikuspegitik, gomendagarria da % 40 baino gehiago ez dedika tzea. Bestalde, Euskadin alo-
kairuen eskain tza, babestua zein librea, eskaria baino nabarmen txikiagoa da, eta horrek 
ez du merkatua geldiarazten lagun tzen.

Zailtasunen batura horrek hirugarren gako bat dakar: errenta. Etxebizi tzarik ez dagoen 
eta garestiak diren eta enplegu urria, prekarioa edo zalan tzazkoa den egoeretan, gazteen 
errenta ez da iristen, normalean, iraunkortasun-ikuspegia duen eman tzipaziorako. Enple-
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guaren, etxebizi tzaren eta errentaren inguruko zailtasun horiek elkarri eragiten diote, eta 
areagotu egiten dira zaurgarritasun-egoeran dauden gazteei eragiten dietenean eta au-
kera-berdintasuneko eta belaunaldi barruko kohesioko baldin tzei eusteko helburuan era-
giten dutenean.

Hala ere, faktore materialak ez dira eman tzipazioaren a tzerapena eragiten dutenak baka-
rrik. Faktore kulturalek ere eragiten dute. Gure herrian, Europako beste lurralde ba  tzuetan 
bezala, 80ko hamarkadako krisi ekonomikotik aurrera, aldaketa handia gertatu zen portae-
ra demografikoetan. Eraldaketa horretan, zalan tzarik gabeko arrazoi positiboak eta zalan-
tzan jar tzeko aukera ematen duten beste arrazoi ba tzuk elkarrekin bizi dira.

Argi eta garbi arrazoi positiboak direnen artean daude osasunerako, hezkun tzarako eta 
gizarte-zerbi tzuetarako eskubidearen unibertsalizazioa; kontsumorako sarbidearen de-
mokratizazioa; eta emakumeek amatasunari, lan-merkatuan sar tzeari eta bizi tza publi-
koan parte har tzeari buruz erabaki tzeko duten eskubidea. Horrek guztiak oinorde tzan 
jasotako eta bidegabeko egiturak edo ohiturak gaindi tzea dakar.

Zalan tzan jar daitezkeen faktoreen artean, norberaren edo familiaren bizi-proiektu bati eki-
teko bizi tza- eta bizikide tza-eredu indibidualisten eta segurtasun- edo erosotasun-berme 
handiak eska tzen duten ereduen kultura-hedapena kokatu behar da.

Datu eta gogoeta mul tzo horrek eta dokumentu honetan azalduko diren gainerakoek age-
rian uzten dute arlo horrek epe labur, ertain eta luzera duen garran tzi estrategikoa. Azken 
batean, eman tzipa tzeko eta beren batez besteko adina aurrera tzeko estrategia bat egite-
ko eta gara tzeko beharra lehen mailako lehentasuna da, gazte bakoi tzaren bizi-proiektua-
ren, gizartearen gazte tzearen eta belaunaldien arteko kohesioaren ikuspegitik.

II. Konpromiso instituzionala

Eman tzipazio-adin aurrera tzeak duen garran tzi estrategiko eta zeharkakoak lehentasuna 
du Eusko Jaurlari tzaren politika publikoen aurreikuspen-tresnetan. Gazteriaren arloan, XII. 
Legegin tzaldiko Gobernu Programak bere legegin tzaldiko konpromisoen artean jaso tzen 
du gazteen eman tzipaziorako zeharkako estrategia defini tzea, bul tza tzea eta koordina tzea. 
Dokumentu honek konpromiso horri eran tzuten dio.

Era berean, enpleguari buruzko kapituluan eta eman tzipazioari dagokionez, Gazte En-
plegurako Talka Plan bat susta tzeko konpromisoa zehazten du. Ekimen hori Euskadiko 
Ekonomia eta Enplegua Susper tzeko Berpiztu Programaren barruan dago. Ildo beretik, 
2030erako Enpleguaren Euskal Estrategiak lehentasuna ematen dio gazteei kalitatezko 
enplegua lor tzen lagun tzeari, eta zahar tzeak enpleguan eta belaunaldi-erreleboan di-
tuen ondorioei eran tzuten die.

Etxebizi tzaren atalean, Gobernu Programak gazteek etxebizi tza eskura tzearekin lotutako 
konpromisoak defini tzen ditu. 2021-2023 aldirako Etxebizi tza Plan Zuzen tzailearen lehen 
arda tza Euskadin alokairu eskuragarria susta tzea da. Gaztelagun programaren aginduak, 
gazteen tzako etxebizi tzen alokairua arau tzen duenak, eta 2022ko apirilaren 26an onartu 
zenak, programan parte har dezaketen pertsonen kopurua, lagun tzak jaso tzeko denbora 
eta hauen zenbatekoak handi tzen ditu.

Bestalde, 2022ko martxoaren 10ean, Gazteen Legea onartu zen, hiru arda tz nagusirekin: 
gazteria-sistema eta -zerbi tzuak sendo tzea, gazteen parte-har tzea susta tzea eta eman-
tzipazio-prozesuak bultza tzea, batez ere adina aurrera tzeko helburuan arreta jarriz, 
2030eko hamarkadaren horizontean 28 urte izan daitezen. Legegin tzaldiaren hasieran 
hartutako konpromisoak bete tzeko ildo beretik, 2022ko ekainaren 21ean, Gobernu Kon-
tseiluak Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategia onartu zuen.
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Prozesu horren ondorio gisa, Politika Orokorraren Osoko Bilkuran, irailaren 22an, Lehen-
dakariak iragarri zuen Gazteria Zuzendari tza, ordura arte Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako Sailean zegoena, Lehendakari tzaren egiturari atxikita geratuko zela, Trantsi-
zio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkari tza Nagusiaren barruan. Arlo horrek bere gain 
hartu zuen, aldez aurretik, Erronka Demografikoaren Estrategia dinamiza tzeko eta koor-
dina tzeko zeregina.

Horrela, gazteriaren, eman tzipazioaren eta erronka demografikoaren politiketan sailen 
arteko eta erakundeen arteko koordinazioa sustatu nahi da, zeharkako ikuspegi batekin 
eta Nazio Batuen 2030 Agendarekin lerrokatuta. Azken batean, legegin tzaldi honetan 
eta, bereziki, azken urte honetan, eman tzipazioaren arazoan eragin zuzena duten erabaki 
garran tzitsuak hartu dira.

III. Estrategia hau egiteko jarraitutako prozesua

Estrategia hori egiteko abiapuntua 2021aren erdialdean koka tzen da, hainbat partaide tza- eta 
kontsulta-prozesu sustatuta gazteekin. Ondoren, martxoaren 10eko 2/2022 Legeak, Gazteriari 
buruzkoak, Estrategia horren edukiak zein esparrutan kokatu behar diren zehazten du.

Aldi berean, 2022ko lehen seihilekoan, Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategia 
burutzen ari zen Eusko Jaurlari tza. Maia tzaren 18an, Eusko Legebil tzarrak Erronka Demo-
grafikoari buruzko Osoko Bilkura Monografikoa egin zuen. Bertan onartutako 72 ebazpe-
nak Gobernu Kontseiluak ekainean behin betiko onartu zuen demografiari buruzko estra-
tegiaren azken dokumentuan sartu ziren.

Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategiaren lehentasunezko arda tzetako lehe-
na gazteen eman tzipazioan oinarri tzen da. Horrela, Gazteen Eman tzipazioa lagun tzeko 
2030 Euskal Estrategia Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategia gara tzeko tresna 
espezifikoa da.

Aurrekari horiekin, 2022. urtea trantsizio-aldi gisa eratu da, bai gazteria- eta eman tzipa-
zio-politikaren araugin tza- eta plangin tza-tresnak defini tzeari dagokionez, bai horiek 
sustatu beharko dituzten erakunde-egiturei dagokienez. Estrategia hori Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak hasi eta garatu zuen, eta Trantsizio Sozialaren eta 
2030 Agendaren Idazkari tza Nagusiak amaitu, sail horrekin koordinatuta.

Edukiak eraiki tzeari dagokionez, Estrategiaren oinarrian dagoen zati diagnostikoak ikuspe-
gi kualitatiboa –gazteekin egindako hiru partaide tza-prozesuren bidez garatua– eta kuanti-
tatiboa bil tzen ditu, Gazteen Euskal Behatokiak dituen datu-serie historikoen ustiapenetik 
abiatuta. Bereziki, Gazteen adierazleak 2021. Euskadiko Gazteen Panorama txostenetik.

Focus Group metodologiaren bidez garatutako partaide tza-prozesuak 2021eko uztailetik 
urrira bitartean egin ziren elkarteetatik kanpoko gazteekin, eta hiru gai jorratu zituzten: 
pandemiak eman tzipazioan duen eragina; eman tzipazioa eta bazterketa; eta talentua 
erakar tzea, atxiki tzea, i tzul tzea eta konekta tzea. 

Estrategia idazteko prozesuaren hasieran eta amaieran, dinamika horiek Euskadiko Gaz-
teriaren Kontseilua (EGK) erakundearekin kontraste zuzenak eginez osatu ziren. Ildo 
horretan, estrategia-proposamenak koherentzia du Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 
etxebizitzaren, enpleguaren eta emantzipazioaren arloetan egin duen lanarekin. Gaine-
ra, nazioarteko emantzipazio-politikei buruzko azterlan konparatua gehitu zen, Gazteen 
Euskal Behatokiaren web gunean eskuragarri dagoena.

Aipatutako mugarri eta erreferen tzia guztiak baliagarriak izan dira trakzio-jarduerak iden-
tifika tzeko edo baliozko tzeko, eta gazteen eman tzipazioa aurrera tzea lagundu nahi duen 
euskal Estrategia diseina tzeko.



8

GAZTEEN EMANTZIPAZIOA LAGUNTZEKO 2030 EUSKAL ESTRATEGIA

IV. Egitura, edukiak eta ibilbidea

Estrategia-proposamena bi dokumentutan aurkezten da: I. Analisi-esparrua eta II. Espa-
rru operatiboa. Bi dokumentu horietako lehenak Euskadiko gazteen eman tzipazioaren 
gaia azter tzeko oinarri gisa balio duten datuen eta erreferen tzien mul tzoa eskain tzen du. 
Lehenengo puntuan, diagnostikoa eta testuinguru soziala jorra tzen ditu. Ikuspegi kuan-
titatiboa, hurbilketa kualitatiboa eta zenbait ikaskun tza-erreferen tzia eskain tzen ditu na-
zioarteko ikuspegitik. Araudi- eta plangintza-erreferentziei buruzko puntu batekin osa-
tzen da, bai Euskadin, bai Estatuan eta Europan.

Bigarren dokumentua, liburuki honi dagokiona, ekin tzara bideratuta dago eta bi zatitan 
egituratuta dago: oinarriak eta jarduketa-plana. Diagnostikoaren ondorio nagusiak, es-
trategiaren prin tzipio orienta tzaileak, xedea, helburuak eta jomugak, irizpide gidaria eta 
aurrekontuaren faseak eta zenbatespena berrikusten dituzte oinarriek.

Bigarren zatian, bost arda tzetan egitura tzen den jarduera-plana deskriba tzen da: en-
plegua (eta enplegurako prestakuntza), etxebizi tza, errenta, kohesioa eta erresilien tzia. 
Arda tz horietako bakoi tzari bi trakzio-proiektu lo tzen zaizkio. Jarduera-planak, beraz, 
lehentasunezko bost arda tz eta hamar trakzio-proiektu ditu. Horrez gain, arda tz bakoi-
tzaren barruan beste ekimen ba tzuk ere aipa tzen dira, konektatuak edo osagarriak; guz-
tira, 26 jarduera.

Jarduera-plan horrek zeharkako arda tz gisa jaso tzen ditu, halaber, aurrekontu-kudeaketari, 
urteko jarraipen-memoriei eta adierazleen eta ebaluazioaren koadroei dagozkien atalak. 
Bigarren dokumentu hau Gazteen Eman tzipazioa lagun tzeko 2030 Euskal Estrategiaren 
Adierazleen taula jaso tzen duen eranskin batekin osa tzen da.

Estrategia hau 2022ko abenduaren 7an aurkezten zaio Gobernu Kontseiluari, hasierako 
proposamen gisa. Une horretatik aurrera, urtarrilaren 31ra arteko epea irekiko da herri-
tarren, erakundeen eta gazte-elkarteen sarearen ekarpenak jaso tzeko. Testuinguru ho-
rretan, Eusko Jaurlari tza Eusko Legebil tzarreko Gizarte Politika eta Gazteria Ba tzordean 
agertuko da edukia aurkezteko. Aurreikuspenen arabera, 2023ko martxoaren amaiera 
baino lehen onartuko da behin betiko.

Gazteen eman tzipazioa eta, zehazkiago, eman tzipa tzeko batez besteko adina aurrera tzea 
lotuta dago gazteen aukerekin, euskal gizartearen gazte tzearekin eta belaunaldi arteko eta 
belaunaldi barruko kohesioarekin. Herri-helburu bat da, eta lehen mailako lehentasuna. 
Adostasun zabalena bilatu behar da, gazteekin eta gazteriaren alde herri-itun bat era tzeko.



OINARRIAK

LEHEN ZATIA
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1. Diagnostikoaren ondorio nagusiak
Estatistikari dagokionez, eta eman tzipa tzeko batez besteko adina edo tasa kalkula tzeko, 
eman tzipatu tzat har tzen da jatorrizko familiaren etxean jada bizi ez den pertsona, alde 
batera u tzita lortu duen independen tzia ekonomikoaren maila eta i tzuli nahi duen ala ez. 
Eman tzipazio hori finkatu tzat joko da norberaren baliabideekin eta bi urte baino gehiago 
irauten duenean.

Eman tzipazio-prozesuen faktore erabakigarriak asko, askotarikoak eta konplexuak dira. 
Garran tzitsuenen artean, argi eta garbi nabarmen tzen dira lan-egoera, etxebizi tza esku-
ra tzeko zailtasuna edo errenta erabilgarria. Hala ere, aipa tzekoak dira eragin handia du-
ten beste faktore ba tzuk, hala nola generoa, klase soziala, dibertsitate fun tzionala, etnia, 
jatorria, sexu-orientazioa edo beste arrazoi ba tzuengatiko desberdintasuna edo diskrimi-
nazioa; eskuragarri dauden lagun tza instituzionalak, familiakoak edo sozialak; barnera-
tutako balio kulturalak; edo ezarritako gizarte-babeseko sistemak eta ongizate-ereduak; 
besteak beste.

Halaber, faktore pertsonalek, hezi tzaileek edo subjektiboek ere eragiten dute, hala nola 
pertsona bakoi tzaren itxaropenek, jomugek, asmoek edo balioek eta aurretiazko gaitasu-
nek eta ikaskun tzek. Ildo horretan, familia-ereduen eraginari eta autonomia-itxaropenei 
buruzko hainbat azterlanen ondorioak nabarmendu behar dira. Alde batetik, “orain presa 
gutxiago dago” familiaren etxetik atera tzeko, gurasoen eta seme-alaben arteko harrema-
nak malguagoak direlako, ez direlako hain autoritarioak eta gogobete tze-maila hobea es-
kain tzen dutelako. Bestalde, familiaren eta gizartearen kulturan eman tzipa tzeko gutxie-
neko baldin tzen gainean eraikitako eskakizun ekonomikoek areagotu eta a tzeratu egiten 
dute irteteko unea.

Generoak, gurasoen eta gazteen prestakun tzak ere eragiten dute. Emakumeak gizonak 
baino gazteago eman tzipa tzen dira, eta, batez ere, gehiago eman tzipa tzen dira. Gurasoek 
prestakun tza edo lanbide-kualifikazio txikiagoa duten etxekoen unitateetan, seme-ala-
bek presio handiagoa egiten dute etxea uzteko; eta, alderan tziz, ikasketak luza tzeko eta 
etxean egoteko joera handiagoa da gurasoek prestakun tza handiagoa dutenean. Uniber-
tsitateaz kanpoko pertsonen eman tzipazio-tasa ere handiagoa da.

Faktore objektiboen eta subjektiboen arabera, pertsonek askotariko eman tzipazio-ibilbideak 
eta -estrategiak jarrai tzen dituzte. Azterketa kuantitatibotik eta kualitatibotik ondorio ugari 
eta askotarikoak atera daitezke, baita Estrategia honen I. dokumentuan aztertutako nazioar-
teko esperien tzietatik ere. Puntu honek ez ditu guztiak hartu nahi, esparru operatiboa muga-
tzeko funtsezko tzat jo tzen dituenak azpimarratu baizik. Hiru nabarmen tzen dira:

1.1. Lehentasuna
Emantzipazioa sustatzea lehen mailako lehentasuna da, bai emantzipazioaren atzerape-
nak dakartzan ondorio sozial eta ekonomikoengatik, bai desoreka horrek egungo gazteen 
belaunaldietan eragiten duen belaunaldi barruko eta belaunaldien arteko ekitaterik eza 
zuzentzeko betebehar etikoagatik. 

1.2. Fokalizazioa
Errealitateari buruzko datuak eta egindako azterlanak kontuan hartuta, gazteen eman tzi-
pazioa susta tzeko ahaleginak 25 eta 34 urte bitarteko pertsonengan oinarritu behar dira, eta 
eman tzipazioa gerta tzen den batez besteko adina aurrera tzea izanik helburua, 25 eta 30 
urte bitarteko pertsonengan ardaztu beharko dira, eta, bereziki, eman tzipa tzen ez direnen 
edo eman tzipazioa finka tzen ez dutenen artean, haien errenta ez baita iristen horretarako.

1.3. Jarduera-arda tzak
Gazteen eman tzipazioa susta tzeko esku-har tzea bost eremu estrategikotan kon tzen-
tratu behar da:
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- Enplegua. Trebakuntza bultzatzea, enplegua susta tzea eta sor tzea, eta haren kalita-
tea hobe tzea.

- Etxebizi tza. Etxebizi tza eskura tzen lagun tzea, batez ere alokairuan.

- Errenta. Gazteen errenta erabilgarria hobe tzen lagun tzea.

- Kohesioa. Belaunaldi barruko kohesioa susta tzea kalteberatasun-egoeren aurrean.

- Erresilien tzia. Eman tzipaziorako eta haren baldin tzetarako eta ibilbideetarako eral-
daketa kulturala babestea, baita zailtasunaren aurreko ahaldun tzerako ere.

2. Prin tzipio gidariak
Gazteriaren Euskal Legeak zeharkako eta sektoreko gazte-politikak nahiz gazteen eman-
tzipaziorako politika espezifikoa antola tzen eta bul tza tzen ditu. Gazte-politika integrala-
ren barruan sar tzen dira gazteen autonomia, eman tzipazioa eta gizartera tzea ahalbide-
tzeko neurriak, bai eta gaztetasunaren sustapena ere, haien partaide tzarekin eta sailen 
nahiz gazte-sistemaren edo -sarearen jardunaren bitartez.

Legearen hiru helburu nagusietako bat, hain zuzen ere, eman tzipazio-politika espezifiko 
bat bul tza tzea da, gazteen eman tzipazio-tasa handi tzeko, batez ere adin handieneko tar-
teetan, eta jatorrizko etxetik beren bizikide tza-unitatea osa tzeko atera tzen diren batez 
besteko adina murrizteko.

Gazteen eman tzipazioa gazteak gizartean erabat integra tzea lor tzera bideratuta dago, 
aukera-berdintasunean, beren bizi-proiektua –pertsonala eta familiarra– modu autono-
moan eraiki tzeko eta beren eskubide guztiak balia tzeko aukera izan dezaten, berezi-
ki kalteberatasun handieneko egoerei aurre egiten dietenengan, aukera-berdintasu-
na ahalbide tzeko, belaunaldien barruan eta belaunaldien artean, eta gizarte-kohesioa 
ahalbide tzeko.

Eman tzipazio-estrategiak lagun tza ani tzak eta aukera-berdintasuna susta tzera bideratu-
takoak defini tzen eta heda tzen lagundu behar du. Beraz, gazteen eman tzipazio-profilen, 
-egoeren, -ibilbideen eta -estrategien aniztasunera egokituta egon behar dute. Esparru 
orokor horren barruan, estrategia honen prin tzipio gidariak honako hauek dira:

2.1. Gazteen eman tzipazio-prozesuaren zentraltasuna
Gazteek beren bizi-proiektua gauza tzeko dituzten zailtasunak gizarte-defizitaren adie-
razle oso garran tzitsua dira. Eman tzipaziorako aldeko baldin tzak susta tzea, aukerarik 
ezak eragindako a tzerapenik gabe, estrategia honen arda tz nagusia da gazte-politiken 
esparruan.

2.2. Genero-berdintasunaren ikuspegia
Estrategia eta jarduketa guztiak genero-ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala dute oina-
rri. Helburua da pertsona guztiek beren eman tzipazio-prozesuei aukera-berdintasunean 
aurre egin ahal izateko baldin tzak bul tza tzea, generoa edo edozein diskriminazio-faktore 
alde batera u tzita.

2.3. Aniztasuna aitor tzea eta errespetuaren eta diskriminaziorik ezaren prin tzi-
pioa
Estrategiaren abiapuntua familia-egiturak, bizi tza pertsonalaren edo profesionalaren ibil-
bideak eta bizi-autonomiaren proiektuak murgilduta dauden aldaketa-prozesu sakona 
aitor tzea da. Testuinguru horretan, bere egiten du aukera-aniztasunarekiko errespetua-
ren eta diskriminaziorik ezaren prin tzipioa.
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2.4. Belaunaldien arteko erantzunkidetasuna eta elkartasuna
Estrategia horren jardunek antolaketa sozial eran tzukide eta solidario bateran tz aurrera 
egiteko beharra bil tzen dute, belaunaldien arteko ikuspegitik. Ikuspegi horrek esan nahi 
du estrategian sartu behar dela sektore eta belaunaldi arteko herri-ituna susta tzeko pro-
posamena, modu kolektiboan bere gain hartuko dituena eman tzipazio-adina aurrera tze-
ko helburuaren garran tzia eta helburu hori lor tzeko eran tzun-arda tzak.

2.5. Jasangarritasuna eta integraltasuna
Estrategia horren hedapena, lehenik eta behin, jasangarritasun-prin tzipioak gida tzen du. 
Haren helburuek eta ekimenek epe labur, ertain eta luzerako bideragarritasun-horizon-
te errealista izan behar dute. Bigarrenik, bere jarduera-planaren osotasuna bila tzen du: 
Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategiaren lehentasunezko arda tzetako baten 
garapen espezifiko gisa era tzen da; eta bul tza tzen dituen eraldaketa-prozesuak bat datoz 
Nazio Batuen 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuekin.

3. Misioa, helburuak eta jomugak
3.1. Misioa
Laburbilduta, estrategia horren helburua da batez besteko adina heztea eta eman tzipa-
zio-tasak handi tzea, jatorrizko etxetik irteteko prozesuak sostengatuz, bizkortuz eta hauei 
eusten lagunduz.

3.2. Helburuak
Estrategia hori ebalua tzeko, hiru helburu nabarmen tzen dira:

· 18 eta 34 urte arteko pertsonen eman tzipazio-adina 29 urte inguruan koka tzea 
2025ean, eta 28 urte artean, 2030eko hamarkadan.

· Gazteen eman tzipazio-tasak handi tzea, pixkanaka % 50 eta % 75 inguruan kokatuz 
25-29 eta 30-34 adin tarteetan.

· Helburu horri lagun tzeko politikak emai tza onenak dituzten herrialdeen mailan 
koka tzea.

3.3. Jomugak
Lehenengo etapan, 2030 Estrategia honi dagokiona, asmoa da 25-29 eta 30-34 urte bi-
tarteko pertsonek, batez ere lan-esperien tzia dutenean eta/edo eman tzipazio-prozesuari 
ekin diotenean:

· enplegurako sarbidea eta diru-sarrerak hobe tzea. Ebaluazioaren ondorioetarako, 
2010eko batez besteko soldata berreskura tzea eta hilean 600 euro baino gehiago di-
tuztenen tasa handi tzea dakar;

· etxebizi tza eskura tzeko gaitasuna hobe tzea, bai parke publikoan, bai merkatu priba-
tuan eta, bereziki, alokairu-erregimenean;

· jatorrizko etxetik irteteko prestazioak, lagun tzak eta/edo maileguak eskura tzea, eta 
era askotako diru-sarreren eta bizi tza-proiektu autonomo bati eusteko behar den 
gastuaren arteko ratioa hobe tzea;

· zaurgarritasun-egoeran dauden gazteek, bereziki, ekin tza positiboko neurriak har tzea;

· eman tzipazio-ibilbideetarako informazio eta orientazio pertsonalizatua izatea.
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4. Jarduketa-planaren irizpide gidaria eta egitura
4.1. Irizpide gidaria
Estrategia honen irizpide nagusia da dagoeneko aktibo dagoenaren edo aurreikusita da-
goenaren onena jarduera berri tzaile berriekin ba tzea. Horrek esan nahi du eman tzipa-
zio-politika espezifiko bat antolatu eta bul tzatu behar dela, neurri eta jarduera berriekin 
batera ezarritako politikak integratu, trinkotu eta optimizatuko dituena, helburu eta es-
ku-har tze ildoen esparru berean eta zen tzu-unitate beraren barruan.

Ez da, beraz, mihise zuri baten gainean diseina tzen den estrategia bat. Ez da hutsetik 
hasten, eta ez du gutxiesten egin den, egiten ari den edo egitea aurreikusita dagoen guz-
tiaren balioa. Lehendik zeuden politika publikoen eta politika berrien eraginkortasuna 
eta efikazia jarduera-sistema sinergiko batean bil tzen ditu. Sistema horren helburua da 
joera-aldaketa bat lor tzea, tasari eta eman tzipa tzeko batez besteko adinari dagokienez.

4.2. Jarduera-planaren egitura
Puntu honetara arte azaldutakoan oinarrituta, jarduketa-planak hamar trakzio-proiektu 
eta horiei lotutako edo osagarriak diren 26 jarduketa ditu. Hori guztia bost eremu haue-
tan txerta tzen eta egitura tzen da:

· 1. Enplegua (eta enplegurako prestakun tza).

· 2. Etxebizi tza.

· 3. Errenta.

· 4. Kohesioa.

· 5. Erresilien tzia.

5. Faseak eta aurrekontuaren zenbatespena
5.1. Faseak
Estrategia horren etapen programazioa Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrate-
gian ezarritakoarekin lo tzen da. Horrela, hiru etapa aurreikusten dira:

 ·Prestakun tza. 2022ko ekainetik 2023ko martxora: Estrategia egin eta onar tzea, eta 
Gazteekin eta gazteen aldeko Itunaren proposamena presta tzea.

· Abian jar tzea. 2023ko martxotik 2025eko amaierara: Estrategiaren lehen fasea presta-
tzea, gara tzea eta ebalua tzea.

· Sendo tzea. 2026tik 2030era: Estrategia heda tzea eta finka tzea, eta haren aldizkako 
ebaluazioa.

5.2. Aurrekontuaren zenbatespena
Prozeduraren ikuspegitik, estrategia hori onar tzeak ez du oraindik lotesten haren az-
ken eduki ekonomikoaren definizioa. Jarduera bakoi tzaren ardura duen sail bakoi tzak 
garatu, zehaztu eta islatu beharko du, prozedura egokien bidez, kasu bakoi tzean au-
rrekontuan.

Hala eta guztiz ere, Estrategia honen proiektu eragile bakoi tzak koadro operatibo bat du, 
honako hauek identifika tzen dituena: zein den “arlo arduraduna”, zein den “abian jar tzeko 
egutegia” eta zein den “aurrekontuaren zenbatespena”.

Elkarri lotutako “jarduketen eta/edo jarduera osagarrien ataletako ekimenak” dagoeneko 
abian diren edo aurreikusita dauden proiektuei dagozkie, eta proiektu horien isla dago-
kion arloaren edo sailaren aurrekontuan jaso tzen da. Jarduera horietako ba tzuek, beren 
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izaeragatik, ez dute aurrekontu-eragin gehigarririk, eta, azkenik, beste kasu ba tzuetan, au-
rrekontuan isla tzea lehen fasean aurreikusitako txosten-, diseinu- edo zehaztapen-tresnak 
buru tzearen mende dago.

Ondorioz, jarduera bakoi tzaren eduki ekonomikoak, hala badagokio eta abian jarri aurre-
tik, dagokion aurrekontu-kontsignazioa eta tresna juridiko egokia beharko ditu.



JARDUERA-PLANA

BIGARREN ZATIA
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1. arda tza. Enplegua
(eta enplegurako prestakun tza)

•I. trakzio-proiektua.
Gazte Enplegurako Talka Plana (Berpiztu Programa): 13.500 lanpostu 
sor tzea 2023-2024 aldian
Gazte Enplegurako Talka Plana Enpleguaren 2030 Euskal Estrategian eta Eusko Jaurlari-
tzaren Enpleguaren Plan Estrategikoan jasota dago, bai eta Berpiztu programan ere (Eus-
kadiko Ekonomia eta Enplegua Susper tzeko Programa). Erronka Demografikorako 2030 
Euskal Estrategiaren 8. jarduketan ere aurreikusitako ekimena da.

Elkarri lotutako sei programa hauen garapena har tzen du: (1) Enplegurako lanbide-hezi-
keta eta unibertsitate-prestakun tza duala; (2) Hezkun tza-mundutik lan-mundura igaro-
tzeko programak; (3) Gazteen enplegurako prestakun tza-bekak; (4) Gazteen lanera tzeko 
prestakun tza; (5) Gazteen enplegurako programak (Lehen Aukera, Txanda Kontratua, Gaz-
teen I tzulera eta Gazteak lanera tzeko ekin tza berri tzaileak); eta (6) Gazteen ekin tzaile tza.

2023-2024 aldian berariaz gazteei zuzendutako programa horietan 82 milioi euroko in-
bertsioa egingo da. Enplegua sustatzeari dagokionez, helburua da 2024an 13.500 lanpos-
tu sortzea gazteentzat, eta horiei 13.800 gehitu behar zaizkie, enplegu-programa oroko-
rrek gazteen enpleguan izan duten eraginaren ondorioz.

Talka-plan honetako jarduerak gazteen prestakun tza eta enplegua susta tzera bideratuta 
daude. Enplegua eta kalitatezko enplegua lor tzea ezinbesteko baldin tza da jatorrizko fa-
milia-etxetik irteteko eta irteera hori finka tzeko.

Lan-merkatuaren beharretara egokitutako prestakun tzak eta prestakun tza dualaren ere-
duan sakon tzeak, gazte emigratuen i tzulera errazteko ekin tzek edo txanda-kontratuek 
berehalako eragina izan dezakete enplegu egokituaren, kualifikatuaren eta kalitatezkoa-
ren tasetan, eman tzipazioan eta balan tze demografikoan.

Ondorio bera izan dezake gazteen ekin tzaile tzak hazten ari diren eta balio erantsia duten 
sektoreetan, eta horrek, gainera, ekimenaren, autonomiaren eta erresilien tziaren kultura 
susta tzen du, bai eta beste neurri berri tzaile ba tzuk ere, enplegua dutenengan eta enple-
gua hobetu nahi dutenengan zentratuak.

Arlo arduraduna ·Lan eta Enplegu Saila.
·Hezkuntza Saila.

Martxan jar tzeko egutegia ·2023an eta 2024an.

2023 eta 2024rako 
aurrekontu-zenbatespena ·82,5 milioi euro.
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•II. trakzio-proiektua. 
Gazteen enpleguaren aldeko akordioa bul tza tzea Elkarrizketa Sozialaren 
Mahaian
Elkarrizketa Mahaian 2023rako Lan Planean gazte-enpleguaren kalitatearekin lotutako 
jarduera bat edo batzuk sartzeko proposamena.

Lanak ondorengo hiru krisiek gazteen enpleguan izan duten eraginari buruzko diagnos-
tiko batean oinarritu beharko da, emantzipazio-prozesuekin duten harremanean, bai eta 
lanbide-heziketako ikasketarik edo unibertsitate-ikasketarik gabeko gazteengan, emaku-
me gazteengan, gazte migratzaileengan eta desgaitasuna duten gazteengan izan duen 
eragin berezian ere, genero-ikuspegia eta intersekzionala hartuta.

Gainera, talentu gaztea atxikitzeko eta erakartzeko neurriak hartu behar ditu, aurre egin 
behar diogun erronka demografikoari aurre egin ahal izateko.

Jarduera hori Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren 2023ko lan-planean gizarte-eragileekin 
adosten den moduan sartuko da.

Arlo arduraduna ·Lan eta Enplegu Saila.

Martxan jar tzeko egutegia ·2023an zehar.

Aurrekontuaren zenbatespena ·Aurrekontu-eraginik gabe.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak 
enplegu arloan

· 1. jarduketa. Belaunaldi-erreleboko zikloa kudea tzen lagun tzeko programa

Hiru sektoreei (publikoa, pribatua eta soziala) eta mota guztietako enpresei zuzen-
dua, belaunaldi-erreleboa susta tzeko eta bul tza tzeko, besteak beste, Lan Mentoring, 
ETEetan belaunaldi-erreleboari hel tzeko Lanbideren eta Innobasqueren ekimen pilo-
tua bezalakoaren bidez.

· 2. jarduketa. Lan-orientazioko eta enplegua hobe tzeko prestakun tzako programa

Lan-esperientzia edo lehen enplegua duten 25 eta 34 urte bitarteko pertsonei zuzen-
dua. Programa Lanbideren bitartez diseinatu, gauzatu eta ebaluatuko da gizarte era-
gileekin hitz eginez, eta hedatzen ari diren eta eskulana kualifikatua behar duten sek-
toreetako merkatu-segmentuei erantzungo die.

· 3. jarduketa. Enplegurako pizgarriei buruzko 2001eko otsailaren 14ko AGINDUA 
alda tzea

Helburua da soldaten eta beste errenta ba tzuen arteko konbinazioa hobe tzea, 
hala nola DSBE edo Bizi tzeko Gutxieneko Diru-sarrera, gizartera tzea eta eman-
tzipazioa bul tza tzeko. Jarduera honek gazteengan duen eragina 3. ekimenaren 
garapenari lotuta dago.
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2. arda tza. Etxebizi tza
•III. trakzio-proiektua.
Eman tzipazioa Etxebizi tzaren aldeko Itun Sozialean sar tzea, 
etxebizi tza-sustapen publikoetan gazteen tzako kupoa handi tzea eta 
jarduera berri tzaileak bul tza tzea
Gazteen eman tzipazioa susta tzeko helburua Etxebizi tzaren aldeko Itun Sozialean sar-
tzea, bereziki alokairuari eta 25-29 urteko tarteari dagokienez, baita belaunaldien arteko 
ikuspegia ere.

Etxebizi tzen sustapen publiko guztietan 36 urtetik beherako pertsonen tzako etxebizi tzen 
kupoaren gehieneko ehunekoa aplikatuko da, % 40.

Horrez gain, gazteei zuzendutako jarduera berri tzaileen mul tzo hau bul tzatuko da, bere-
ziki belaunaldien arteko programetan edo programa irekietan:

· Gazteen tzako Zuzkidura-Bizitokien kopurua handi tzea. Egoi tza-modalitate horrek 
neurri txikiko bizitoki-irtenbideak eskura tzeko aukera ematen du, gehienez ere bost 
urteko epean.

· Gazteen eta belaunaldien arteko cohousinga eta colivinga bul tza tzea, etxebizi tza-koo-
peratiben sustapena eta bitartekari tza barne, GAZetik, EGKrekin lankide tzan, ekimen 
mul tzo hori susta tzeko interesa duten alderdiak harremanetan jarriz.

· Hiri-etxezain tza susta tzea (errenta bidezko birgai tzea).

· Erabilera-lagapena etxebizi tza eskura tzeko modu berri tzaile gisa, alokairuaz eta eros-
ketaz bestelakoa, erakunde titularrari (kooperatiba) inbertsioaren amortizazioa eta 
manten tzea estal tzen dituen hileko kanon bat ordainduz, eta hirugarrenei transferitu 
dakiekeena.

Arlo arduraduna ·Lurralde Plangin tza, Etxebizi tza eta Garraio Saila.

Martxan jar tzeko egutegia ·Lehen etapa: 2023an eta 2024an.

Aurrekontuaren zenbatespena ·Proiektu berri tzaileak defini tzean sartuko da.

•IV. trakzio-proiektua.
Gaztelagun Programa urtero egunera tzea eta sar tzeko baldin tzak 
hobe tzea 
Urtero, alokairu-kontratu baten titular diren 18 eta 35 urte bitarteko pertsonei zuzenduta-
ko Gaztelagun Programako lagun tzak emateko irizpideak eguneratuko dira, zenbatekoa 
barne. 2023an, gehieneko zenbatekoa 300 eurora igoko da.

Neurri horiek beste hobekun tza ba tzuekin osatuko dira, hala nola hiriburuetan, 10.000 
biztanletik gorako udalerrietan eta gainerako udalerrietan diruz lagundu daitekeen 
gehieneko errenta handi tzea. Programa alokairuko eskariaren eta eskain tzaren bilakae-
ra konbinatura egokituko da, eta, horrela, bilakaera hori handi tzen bada, programa azkar 
egokituko da, ahalik eta gazte gehien benetan sar daitezen.
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Arlo arduraduna ·Lurralde Plangin tza, Etxebizi tza eta Garraio Saila.

Martxan jar tzeko egutegia ·Urtero.

Aurrekontuaren zenbatespena ·Egunera tze bakoi tzaren arabera, urteko 
aurrekontuan sartuko dira.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak 
etxebizi tza arloan
Euskadiko etxebizi tza-merkatuaren ezaugarriek (alokairuko etxebizi tzen % 12 soilik, Esta-
tukoa baino 5 puntu gutxiago) eman tzipazioa zail tzen dute. Joera horri buelta emateko, 
estrategia iraunkor bat behar da.

2021-2023 aldirako Etxebizi tza Plan Zuzen tzailearen 1. arda tzaren garapenak, hain zuzen 
ere, estrategia bat osa tzen du, etxebizi tzaren merkatua epe ertain-luzera eralda tzeko, alo-
kairu babestua, ekimen publikokoa zein pribatukoa, susta tzearen aldeko apustua indar-
tuz, datozen 15 urteetan etxebizi tza babestuaren parkea bikoizteko helburuarekin.

1. arda tza hiru estrategiatan heda tzen da: a) babes publikoko etxebizi tzen parkea han-
di tzea, ekimen publikoan alokairuaren aldeko apustu esklusiboa eginez; b) etxebizi tza 
eskuragarria izatea berma tzeko baliabideen eta prestazioen sistema gara tzea; c) jenderik 
gabeko etxebizi tzak mobiliza tzea Bizigune programaren eta 149/2021 Dekretuaren bidez.

Hiru estrategia horiek hainbat ekin tza bil tzen dituzte honako helburu hauekin: a) alokai-
ruko etxebizi tza sozialaren sustapen publikoa eta pribatua bul tza tzea, Plangin tza, Etxebi-
zi tza eta Garraio Sailak zuzenean susta tzen dituen etxebizi tza guztiak alokairu-erregime-
nean izan daitezen; b) alokairurako prestazioen eta lagun tzen sistema berrantola tzea eta 
gara tzea; c) jenderik gabeko etxebizi tzak mobiliza tzea, Bizigune eta 149/2021 Dekretua 
bezalako programa arrakastatsuen bidez.

Puntu honetan, aipatutako proiektu traktoreez gain, honako jarduketa hauek nabarmen-
tzen dira:

· 4. jarduketa. Etxebizi tza hutsak mobiliza tzea

Jenderik gabeko etxebizi tzei eta etxebizi tzaren fun tzio soziala bete tzeko neurriei bu-
ruzko ekainaren 8ko 149/2021 Dekretuaren bidez. Dekretu honen bidez, jenderik ga-
beko etxebizi tza deklara tzeko prozedura bat, haien erregistroa eta kanon bat ezar-
tzen dira, bai eta haien okupazioa bizitoki-erabilerarako mobiliza tzeko zenbait neurri 
ere, bereziki alokairua susta tzekoak.

· 5. jarduketa. Bizigune programaren kanona handi tzea

Helburua da partikularren, pertsona fisikoen eta juridikoen etxebizitzak eskura jar-
tzea erraztea; eta, horrekin batera, jabeei kanona eguneratzea, alokairu librearen mer-
katuaren bilakaeraren arabera.

· 6. jarduketa. Alokairu eskuragarriaren agindua gara tzea

Horrela, merkatu pribatuak 19.000 eta 30.000 euro bitarteko errentak dituzten per-
tsonei –ez soilik gazteei– alternatibak eskainiko dizkie.

· 7. jarduketa. Alokairua susta tzeko agindua gara tzea

I tzuli beharrik gabeko cohousing ekimenen finan tzaketa barne.
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· 8. jarduketa. Hirugarren sektoreko jarduera profesionalak ahalbide tzen dituzten etxe-
bizi tza produktiboak susta tzea

Bizi eta lan egin daitekeen etxebizitzen eredu berritzaileak bultzatzea, pandemiak 
agerian utzi duen beharra. 

· 9. jarduketa. Etxebizi tzen tipologia dibertsifika tzea (downsizing) sustapen pu-
blikoetan

Etxebizi tzen tamaina eskariaren eta gizarte-premiaren bilakaerara egoki tzea, biko-
teen tzako edo pertsona bakarraren tzako alternatibak kontuan hartuta.
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3. arda tza. Errenta
•V. trakzio-proiektua.
25 eta 29 urte bitarteko gazteen eman tzipaziorako lagun tza 
ekonomikoen programa sor tzeko azterlana
Beharrezkoa da enpleguko eta etxebizi tzako politika iraunkorrak eman tzipaziorako la-
gun tza ekonomikoekin osa tzeko aukera kontuan har tzea, gazteek autonomia-prozesuak 
eraiki ahal izan di tzaten. Hori dela eta, lagun tza ekonomikoen programa bat abiaraztea 
plantea tzen da, gazteak eman tzipa tzeko erabakia aurrera tzen lagun tzeko. Une honetan, 
eta hasierako proposamenaren lehen fase honetan, neurri hori azter tzen ari dira. Balora-
zio hori egiteko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

· Laguntza 25 eta 29 urte bitarteko gazteei emango zaie, baldin eta aldez aurretik errol-
datuta badaude eta emantzipazio-prozesua hasi badute.

· Gehieneko iraupena denboran mugatua izango da, eta gutxieneko errenta duten eta 
gehieneko errenta gainditzen ez duten gazteentzat izango da.

· Laguntza hori bateraezina izango da DSBE eta GGG bezalako prestazioekin, eta beste 
laguntza batzuekiko bateragarritasun-esparrua zehaztuko du, hala nola EPOarekiko, 
EPEarekiko edo Gaztelagun programarekiko.

· Bikotekidearekin edo beste pertsona ba tzuekin bizi diren gazteen kasuan, bereiz le-
gokiekeen zenbatekoa murriztuko li tzateke.

Aipatutako irizpideen esparruan, lagun tza-programa honen poten tzialtasuna, zenbate-
koa, iraunkortasuna, ezaugarriak eta kudeaketa-eredua aztertzen ari da. Estrategia hori 
behin betiko onartzen den unean islatuko dira ondorioak.

Arlo arduraduna ·Gazteria Zuzendari tza.

Martxan jar tzeko egutegia ·Azterketa 2023ko lehen hiruhilekoan egingo da. 
Hala badagokio, 2024an abiaraziko li tzateke.

Aurrekontu-zenbatespena ·Aurretiazko azterketaren zain.

•VI. trakzio-proiektua. 
Ekin tzaile tza-, prestakun tza- edo etxebizi tza-proiektuetarako 
mailegu-programaren garatzea
Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategian (2. jarduketa) aurreikusitakoaren ara-
bera, 2024tik aurrera interesik gabeko mailegu-programa bat sor tzea, epe luzera i tzul tze-
ko aukerarekin, 25-34 urteko gazteen tzako ekin tzaile tza-, prestakun tza- eta/edo etxebizi-
tza-proiektuetarako.

Exekuzioaren lehen hiru urteetan, programa irekita egongo da aurreikusitako aurrekon-
tua agortu arte, haren eragina ebalua tzeko eta aurrekontu-aurreikuspena lortutako eran-
tzunaren arabera urtero doi tzeko. 2023an zehar, azterketa bat egingo da programari eu-
tsiko li tzaiokeen adinari, kuantifikazioari eta arau tzeko irizpideei buruz.

Arlo arduraduna ·Gazteria Zuzendari tza.

Martxan jar tzeko egutegia ·2023an zehar.

Aurrekontu-zenbatespena ·Aurretiazko azterketaren zain.
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•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak 
errenta arloan
Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategian aurreikusitakoaren arabera, eremu ho-
rretan honako jarduera hauek sar tzen dira:

· 10. jarduketa. Ardurapeko seme-alaba bakoi tzeko zuzeneko lagun tzak handi tzea 
(Erronka Demografikorako Estrategiaren 1. jarduketa)

Ardurapeko seme-alaba bakoi tzeko hilean 200 euroko lagun tza zuzena ematea, hiru 
urtera arte. Lagun tza hori bateragarria izango da 4 eta 7 urte bitarteko familia uga-
rien tzako egungo prestazioekin, egungo zerga-kenkariekin eta DSBEren seme-ala-
bengatiko lagun tzekin. Neurri hori bat dator UNICEFek sustatutako “Lehenengo 1.000 
egunetako Programekin”. Horien irizpidearen arabera, herri-administrazioek lehen 
1.000 egun horietan egin behar dituzte inbertsioak, haurren bizi tzako lehen hiru ur-
teek etorkizunerako duten garran tziagatik.

· 11. jarduketa. 0-2 urteko etaparen doakotasuna, Haurreskolak Par tzuergoaren bidez 
(3. jarduketa)

Haur-eskoletako 0-2 urteko etapan doakotasuna berma tzea, Haurreskolak Par tzuergoa 
indartuz. Ekimen hau kon tziliazioa, hezkun tzaren unibertsaltasuna eta aukera-berdin-
tasuna susta tzeko neurrien mul tzoa sendo tzera bideratuta dago.

· 12. jarduketa. Ikuspegi demografikoaren arau-zeharkakotasuna (4. jarduketa)

Xedapen orokorrak egiteko prozedura ezar tzen duen araudia alda tzea, legeak, arauak, 
estrategiak, sektoreko jarduera-planak edo inbertsio-programak egitean demografia-
ren ikuspegia kontuan har dadin, familiaren ikuspegia barne. (8/2003 Legea, aben-
duaren 22koa. Xedapen orokorrak egiteko prozedura).

· 13. jarduketa. Garraioa erabil tzeko tarifak egoki tzea (13. jarduketa)

Gazteen tzako garraio publikoaren prezioak berrikustea eta tarifak alda tzea; zehazki, lu-
rralde guztietan batera tzea Gazteriaren Legearen arabera gazte tzat jo tzen den adin-tar-
teari dagozkion tarifak.
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4. arda tza. Kohesioa
•VII. trakzio-proiektua. 
Trapezistak programa gara tzea, 25 urtera arteko familia-lagun tzako 
sarerik gabeko gazteei lagun tzeko
Trapezistak programa gara tzea, 18 eta 25 urte bitarteko gazteen tzat. Ostaturako, mantenura-
ko, gizarte-lagun tzarako, gizarte- eta hezkun tza-arloko esku-har tzerako eta prestakun tza- eta 
lan-arloko esku-har tzerako prestazioak eskain tzen ditu, hiru bizikide tza-eredu kontuan har-
tuta: anaia/arreba nagusiarekin, ikasle edo langile gazteekin, eta belaunaldiartekoa. Hori guz-
tia helduarora igaro tzeko prozesuetan lagun tzeko. Programa horrek Euskarri Estrategiaren 1. 
lehentasuna gara tzen du, kalteberatasun-egoeran dauden adingabeak eta gazteak gizartera-
tzeko eta lanera tzeko erakundearteko erreferen tzia-esparrua.

Irauli izeneko programaren lehen faseak ostatu-baliabide kolektiboak eta gizarte-lagun-
tzako, gizarte- eta hezkun tza-arloko esku-har tzeko eta prestakun tzako prestazioak es-
kain tzen dizkie Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren babes-saretik (adin-nagusitasune-
tik 18 hilabetera eman tzipazio-baliabide hedagarriak dituen sarea) irtendako edo, adinez 
nagusiak izanik, kalean dauden gazteei. 

Programa bateragarria da gizartera tzeko lagun tzak eta diru-sarrerak berma tzeko eta gizarte-
ra tzeko sistemako (DSBE/EPO) prestazioak eskura tzearekin, bai eta GLLak eskura tzearekin ere. 
Horrela, parte-har tzaileek ostatu- eta mantenu-gastuak ordain tzen lagunduko dieten lagun tza 
eta prestazio horiek jaso tzeko eskubidea baliatu ahal izango dute. 

Trapezistak eta Irauliren ardura 
duen arloa

·Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Saila.

Martxan jar tzeko egutegia ·Aldi osoan zehar.

Trapezistak eta Irauliren 
aurrekontu-zenbatespena ·4.000.000 euro, 2023an.

•VIII. trakzio-proiektua. 
Zaurgarritasun-egoeran dauden gazteei (18 urtetik gorakoei) lagun tzeko 
neurriak gara tzea
Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta eskura tzeko adina murriztea. Gizartera tzeko eta Diru 
Sarrerak Berma tzeko Euskal Sistemaren (DSBEES) lege-proiektuaren tramitazioaren tes-
tuinguruan, Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta (DSBE) eskura tzeko gutxieneko adina mu-
rriztea, gaur egun 23 urteko adinetik 18 urteko adinera. Aitorpen horrek ahalbidetzen du, 
emantzipazio-errenta bat izan gabe, norberaren bizitza-proiektu bati ekiten dioten gaz-
teek familia-etxera itzuli beharrik ez izatea eta hasitako prozesuarekin jarraitu ahal izatea.

Murrizketa hori honako hauei aplikatuko zaie: baliabide ekonomiko nahikorik ez dute-
nei; eskaera egin baino gutxienez urtebete lehenagotik modu independentean bizi dire-
nei, eskaera egin aurreko urtean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-zerbitzuen 
edo enpleguaren aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa inskribatuta daudenei, enplegagarri-
tasuna hobetzeko jarduerak eta prestakuntza-ekintzak eskola-karga betez egin dituzte-
nei, gaitasun- eta trebetasun-ebaluazioak egin dituztenei eta enplegu-eskaintza egokiak 
onartu dituztenei, eta langabeen kasuan, enplegu-legerian aurreikusitako baldintzetan. 
Baita Gizarte Segurantzaren Sistema osatzen duten araubideetako edozeinetan azken bi 
urteetan gutxienez 240 egunez alta emanda egon denean ere. 
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Aurreikuspen horrek aukera emango die kalteberatasun-egoeran dauden pertsona heldu 
gazteei DSBEa benetan eskura tzeko, adinagatiko diskriminazio-egoerak saihestuz eta gi-
zartera tzeko eta eman tzipa tzeko prozesuetan gazte kalteberenek izaten dituzten zailta-
sun ba tzuk murriztuz.

DSBEaz ardura tzen den arloa ·Lan eta Enplegu Saila.

Martxan jar tzeko egutegia ·Aldi osoan zehar.

Diru-sarrerak berma tzeko errenta 
eskura tzeko adin-murrizketaren 

zenbatespena
·1.000.000 euro.

GLL programaren zenbatespena ·Aurrekontu orokorren proiektuan sartuta dago.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak 
kohesio arloan
Euskarri Estrategian jasotako trakzio-proiektuek eta honako jarduketa hauek neurrien –
araudizkoak eta operatiboak– mul tzo bat osa tzen dute, kalteberatasun-egoeran dauden 
adingabe eta gazteen gizartera tzea eta lanera tzea bul tza tzeko, arreta berezia jarriz fami-
lia-lagun tzako sarerik ez dutenei, migra tzaileak zein bertakoak izan, babes-saretik irten-
dakoak edo ez.

· 14. jarduketa. Berrikun tza etxe-, tutore tza- edo mentore tza-ereduetan

Familia-erreferenterik gabeko adingabeei eta tutore tzapean egondako gazteei la-
gun tzeko prozesuetan hobekun tzak eta berrikun tzak azter tzea, besteak beste, etxe-
ko ereduen dibertsifikazioan, tutore tza instituzionalean edo mentore tza-prozesuen 
garapenean.

· 15. jarduketa. Tokiko hizkun tzak ikastea

Tokiko hizkun tzak ikasteko prozesuak eta denborak hobe tzea, oinarrizko prestakun-
tzako programekin batera, bereziki ibilbide profesional edo akademikorik gabeko mi-
gra tzaile gazteen tzat.

· 16. jarduketa. Lan-esperien tzia egiazta tzea

Beren herrialdean ibilbide profesional edo akademiko garatua duten gazte migra tzai-
leen gaikun tza egiazta tzeko mekanismo arinak ezar tzea, baita praktika profesionale-
rako kontratuak egiteko ere.

· 17. jarduketa. Prestakun tza-prozesu egokituak

Prestakun tza-prozesu erabilgarriak eta tutore tzapeko pertsonen eta tutore tzapean 
egondako gazteen errealitatera egokitutakoak antola tzea, ziurtagiri akademiko aitor-
tuarekin amai tzeko.

· 18. jarduketa. Lan-baimenik gabeko pertsonak gizartera tzea eta lanera tzea

Euskadin bizi diren eta lan-baimenik ez duten pertsonak gizartera tzeko eta lanera-
tzeko ibilbideak gara tzea.

· 19. jarduera. Erakundeen arteko eran tzukidetasuna

Gobernan tza eran tzunkidea gauza tzen lagunduko duten erakunde arteko akordioak sus-
ta tzea, familia-erreferenterik gabeko adingabeak eta gazteak gizartera tzeko prozesuak 
bul tza tzeko eta ibilbide horietan sor tzen diren arazoak eta itoguneak konpon tzeko.
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5. arda tza. Erresilien tzia
•IX. trakzio-proiektua. 
Aholkulari tza eta lagun tza pertsonalizatuko zerbi tzua, 
autonomia-ibilbideak eta eman tzipazio-kultura berria bul tza tzeko GAZ 
Zerbi tzua sor tzea; bai eta Ameslariak Programa gara tzea ere
GAZ (Gazteriaren-ibilbideak Abiarazteko Zerbi tzua) abian jar tzea. Informazioa, orienta-
zioa, bitartekari tza, aholkulari tza eta lagun tza integral, jarraitua eta pertsonalizatua ema-
teko online eta aurrez aurreko zerbi tzu bat diseina tzea, pilota tzea eta ebalua tzea, gaz-
teen eman tzipaziorako eta mugikortasunerako, i tzulera barne.

Zerbi tzu hori erabil tzaileak eskatuta emango da, eta eman tzipazio-ibilbidean zehar eman 
ahal izango da, harik eta pertsona horrek familia-etxetik irtetea finka tzen duen arte (gu-
txienez 24 hilabetez jarraian).

Zerbi tzua online emango du Eusko Jaurlari tzak, gazte-eman tzipaziorako zentroen sare 
baten bidez. Zentro horiek online zerbi tzuarekin artikulatuko dira, Gazteria Zuzendari-
tzak sustatu eta koordinatuko ditu, eta aurrez aurreko arreta eskainiko dute. Zerbi tzu 
horrek erakundeen arteko lankide tza-guneak era tzea bilatuko du, eraginkortasun han-
diagoa lor tzeko. 

Azken batean, zerbi tzu honen xedea gazteen ahaldun tzea eta erresilien tzia susta tzea da, nor-
beraren eta familiaren bizi tzarako eta garapenerako proiektu autonomo bati bide emateko.

Horrez gain, eta GAZek emandako zerbi tzuen barruan, Ameslariak (Dreamers) programa 
aktiba tzea, gazteen migrazio- eta mugikortasun-proiektuei lagun tzeko. Gazteak erakar-
tzea, atxiki tzea, i tzul tzea eta konekta tzea du helburu, bai eta haien premiak ebalua tzea 
eta lagun tza-baliabideen diseinu parte-har tzailea egitea ere.

Zerbi tzuak eta programak ekosistema digital bat dute euskarri gisa, eta guztiek gara-
tzen dute martxoaren 10eko 2/2022 Gazteriaren Legearen 20. eta 23. artikuluetan au-
rreikusitakoa.

Arlo arduraduna ·Gazteria Zuzendari tza.

Martxan jar tzeko egutegia ·2023.

Aurrekontuaren zenbatespena ·380.000 euro 2023rako.

•X. trakzio-proiektua. 
Basque Deal for Youth (Herri-ituna gazteekin eta gazteen alde)
Gazteekin eta gazteen aldeko Ituna bul tza tzea (Basque Deal for Youth), Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluarekin lankide tza estuan. Belaunaldien arteko elkarrizketa- eta akordio-prozesu gisa 
eraiki tzen da, pertsona eta familia gazteen eman tzipazioa eta bizi-proiektuak ahalbide tzeko.

Hasierako proposamenak bost arda tz nagusi izango ditu, estrategia honetan planteatuta-
ko esparru estrategiko berdinekin bat datozenak: enplegua, etxebizi tza, errenta, kohesioa 
eta erresilien tzia.

Itun horrek, belaunaldien arteko elkartasunaren prin tzipioan oinarrituta, gizarte-kohe-
sioari eusten, aukerak sor tzen, euskal gizartea gazte tzen eta erronka demografikoari aurre 
egiten lagunduko du.
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Guztion ongiaren eta interes orokorraren aldeko ituna, jakitun izanik, batetik, belaunaldi 
guztien bizi-proiektuetan eta eman tzipazioan izandako a tzerapenaz (oraingoa eta etorki-
zunekoa) eta, bestetik, ongizate-estatuari eusteaz (pentsio-sistema, osasuna, gizarte-zer-
bi tzuak), eta, beraz, gizarte-babeseko mekanismoetan eta belaunaldien arteko elkartasun 
eta kohesioan eragiteaz.

Itunaren edukiaren proposamena eta filosofia honako honetara bideratuta egongo dira: 
eman tzipa tzeko adinaren a tzerapenean eragiten duten eta belaunaldien arteko kohe-
sioa, aukera-berdintasuna eta ibilbideen aniztasuna, belaunaldi guztiek eskubideak ba-
lia tzea, errenta birbana tzea eta gazteen ahaldun tzea eta erresilien tzia susta tzen dituzten 
faktore objektiboen eta subjektiboen eraldaketa kulturala susta tzera, haien bizi-proiek-
tuak eta autonomia-prozesuak susta tzeko.

 

Arlo arduraduna ·Gazteria Zuzendari tza.

Martxan jar tzeko egutegia ·2023an zehar.

Aurrekontuaren zenbatespena ·Ondorio ekonomikorik gabe.

•Jarduketa konektatuak eta/edo osagarriak 
erresilien tziaren eremuan

· 20. jarduketa. Gazteen eman tzipaziorako euskal sarearen artikulazioa

Gazteriaren 2/2022 Legearen 23. artikuluan aurreikusitakoa bete tzeko, Eusko Jaurlari tza-
ko Gazteria Zuzendari tzak Gazteen Eman tzipaziorako Euskal Sarea eratuko du. Horre-
tarako, gazte guztien eman tzipazio-prozesua erraztera bideratutako zerbi tzu, programa 
eta lagun tza guztien arteko koordinazio- eta sinergia-sistema bat ezarriko du.

Sareak espazio birtual bat izango du gazteen eman tzipazioaren inguruko oihar tzun 
sistema bat dinamiza tzeko, sailen arteko, erakundeen arteko eta sektoreen arteko 
ikuspegiarekin, gazteak sektore guztiekin eta eremu horretan ekimenak dituzten gi-
zarte-eragile guztiekin lotuz.

· 21. jarduketa. Udalen tzako lagun tza-programa

Gazteria Zuzendari tzaren aurrekontuetan partida bat sartuko da urtero, toki-erakun-
deei zuzendutako lagun tza-programa bat eskain tzeko, udalerri bakoi tzean gazteen 
eman tzipazio-planak gara di tzaten.

· 22. jarduketa. Gazteen eman tzipaziorako lagun tzen mapa bateratua

Eskura dauden ekimen publiko guztiak ezagu tzea sustatuko duen baliabide-gida bat 
egingo da. Ekimen horien helburua gazteen eman tzipazio-prozesuak bul tza tzea da, 
prozesu horiekin lotutako edozein eremutan. Mapa edo gida hori 2023an egin eta 
aurkeztuko da, eta Gazteria Zuzendari tzak eta Gazteen Euskal Behatokiak koordina-
tuko dute, ekosistema birtualean integratuta.

· 23. jarduketa. Komunikazio-plana

2023an zehar, komunikazio-plan bat diseinatu, aurkeztu eta abian jarriko da, Estrate-
gia eta Gazteen Eman tzipaziorako Euskal Sarea osa tzen duten ekimenak ezagutaraz-
teko eta eman tzipazio-kultura eralda tzen aurrera jarrai tzeko.

2023an komunikazio-plan bat diseinatu, aurkeztu eta abiaraziko da, Gazteen Eman-
tzipaziorako Euskal Sarea eraiki tzeko estrategia eta lehen ekimenak ezagutarazteko 
eta eman tzipazio-kulturaren eraldaketan aurrera egiten jarrai tzeko.
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II. ESPARRU OPERATIBOA

Planak komunikazio-ekin tzak jasoko ditu, gazteen eman tzipaziorako baliabideei eta 
lagun tzei buruzko informazioa talde ezberdinei helarazteko. Erronka Demografikorako 
2030 Euskal Estrategiaren komunikazio-planarekin bat etorriz garatuko da.

Zeharkako jarduerak: 
aurrekontua, jarraipena eta ebaluazioa

· 24. jarduketa. Aurrekontuen kudeaketa

Urteko aurrekontuak estrategia honetara bideratutako baliabideen isla izango 
dira, bai trakzio-proiektuei dagokienez, bai lotutako jarduerei edo jarduera osaga-
rriei dagokienez.

Hamar trakzio-proiektuei lotutako edo haien osagarriak diren jarduera asko bat datoz 
abian dauden edo aurreikusita dauden jarduerekin, eta jarduketa horiek dagokion ar-
loaren edo sailaren aurrekontu arruntean isla tzen dira; beste jarduera ba tzuek, beren 
izaeragatik beragatik, ez dute aurrekontu-eragin gehigarririk, eta, azkenik, beste kasu 
ba tzuetan, horiek aurrekontuan isla tzeko, aldez aurreko txosten-, diseinu- edo zehaz-
tapen-tresnak amaitu behar dira.

Urteko aurrekontuek, urteko jarraipen-memoriek eta aurreikusitako ebaluazio-proze-
suek estrategia horretara bideratutako baliabide gehigarriak jaso beharko dituzte, bai 
trakzio-proiektuei dagokienez, bai jarduera konektatuei edo osagarriei dagokienez.

· 25. jarduketa. Urteko jarraipen-memoriak

2024tik aurrera, Gazteen Eman tzipazioa lagun tzeko 2030 Euskal Estrategian jasota-
ko aurreikuspenen eta jarduketen bete tze-mailari buruzko urteko jarraipen-memo-
riak egingo dira, baita horien aurrekontu-isla ere. Gazteria Zuzendari tzak koordinatu 
beharko ditu, eta hurrengo urteko lehen hiruhilekoan aurkeztu beharko dira.

· 26. jarduera. Adierazleen taula eta ebaluazio-txostenak egitea

Gazteria Zuzendari tzari dagokio 2025 eta 2028 amaieran aurkeztu behar diren tar-
teko ebaluazio-prozesuen diseinua eta enkargua planifika tzea, bai eta azken eba-
luazioa ere, 2031ko lehen seihilekoan amaitu beharko dena. Hiru ebaluazio-prozesu 
horiek Eranskinean aurkezten den Gazteen Eman tzipazioa lagun tzeko 2030 Euskal 
Estrategiaren Adierazleen Taula erabiliko dute.
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GAZTEEN EMANTZIPAZIOA LAGUNTZEKO 2030 EUSKAL ESTRATEGIA

Eranskina 
Gazteen Eman tzipazioa lagun tzeko 2030

Euskal Estrategiaren adierazleen taula
Taula honetan, inpaktu-adierazleak (eman tzipazioa) eta emai tzak (faktore objektiboak 
eta subjektiboak) prozesu-adierazleekin konbina tzen dira, faktore objektibo edo subjek-
tibo bati lotutako trakzio-proiektu edo jarduketa jakin baten inpaktuaren, emai tzen eta 
parte-har tzearen arteko erlazioa identifikatuz, bai eta emai tzen eta faktoreen konbina-
zioaren arteko erlazioa ere.

Banaka lortutako datuetatik abiatuta, tarteko eta amaierako ebaluazioak egingo dira, 
eman tzipazioan eragina duten faktoreei eta horiei lotutako jarduketei buruzko ikaskun-
tza susta tzeko, emai tzak eta lortu nahi den inpaktua lor tzen lagun tzen baitute.

ERAGIN ADIERAZLEAK

Eman tzipatutako pertsonen kopurua eta tasa.

Eman tzipazio finkatua (bi urte jarraian) duten pertsonen kopurua eta tasa.

Eman tzipa tzeko batez besteko adina.

EMAI TZEN ADIERAZLEAK (faktoreak)

Enplegua: pertsona aktiboen eta landunen kopurua eta tasa, eta, hala badagokio, 
aldi baterako kontratua edo kontratu par tziala dutenen kopurua eta tasa.

Hileko batez besteko soldata garbiaren zenbatekoa, aparteko ordainsari 
hainbanatuekin.

Alokairu-parkearen tasa etxebizi tza-parke osoarekiko.

Etxebizi tza eskura tzea (bai/ez): a) kopurua eta alokairu-tasa; b) kopurua eta jabe-
tza-tasa; c) hileko gehieneko errenta garbiaren % 40 bidera tzen duen tasa eta 
kopurua; d) % 40 baino gehiago bidera tzen duen tasa eta kopurua.

Hileko errenta garbia, soldata eta beste diru-sarrera ba tzuk (lagun tzak eta 
prestazioak) barne.

Kohesioa. Hiru adierazle moten datu guztiak adin-tarteen arabera lortuko dira 
(16-24; 25-29; 30-34), eta generoa eta bestelako diskriminazio- edo kalteberatasun-
faktoreak kontuan hartuta, hala nola jatorria, adin-tarte, genero edo jatorri bakoi-
tzaren zenbakia eta tasa adierazita, besteak beste. Babes-saretik irtendako 
pertsonen ibilbideen azterketa espezifikoa egingo da.

Erresilien tzia. Ibilbideen tipologia bat ezarriko da eta kuantifikatu egingo da, 
ibilbide bakoi tzean bildutako pertsonen kopurua eta tasa eta eman tzipazioari 
dagokionez dituzten itxaropenak adieraziz, horien, familia-etxetik irtetearen (bai/ez) 
eta ibilbideen tipologiaren arteko lotura ezar tzeko.

PROZESUAREN ADIERAZLEAK

Jarduera bakoi tzean parte har tzen duten pertsonen kopurua.

Jardun-konbinazio (eta faktore) ohikoenak identifika tzea.


