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Mugikortasunaren arloan pandemiak 
Euskadiko gazteei nola eragin dien 
edo eragiten ari zaien hausnartuz, 

errealitatea anitza dela ikus dezakegu. 
Azken urtean eta hilabeteetan atzera 
begiratzen badugu, taldeen harrerari eta 
nazioarteko harrera-proiektuei dagokienez, 
motel eta mantso itzuli da normaltasunera. 

Kontuan izan behar da alarma-egoerak 
mugikortasunerako aukerak mugatu 
dituela, bai eta horrelako proiektuetan 
gazte-instalazioak eta aterpetxeak 
erabiltzeko aukerak ere. Logikoa denez, 
osasun-egoera dela-eta, batzuetan, 
azpiegiturak gaixoak artatzeko erabili 
behar izan dira edo hotzetik babesteko 
eraikin edo harrera-etxe bihurtu dira, 
herri bakoitzaren errealitatearen 
arabera. Horri lotuta, perimetroaren 
mugek ez dute horrelako ekintzarik 
erraztu. 

Beste herrialde batzuetara mugitzeko 
beharra duten proiektuei dagokienez, 
egoerak oso desberdinak izan dira. 
Azken urtean, egia da, herrialdeen 

arteko mugak direla eta, taldeko 
mugikortasun-proiektu ia guztiak 
atzeratu dira, hala nola gazteen trukeak 
edo gazte-langileen prestakuntzak, 
horietako batzuk aukera birtualera 
birmoldatu dira. Azken hori egokiagoa 
da gazteen profesionalen arteko 
prestakuntza eta topaketa birtualei 
dagokienez, baina ez hainbeste gazteen 
truke-proiektu eskasei dagokienez. Ildo 
horretan, truke-proiektuak oso gutxi 
direla ikusi da.

Beharbada, 2021eko udan hasiko dira 
berriro aurrez aurre garatzen joan 
den udan egin behar ziren ekintzak. 
Deialdiak berriz eta geldo ari omen 
dira egiten. Oraindik ere ziurgabetasun 
handia badago ere eta egoerak oso 
aldakorra izaten jarraitzen badu ere, 
zenbait proiektu-deialdi sortu dira, 
aurtengo uztailerako eta abuzturako 
taldeen segurtasun- eta babes-neurriak 
gordez garatzeko. Espero dezagun 
egoera pixkanaka normaltasunera 
itzultzea; 2019ko proiektu asko zain 
daude, eta aurten egin beharko dira 
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pandemiak eragin txikia izan duen, 
eta aukera eman du proiektuen ohiko 
dinamikari eusteko eta beste herrialde 
batzuetako boluntarioak proiektu 
horietan sartzeko. 

Oraingoz, etorkizuna nahiko oparoa 
da. Urte anitzeko esparru berri bat 
estreinatuko dugu. Aurrekontuak 
nabarmen handitzen dira ekintza 
guztietan, eta, ahal bada, aukera 
gehiago eskaintzen zaizkie ekintza 
horietan parte har dezaketen gazteei. 
Garatzeke dauden proiektuez gain, 
deialdi berriak irekiko dira aurtengo 
maiatzean, datozen hilabete eta 
urteetan proiektuak garatzeko. Egoera 
pixkanaka normaltasunera itzuliko 
delakoan, eta Batzordeak ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-estandarrekin 
bat etorriz garatu ahal izango 
direlakoan.

beranduenez, gehienez ere datorren 
urtean.

Bestalde, azken urte eta erdiko atzera 
begira, Europako Elkartasun Kidegoaren 
boluntariotza-proiektuetan; banakako 
mugikortasunak direnez, proiektu 
batzuk murriztu egin dira, hala ere, 
beste batzuk mantendu egin dira, 
noski, Europako Batzordeak programa 
horietan ezarritako parte-hartzaileen 
jardueren kalitate- eta segurtasun-
neurriak bermatzen zituztenak, baita 
covid19a iritsi aurretik ere. 

Nabarmentzekoa da eko-herrixketako, 
baserri-eskoletako edo bestelako 
programetako ingurumen- edo 
hezkuntza-arloko proiektuen 
egoera normalizatu egin dela landa-
inguruneetan, burbuiletan eta 
mugikortasun urrikoetan, zeinetan 


