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0.- DIAGNOSTIKOA. 

0.1.- «15/29 panoramika. Bizkaiko gazteak Euskadiren eta Estatuaren perspektiban 
(1981-2011)» 

 Bizkaiko gazteen ezaugarriak eta gazteok izandako aldaketak ezagutzeko 

demografia soziologikoko azterlan bat da, Euskadiko eta Espainiako gazteekin alderatzen 

dituena. 1981etik 2011rako aldia urte horietan bietan egindako biztanle- eta etxebizitza-

erroldek mugatzen dute, eta batetik bestera aldaketa demografiko, sozial, kultural, 

ekonomiko eta politiko handiak gertatu dira, zeinek inpaktua izen duten 15 eta 29 urte 

arteko biztanle-taldean. «Jarduteko ezagutu» printzipioari erantzunez, Bizkaiko gazteak 

bereizten dituzten aldaketa, joera eta zehaztasun demografikoak sakon ezagutzeak 

aukera ematen digu Bizkaiko gazteen ongizatea sustatzeko eraiki, diseinatu eta ezartzen 

diren politikak eta neurriak haiei hobeto egokituta egoteko eta integralak eta 

eraginkorrak izateko. 

 Zer eraldaketa garrantzitsu detektatzen dugu? Hasieran, kopurutan ikusten da 

aldaketarik handiena, gazteen 

taldeak gainbehera nabarmena izan 

baitu: 2011n 1981ean baino askoz 

gazte gutxiago zeuden erroldan, eta 

gutxikuntza (-% 44) lau aldiz 

handiagoa da Estatukoa baino (-

% 11). Ondoren, azpimarratu behar 

da urte horietan zehar beste 

subjektu demografiko bat agertu 

eta azkar hazi dela: atzerriko 

etorkinak. Hala, talde horrek 

2008an amaitu zen hazkunde 

ekonomikoaren garaian izandako hazkundeari esker, txikiagotu egin ahal izan da gazteen 

taldeak kopurutan izandako gutxikuntza.  

1991n erroldatutako gazteen % 0,4 

besterik ez ziren etorkinak, baina 

2011n, berriz, 15-29 urte artekoen 

% 13,3 ziren. Nolanahi ere, ikusi da 

azken krisi ekonomikoaren ondorioz 

agortu egin dela gazte talde horrek 

zuen hazkunderako joera. Baina, 

edozelan ere, oso aldaketa 

garrantzitsua da, soilik 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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demografikoa den arloa gainditzen duena, dibertsitate sozial eta kultural handiagoa 

eragiten baitu Bizkaiko gazteen artean. 

 Egoera zibilari begiratuz gero, lehenengo eta behin esan behar da ezkongabeak are 

hegemonikoagoak direla gure gazteen artean. Gainera, sexu biek konpartitzen duten 

eredu sozial orokortu bat da: Bizkaian, 2011n, 15 eta 29 urte arteko gizonen % 95 eta 

emakumeen % 91 

ezkongabeak zen. Atera 

daitekeen ondorioa da modu 

paraleloan gutxituz joan dela 

ezkonduen kopurua, eta, hala, 

kuantitatiboki gero eta 

hutsalagoa da ezkonduen 

ekarpena adin tarte horretan. 

Edozelan ere, 2011n ere 

ezkontza-tasak handiagoak 

ziren emakumeen artean 

gizonen artean baino. 2011n, 

lehenengoz ezkontzeko batez 

besteko adina 34,5 urtera arte hazi zen gizonezkoen artean eta 32,3 urtera arte, berriz, 

emakumezkoen artean: Estatuan baino ia urtebete gehiago, kasu bietan. 

 Ezkontzak gero eta gutxiago eta kuantitatiboki hutsalak izateko joeraren barruan, 

nabarmendu behar da zer hazkunde izan duten ezkontza-desegiteek 15 eta 29 urte 

arteko gazteen artean: hain 

zuzen ere, sexu ezberdinekoen 

arteko ezkontza-desegiteen 

indizea hazi egin zen 2001. eta 

2011. urteen artean, bai adin 

tarte horretako gizonen artean 

bai emakumeen artean. 

Bestalde, Dibortzio 

Espresaren 2005eko Legeak 

aldaketa handia ekarri du 

ezkontza-desegiteen motaren 

araberako banaketan; izan ere, 

desplazamendu masiboa gertatu da banantzeetatik dibortzioetara.  

 Neska gazteen arteko jaiotzei eta haien ugalkortasunari begiratuz gero, esan behar 

da, hasteko, gainbehera nabaria gertatu dela: adin-tarte horretako neskek bizirik 

erditutako ume kopurua % 80 txikitu da Bizkaian. Edozelan ere, aipatu behar da 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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nolabaiteko gorakada izan zela 2001. eta 2008. urteen artean, arestian aipatutako 

hazkunde ekonomikoaren eraginez. Atzerako joera horren barruan, gainera, oso nabaria 

da 15 eta 29 urte arteko amengandik bizirik jaiotako ume kopuruak esanguran izan duen 

galera; galera hori, gainera, handiagoa izan da Bizkaian Estatuan baino. 2011. urteko 

erroldari begiratuta, ugalkortasunaren gutxitzea 25 eta 29 urte arteko emakumeengan 

kontzentratu zen: Bizkaiko tasa txikiagoa zen Espainiakoa baino. Oro har, lehenengo 

amatasuna atzeratzea edo etetea arinago eta maizago gertatu zen emakume gazte 

bizkaitarren artean: emakumeek lehenengo seme-alaba erditzean duten adina hogeita 

hamar urtetik gora joan zen 1996an; Estatuan, aldiz, 2011n gainditu zen adin hori.  

 Bigarrenik, esan behar da eraldaketa integrala gertatu dela jaiotzetan eta 

emakume gazteen ugalkortasunean: jaitsiera nabarmena izan zen, bai kuantitatiboki bai 

kualitatiboki; izan ere, bizirik jaiotako ume gehienen amak gazte ezkongabeak dira 

ezkonduak izan beharrean. Era berean, emakume gazte bizkaitarren artean bikoiztu egin 

zen haurdunaldia beren borondatez etetearen tasa, eta 2011. artean parekatu egin ziren 

Bizkaiko tasa eta Estatukoa. Hala, tasa hori gazteen ugalkortasun-tasaren erdia baino 

apur bat gehiago zen: 

100.000 bizkaitarreko, 15 eta 

29 urte arteko emakumeen 

artean 16 haurdunaldi 

borondatez eteten ziren eta 

26 ume jaiotzen ziren bizirik, 

hurrenez hurren. Benetan ere, 

emakume gazteen artean 

ondorio garrantzitsuak dituen 

aldaketa soziokultural baten 

aurrean gaude: batetik, 

lehenengo amatasuna 

helduarorantz atzeratzen denez, amatasuna ez da atributu esanguratsua emakume gazte 

horien nortasuna eraiki eta definitzeko; bestetik, ama diren emakume horietako gehienak 

ezkondu gabe dira ama, eta, beraz, 15-29 urte arteko ama ezkongabe horiek gizarte 

postmodernoetan gertatzen ari den malgutasun sozialerako eta 

desinstituzionalizaziorako prozesu orokorraren nolabaiteko protagonista (Claude Dubar, 

2002).  

 Heriotza-tasei begiratuta, ikusten da gertakari demografikoa hori ia hutsala dela 

gazteen artean, argi eta garbi joan baita gutxituz panoramika honetan aztertutako 

denbora tartean zehar, eta, batez ere, 25 eta 29 urte arteko gazteen artean gutxitu da. 

Sexuari erreparatuz gero, nahiz eta gazteen artean urria den hiltzeko probabilitatea, are 

urriagoa da emakumeen artean; gizonen gain-hilkortasuna, beraz, nerabezarotik aurrera 

hasten da agertzen. Gazteen taldearen bizi-esperantzari begiratuta, ikusten da 

Fuente: INE 
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esperantza hori handitu egiten dela sexu bientzat eta emakumeak kasuan, gainera, 

luzaroago bizi dira. Gazteen 

heriotzak eragiten dituzten 

arrazoiak behatuta, ikusten 

da kanpoko arrazoiak direla 

nagusi, batez ere 

gizonezkoen artean: trafiko-

istripuak motordun 

ibilgailuekin, suizidioak, 

itotzeak... Gizonezkoek 

kanpoko arrazoiengatik 

duten gain-hilkortasuna, 

seguruenik, patriarkatuaren 

hondar kulturalak gizonezkoen kasuan eragindako arrisku-jardunbideen ondorio da 

(Marvin Harris, 1995). 

 Zer aldakuntza gertatu dira hezkuntza-mailan? Hasieran, 1991tik 2011ra arteko 

errolden arteko bilakaerak erakusten digu gazteek aurrerapen oso nabarmena izan dutela 

ikasketetan eta lortutako titulazioan. Bada, horretan bereziak dira gazte bizkaitarrak 

Espainiakoekin alderatuta, haiek baino ikasketa edo titulu gehiago dute-eta; esaterako, 

hirugarren graduko tituludunen portzentajeak % 36,5 eta % 29,4 dira, hurrenez hurren, 

25-29 urte arteko gazteen kasuan, Bizkaian eta Estatuan. Beste horrenbeste esan liteke 

adin tarte horretako 

emakumezkoak eta 

gizonezkoak alderatuz gero: 

hezkuntza-mailari buruzko 

datuak emakumeen 

aldekoak dira, eta joera hori 

finkatu egin zen errolda 

horien bien arteko urteetan. 

Hain zuzen ere, 2011ko 

erroldan hirugarren mailako 

ikasketak amaituta agertzen 

ziren 25 eta 29 urte arteko 

emakumeen ehunekoa gizonena baino nabarmen handiagoa zen hiru lurraldeetan 

(Bizkaian, % 46 eta  28 ziren). Unibertsitateaz kanpoko titulazio-tasa gordinei begiratuta, 

emakume gazteen tasa nabarmen hobea da gizonena baino DBHn eta Batxilergoan. 

Heziketa-zikloetan, berriz, gizonezkoen tasak handiagoak dira Bizkaian eta EAEn; 

Estatuan, aldiz, ez da hala gertatzen, han ere emakumeak baitziren nagusi.  

Fuente: INE 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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Jardunarekin duten lehentasunezko harremanean, 1991tik 2011ra atzerakada 

esanguratsua ikusten da bai gazte landunen ehunekoan, bai ikasleen ehunekoan; aldi 

berean gora egin zuen langabeen 

ehunekoak. Sexu biak bereizita 

aztertuta, 16tik 29ra arteko adin-

tartean eta 2007tik 2012ra arteko 

urteetan, hots, higiezinen eta 

finantzen krisiak eta atzeraldi 

ekonomiko garrantzitsuak 

markatuta urteetan, jarduera-tasek 

(urteko batez bestekoek) behera 

egin zuten, enplegu-tasek bezala. 

Azken tasa horiek 2012an egin 

zuten bat Bizkaian eta Espainian, 

% 36an hain zuzen. Nolanahi ere, jardunak jaitsiera garrantzitsua izan duen arren, ez dira 

nabarmen murriztu soldatapeko gazteen arteko behin-behinekotasun tasak. Izan ere, 

kontratu mota horrek plantillak murrizteko zuen funtzionaltasunak hasieran jaitsiera 

sortu bazuen ere, 2012rako berreskuratu egin ziren aurreko urteetako tasak: Bizkaiko 

eta Euskadiko gazteen arteko behin-behinekotasun tasa Estatukoa baino handiagoa izan 

zen (% 50,4 eta % 47,7, hurrenez hurren). 

Lana dutenen kopuruak izandako atzerakada garrantzitsuak hazkunde handia eragin zuen 

gazteen arteko langabezian, 2007. eta 2012. urteen artean. Edozelan ere, azken urte 

horretan, gazteen arteko langabezia-tasak nabarmen txikiagoak ziren Bizkaian (% 27) eta 

Euskadin (% 24) Estatuan 

(% 41) baino. Laburbilduz, 

azken krisi eta atzeraldi 

ekonomikoaren ondorioz, 

langabezia masa-fenomenoa 

izateraino hazi da Espainiako 

gazte aktiboen artean, 

Bizkaian eta Euskadin, baina, 

oraindik ez da iritsi hain 

kezkagarria izatera. Hori bai, 

aldi baterako enpleguaren 

hazkundeak balio behar digu 

ohartarazteko dualizazio 

laboralaz eta «prekariatua»k gizartean duen hedapenaz (Guy Standing, 2013). Aldi 

baterako enplegua masa-fenomeno bihurtzear dago, non azken krisi kapitalistak eta 

hazkunde ekonomikoa berreskuratzeko estrategia neoliberalak ukitutako maila ertaineko 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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eta langileen mailako gazte aktiboak diren postmodernitateko multzo sozial horretan 

amiltzeko subjektu zaurgarri eta ahulena. 

 Ondoren, arreta gazte emantzipatuengan jarriz gero, ikusten da ez dela aldaketa 

garrantzitsurik jazotzen haien tamaina kuantitatiboan, gazte emantzipatuen ehunekoak 

1991tik 2011ra hazkunde moderatua izan baitzuen Bizkaian eta EAEn (% 23 eta % 24 

zen, hurrenez hurren, 2011n). 

Gainera, ikusten da Estatuko 

ehunekoak errolda bi horien 

artean duen bilakaera argi eta 

garbi hobea dela (% 27) gure 

lurraldeetako baino, eta horrek 

erakusten digu blokeo eta 

luzamendu handiagoa dagoela 

gazte bizkaitar eta euskaldunen 

arteko emantzipazio-

prozesuetan. Grosso modo, 

emantzipazio berantiarraren 

fenomenoa areagotu egin zen aztertutako urteetan, emakumezkoen artean batez ere, eta 

ikusten da emantzipatzeko batez besteko adinak parekatzeko joera argia duela sexu bien 

artean; hala, 2011n, gizonen aurretik ere egon ziren emakumeak Bizkaian (30,2 eta 31,5 

urte, hurrenez hurren). Bigarrenik, adierazi behar da ezkontzaren instituzioak galdu egin 

duela emantzipatzeko eta helduaro sozialera igarotzeko prozesuan zuen eraginkortasuna, 

gazte emantzipatuen artean ezkongabeak baitira nagusi, baita 25-29 urteko taldean ere.  

 Hirugarrenik, aipatu behar da bikoiztu egin zela familia ez diren pertsona ugariz 

osatutako etxeek duten garrantzi erlatiboa, baina, hala ere, gazte emantzipatuen artean 

oraindik ere beste 

pertsonarik gabeko familiak 

dira nagusi: Bizkaian, 2011n, 

% 10,5 eta % 66 ziren, 

hurrenez hurren. Gunea 

duen etxe bat osatzen 

dutenen kopuruei begiratuta 

(% 56 Bizkaian), seme-

alabarik gabeko bikoteak 

nabarmentzen dira, eta haien 

atzetik dira, alde handiarekin, 

seme-alabak dituzten 

bikoteak (% 28); aldiz, ehunekotan garrantzia ia marjinala dute guraso bakarreko guneek 

(% 4). Sexua kontuan hartuz gero, emakume gazte emantzipatuak, proportzio handiagoan, 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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gunedun etxeetan bizi dira; gainera, emakumeak nagusi dira seme-alabak dituzten gune 

mota bietan, dela bikoteetan dela guraso bakarreko etxeetan. Adinaren aldagaiari 

begiratuta, nerabezarotik helduaroaurrera igarotzen direnen artean modu nabarian 

hazten da gunedun etxeak osatzen dituzten gazte emantzipatuek ehunekotan duten 

garrantzia, eta, kategoria horren barruan, seme-alabarik gabeko bikoteak dira 

hegemonikoak 25 eta 29 urte arteko emantzipatuen artean. Bikoteok garrantzi erlatibo 

handiagoa hartzen dute Bizkaian eta Euskadin. 

 Zein da gazte emantzipatuek jardunarekin duten lehentasunezko harremana? 

Hasieran, ikusten da nerabeen artean ikasle direnak direla nagusi; helduaroaurrekoen 

artean, berriz, landunak gailentzen dira. Hala ere, 2001tik 2011ra badago berezitasun 

bat: langabeen ehunekoa hazi egin zen, baina, aldiz, behera egin zuen gazteen arteko hiru 

adin-taldeetako landunenak. Oro har, lana izatea beharrezko baldintza da baina ez 

nahikoa gazteak emantzipatu daitezen: 2011ko biztanle-erroldaren arabera eta Bizkaiari 

begiratuta, landunak 25-29 urte arteko emantzipatu gabekoen % 60 ziren eta 

emantzipatuen % 64; bada, 

datuok 2001eko aurreko 

erroldarekin alderatuta, 

hots, ekonomiaren eta 

gazteen enpleguaren 

hazkundea zegoen urte 

batekin alderatuta, ikusten 

da orduan ia berdina zela 

emantzipatuen eta 

emantzipatu gabeen 

ehunekoa. Lana duten 

helduaroaurreko gazteak 

emantzipatzea mugatu eta 

atzeratzen duten faktore nagusi bi nabarmentzen dira: enpleguaren ezegonkortasuna eta 

etxebizitzen prezio altuak, baina kontuan hartu behar da, gainera, emantzipazio 

berantiarraren fenomeno horri laguntzen dioten beste faktore soziokultural batzuk ere. 

Handi-handika azalduta, fenomeno horiek familiek gizarte-klasea galtzeko arriskua 

prebenitzeko estrategia beraren adierazpentzat jo daitezke (Gil Calvo, 2002), zeinean 

gurasoek nahiz seme-alabek parte hartzen duten, gazteek, gutxienez, euren gurasoen 

posizio eta estatus sozioekonomikoa errepika dezaten; hala, emantzipazio goiztiarragoa 

baztertu egiten dute, klasea galtzeko arrisku handiagoa eta estatusa galtzeko aukera 

dakarrelako. 

 

Fuente: INE 
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1. GAZTEDI BIZKAIA 2016-2020 

1.0. ESKUMEN-ESPARRUA 

 Gernikako Autonomia 

Estatutuak 10.39 artikuluan 

ezartzen du Euskal Autonomia 

Erkidegoak eskumen esklusiboa 

daukala gazteria-politikan. 

Bestalde, 27/1983 Legeak, 

Autonomia-Elkarte Osorako 

Erakundeen eta bertako 

Kondaira-Lurraldeetako 

Foruzko Ihardutze-Erakundeen 

Arteko Harremanei Buruzkoak, 7 c) 2 artikuluan ezartzen duen moduan, Lurralde 

Historikoei dagokie beren lurraldearen barruan erakunde komunen gazteria-politikari 

buruzko legeria betearaztea, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunek arlo 

horietan daukaten zuzeneko ekintza alde batera utzita.  

 Ondorioz, Foru Aldundiek, gazteen kolektiboaren dinamizazioan eragina duten 

neurriak hartzeko ahala ez ezik, gazteria-politikako eredu bat prestatzeko ahalmena ere 

badauka, eta horren esparruan gauzatuko dira aipatutako kolektiboa garatzea, sustatzea 

eta sendotzea xede duten haren jarduketak. 
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1.1. ZEREGINA 

Gaztedi Bizkaia 

Proiektuak, politika publiko 

bat inspiratzen duen agiri orok 

bezala, Bizkaiko Foru 

Aldundiak gazteria-politiken 

esparruan dituen 

lehentasunak eta helburuak 

ezartzen dituzten printzipioak 

eta balioak adierazi eta 

zehazten ditu. Printzipio eta 

balio horiek proposaturiko politika inspiratzen dute eta erakundearen 

funtzionamenduaren eta kudeaketaren oinarria dira.  

Gaztedi Bizkaia Proiektuak gazteen eskubideak bermatzea, haien banakako 

autonomia-gaitasuna eta erkidegoan duten partaidetza handitzea du helburu.  

Gaur egun, gazteen egoera berri batez hitz egin dezakegu; hain zuzen, ezaugarri 

hauek ditu: igarotze profesionalen konplexutasun handiagoa, familia-emantzipazioaren 

atzerapena eta, azken finean, gazte-etaparen luzapena, goiz hasten baita eta 

helduarorako igarotzea burutzen atzeratzen baita. 

Ondorioz, gazteen munduaren prekarietatea eta benetako protagonismo soziala 

duen belaunaldi bat izateko zailtasunak egiaztatu ostean, Gaztedi Bizkaia Proiektuak 

azken urteetan gauzatutako ikuspegi-aldaketa sendotzen du; horren arabera, aisialdia eta 

zerbitzuak eskaintzea ezin da gazteen errealitate sozialari emandako erantzun bakarra 

izan, ezta nagusia ere. 

Beraz, gazteen emantzipazioa eta integrazioa ahalbidetzea da haren zeregina eta, 

horretarako, gazteriaren arloan zeharkako politikak planifikatu, gauzatu eta ebaluatuko 

dira eta gazte-izaera jarduketa espezifikoen bidez bultzatuko da. Hori guztia partaidetza 

errazten duten prozesuen eta bideen bitartez egingo da. 

Hitz batean, Gaztedi Bizkaia Proiektua gazteak gazte gisa garatzen eta helduarora 

igarotzen laguntzen dieten tresnez hornitzen saiatuko da, haien autonomia pertsonala eta 

ekonomikoa sustatuz eta babesgarriegiak diren planteamenduetatik ihes eginez, gazteen 
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emantzipazioa eta gizartean duten partaidetza atzeratu eta oztopatu ahal baitute. Osoko 

ikuspuntu hori dela-eta, Lurraldeko administrazioen eta haien kudeaketa-mailen artean 

koordinatutako zeharkako jarduketa bat izango da, ahaleginen baturan oinarritua. 

Gaztedi Bizkaia Proiektua Bizkaiko gazteria-politiketarako erreferentzia-esparrua 

da, horiek definitu, bultzatu eta koordinatzen dituen tresna bat. Bestalde, gazteen 

autonomia, lurralde-oreka eta gizarte-kohesioa eta konpromisoa bermatzea du helburu 

eta Bizkaiko gazteen beharrei erantzun eraginkorragoa emateko baliabideak optimizatzea 

eta antolatzea proposatzen du. 

Horrenbestez, Gaztedi Bizkaia Proiektua, alde batetik, osoko gazteria-politikak 

bultzatzeko erreferentzia-puntua da eta, bestetik, esperientziak trukatzeko gune 

osagarria da, non tokiko ekimenek proiektu orokorra aberastu behar duten. 

 

1.2. PRINTZIPIO GIDARIAK 

Hauek dira Gaztedi Bizkaia Proiektua Lurralde Historikoan inspiratzen duten 

printzipio gidariak:  

1. Gazteen egoerarako 

osoko arreta. Gizarte osoa eta, 

bereziki, herri-administrazioak 

eta gizarte-eragileak gazteak 

gizarte-, politika-, ekonomia-, 

ingurumen- eta kultura-

eremuetan sartzea bultzatzen 

duten neurriak antolatzeko 

inplikatzea. 

2. Zeharkakotasuna. Bizkaiko Foru Aldundiko sailek eta Lurraldeko herri-

administrazioek burututako ildoak eta neurriak koordinatzea.  

3. Aukera-berdintasuna aniztasunari eta diferentziari dagokienez. Aukera-

berdintasuna bermatzeko egokiak diren neurriak aplikatzea. 

4. Unibertsaltasuna. Aniztasuna eta diferentzia errespetatzea. 
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5. Gazteen ikuspegiaren integrazioa. Ikuspuntu hori Foru Sail guztien eta 

Lurraldeko beste herri-administrazio batzuen politika eta ekintza orotan txertatzea. 

6. Ekintza positiboa. Bereizkeria-egoeretan dauden gazteen desberdintasunak 

murriztea, rol sozialen eta estereotipoen ezabaketa bultzatuz. 

7. Lankidetza eta koordinazioa. Jarduketak koordinatzea, haren esku-hartzeak 

eraginkorragoak izan daitezen eta baliabideen arrazoizko erabilerarekin bat etor 

daitezen. 

8. Hurbiltasuna. Gazteentzako berariazko jarduerak, zerbitzuak eta 

ekipamenduak, funtsean, tokian eman behar dira, hau da, deszentralizazioa eta 

herritarrenganako hurbiltasuna garatuz. 

9. Partaidetza aktiboa. Mintzatzeko eta elkarlanean aritzeko guneak sortuz eta 

bultzatuz, elkartegintza eta haren ekimenak babestuko dira eta elkarteetan ez dauden 

gazteen artean partaidetza-kultura indartuko da. 

10. Balioen sustapena. Alegia, elkarbizitza, askatasuna, berdintasuna, tolerantzia, 

solidaritatea, iraunkortasuna, bakearen eta giza eskubideen defentsa bultzatzea xede 

duten programa guztiak. 

11. Informazioa. Gazteei informazio osorako etengabeko sarbidea ematea, 

bizitzako arlo guztietan eragiten dieten politika eta jarduketa publikoei dagokienez. 

12. Kultura-artekotasuna. Beste estatu batzuetako errealitateak ezagutzeko bidea 

ematea eta geurea gure Lurraldetik kanpo ezagutaraztea. 

13. Euskararen erabilera normalizatzea. Bi hizkuntza ofizialen ikasketa zein 

erabilera bermatzea eremu guztietan. 

14. Planifikazioa eta ebaluazioa. Koherentzia, jarraitutasuna eta baliabideen 

optimizazioa bermatzen dituen zein jarduketa eta planteamendu guztietan etengabeko 

hobekuntza ziurtatzen duen antolamendu-esparrua izatea. 

 

1.3. OINARRIZKO IRIZPIDEAK 

Gaztedi Bizkaia Proiektua irizpide hauetan oinarritzen da:  

A) Gaztedi Bizkaia Proiektuaren nortasunari eta lehentasunei dagokienez:  

- Lehentasun politikoak 
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Lurraldean dugun erantzukizun politikotik abiatuta eta eskumen-banaketaren 

esparruan gazteen 

sustapenean eta arretan 

garrantzitsuak diren eta 

indartu behar diren 

alderdiei buruz 

erabakitzen dugunon 

lehentasunak.  

- Diagnostiko batetik 

abiatuta 

Gazteen errealitateari eta 

beraien iritziari buruzko ezagutza objektiboetan oinarritzen diren lehentasunak, bi 

elementuok osagarriak eta beharrezkoak baitira.  

- Gazte guztientzat 

Gaztedi Bizkaia Proiektua gazteria-politiken izaera unibertsalean oinarritzen da; 

beraz, Bizkaiko Lurralde Historikoko gazte guztientzat pentsatuta dago, haien 

sexua, egoera edo jatorria edozein direla ere, kontuan hartuta 15 urtetik 29 urtera 

arteko pertsonak jotzen direla populazio hartzailetzat. 

- Adin-tarteetan segmentatuz 

Hain adin-tarte zabala denez, gazteekiko lana tarte txikiagoetan banatuko da, 

jarduketak eraginkorragoak eta efizienteagoak izan daitezen. 

- Europarekin bat etorriz 

Gaztedi Bizkaia Proiektuak oinarritzat hartzen du tokiko gazteria-politikak 

eraginkorragoak direla gazteriaren arloan jarduteko esparru globalekin antolatzen 

badira, baliabideetarako sarbidea areagotzen baitute, bereziki informazioari, 

prestakuntzari eta mugikortasunari dagokienez.  

 

Beraz, Gaztedi Bizkaia Proiektua gazteen eskarietatik, proposamenetatik eta 

igarritako behar objektiboetatik zein Lurraldeko erantzuleen lehentasun politikoetatik eta 

Europako politikatik abiatuta eraiki da.  
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B) Irizpide metodologiko orokorrei dagokienez, Gaztedi Bizkaia Proiektua honetan oinarritzen 

da:  

- Kudeaketa-autonomia 

Gaztedi Bizkaia Proiektuak bere buruari eusten dio, ez da beste politika 

batzuetakoa, ez kultura-, ez gizarte-, ez hezkuntza, ez aisialdi-politiketakoa. 

Gazteria-politiken zeharkakotasuna eta herri-administrazioetako beste arlo 

batzuekiko koordinazioa defendatzen ditu helburu estrategiko gisa, baina oraindik 

badago ildo horretatik egin beharreko bidea. Hori dela-eta, modu praktiko batean, 

bereizi egin behar dira gazteria-politikak organikoki eta administratiboki beste 

edozein arlo edo sail baten menpe egotea eta gazteria-politikakoen berezkoak ez 

diren irizpide teknikoen mende egotea. Bizkaiko errealitate soziodemografikoaren 

ondorioz, lurralde-koordinazioak gazteria-politiken beste baliabide bat izan behar 

du. 

- Elkarrizketa 

Gazteekin elkarrizketak izateko gaitasunak gazteria-politika orotan egon behar du. 

Gazteria-politiken lan-eremua edozein dela ere, gazteekin eta nerabeekin 

zuzenean komunikatzeko, ulertzeko, konektatzeko, eztabaidatzeko, negoziatzeko 

eta elkarlanean aritzeko gaitasuna funtsezkoa da. Ez dago gazteria-politika onik 

xede duen biztanleriarekin elkarrizketa-maila onik eduki gabe.  

- Ezagutza 

Gazteria-politika orok gazte-errealitatea ezagutzeko sistema egonkor bat behar 

du. Ondo ezagutzen ez den norbaitekin elkarrizketa ona izaten saiatzea ez da 

erabilgarria. Haien interesak, arazoak eta beharrak objektiboki eta aldian behin 

ezagutzeko tresnak eduki behar dira, hori guztia etengabe aldatzen dela jakinda.  

- Komunikazioa 

Gazte-errealitatearen diagnostikoa partekatu egin behar da. Lehenik, gazteekin 

berekin eta, bigarrenik, Lurraldeko gainerako politika publikoekin, horiek ezagutuz 

baino ezin baitira zeharkako bihurtu arazo konplexuen gainean antolatutako 

erantzunak.  
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1.4. ANTOLAKETA 

Gaztedi Bizkaia Proiektua baliabideak eta emaitzak optimizatzeko diseinatutako 

antolaketa-egitura batez hornituta dago. Horrek hauxe dakar berekin: 

1. Metodologia- eta antolaketa-erronka. 

2. Ekintzara bideratutako debate handia hasteko helburua. 

3. Erantzunkidetasuna eta partaidetzazko gazteria-politikak egitea. 

4. Lurralde Historikoko ahalegin guztiak gazteria-politiketarako erreferentzia-

esparru komun batean txertatzeko asmoa. 

5. Baliabideen optimizazioa eta sail guztien, administrazio guztien eta horien eta 

sozietate zibilaren arteko lankidetza ahalbidetzen duen antolaketa-egitura bat bultzatzea. 

 

 Gazteriaren osoko kontzeptua eta, beraz, diseinu-estrategia global baten bidez 

erlazionatutako jarduketa-eremu zabal batera bideratutako gazteria-politiken osoko 

kontzeptua; pluraltasunez egina eta tartean dauden eragile guztiek adostua, etengabe 

koordinatzeko eta birmoldatzeko gaitasuna duen eredu bat lortzeko helburuarekin. 

Gaztedi Bizkaia Proiektua zortzi jarduketa-eremu estrategikotan eta hamazortzi 

esku-hartze ildotan antolatzen da; gazteriaren arloko Europa 2020 Estrategiarekin 

lerrokatuta daude eta ezarketa-eredua dira. 
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JARDUKETA-EREMUAK ESKU-HARTZE ILDOAK   

1. Hezkuntza eta 
prestakuntza 

1.1.-   Lanbide-prestakuntza 
1.2.-   Gaitasunei buruzko prestakuntza 
1.3.-   Bikaintasuna eta talentua 
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2. Enplegua eta 
ekintzailetza 

2.1.-   Lanerako orientabidea 
2.2.-   Autoenplegua eta ekintzailetza 
2.3.-   Kontrataziorako laguntza 
2.4.-   Enpresa berritzaileak 

3. Esku-hartze soziala 
3.1.-   Inklusioa 
3.2.-   Familia 
3.3.-   Bizitegi-emantzipazioa 

4. Osasuna eta ongizatea 
4.1.- Bizitza osasuntsuko azturak 
4.2.- Adikzioen eta jokabide arriskutsuen 
prebentzioa 

5. Kultura eta sormena 5.1.-  Nortasuna 
5.2.-  Sormen kulturala 

6. Konpromiso soziala 

6.1.-  Elkartegintza eta boluntariotza 
6.2.-  Ingurumena 
6.3.-  Berdintasuna 
6.4. - Aniztasuna 
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1.4.1. Alderdiak 

 

 

 

A) Foru-alderdia  

 Gazteria-politiken zeharkakotasunak prozesuen antolaketa, berrantolaketa, 

hobekuntza eta ebaluazioa barne hartzen ditu; horrela, gazteria-kontzeptua politika 

guztietan eta maila guztietan txertatuko da, politika horiek ezartzen aritu ohi diren 

eragileen bitartez. 

 Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztien zeharkako politika jasotzen du, haren 

jarduketa eta baliabide guztiak optimizatuz.  
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a) Helburuak 

 - Gazteriaren arloan politika estrategikoak definitzea. 

 - Bizkaiko Foru Aldundiko sailen gazteria-politikak optimizatzea eta 

arrazionalizatzea. 

 - Gazteak Bizkaiko Lurralde 

Historikoan dauden egoerari 

buruzko azterketa orokorra egitea. 

 - Gaztedi Bizkaia Proiektuan 

jasotako eremu estrategikoekin 

zerikusia duten politikak aztertzea. 

 - Bizkaiko Foru Aldundiko 

sailen inplikazio eta koordinazio 

eraginkorra: 

 - Foru-alderdiarekiko koordinazio-mailak definitzea. 

 - Lurralde-alderdiarekiko koordinazio-mailak definitzea. 

 - Gazteria-alderdiarekiko koordinazio-mailak definitzea.  

 - Bikoiztasunak identifikatzea. 

 - Gazteria-politikak sail guztietan bultzatzea. 

 - Gaztedi Bizkaia Proiektua sail arteko planetan txertatzea. 

b) Foru-alderdiko egiturak 

 Gazteriako Foru Batzordearen 

zuzendaritza daukagu; sail arteko 

organo horretan Gaztedi Bizkaia 

Proiektuaren garapenean eta 

egikaritzean eskumenak dauzkaten 

Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako 

ordezkariak daude. 

 

 Gazteria Talde Teknikoa, Gazteriako Foru Batzordearen menpe baitago, Gaztedi 

Bizkaia Proiektuaren ardatz estrategikoetan oinarrituta egituratzen da eta tartean 

dauden Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako ordezkari teknikoez osatuta dago. Sailen 
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politikak ardatz estrategiko bakoitzean inplikatzen eta koordinatzen direla bermatzea da 

haren funtzioa. 

 

c) Foru-alderdiko kudeaketa-sistema 

 Gazteriako Foru Batzordeak eta haren Talde Teknikoak, legegintzaldi bakoitzaren 

hasieran, Bizkaiko Foru Aldundiak legegintzaldi horretarako edukiko dituen eremu 

estrategikoak eta esku-hartze ildoak biltzen dituen agiri bat egingo dute.  

 Era berean, urtero, ekitaldi bakoitzaren hasieran programazio-agiri bat egingo da; 

agiri horretan, Bizkaiko Foru Aldundiko sailek hartu behar dituzten neurriak eta haien 

kuantifikazio ekonomikoa jasoko dira. Halaber, ekitaldi bakoitzaren bukaeran konpromiso 

horiek ebaluatzeko agiri bat egingo da. 

 Aurreko paragrafoetan aipatutako agiriak Gobernu Kontseilura bidaliko dira berrets 

ditzan. 

 

B) Lurralde-alderdia  

 Lurralde-orekaz eta erakunde arteko koordinazioaz aritzen da. Gaztedi Bizkaia 

Proiektuak eskualde eta udalerri bakoitzaren behar espezifikoetara egokitzen den 

ezarketa bermatu behar du, baita baliabideen optimizazioa ere. 

 Lurralde-oreka eta gizarte-kohesioa Gaztedi Bizkaia Proiektuaren printzipioak dira. 

Haien balio orientatzailea bikoitza da: alde batetik, lurralde- eta kultura-aniztasuna 

Lurralde Historikoaren aberastasun handietako bat dela aitortzen da eta, bestetik, 

diferentzia horietarako arreta bultzatzen da, beharrezkoa denean, aukera-berdintasuna 

bermatzeko helburuarekin. 

 Udalen inplikazioa bereziki garrantzitsua da hiri handietan eta hiri-kontzentrazio 

handietan, non, tradizionalki, gazteria-politika aktiboak garatzen diren. Hala ere, eskualde 

eta udalerri ertain eta txikietan ere badira garrantzitsuak. 

 Ondorioz, Gaztedi Bizkaia Proiektuak osoko gazteria-politikak bultzatzeko 

erreferentzia eta tokiko politiken osagarria izateko asmoa du. 

 Esperientziak trukatzeko gune osagarria, non tokiko ekimenek proiektu orokorra 

aberastu behar duten. 
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a) Helburuak 

 - Gazteriaren arloan politika estrategikoak definitzea. 

 - Tokiko erakundeen eta administrazioen gazteria-politikak optimizatzea eta 

arrazionalizatzea. 

 - Gazteak Bizkaiko 

Lurralde Historikoan dauden 

egoerari buruzko azterketa 

orokorra egitea. 

- Gaztedi Bizkaia Proiektuan 

jasotako eremu estrategikoekin 

zerikusia duten politikak 

aztertzea. 

- Gazteen partaidetza txertatu, 

zuzendu eta dinamizatu ahal duen erakunde arteko jarduketa-ildo komun bat garatzea.  

- Gaztedi Bizkaia Proiektuko foru-alderdiarekiko koordinazio-mailak definitzea. 

- Gaztedi Bizkaia Proiektuko gazteria-alderdiarekiko koordinazio-mailak definitzea. 

 - Birbideratze estrategikoko beharrak identifikatzea. 

 - Erakundeen artean zenbait alderditan elkarlanean aritzea, ahaleginen eta 

baliabideen bikoiztasuna ekiditeko eta gazteen onurarako jarduketetan osagarritasun 

handiagoa lortzeko. 

 - Gaztedi Bizkaia Proiektua lurraldean zabaltzea. 

 

b) Lurralde-alderdiko egiturak 

 Udal Gaztedi Bizkaia 

Lurralde Kontseilua erakunde 

arteko organoa da; Bizkaiko 

ahaldun nagusia da burua, eta 

EUDEL Euskadiko Udalen 

Elkarteko ordezkaritza bat, 

Bizkaiko udalerrietako alkateak 
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eta gazteriako zinegotziak, udalerrien mankomunitateetako presidenteak, EGK Euskadiko 

Gazteriaren Kontseiluko ordezkariak eta Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako ordezkariak 

daude hor. 

 Kontseilu hori alderdi guztietan (foru-, lurralde- eta gazteria-alderdietan) Gaztedi 

Bizkaia 2020 Proiektuari buruzko informazioa emateko, jarraipena eta ebaluazioa egiteko 

gunea da, baita gazteriaren arloan etengabeko hobekuntza eta berrikuntza bultzatzeko 

asmoz gogoeta egiteko gunea ere. 

 Eskualdeko Batzordeak eta sektore-laneko taldeak Bizkaiko Foru Aldundiko gazteria-

koordinatzaileez eta eskualdeko eta tokiko administrazioetako ordezkari politikoez eta 

teknikoez osatuta daude. Haien funtzio nagusia administrazio guztien jarduketa-

programak inplikatzea eta modu koordinatuan egikaritzea da, ardatz estrategiko 

bakoitzean, lurralde-oreka eta gizarte-kohesioa bermatze aldera. 

 

c) Lurralde-alderdiko kudeaketa-sistema 

 Bizkaiko Lurralde Historikoko Udal Gaztediko Lurralde Kontseiluak eta Eskualdeko 

Batzordeek txosten bat egitea bultzatzen dute; bertan, Lurraldeko gazteen beharrak 

aztertuko dira, horiei erantzuten dieten neurri zehatzak hartzeko helburuarekin. Neurri 

horiek Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatzen ditu, toki-erakundeekin sinatutako hamabi 

lankidetza-hitzarmenen bidez; horietan, Gaztedi Bizkaia 2020 Proiektuko eremu 

estrategikoekin eta jarduketa-ildoekin bat datozen jarduketen kostuaren % 70 estaltzen 

da. 

 Bizkaia egituratzen den hamaika eskualdeetako udalekin eta mankomunitateekin 

egindako baterako lanari esker, honako hau lortzen da: 

 - Metodologia egituratu baten bidez Lurraldeko beharrak ezagutzea. 

 - Igarritako beharrei erantzuteko erabil daitezkeen baliabideak ezagutzea. 

 - Esku-hartze planifikatu baten bidez beharren eta baliabideen arteko doikuntza egitea. 

 Horrez gain, tokiko eremuan gazteentzako osoko zerbitzua emateko eredu malgua 

antolatzen da, alegia, eskualdearen eta udalerriaren eremuan osoko gazteria-politikak 

garatzea xede duten baliabideak koordinatzeko gune normalizatua. Zerbitzu horrek 

helburu hauek dauzka: 

 - Gazteei eskura eduki ditzaketen baliabideetarako sarbidea erraztea. 
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 - Toki-erakundeek gazteriaren arloan egiten dituzten ekintzak koordinatzea.  

 - Gaztentzako ekintzen sustapena bateratzea eta hobetzea. 

 - Udal- edo eskualde-arloetan dauden baliabideak optimizatzea. 

 - Tokiaren edo eskualdearen arloan partaidetza-prozesuak ezartzea. 

 - Informazioa eta aholkuak ematea.  

 - Eskualdeko gazteria-politikak egitea sustatzea. 

 - Gazteentzako jarduerak eta programak garatzea. 

 

 Osoko zerbitzu horren funtzionamendu-egiturak aisiaren eta astialdiaren ikuspegi 

murriztailea gainditzen du, Gaztedi Bizkaia 2020 Proiektuko jarduketa-eremu eta -

ildoekin bat dator eta irizpide komunak bateratzen ditu, eskualdean eta tokian gutxieneko 

egitura egonkorra emanez. Horren garapenaren bidez, eredu integratzaile baten bitartez, 

gazteria-politikak udal- edo eskualde-egituran modu erregularrean, etengabean eta 

integratuan burutu ahal direla ziurtatzen du, erkidegoan, elkarte-sarean eta gazteriarekin 

erlazionatutako testuinguru esanguratsu guztietan eragina izan dezaten. 

 Ezarritako funtzionamendu-ereduaren helburua udal-arlo guztiak barne hartzen 

dituen zeharkako lantze-eredu bat sistematizatzea da, eremu gehienetan nagusi den 

eredu lineala gainditzen duena, askotan ahaleginak eta baliabideak geldiarazten eta beste 

batzuetan bikoizten baititu eta oro har ondoriorik gabea baita. Horregatik, koordinazioa 

bultzatzea mahai gainean jarritako egoerari edo beharrari batera erantzun osoagoa eta 

egokiagoa eman ahal dioten udal-, eskualde- eta lurralde-arloak harremanetan ipintzen 

dituzten kudeaketa-prozedurak eta -tresnak abian jartzea ekartzen du. 

 Koordinazioa udalerriko egituretara, erakundeetara, entitateetara eta 

pertsonengana heltzen da, joerak, beharrak eta interesak zein adierazitakorako baliabide 

eta erantzun posibleak aztertzeko helburuarekin. Udal-mailan formalizatutako 

antolaketa-egitate gisa, udal-arloen arteko partaidetza-prozesu egonkorrak ezartzen 

laguntzen du. Horrek guztiak zenbait partaidetza-egitura garatzea ahalbidetzen du: 

udalekoak, geografikoak, sektorekoak, tematikoak; kontu espezifikoei erantzuna ematen 

dien zeharkako eredu integratzaile batekin. 

 Proposatutako osoko zerbitzuak arlo guztiak, giza baliabide, baliabide ekonomiko 

eta baliabide material guztiak mugiarazteko bidea ematen du, badauden udal- eta 
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erkidego-egiturak dinamizatzeko asmoz. Halaber, proiektu, programa eta zerbitzu 

berriak, osoko modu koordinatu berrien bidez abian jarritakoak, sortzea ahalbidetzen du. 

 

C) Gazteria-alderdia 

 Gaztedi Bizkaia Proiektuak Lurraldeko gazte guztiei aukera-berdintasuna eman 

behar die, partaidetzaren bidez gizarte-kohesio handiagoa lortzeko.  

Gazteen partaidetzak haien indarguneak, interesak eta gaitasunak ezagutzea eta piztea 

ekartzen du, banako eta talde gisa eragiten dieten erabakietan nahasteko aukera errealak 

eskainiz. 

 Hala ere, gazteek ez dute maiz aktiboki parte hartzen eragiten dieten kontuei 

buruzko erabakiak hartzen direnean. Oro har, helduek erabakitzen dute gazteentzako 

programen eta politiken garapenaren inguruan. Batzuetan, erabaki horiek ez dituzte 

gazteen beharrak edo interesak islatzen, eta abian jartzen diren programek ez dituzte 

xede dituzten pertsonen beharrak betetzen. 

 Gazteek erabakiak hartzeko parte hartzen badute, bai gazteek bai helduek 

elkarrengandik ikas dezakete eta irtenbide esanguratsuagoak eta eraginkorragoak aurki 

ditzakete. 

 

a) Helburuak 

 - Gizarte-eragileen, erakundeen eta gazte-elkarteen zein Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluaren, Gaztedi Bizkaia 2020 Proiektuaren eremuetako adituen eta elkarteetan ez 

dauden gazteen partaidetzaren garrantziaz jabetzea. 

- Gizarte-eragileak Gaztedi Bizkaia 2020 Proiektua egiteko eta gauzatzeko 

prozesuan ez ezik hedapenean ere sartzea eta parte hartzea sustatzea eta partaidetza 

etorkizuneko edozein politika publikotako funtsezko elementu bihurtzea. 

- “Gaztedi Foroa” 

Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Gazteentzako Aholku 

Kontseilu gisa ezartzea; haren 

zeregina gazteekin 
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hausnartzeko, hitz egiteko eta eztabaidatzeko gunea zein gizarte-eragileentzako eta 

botere publikoentzako topagune iraunkor bat bultzatzea izango da. 

 - Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusitik hausnarketa eta eztabaida 

sustatzea xede duten jardueren aldizkako gauzatzea koordinatzea, Euskadiko 

Gazteriaren Kontseiluarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatuz. 

 - Teknologia berrien erabilera sustatzea. Gaztebizz ataria abian jartzeak etengabe 

trukatzeko bide bat ematen du eta lurralde-, gizarte- eta ekonomia-oreka eta gizarte-

kohesioa etengabe zaintzea errazten du. 

- Gizarte-eragileen partaidetza eta lankidetza elkarrizketara soilik ez mugatzea 

lortzea; aitzitik, jarduketa zehatzak egiteko eta batera egiteko erantzunkidetasuna ere 

hartu behar dute. 

 

b) Gazteria-alderdiko egiturak 

 Aholkularitza-egituraren 

elkarlana; Gaztedi Bizkaia Foroa 

deitzen da, Bizkaiko gizarteko 

zenbait eremutako adituek eta 

ordezkariek, gazteen munduan 

zerikusia duten alderdiak 

ezagutzen dutenek, osatzen dute 

eta funtsezkoa da Gaztedi Bizkaia 

2020 Proiektuaren 

garapenerako. Haren zeregina jarduketa-programen koherentzia eta komenigarritasuna 

ebaluatzea eta hiru alderdietan Gaztedi Bizkaia Proiektuaren iritzi-higiarazlea izatea da. 

 Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin sinatutako hitzarmenak Bizkaiko gazteen 

elkarte-mugimenduarekiko elkarrizketa bultzatzea du xede, elkarte-sarearen eta herri-

administrazioen koordinazioa indartzeko. Horrez gain, gazteen elkarte-sareak tokian 

osoko gazteria-politikak garatzeko eta ezartzeko duen konpromisoa biltzen du. 

 Gaztebizz ataria Lurralde Historikoko gazteentzako elkarrizketa-gunea da; horren 

esparruan, sozietate zibilak eta eremu estrategiko bakoitzeko eragile espezifikoek 
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gazteria-politika publikoei eta gazteen kolektiboaren beharrei buruzko eztabaida bat ireki 

ahalko dute.  
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D) Gaztedi Bizkaia 2020 Proiektuaren koordinazioa 

a) Talde koordinatzailea 

Gaztedi Bizkaia 2020 Proiektua koordinatu, dinamizatu eta bultzatzen duen talde 

teknikoa da. Gazteria-politiketan adituak diren teknikariek osatzen dute; proiektuan 

bildutako jarduketen helburuak lortzeko beharrezkoak diren neurriak gauzatzen dituzte 

eta horiek ahalik eta modurik onenean ezartzea ahalbidetzen dute. 

b) Bizkaiko Behatokia 

 Bizkaiko Foru 

Aldundiko Ahaldun 

Nagusiaren Kabineteko 

Bizkaiko Behatokiaren 

Zuzendaritza Nagusiak Gaztedi 

Bizkaia Proiektua diseinatu, 

koordinatu eta bultzatzen du. 

Bulkada hori Bizkaiko 

Behatokiak gazteen 

errealitateri buruz ematen 

duen informazioari esker lortzen da, ikerketa-, prestakuntza-, informazio- eta dokumentazio-

funtzioak betetzen baititu. 

Arlo horiei arreta emateko, zerbitzu hauek garatzen ditu: 

 

 - Azterketak eta ikerketa 

 * Gazteei buruzko estatistikak: “Panoramika” 

 Helburua datu estatistikoen base bat edukitzea da, une oro Lurraldeko, 

eskualdeetako eta udalerrietako gazteen egoera eta bilakaeraren berri izateko asmoz. 

Datu horiek Gaztebizz web orriaren bidez zabalduko dira; horrez gain, paperean 

argitaratuko dira. Era berean, gazteei buruzko datuak behar dituzten pertsonei, 

erakundeei eta baliabideei sektore-estatistikak eta jarraipena egin eta laguntza teknikoa 

emango zaie. 
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 *Iritzi-inkestak: “Gazteen Ikusmuga” 

 Bizkaiko Lurralde Historikoko gazteen iritziari eta egoerari buruzko inkestek 

gazteen beraien jarreren eta iritzien aldizkako lagin bat jasotzea ahalbidetzen dute, 

eragiten dieten alderdi garrantzitsuen inguruan eta gizartearentzat interesgarrien diren 

gaiei dagokienez. Haien emaitzak eta ondorio nagusiak Gaztebizz web orrian edo 

“Gazteen Ikusmuga” argitalpenean aurki daitezke, interesatuta dauden pertsonentzat eta 

erakundeentzat eskuragarri. 

 * Azterketak eta ikerketak 

 Azterketak eta ikerketak egitean, Lurralde Historikoko, hango eskualdeetako eta 

udalerrietako gazteen errealitatea analizatu nahi da, gazteei eragiten dieten gaietara eta 

fenomenoetara aplikatutako ezagutza handiagoa lortzen laguntzeko asmoz eta arlo 

horretan lan egiten duten hezitzaileen, profesionalen, gazteen erakundeen, 

komunikabideen eta arduradun politikoen esku ipintzeko helburuarekin. Era berean, 

diagnostiko-oinarritzat erabili nahi dira, gazteentzako jarduketa-programak abian 

jartzeko edo eguneratzeko. Jarduketa-ildo hori osatzeko, unean-unean gazteen 

errealitatearekin, beharrekin eta kezkekin zerikusia daukaten gai ugariri buruzko sektore-

azterketa espezifikoak egingo dira. 

 - Prestakuntza 

 Zenbait ikuspegitatik Lurraldeko gazteekin zerikusia daukaten gaietan lan egiten 

duten profesionalentzat asmatutako prestakuntza-eskaintza da. 

  - Lan-tresnak (datu-baseak eta aplikazio informatikoak) erabiltzeko 

prestatzea. 

  - Dinamizazioarekin, emantzipazioarekin, enpleguarekin, etxebizitzarekin, 

osasunarekin, informazioarekin eta komunikazioarekin zerikusia daukaten gaiei buruzko 

ikastaroak antolatzea aldizka eta ematen diren unean indarrean daudenak behin betiko 

mantentzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko profesionalentzat eguneratuta. 

 

 Gazteen beste instituzio eta erakunde batzuetako profesionalei dagokienez, 

ikastaroen helburua haien lan-esparruari buruzko ezagutzak eguneratzen laguntzea da.  

Lan-ildo horren barruan, gazteen gaiei buruzko topaketen, mintegien eta nazioarteko 

kongresuen diseinua eta antolaketa daude. 
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 - Gazteei buruzko informazioa eta dokumentazioa 

 * Koordinazioa 

  • Aldizkako koordinazio-bilerak egitea. 

  • Banaketa-zerrenda elektroniko bat edukitzea profesionalen arteko 

komunikazioa errazteko (direktorio profesionala). 

  • Gazteei buruzko informazioko bulegoak eta guneak aldizka bisitatzea. 

 * Informazioa eta dokumentazioa 

• Sektoreko profesionalei zuzeneko arreta emateko zerbitzua. 

• Arreta pertsonalizatua/aurrez aurrekoa. 

• Telefonozko arreta. 

• Webgunearen bidezko arreta. 

• Gaztebizz atariaren bidez informazioa zabaltzea. 

 * Aholkularitza eta ebaluazioa 

• Tratamendu espezifikoa eskatzen duten gaiei buruzko arreta 

pertsonalizatua. 

• Zerbitzuen ebaluazioa. 

• Zerbitzuen balioespena eta ikuskaritza. 

 * Baliabideak transferitzea 

  • Lan-tresnak: Gaztebizz ataria, erabiltzaileentzako inkestak, direktorio 

profesionala, aldizkari elektronikoak, agenda profesionala, dokumentuzko datutegi 

digitala, Interneteko informazio-esteken dokumentuzko datutegia… 

  • Informazio-produktuak: dosierrak, fitxak, material espezifikoa.
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2. EKINTZA-EREMUAK ETA ESKU-HARTZE ILDOAK  

2.0. Gazteen arloan lan egiteko egiturari buruzko sarrera orokorra 

 Gazteak dira Bizkaiaren hazkunderako gakoa; horrez gain, etorkizuneko aktibo 

onena dira, gaitasunei, sormenari eta aniztasunari dagokienez duten botereari esker. 

 Ildo horretan, 

Europar Batasunak 

administrazioei 

gazteen lehentasunen 

aldeko apustu irmoa 

egiteko eskatzen die, 

bereziki krisi 

ekonomikoak azken 

hamarkadan sortutako 

arriskuak arintzeko eta 

aukera-berdintasuna 

bermatzen duen hazkunde iraunkorreko eredu bat sortzeko. 

 Horregatik, beti bere eskumenen barruan eta Lurralde Historikoaren behar 

espezifikoei erantzunez, Aldundiak jarduketa garrantzitsuei ekingo die. Zehatz-mehatz, 

gazteriaren arloko foru esku-hartzeak 8 jarduketa-ildo edukiko ditu, Europar 

Batasunaren Gazteentzako 2010-2018ko Estrategiaren jarduketa-ildoekin bat egiten 

dutenak. 

 8 eremu horietan aurreikusten diren inbertsioei esker, gazteek beren bizi-

proiektuak eta bizitza independentea garatzeko beharrezkoak diren tresnak edukiko 

dituzte. Hain zuzen, gazte-enplegua areagotzea foru-jarduketaren lehentasunezko ardatz 

bat da; horretarako, enplegagarritasuna sustatzeko, talentua sortzeko eta ekintzailetza- 

eta sormen-proiektuak babesteko jarduketak sendotu eta indartuko dira. 

 Halaber, Aldundiak arreta berezia jarriko du gizarte-bazterketako arriskuan 

dauden gazteengan, eta aukera-berdintasuna hondatzen duten arazoetarako erantzun 

irmoa emango du. Hezkuntza eta prestakuntza modernizatzeko jarduketek funtsezko 
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garrantzia daukate eginkizun horretan, baina Aldundiko gizarte-zerbitzuek ere bai, 

zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen funtsezko eskubideak babesten baitituzte. 

 Foru-erakundeak badaki gazteen erronkei gazteek beraiek eta erakundeek batera 

heldu behar dietela. Horretarako, Aldundia gehiago ahaleginduko da gazteak aktiboagoak, 

arduratsuagoak eta beren balioetan oinarrituta solidarioagoak izan daitezen eta 

Lurralderako funtsezkoak diren kontuei buruzko erabakiak hartzeko gehiago nahas 

daitezen. Gizarte-sareak eta, bereziki, sozietate zibila osatzen duten gazte- eta 

boluntario-elkarteek, oso egiteko garrantzitsua daukate zeregin horretan. 

 Hitz batez, Aldundiak ikuspuntu holistiko batetik interpretatzen ditu gazteen 

lehentasunak, eta hori datorren legegintzaldian izango duen kudeaketa-estiloan 

gauzatuko da. Ikuspuntu hori politika zeharkakotasunean, sailen arteko lankidetzan eta 

herritarren entzute aktiboan oinarrituta egiteko modu berri bat da, eta ondoren 

aurkeztuko den gazterian jarduteko eskeman islatzen da.  
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2.1. Gaztedi Bizkaia 2020ren helburuak 
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2.3. Jarduketa-eremuak  

1. HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA 

“Gazteei kalitatezko prestakuntza, lan-merkatuaren joeretara egokitua, eskaintzea”. 

 

 Lan-merkatuari zuzenean eragiten dion ekonomia-, gizarte- eta hezkuntza-

aldaketako prozesu sakon batean sartuta gaude. Banakako lanaren gehikuntzak, merkatu-

aldaketetara egokitzeko malgutasunak, talde-lanaren garrantziak eta etengabeko 

berrikuntza teknologikoek prestakuntza-proiektuez berriz hausnartzera eta horiek 

egokitzera behartzen gaituzte. Testuinguru honetan, pertsonen gaikuntza, 

bereganatutako ezagutzen etengabeko hobekuntza eta etengabeko prestakuntza 

funtsezko balioak dira oraingo eta etorkizuneko enpleguan egonkortasuna izateko. 

 Hori dela-eta, Bizkaiko Foru Aldundiak prestakuntza-eskaintzaren eta -eskariaren 

arteko egungo distantzia murrizten duten neurriak garatuko ditu. Prestakuntza 

merkatuaren beharretara egokitzeak Bizkaiko gazteen egungo belaunaldiak, historiako 

hobekien prestatuenak, bere helburuak eta ahalmenak zapuztuta ez ikustea ahalbidetuko 

du. 

 

 Gazteak lan-merkatuan integratzeko esku-hartzea enplegu-eskatzaileekin eta -

eskaintzaileekin beraiekin definituko da; hartara, erakunde teknologikoekin, 
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unibertsitateekin, lanbide-heziketako ikastetxeekin eta trakzio-enpresekin egindako 

akordioek garrantzi nagusia edukiko dute. 

 

1.1. LANBIDE-PRESTAKUNTZA 

“Gazteei lan-merkatuan integratzea errazten dien lanbide-heziketa egokia ematea”. 

 Aldundiak gazteentzako ziklo osoko prestakuntza-programak garatuko ditu, foru-

dekretuen bidez arautuak. Jarduketa horiek enplegagarritasunari lotutako gaitasunak eta 

jarrerak emango dizkiete gaur egun lanbide-prestakuntzarik ez daukaten pertsonei. 

 

1.2. ESKATUTAKO GAITASUNEI BURUZKO PRESTAKUNTZA 

“Gazteen ezagutzak eta gaitasunak Lurraldeko enpresek eskatutako egungo eta etorkizuneko 

lanbide-profiletara egokitzea”. 

 Enpresen beharrak identifikatzea eta ustiatzea izango da Bizkaiko Foru Aldundiak 

bere prestakuntza-eskaintzan izango dituen lehentasunetako bat.  Zehatz-mehatz, 

datozen urteetan enpresa-eskaria eta hazkundea izateko probabilitate altuak dituzten 

gaitasunei buruzko prestakuntza-programak garatuko dira gazte gaituentzat. Politika 

horiek Behargintza Enplegu eta Tokiko Garapeneko Zentroetako Erakunde Laguntzaileen 

bidez jarriko dira abian, baita kolektibo horien alde jarduten duten eta gazteentzako 

laneratze-politiketan esperientzia duten Bizkaiko elkarteen eta fundazioen bidez ere. 

 

1.3. BIKAINTASUNA ETA TALENTUA 

“Euskal gazteen lanbide-profiletan bikaintasunerantz aurrera egitea, talentua sortuz, atxikiz edo 

erakarriz”. 

 Lanbide-hobekuntza edo talentu-sorketa tresna eraginkorra da bai gazteen 

laneratzerako bai Bizkaiko enpresen, unibertsitateen eta ikerketa-zentroen 

lehiakortasunerako. Hori dela-eta, Aldundiak nazioarteko zentro entzutetsuetan 

prestakuntza hobetzeko bekak abian jarriko ditu eta garatzeko ahalmen handia duten 

sektore teknologikoei buruzko gaikuntza eta ezagutza teknikoa ematen dituzten 

masterrak eta ikastaroak eskainiko ditu. 

Prestakuntzaren bidez sortutako talentua atxikitzeko helburuarekin, gazteak Bizkaiko 

puntako enpresa berritzaileetan sartzea erraztuko da, praktika-programen bidez.
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2. ENPLEGUA ETA EKINTZAILETZA  

“Gazteei laneratzea errazten dieten merkatu-aukerak sortu, identifikatu eta ustiatzea”. 

 

 Krisi ekonomikoak eragin handia izan du lan-merkatuan. Haren ahultzeak modu 

bereziki kezkagarrian eragin dio gazteen kolektiboari, eta gaur zailtasun handiak dituzte 

lehen lana eskuratzeko eta kalitateko enpleguak aurkitzeko. Horrez gain, nahi gabeko 

lanaldi partzialeko lanaren eta aldi baterako enplegu luzatuaren ondorioz, belaunaldi hori 

epe luzeko pobreziako arrisku handiagoan dago, Europako Batzordeak “2010-2018an 

gazteriaren arloan Europan elkarlanean aritzeko berritutako esparrua aplikatzeari 

buruzko txosten-proiektuari buruzko komunikazioan” adierazi duen moduan. 

 Egoera hori Bizkaiak gain hartu ezin duen gizarte-arrisku bat da. Horregatik, Foru 

Aldundiak, irmoki eta lehentasunez, gazteen lan-merkatuan sartzeko gaitasuna 

areagotzen duten eta beren ahal guztia garatzen laguntzen dieten tresnen bidez jardungo 

du, besteren kontura lan egiten duten pertsonak zein enpresaburuak izan. 

 

2.1. LAN-ORIENTABIDEA 

“Gazteei lan-orientabide eta -aholkularitza ematea, lan-merkatua hobeto ulertzeko eta han 

integratzen laguntzeko”. 

 Esperientzien eta ebaluazioen arabera, politika eraginkorrenek eta langabezian 

daudenek gehien eskatzen dituztenek enplegua bilatzeko ematen diren orientabidearekin 

eta laguntzarekin dute zerikusia. Ildo horretatik, Aldundiak gazteei laneratzeko 
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orientabide-, prestakuntza- eta laguntza-ibilbide pertsonalizatuak, lan-merkatuari buruz 

hartzen dituzten erabakietan laguntzen dietenak, eskaintzen jarraituko du. 

 

2.2. AUTOENPLEGUA ETA EKINTZAILETZA 

“Euskal gazteengan norberaren konturako enpleguaren sorketa piztea, ekonomia suspertzeko 

higiarazle gisa”. 

 Enplegu Sailak eta Aldundi osoak EBren 2020ko Ekintzailetzari buruzko Ekintza 

Plana partekatzen eta babesten dute. Agiri horrek argi eta garbi adierazten du 

autoenplegua gero eta lanbide-irteera garrantzitsuagoa dela krisiaren testuinguruan, non 

gazteen kolektiboaren laneratzea enpresaburu autonomoa edo enpresa txiki kolektiboa 

bihurtuz baita egingarriagoa eta iraunkorragoa. 

 Arlo horretan lan egiteko ildo nagusietako bat gazteengan ekintzailetza-kultura 

indartzea izango da, beren proiektua garatzearen abantailez jabetu daitezen. 

Horretarako, prestakuntza-zentroetan ekintzailetza-gaitasunak garatzeko programak 

hasiko dira. Aldundiaren esku-hartzeak enpresa gazteak abian jartzeko laguntza 

ekonomikoko zerbitzuei ere emango die lehentasuna. 

 

2.3. KONTRATAZIORAKO LAGUNTZA  

“Lan-merkatuan gazteentzako enplegagarritasun-baldintzak sortzea”. 

 Europako erakundeek azaldutako bideari jarraituz, emaitza onak sortu baititu, 

Aldundiak gehienez hogeita hamar urteko langileen kontratazioa zuzenean babesten 

segituko du, praktiketako kontratuetarako, aldi baterako kontratuetarako eta kontratu 

mugagabeetarako pizgarrien bidez.  

 

2.4. ENPRESA BERRITZAILEAK 

“Gazteak ekonomia-jarduerako sektore berritzaile eta sormenezkoenetako higiarazle bihurtzea 

ikuspuntu teknologikotik eta sozialetik”. 

 Aldundiak enpresa berri eta berritzaileen eraketa sustatuko du, Lurraldean 

aberastasuna eta enplegua sortzen direla bermatzeko funtsezko tresna gisa. Gazteek, 

beren bokazio ekintzailea eta prestakuntza-profila direla-eta, funtsezko zeregina dute 

berrikuntza Bizkaiko industria- eta enpresa-sarean sartzeko. Finantzaketa- eta tutoretza-
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ekimenen bidez, sormen-, teknologia- edo gizarte-garapenean ardazten diren eta datozen 

urteetan hazteko eta enplegua sortzeko ahalmen handia duten gazteen enpresa-

proiektuen asmakuntza eta garapena babestuko dira. Era berean, Bizkaiko merkatuan 

produktuetan, prozesuetan edo zerbitzuetan elementu berriak sartzeko laguntzak 

emango dira; horien artean, “gauzen Internet” nabarmendu behar da. 
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3. ESKU-HARTZE SOZIALA 
“Zaurgarritasun-egoeran dauden gazteen beharrei erantzutea”. 

 

 Gaur egungo gizartean, kausa askok eragiten dute gazteak gizarte-larrialdiko 

egoeran egon ahal izatea: krisi ekonomikoaren ondorioek, gaixotasun- eta mendetasun-

egoerek, indarkeria matxistako eta familia barruko indarkeriako kasuek… Arazo horiek 

dituzten pertsonak ezin dira alde batera utzi eta gizarteko kide aktibo gisa mantendu eta 

berreskuratu behar dira. Horregatik, hauek izan behar dute administrazioen erantzukizun 

nagusiak: lehenik, beharrizan larriko kasuak babestu eta artatzea eta, bigarrenik, pertsona 

pobreenek beren autonomia pertsonala eta soziala berreskuratzeko, beren gaitasun eta 

ahalmen funtzionalak garatzeko eta beren laguntza-sarea berreraikitzeko lan egitea. Hain 

zuzen ere, horixe adierazten da Europa 2020 Estrategian eta Gizarte Bazterketaren 

aurkako Europako Plataforman, erakundeak gazte pobreenei beren bizi-proiektuak 

burutzeko beharrezkoak diren bizibideak ematera aholkatzen baititu. 

 Aldundiak egoera horien aurka borroka egin nahi du eta bere konpromisoa 

nabarmen egingo du, gizarte-laguntzako baliabideak eta zerbitzuak modu eraginkorrean 

zabalduz. Legegintzaldi honen helburua bazterketa-arriskuan jartzen dituzten 

faktoreetako bati aurre egiten dieten gazteei itxaropena eta babesa ematea da.  Foru-

erakundearen ahalegin hori, beti bezala, elkarte- eta boluntario-sarearekin elkarlanean 

gauzatuko da, haien partaidetza ezinbestekoa baita inklusioko esku-hartzeen eragina 

optimizatzeko. 

 

3.1. INKLUSIOA  

“Arrisku-egoeran dauden gazteen aukera-berdintasuna bermatzea”. 
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 Pobrezia eta gizarte-bazterketako arrisku handienean dauden gazteek dute, hain 

zuzen ere, desabantaila, zeren eta ezgaitasun-, mendetasun-, gaixotasun-kasuei edo 

familia-egoera arazotsuei aurre egiten dietelako.  Administrazioek eragile horiek 

bazterketarako edo bereizkeriarako arrazoi bihurtzea ekidin behar dute.   

 Ildo horretatik, Aldundiak gazte pobreen aukera-berdintasunaren alde egingo du 

eta zailtasunak gorabehera bizitza autonomo bat garatzeko bide ematen dieten neurriak 

zabalduko ditu. Ibilbide gisa pertsonen oinarrizko beharrak estaltzen dituzten zerbitzuak 

eta baliabideak indartuko dira: beharrak ebaluatzea eta bideratzea, diru-laguntzak 

ematea, egoitzan hartzea, gizarte-gaikuntza ahalbidetzea, esku-hartze psikosoziala 

gauzatzea… 

 

3.2. FAMILIA 

“Indarkeriagatik edo babesgabezia ekonomikoagatik gizarte-larrialdiko egoeran dauden 

pertsonak eta familiak babestea”. 

 Gaur egungo gizartean harreman- edo familia-eremutik aipatzen diren gizarte-

arazoen eragin larria jasaten duten pertsonak eta kolektiboak daude. Egiturazko erronkez 

ari gara, hala nola, indarkeria matxista, familia barruko tratu txarrak eta familia-zamak 

dituzten pertsonen babesgabezia ekonomikoa.  

 Ildo horretan, Aldundiak ukitutako gazteen babesa areagotuko du eta familia 

horien gizarte-sustapenerako laguntza emango du. Zehatz-mehatz, foru-erakundeak diru-

, egoitza-, terapia- eta hezkuntza-laguntzako zenbait tresna gaituko ditu; horien bidez, 

osoko eta zeharkako ikuspegi batetik, indarkeriazko jarreren eta baliabide-faltako kasuen 

arrazoiak ezabatu eta ondorioak arintzen lagunduko du. 

 

3.3. BIZITEGI-EMANTZIPAZIOA 

“Gazteei etxebizitzarako sarbidea kolektibo horren beharretarako egokitutako arrazoizko 

baldintzetan erraztea”. 

 Bizitegi-emantzipazioa gazteen helduarorako trantsizio-prozesuko oinarri 

nagusietako bat da. Hala ere, gaur egungo koiuntura ekonomikoak, etxebizitzaren 

garestitasunak eta segmentu gazteenaren erosteko ahalmen murriztuak emantzipazioa 

gazteen arazo nagusietako bat izatea eragiten dute. Europako erakundeek modu 
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autonomoan bizitzeak ekartzen duen ahalegin ekonomikoa arintzen eta egungo 

higiezinen merkatuaren baldintza zorrotzak onargarriagoak bihurtzen laguntzen duten 

politikak egiteko eskatzen dute. 

 Gazteen etxebizitzarako sarbidea errazteko, Aldundiak kenkari fiskaleko zenbait 

programa gaitu ditu; horiek, errentaren kanpainen bidez, erosotasun nabaria ematen dute 

etxebizitza-gastuei aurre egiteko. Tresna ekonomiko horiek bai etxebizitza erosteko bai 

alokatzeko balio dute; izan ere, modalitate hori gero eta garrantzitsuagoa izaten ari da 

azken urteetan gazteen kolektiboan. 
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4. OSASUNA ETA ONGIZATEA 

“Gazteengan bizi-aztura osasungarriak sustatzea, kirola egitea funtsezko ardatza bihurtuz”. 

 

 Europar Batasunak gazteen osasunerako arriskutsuak diren faktoreen intzidentzia 

nabarmenaz ohartarazten du: hipertentsioa, kolesterola, obesitatea, herstura, droga-

kontsumoa… Beraz, erakundeei gazteen osasunaren eta ongizatearen sustapena 

azpimarratzeko agintzen zaie, osasun mentalari eta sexualari, jarduera fisikoa egiteari eta 

etorkizuneko nahasmenduak eta lesioak saihesten dituzten bizi-estilo osasungarriei 

dagokienez. 

 Bizkaiko Foru Aldundiak lehentasun hori bereganatu du eta gazteen artean balio, 

jarrera eta gaitasun osasungarriak sustatzera bideratu ditu bere jarduketak. Legegintzaldi 

honen helburua gazteek beren gorputzez erantzukizunez gozatzeko aurrera egiten 

jarraitzea izango da, jokabide kaltegarriez eta bizi-kalitate bikainarekin zerikusia daukaten 

azturez sentsibilizatuz, hala nola kirolaz prebentziozko elementu gisa. 

 

4.1. BIZITZA OSASUNTSUKO AZTURAK 

“Eskola-ikasleen artean kirola areagotzea, eskaintza erakargarri baten bidez eta 

administrazioekin eta ikastetxeekin elkarlanean”. 

 Bizi-aztura osasungarriak sustatzeko jarduketak, funtsean, Eskola Kirola 

Programaren bidez garatuko dira, hori baita eskola-ikasleen artean kirol-eskaintza 

sustatzeko, errazteko, antolatzeko eta arautzeko Aldundiaren tresna. Ezarritako helburu 

bat kirol-praktika areagotzea da; horretarako, gazteen eskariei eta zaletasunei erantzuten 

dien jarduera-programa bat eratuko da. Halaber, lehia-, irakaskuntza- eta teknifikazio-

jarduerek kirola ikuspuntu fisiko, psikiko eta soziologikotik osasungarria den praktika gisa 

sustatzen lagunduko dute. 
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4.2. ADIKZIOEN ETA JOKABIDE ARRISKUTSUEN PREBENTZIOA 

“Gazteen portaera osasungarria sustatzen duten eta aztura kaltegarriak txikiagotzen dituzten 

gaitasunak, ahalmenak eta tresnak ematea”. 

 Aldundiak gazteen banakako eta taldeko osasuna indartzeko eta arrisku-faktoreak 

txikiagotzeko lan egingo du. Horretarako, sentsibilizazio-kanpainak egingo dira gazteek 

mendekotasuna sortzen duten substantzien eta portaeren berri izan dezaten eta bizi-

kalitate onaz gozatzeko egokiak diren erabakiak ezagut ditzaten. Era berean, osasun 

kolektiboa gizalegezko eta ingurumeneko azturen bidez zaintzean jarriko da arreta. 

 Mezu horiek herritarrei ahalik eta hoberen helarazteko, Bizkaiko gazteentzako 

berariazko informazio-kanalak erabiliko dira. 
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5. KULTURA ETA SORMENA 
“Kultura eta euskara gazteen nortasuna eraikitzeko oinarri gisa sustatzea”. 

 

 Gaur egungo ziurgabetasun ekonomikoaren testuinguruan, Europako Batzordeak 

kultura-sektorea sustatu nahi du, ekonomikoki berritzaileagoa eta lehiakorragoa den 

Europa baterako oinarri gisa. Apustu hori, funtsean, Europa Sortzailea programan gauzatu 

da, Europako kultura- eta hizkuntza-aniztasuna sustatzen baititu eta kultura- eta sormen-

sektoreen lehiakortasunaren gainean lan egiten baitu. Lortzen diren ekonomia 

dinamizatzeko ondorioez gain, programak sozialki aktiboagoa den eta kulturalki 

kohesionatuagoa eta interdependenteagoa den Europa bat ekartzea espero da. 

 Europakoa bezala, Bizkaiko kultura-kapitala zabala eta askotarikoa da eta 

Lurraldearen nortasun kolektiboaren funtsezko oinarria da; bertan, euskara 

nabarmentzen da. Legegintzaldi honetan, Aldundia gazteek kultura-bizitzan duten pisua 

indartzen saiatuko da, sektore guztiei dagokienez duten interesa piztuz eta haien 

partaidetza eta kontsumoa areagotuz. Aldundiak kolektibo horren gaitasun sortzaileak 

eta berritzaileak aprobetxatu behar ditu, sektoreak dinamizatzeko higiarazle gisa. 

Horretarako, gazteen enplegurako aukerak sortuko dira eta gazteek profesionalizazio eta 

negozio-aukera kulturaletarako dituzten sarbideak aztertuko dira. 

 

5.1. NORTASUNA 

“Gazteen artean euskararen erabilera eta normalizazioa sustatzea”. 

 Aldundiak euskara sustatzea xede duten jarduketak garatzen jarraituko du, 

EUSTATen azken mapa soziolinguistikoak adierazitako errealitatearekin bat etorriz. 

Haren erabilera sozialean eta hizkuntza-normalizazioan aurrera egiteko asmoz, euskara 
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gazteen inguruneetan (aisia, astialdia…) eta segmentu horrentzako produktuetan 

(adibidez, teknologia- eta komunikazio-produktuetan) euskararen presentzia sustatzen 

duten eragile publiko eta pribatuen programetarako diru-laguntzak emango dituzte.  Era 

berean, hizkuntza belaunaldien artean transmititzen laguntzea xede duten jarduketak 

ezarriko dira. 

(Euskara sustatzeko programaren aurrekontuak) 

 

5.2. SORMEN KULTURALA 

“Gazteen partaidetza kulturala areagotzea eta sortzaileei prestakuntza-laguntza eta gizarte-

onarpena ematea”. 

 Kultura-aurrerapenari, hizkuntza estetiko berrien sorketari eta sormen artistikoari 

laguntzea da botere publikoei dagozkien zereginetako bat. Eskari horren arrazoia, 

Europako erakundeek partekatzen baitute, krisi ekonomikoak azken hamarkadan kultura-

ekimenen —partikularren eta sozialen— kopuruan izan duen eragina da. 

 Foru Aldundiak eskari horri emango dion erantzuna gazteen sormen kulturala 

ikuspegi global batetik bultzatzean ardaztuko da: gazteen kulturarekiko interesa 

sustatuko da, sektorean profesionalizatu nahi dutenei prestakuntza espezializatua 

emango zaie eta, azkenik, gazte sortzaileen laneratzea eta onarpena erraztuko dira. 

Horretarako, Aldundiak kultura-sortzaile eta ikusleak sortzen lagunduko duten tresnen 

multzoa dauka —lehiaketak, jarduerak eta lantegiak, erakusketak...—. 
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6. KONPROMISO SOZIALA 
“Gazteek gizarte bidezkoago eta gizatiarrago bat eraikitzeko egiten duten ekarpena bultzatzea”. 

 

 Gaur egungo koiunturan, ezinbestekoa da gazteak gizartearen erronka nagusiez 

jabetzea eta horien aurka borrokatzeko erantzukizuna hartzea. Hain zuzen ere, gazteak 

dira krisi ekonomikoa leheneratzeko gakoa, baina baita gizartearen hazkundea giza 

ikuspegitik bultzatzeko ere, solidaritatearen, inklusioaren eta beste balio batzuen bidez. 

 Ildo horretan, Europa 2020 Estrategiak eta berdintasunari, aniztasunari, 

pobreziaren aurkako borrokari eta ingurumenaren defentsari buruzko Europako 

zuzentarauek elkarte-sarean eta boluntariotza-jardueretan jartzen dute arreta nagusia, 

gazteak nahasteko plataforma gisa. 

 Aldundiak ahalegin handia egingo du gazteen kontzientzia soziala indartzeko eta 

Bizkaiko elkarte-sarean sartzea errazteko. Horretarako, foru-erakundeak gazteen 

eraldaketa-lana indartuko duten gizarte- eta hezkuntza-tresnak dauzka —ekitaldiak, 

jardunaldiak, hezkuntza-jarduerak, astialdiko programak…—. 

 

6.1. ELKARTEGINTZA ETA BOLUNTARIOTZA 

“Bizkaiko gizarte-sarean gazteen partaidetza piztea”. 

 Borondatezko gizarte-lanak onura garrantzitsuak ekartzen dizkio gizarteari: 

administrazioak pertsona pobreenei ematen dien laguntza osatzen du, herritar aktibo eta 
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solidarioak sortzen ditu eta gazteak inguratzen dituen errealitateari buruzko esperientzia 

praktikoa eta ezagutza ematen ditu. 

 Gazteek gizarte-sarean duten partaidetza maximizatzeko, Aldundiak banaka eta 

taldeka, boluntariotzaren eta jarduera komunitarioen bidez, lurraldeari egiten dioten 

ekarpenaren garrantziaz kontzientziatuko du kolektibo hori. Era berean, boluntarioak 

prestatzeko eta sustatzeko bekak eskainiko dira eta gazteen jarduerari eusten dioten 

elkarteak, egiturak eta zerbitzuak babestuko dira. 

 

6.2. INGURUMENA  

“Gazteen portaera ekologikoa hobetzea, hezkuntza-, sentsibilizazio- eta partaidetza-ekimenen 

bidez”. 

 Aldundiak duela gutxi Iraunkortasunerako Hezkuntzako Ekintza-egitasmoa 2020 

(IHEE) onetsi du. Agiri hori, Ingurumen Programako Europaren lehentasunekin bat 

baitator, Foru Aldundian gazteentzako sentsibilizazio, informazio eta hezkuntza 

iraunkorraren arloan egin beharrekoari buruzko gida da. 

 Legegintzaldi honetan, Aldundiak erantzunkidetasuneko jarduera-multzoa 

garatuko du laneko, etxeko, eskolako eta komunikabideetako eragileekin batera, gazteak 

ingurumenari dagokionez kontzienteagoak izatea eta gehiago parte hartzea eragingo 

duena. 

 

6.3. BERDINTASUNA 

“Gazteen artean gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzea”. 

 Azken urteetan, Bizkaiko Lurralde Historikoko gizarteak aurrerapen 

garrantzitsuak egin ditu emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerantz. Dena den, 

zenbait alderditan, sexua soldatari, botereari, estatusari eta abarri dagokienez bereizteko 

arrazoi bihurtzen duten egiturazko desberdintasun batzuek badiraute oraindik. Bereziki 

kezkagarria da indarkeria matxistak, desberdintasunaren adierazpen larrienak, gazteen 

artean irautea, adin txikiko bikoteen kasuen bidez.  

 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Europako Estrategiaren eta 

Emakumearen Gutunaren ildotik, Aldundiak bereizkeriarik ez duen eta aukera-

berdintasuna bermatzen duen gizarte bat eraikitzeko apustu irmoa berresten du. Horri 
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dagokionez, tokian tokiko berdintasun-politiken bidez eta sentsibilizazio-kanpainen 

bitartez etapa gazteenetan matxismoaren orbanari aurre egiteko lan egingo du. 

 

6.4. ANIZTASUNA 

“Pertsona guztiak errespetatzen dituen gazteria inklusiboa sortzea”. 

 Estereotipoak gizartearen zati garrantzitsu batean oraindik presente dagoen 

errealitatea dira eta gizarte-bazterketa sortzen duten elementuak dira. Jokabide horien 

ondorioz, pertsonen diferentzia geografikoak, kulturalak, sexu-orientaziokoak… 

marjinatzeko arrazoi bihurtzen dira, eta egoera konplexuak sortzen dira pertsona eta 

familia asko eta askorentzat.  

 Aldundiaren helburua gazteen artean diferentzia guztiak normalizatzea da, 

hezkuntzaren eta sentsibilizazioaren bidez, bai eta gaur egun edozein ezaugarri dela 

medio bereizkeriaren biktima direnei ahalduntzeko tresnak ematea ere. 
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7. PARTAIDETZA 
“Eragiten dieten politika publikoak egitean eta ebaluatzean gazteen partaidetza sustatzea”. 

 Azken hamarkadan, ekonomiaren hobekuntzari buruzko mesfidantzaren, klase 

politikoa zalantzan jartzearen eta etorkizunari buruzko ziurgabetasunaren ondorioz, 

gazteak gizartetik, jarduera politikoetatik (bozketak) eta erakundeen kudeaketatik 

aldendu dira.  Horregatik, Europar Batasunaren estrategiak gazteak gizartea eraikitzeko 

prozesuko eragile nagusi gisa berreskuratu nahi ditu. Integrazio horrek kolektiboa 

eragiten dien politika publikoen kudeaketan nahastea esan nahi du, gizarte-ekimeneko 

foroen bidez eta administrazioak eta gazteen kolektiboa ordezkatzen duten erakundeek 

elkarrekin hitz egiteko formulen bidez. 

 Aldundia jakitun da gazteen partaidetza handiagoa lortzeko lehen urratsa gai 

publikoei buruz duten interesa berreskuratzea dela. Horretarako, ez dago hartzaileek 

berek erraz ikus ditzaketen emaitza nabarmenak dituzten jarduketak baino tresna 

hoberik. Ildo horretan, Aldundiak ahalegin handia egingo du gazteengan eragina duten 

foru-jarduketei buruzko informazioa biltzeko eta horien emaitzak zabaltzeko. 

 Bigarren urratsa gazteen iritzia kaletik politika publikoak kudeatzeko prozesuetara 

helaraztean datza. Horretarako, Aldundiak, sailen bidez, partaidetza-egituren sare bat 

ehundu du, zenbait ikuspegitatik (lurraldekoa, sektorekoa…) gazteek erakundeak 

hartutako erabakiez pentsatzen dutena agerian utziko dutenak. 

 

7.1. FORU-ALDERDIA 

 Gazteriako Foru Batzordea sailen arteko organoa da, foru-sail guztietako 

ordezkariak Gaztedi Bizkaia Proiektua egitean eta gauzatzean integratzen dituena, 

koordinazioa eta zeharkakotasuna bermatzeko.  

 Gazteria Talde Teknikoa Foru Batzordearen menpe dago eta Gaztedi Bizkaia 

Proiektuaren ardatz estrategikoetan oinarrituta egituratzen da; tartean dauden sail 

guztietako ordezkari teknikoez osatuta dago eta haren funtzioa sailen politikak 

inplikatzen eta koordinatzen direla bermatzea da. 
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7.2. LURRALDE-ALDERDIA 

 Udal Gaztedi Lurralde Kontseilua erakunde arteko organoa da; Bizkaiko ahaldun 

nagusia da burua eta Eudeleko ordezkariek, alkateek, udalerrietako gazteriako 

zinegotziek, mankomunitateetako presidenteek, EGK-ko ordezkariek eta BFAko sailetako 

ordezkariek osatzen dute. Gaztedi Bizkaia Proiektuari buruzko informazioa emateko, 

jarraipena eta ebaluazioa egiteko gunea da. 

 Gazteriako Lurralde Batzordea BFAko sailetako ordezkariek, Eudelek eta Gaztedi 

Bizkaia Proiektuari atxikitako udalerrietako ordezkariek osatuta dago. Haren helburua 

gazteriari buruzko neurriak udalerrietan, modu integral eta partekatuan, planifikatzea eta 

garatzea da. 

 Eskualdeko Batzordeak eta sektore-laneko taldeak BFAko gazteriako 

koordinatzaileek eta eskualdeko eta tokiko administrazioetako ordezkari teknikoek 

osatuta daude. Haien funtzioa jarduketa-programak modu koordinatuan inplikatzea eta 

egikaritzea da, lurralde-oreka eta gizarte-kohesioa bermatzeko. 

 

7.3. GAZTERIA-ALDERDIA  

 Gaztedi Bizkaia Foroa gazteriaren arloan adituak diren eta Bizkaiko gizartearen 

askotariko eremuak ordezkatzen dituzten pertsonek osatuta dago. Haren zeregina 

Gaztedi Bizkaia Proiektuko jarduketa-programen koherentzia eta komenigarritasuna 

aztertzea da. 

 Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin sinatutako hitzarmena Bizkaiko gazteen 

elkarte-mugimenduarekiko elkarrizketa bultzatzeko bidea da, elkarte-sarearen eta herri-

administrazioen koordinazioa indartzeko.  

 Gaztebizz ataria Lurralde Historiko osoko gazteentzako elkarrizketa-gunea da. 

 

7.4. KOORDINAZIO-EGITURAK 

 Ahaldun Nagusiaren Kabineteko Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusiak 

proiektua diseinatu, koordinatu eta bultzatzen du. Bizkaiko Behatokiak ematen duen 

gazteen errealitateari buruzko ezagutza ekartzen du, ikerketa-, prestakuntza-, 

informazio- eta dokumentazio-funtzioak betetzen baititu.   



 
 

49 
 

 Koordinazio Taldea BFAko gazterian espezializatuta dauden langile teknikoek 

osatuta dago, eta haren zeregina Gaztedi Bizkaia Proiektua egitura eta maila tekniko 

guztietan koordinatu, dinamizatu eta bultzatzea da. 
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8. NAZIOARTEKOTZEA 
“Bizkaiko gazteak kanpoaldeko prozesu ekonomiko, politiko eta sozialetan nahastea, beren 

aukerak aprobetxatzeko”. 

 Krisiaren eraginak, baliabide-eskasiak eta migrazio-joerek sortutako 

ziurgabetasunak jarrera isolazionistak piztu dituzte Europako kontinenteko alde 

gehienetan. Erantzun gisa, Europar Batasunak garatutako politikek gobernu guztiek 

partekatzen dituzten nortasun eta balio demokratikoak indartu nahi dituzte, 

globalizazioaren eta interdependentzia ekonomiko, sozial eta kulturalaren alderdi 

positiboak ikustarazten dituzten elementuak baitira. Ildo horretan, elkar ulertzea eta 

kulturen arteko elkarrizketa tresna eraginkorrak dira gazteen artean eszeptizismoaren 

aurka borrokatzeko. Jatorri desberdineko gazteen artean loturak sortzeak sinergiak eta 

proiektu komunak erraztuko ditu hurrengo urteetan. 

 Aldundiak Europak egindako diagnostikoa partekatzen du eta nazioartekotzea 

gazteriaren arloko bere esku-hartzearen zeharkako printzipioetako bat bihurtu du. 

Nazioarteko loturak estutzeko asmoa enplegu-, prestakuntza-, lankidetza-politiken eta 

abarren diseinuan egongo da. 

 Zehatz-mehatz, haren esku-hartzeak gazteak kanpoaldearekin lotuko ditu, 

nazioarteko zentro entzutetsuetan prestatzeko eta talentua sortzeko programen bidez. 

Era berean, gure gizartean eragin handia duten Europako gai, sare eta erakundeen 

ezagutzaren alde egingo du, ikerketa-programetarako beken bidez. Gazteak 

nazioartekotzeko inbertsio horrek harremanetan egoteko, elkarlanean aritzeko eta 

talentua trukatzeko sareak sortuko ditu eta gure enpresek etorkizunean nazioarteko 

merkatuan erraztasun handiagoa edukitzea ekarriko du. 
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3.- GAZTEDI BIZKAIA 2020 PLANAREN 

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA  

 

 Bizkaiko Behatokiak sistema global bat sortu nahi du kudeaketaren jarraipena eta 

ebaluazioa egiteko. Sistema, batez ere, Bizkaia Goazen 2030 eta Gaztedi Bizkaia 2020 

ekimenen inguruan aplikatuko da.  

 Jarraipen eta ebaluazioari buruz hitz egiten dugunean, parte-hartzeaz ere hitz 

egiten dugu. Hau da, gazteak eta sektoreko erakundeak ere kontuan hartzen ditugu 

jarraipen eta ebaluazioaren lanak egiteko. 

 Bizkaiko Behatokiak ezarri nahi duen eredu honetan, bi tresna mota daude. 

Batetik, ikerketa sozialari eta datuen zein bigarren mailako iturrien ebaluazioari lotutako 

tresnak, eta, bestetik, pertsonen pertzepzioari lotutakoak.  

 Hala ere, tresnen banaketa hori ez da erabat zehatza; izan ere, zenbait kasutan ia 

ñabardura bat da teknika mota bien arteko aldea. Beraz, egiten den planteamendua 

mistoa da, baina, era berean, bokazio globala du ebaluatzeko moduei dagokienez. 

 Foru gobernu honen ustez, ebaluazioak ez du inolako zentzurik herritarrei kontu-

arrazoiak emateko prozesurik jasotzen ez badu. Prozesu horrek ondo egituratuta egon 

behar du, eta modu sistematiko eta zorrotzean lortutako informazioan oinarrituta. Kontu-

arrazoiak ematea aipatzen dugunean, pertsonen parte-hartzea jarri nahi dugu 

ebaluazioaren gunean. Hau da, eginiko kudeaketari buruzko eztabaida da gunea; ahotsa 

eman nahi diegu Bizkaiko Foru Aldundiaren gazteria arloko politikak lehen pertsonan bizi 

dituztenei. 

 Sistema honek planaren indarraldiaren lau urteetako zikloa osatuko du, eta urtez 

urte egingo da. Beraz, ebaluazio bat egingo dugu urtero, tresna multzo bat lagun; baina, 

horrez gainera, plan osoaren azken ebaluazioa egingo dugu plana amaitzen denean. 

Aurreko planean ere egin da halako ebaluazio bat, baina, orain, beste alderdi garrantzitsu 

bat gehituko diogu planari: pertsona eta erakundeen parte-hartzea.   
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Hona hemen erabiliko diren tresnak: 

 - Gizartearen pertzepzioaren azterketa kuantitatiboa: Azterketa kuantitatibo bat 

(Gazte Ikusmuga) egingo da informazio estatistiko oso baliotsua emango diguna gizarteak 

zenbait arlotan duen pertzepzioari buruz: gazteria arloko politikak, gazteen lehentasunak, 

lehentasun horiek identifikatzen dituzten arazo nagusiak, eta abar. Urtez urte egingo da 

azterketa kuantitatiboa, eta oinarria izango da gainerako prozesua egiteko. Termometro 

gisa erabiliko dugu eta, ondoren, beste tresna batzuen laguntzaz, ebaluatu beharreko 

elementuak ebaluatzeko arrazoiak, ñabardurak eta ikuspegi sakonago bat lortu ahal 

izango ditugu. 

 - Joeren azterketa: Oraintsu egin da lan hau; horretarako, gure lurraldeko 

gazteriaren azken 20 urteak aztertu dira, eta joerei buruzko datuak atera dira. Helburua 

da dokumentua erreferentziatzat hartzea Gaztedi 2020 planaren indarraldi osorako; ezin 

da urtero eguneratu, baina, betiere, kontuan har daiteke kontrastea egiteko. 

Dokumentuan, informazio handi-handia aurki dezakegu, eta denbora zein perspektiba 

beharko ditugu informazio horretaz baliatzeko.  

 - Adierazleak. Gaztedi Bizkaia 2020 planaren barruan, adierazle batzuk daude 

jarduera guztietarako; adierazleok lagungarri izango ditugu barne-ebaluazioa egiteko. 

Erakundeak berak, jarduera bakoitzaren arduradunen bitartez, aukeratu ditu adierazle 

horiek, ahalik eta ondoen neurtzeko nola garatzen diren Planaren jarduerak. Urtero 

kalkulatuko dira adierazleok; jarduera bakoitzaren aurrerapen-mailari eta/edo eraginari 

buruzko informazioa emango digute, eta, ondorioz, plan osoari buruzko informazioa ere 

bai. Gaztedi 2020 planari lotutako adierazle hauez gainera, adierazle makro batzuk ere 

erabiliko dira; adierazle horiek lurralde mailakoak izango dira, eta informazioa emango 

digute jakiteko nola eboluzionatzen ari den lurraldea gazteriari lotutako zenbait arlotan: 

gazteen enplegua, emantzipazioa, hezkuntza, eta abar. Hainbat faktorek dute eragina 

adierazleetan; badakigu BFAk gazteria arloan abiarazten dituen politikak ez direla eragina 

duen faktore bakarra, ez eta (zenbait kasutan) faktore nagusia ere. Baina, hala ere, 

garrantzi handikoak dira, informazioa ematen baitigute gure lurraldeko gazteen bizi-

kalitatea zehazteko elementu nagusi batzuen baldintza objektiboei buruz.  

 - Ebaluazioan eta jarraipenean parte hartzeko tailerrak. Talde kualitatiboak dira 

sistema honetan erabiliko dugun beste tresna bat. Kasu honetan, topaketak egin nahi 
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ditugu eskualdeetan eta sektoreekin, non eskualde-mailako gogoetak eta gai edo sektore 

bakoitzekoak uztartzeko aukera egongo den. Taldeotan, 10-30 pertsona egongo dira; 

gure asmoa da parte hartzeko tailerrak egitea pertsona horiekin, gazteria arloko gai 

nagusiak lantzeko. Gaiak identifikatzeko orduan, Gaztedi 2020 planaren ardatz nagusiez 

gainera, beste baliabide batzuk ere erabiliko ditugu: Gazte Ikusmuga inkestaren urtez 

urteko emaitzak eta gazteek foro hauetan eta sare sozialetan proposatutako gaiak. 

Tailerrak, Kabian izenekoak, gai baten inguruan parte hartzeko topaketak dira, eta gazteei 

ahotsa emango diete gai garrantzitsu hauei buruzko beren iritzia emateko.  

 - Parte-hartzea sare sozialetan: Entzumen aktiboaren bidez, Bizkaiko Foru 

Aldundiak sare sozialetan jarraipen bat egingo du gazteentzat garrantzitsuenak diren 

gaiei buruz. Gaur egun, balio handiko elkarrizketa-tresna dira sare sozialak, bereziki 

gazteen kasuan. Hori dela eta, lanean jarraituko dugu sarean dauden profilekin eta 

mekanismo batzuk abiaraziko ditugu sareetan estrategia hori hobetzeko eta haren 

jarraipena egiteko, gure helburua baita komunikazio-bideak erraztea eta noranzko biko 

komunikazioa hobetzea lurraldeko pertsona eta erakundeekin.  

 - Azkenik, ebaluazio-sistema honen elementu nagusia: herritarrei kontu-arrazoiak 

emateko prozesua. Urtero, topaketa bat egingo dugu, herritarrei aurreko urtean egindako 

lanari buruzko kontu-arrazoiak emateko; horretarako, gorago aipatutako tresnetatik 

lortutako input guztiak erabiliko ditugu. Urtez urte, topaketa handi bat egin nahi dugu. 

Gazteak eta sektore honetako erakundeak gonbidatuko ditugu topaketara, eskuragarri 

dagoen informazioa erabilita (pertzepzio estatistikoa, adierazleak, ebaluazio kualitatiboak, 

sareetako inputak, eta abar) ebaluazio global bat egin dezaten. Ebaluazio horren oinarria, 

informazio hori guztiaz gainera, gazteria arloko politiketan interesa duten pertsona 

guztien eztabaida izango da. Izan ere, pertsona horiek, haien artean ezagutza-mailan 

aldeak egon arren, ikuspegi plural eta osagarriak eman ditzakete zehazteko zein den 

erarik onena gure lurraldean gazteria arloko politikak hobetzeko. Urte bakoitzean, 

eskualde batek hartuko du kontu-arrazoiak emateko topaketa handi hori; beraz, aukera 

egongo da lurraldeko eskualdeak elkarrengana hurbiltzeko. 



 
 

54 
 

 

 

 


