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Europako gazte jendearen egoera, 
gaur egungo testuinguru sozioekono-
mikoan, zaila da. Oraina atxikipenik 
gabe eta etorkizuneko itxaropen han-
diegirik gabe bizitzera bultzatzen duen 
testuinguru bat da. Belaunaldi gaz-
teek egun bizi duten uneak eta sarri-
tan jasan behar izaten duten zaurga-
rritasun-egoerak kezka sorrarazten 
digute. Uste dugu gertakari horien in-
guruan sakon hausnartu behar dugu-
la eta, batez ere, alternatibak propo-
satzen dituzten eremuak sortu behar 
direla. Hori dela eta, Espainiako, Es-
lovakiako, Frantziako eta Portugalgo 
gazteekin gizarte eta hezkuntza alo-
rrean lan egiten duten 10 elkarte batu 
gara YouthLab – Gazteen Aktibazioari 
buruzko Elkarrizketak (Erasmus+) 
proiektuaren inguruan, hausnarketa-
prozesu kolektibo bat abiarazteko as-
moz. Proiektu horren baitan 26 Ezta-
baida Foro antolatu dira, eta horietan, 
hezkuntzaren, gazteriaren eta enple-
guaren munduarekin loturiko 250 
pertsonek hainbat proposamen eta 
analisi egin dituzte metodologia par-
te-hartzaile batean oinarrituta. 13 hi-
labetetan aktibazioarekin loturiko 80 
Jardunbide On ere jaso dira, betiere 
dibertsitatea eta ñabardurak bilatuz. 
Eta 3 Heziketa Egonaldi antolatu dira, 
lurralde bakoitzean aztertu dituzten 
proiektu horietako batzuk hurbiletik 
ezagutzearren. Hiru jarduera mota 
horiek informazio asko eskaintzen 

dute, eta informazio hori guztia ondo 
aztertu eta antolatu dugu argitalpen 
hau aurkeztu ahal izateko. Bideak za-
balduko dituen eta inspirazio-iturri 
izango den laburpen bat egin nahi 
izan dugu, jarduteko modu batzuk 
katalogo batean bezala elkarren on-
doan jartzea ez dirudielako oso era-
bilgarria denik. Ez dugu jardunbide 
jakin bat gomendatu nahi izan, beti 
testuinguruarekin zerikusia duelako. 
Nahiago izan dugu gazteen aktibazio-
rako metodologia bat edo politika bat 
jorratzeko orduan garrantzitsuak iru-
ditzen zaizkigun alderdiak zehaztu. 
Helburu nagusia udal, eskualde nahiz 
Europa mailako agendaren barruan 
emantzipazioaren eta aktibazioaren 
kontzeptuak barneratzea izan da, eta 
hori ahalik eta ikuspegi gehienetatik 
garatzea, diziplinen araberako sai-
lkapenik egin gabe. Ataka honetatik 
ateratzeko orduan, gazteriak lehenta-
suna eduki behar du.

youthlaberasmus.blogspot.com
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Gazteen langabeziari buruzko datuak 
kopuru jasanezinetara iritsi dira Europa 
osoan, eta % 25erainoko ehunekoak ikus 
ditzakegu pertsona langabeen artean 
(hegoaldeko herrialdeetan % 50era ere 
bai) EUROSTATen arabera. Aski ezagunak 
diren datu horiez gain, ohartu gara lan-
baldintzen prekarizazioarekin loturiko 
gertakariak gero eta gehiago direla eta, 
horiekin batera, bizi-proiektu baten itxaro-
penak eta ideiak ere nabarmen eraldatzen 
ari direla. Kontinentean gero eta gizarte-
desoreka handiagoak ikusten ari gara 
(2008ko krisi ekonomikoa baino dezente 
lehenagotik), eta horrek kolokan jartzen 
ditu Batasunaren proiektu politikoa, gure 
gizarte-ereduaren bideragarritasuna eta 
globalizazioaren munduan dugun tokia. 
Gazteen langabezia gauza sakonago bat 
bezala ikusi behar dugu, testuinguru zail 
batean gertatzen delako eta ez dielako une 
jakin bateko alderdi ekonomikoei soilik 
eragiten. Izan ere, klase xumeenak eta erdi 
mailakoak pixkanaka pobretzeaz gain, bes-
te aldaketa soziokultural bat ere gaineratu 
behar zaio horri, hots, itxaropenak mu-
rriztearekin lotua dagoen ondoez orokortu 
bat, zeren eta etorkizunari buruzko ideia 
berriak jada ez baitira aurrerapenarekin 
lotzen, ziurgabetasunarekin baizik. Gaur 
egungo gazteek onartua dute izango di-
tuzten bizi-baldintzak beren gurasoenak 
baino okerragoak izango direla. Goranzko 
marra eten egin da eta beherantz abia-
tu da. Sinesmen horrek bere eragina du 
jokabideetan, balioetan eta gizartean; eta 

subjektibotasunak, aurrerantzean, errea-
litateak sorraraziko ditu. Horrela, gazteen 
dibertsitate handi baten erdian, norbanako 
asko topatzen ditugu blokeatuak, paraliza-
tuak, ikusezinak. Heziketa on bat dutenak 
dira asko, baina baita heziketa ertaina edo 
txikia dutenak ere, eta beren etxe, auzo edo 
taldeetan geratzen dira, ez dira mugitzen, 
ez dute proposamenik egiten eta ez dute 
sikiera protestarik adierazten. Batzuetan, 
pasibotasun horretan toxikoak kontsu-
mitzen dituzte, beste batzuetan aisialdia 
edo produktuak modu konpultsibo batean 
kontsumitzen dituzte... Orain inor izateko, 
beharrezkoa delako kontsumitzaile izatea, 
ez ekoizle.

Agian, jokabide harrigarriak irudituko 
zaizkigu, baina ondo erreparatzen ba-
diegu, ibilbide propioak sortzeko aukera 
gutxi eskaintzen dituen testuinguru batera 
egindako egokitzapenak dira. Egia da gazte 
multzo oso aktibo batek mundu global ho-
netako aukera apartak aprobetxatu egiten 
dituela bidaiatzeko, elkarrekin konektatze-
ko eta hazteko, baina gutxiengoa dira.

Gaur egungo gizartean gizarte-arazo 
berriak, eztabaida berriak sortu dira, eta 
horiek gizarte-mugimendu berriak sorra-
razi dituzte. Naturaren aldeko defentsa, 
mugimendu bakezaleak, giza eskubideen 
defentsa, emakumearen berdintasuna-
ren aldeko borroka... Norbanakoaren 
eraikuntza, Touraine-ren esanetan (2012), 
gizarte-mugimenduarekin harreman 
hertsian gauzatu behar da.

#02 TESTUINGURUA
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Gehiengoaren iritziz, lanaren etikak jada 
ez du inolako esanahirik eta ez du bizi-
ibilbide bat urratzen laguntzen. Ikusten 
dugunez, enplegua gure kultura soziala-
ren oinarria izan da, baina aldatzen ari da 
eta dagoeneko ez du funtzio hori betetzen. 
Eta alderdi materialei ez ezik, nortasuna-
ren, gizarte-harremanen eta osasunaren 
eremuei ere eragiten die horrek. Emantzi-
pazioa norbanakoen premia bat da, baina 
baita belaunaldien arteko elkartasunean 
bermatutako gizartearen premia bat ere. 
Halere, kontratu hori eteten ari da, eta ez 
gara asmatzen ari nola ezar dezakegun 
beste kontratu berri bat.

Kezka hori, beraz, orokortua da, eta ba-
dirudi Europako eragile guztiak propo-
samenak eta diagnostikoak eskaintzen 
hasiak direla. Nolanahi ere, egiaztatu ahal 
izan dugu, gaur egun ezagupen handiak 
izan arren eta arazo hori garrantzi han-
dikoa izan arren, oraindik ere ekimen 
partzialak eta sakabanatuak abiarazten 
direla, dagoeneko balio ez duten eskema 
zaharrei jarraiki. Itxura guztien arabe-
ra, prestakuntza hobetu behar da eta 
gizartearen eta kulturaren ikuspegitik 
emankorra den eredu bat eskaintzen as-
matu behar da, aberastasuna eta aukerak 
sortuko dituena eta iraunkorra izango 
dena. Alderdi horiek ezinbestekoak dira. 
Baina horretarako, agian beharrezkoa 
izango da gazteen emantzipazioa gizarte-
premia modura ikustea, ez hobekuntza 
ekonomiko baten ondorio modura. Ho-

rrela egiten badugu, ziurrenik lehenago 
topatuko ditugu eredu emankor berri 
horiek. Europako hezkuntza-sistema 
indartsua da, baina egia da, baita ere, al-
daketa batzuk behar dituela. Agian lagun-
garri izango da itxaropenen hurrenkera 
aldatzea, zeren eta, eskolak orain arte egin 
izan duen promesa (industria-sisteman 
oinarritua), hots, “ikasten baduzu lan egin-
go duzu”, ez baita aspalditik betetzen ari. 
Eta nerabeek badakite hori, eta horrexe-
gatik gutxitu da interesa eta horrexegatik 
handitu da eskola-porrota halako neurri 
kezkagarrietaraino. Ez da horrenbeste 
metodoen arazo bat, baizik eta gaur egun 
prestakuntzak eta hezkuntzak duten 
zentzuarena. “Zentzuaren huste-prozesu 
bat” bizi dugu, eta norbanakoen gero eta 
bakardade handiago bat, ez baitugu lort-
zen subjektibotasunetik aterako gaituzten 
eta proiektatzen lagunduko diguten proie-
ktu kolektiboekin bat egitea. 

Aukera gutxien dituzten nerabe eta gazte 
zaurgarrienekin egiten dugun lanean 
ikusten dugunez, horien jokabide eta 
dinamika batzuk jokabide sozial orokor 
bilakatzen ari dira denborak aurrera egin 
ahala. Hori halaxe gertatzen da prekarie-
tate materiala gizarte maila ertainetara 
iristen ari delako, baina baita ere, aldaketa 
soziologikoek kolektiborik kaltetuenei 
eragiten dietelako lehenik. Horrexegatik 
uste dugu gazteen fenomeno konplexu 
hau gure egoeratik aztertzeak aberastu 
egin dezakeela ikuspegia. 
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Bizi-baldintza materialekin loturiko ara-
zo bat dago, baina batez ere hutsune bat 
dago, proiektu komun hori eten egin 
delako eta komunitate, talde, taldexka, 
tolestura eta eremu fisiko eta afektiboen 
pribatizazio berriak sortzen ari direlako. 
Esate baterako, sarritan Europan erra-
dikalizazio jihadistak duen arazo larria 
pobreziaren arazo modura aztertzen 
da, baina arazo hori konplexuagoa da 
eta gai psikosozialagoekin du zerikusia: 
edozein erradikalismoren proposame-
nak nortasun bat, biziaren zentzu bat, 
komunitatearentzat erabilgarri, lagun-
garri eta garrantzitsu izateko aukera 
bat eskaintzen du. Esan dezakegu kont-
sumitzeko gaitasuna jada ez dela aski 
bizitzeko. Edo gutxienik, kontsumitzeko 
gaitasuna ezabatzen denean, bete beha-
rreko hutsune batzuk agertzen direla. 
Badirudi ezinezkoa dela bizitzari zentzua 
aurkitzea. Eraiki egin behar da, ez digute 
egina emango. Horrek hersturak, bakar-
dadeak eta asaldurak eragingo ditu. 

Mardonesen hitzetan (2002) ez dugu 
ahaztu behar merkatuak eufemismo 
batzuk darabiltzala batez ere gazteen 
lan-bizitzan eragiteko: malgutasuna, aldi 
baterako lana eta abar, eta horrek guztiak 
aldi baterako lan benetan prekario batera 
bultzatzen duela gazteria. Domestikazio 
sozialarekin loturiko gai bat da, eta ho-
rren arabera, espainiar gazteen % 90ek 
legez kanpoko kontratazio-baldintzak, 
lanak, ordutegiak eta abar onartzen ditu 

lan bat edukitzearren, eta bide batez, 
aldaketarako egokitzapenerako eta eten-
gabeko birziklapenerako prestatzen dira. 
Sormen handikoa zenbaitentzat eta oso 
mehatxagarria gehienentzat.

Horrenbestez, egoera hori larrialdikoa 
dela esan genezake; aukerez eta eza-
gupenez beteriko mundu batean, ez 
dugu lortzen irtenbide sendo batzuk 
eskaintzea, eta gero eta zabalduagoa 
dago ezintasunaren eta etorkizun 
etsipengarri baten sentsazioa. Horren 
aurrean ikus dezakegu gazteek, tokian 
tokiko ñabardurak dituzten arren, elka-
rren antz handia dutela, eta benetan glo-
balizazioaren ume direla. Eta helduak, 
bien bitartean, ulertzen ez dugun mun-
du global baten kontraesanetan mur-
gilduak gabiltza. Eten bat dago hor, eta 
agian horrek ez digu erantzun egokiak 
zein diren asmatzen uzten.

Horrenbesteko nahasmenaren erdian, 
arazoak gero eta ugariagoak diren Eu-
ropa honetan, baliabide berrien diseinua 
eta garapena hobetzeko ideia batzuk 
proposatu nahi ditugu lan honetan, 
egungo gazte europarrei beren herritar-
tasuna gauzatzen lagunduko dietenak. 
Ikuspegi desberdinetatik egin nahi dugu 
hori (hezkuntza ez-formaletik, aukera 
gutxien dituzten gazteekin lan eginez), 
eta ikuspegi horietan agian egoera ho-
rri buelta emateko beharrezkoak diren 
gakoetako batzuk topatuko ditugu
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Aktibazioaren kontzeptua enplegu-
politiketan erabiltzen da, batez ere 
Europa Iparraldeko herrietan, eta 
enplegu bila dabiltzan norbanakoak 
aukera-dinamika emankorragoetara 
bultzatuko dituzten gizarte-gaita-
sunak ahalbidetuko dizkieten jar-
dunbide eta jokabide positiboak jo-
rratzen ditu. Hitz polemikoa da, alde 
batetik balioa ematen dielako pert-
sonen jarrerari eta aldatzeko gaita-
sunari, baina bestetik, norbanakoei 
bakarrik eragiten dien eta errudun 
egiten dituen gai modura ikus daite-
keelako (“langabezian aurkitzen zara, 
behar beste saiatzen ez zarelako”). 
Kontzeptu hori hautatu dugu nahikoa 
anbiguoa delako eta sektore bakar 
bat ere ez delako horrekin “eroso” 
sentitzen. Enpleguaren, heziketaren, 
gazteriaren eta hezkuntzaren arloko 
eragileak elkartu daitezela nahi dugu, 
estrategia berriak jorratzen has dai-
tezen. Horregatik behar ditugu jakin-
mina piztuko duten baina aldi beren 
esanahi markatuegi bat ez duten 
kontzeptuak: lanean txertatzea edo 
laneratzea, trebatzea...

Tokian tokian egin ditugun esperi-
mentazioen bitartez eta YouthLab 
proiektuari esker, kontzeptu ireki honi 
gorputza eta sendotasuna ematen 
joan gara gazteriaren eremuan erabili 
ahal izan dadin. Gazteen Aktibazioak 
gizarte eta hezkuntza arloko prozesu 
batzuk bilduko lituzke, bizitzako une 
eta egoera desberdinetan dauden 
norbanako gazteak (langabezian dau-
denak, ikasten ari direnak, gizarte-
zailtasun handixeagoak dituztenak...) 
motibatu, zentzu bat eman, berrakti-
batu eta birkonektatuko dituztenak. 
Gazteen Aktibazioak badu zerikusia 
enpleguarekin eta heziketarekin, 
baina baita boluntarioen lanarekin, 
mugikortasunarekin edo kultura-
rekin ere. Hezkuntza ez-formaleko 
ekintza txikien bidez edo programa 
zorrotz arautuen bidez garatu dai-
tezkeen prozesuak dira. Gazteei beren 
emantzipazio-prozesuetan laguntzen 
dieten proposamenak beste parame-
tro batzuen arabera islatzeko aukera 
eskaintzen digu Gazteen Aktibazioak.

Hemen lantzen ari garen emantzi-
pazioaren kontzeptuak bere baitan 
hartzen du herritartasuna gauzatzea. 

#03 GAZTEEN AKTIBAZIOAREN 
ETA EMANTZIPAZIOAREN 
KONTZEPTUAK
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Beharrezkoak dira baldintza mate-
rialak (etxebizitza, baliabideak eta 
abar), baina baita jarrerak, desirak 
eta gaitasunak ere. Emantzipazioak 
berarekin dakar erabakiak hartu ahal 
izatea, erantzule egitea eta gizarteari 
ekarpenak egitea. Gure ikuspegitik 
eskubideen multzo bat da, eta ez baka-
rrik kontsumitzaile-zergadun izateko 
gaitasun nahikoa edukitzea. 

GAZTEEK EMANTZIPATZEKO ORDUAN 
DITUZTEN ZAILTASUNEKIN LOTURIKO 
MEHATXU NAGUSIAK:

Mehatxuen zerrenda hau horixe 
da, mehatxuak. Horrek ez du esan 
nahi gazte guztiak egoera horretan 
aurkitzen direnik. Beste hainbat adie-
razle positibo daude, baina mehatxuei 
erreparatu diegu nagusiki, gai hone-
tan jokoan dagoen guztia zein garran-
tzitsua den ohartu gaitezen. Gazteria 
era askotakoa da, eta era askotakoak 
dira horien klase sozialak, bizi diren 
lurraldeak..., baina ñabardura horie-
kin guztiekin ere, uste dugu gaur egun 
badaudela arrisku batzuk, joera bat 
baino gehiago direnak, eta funtsean 
arlo bat baino gehiago ukitzen di-
tuztenak, nahiz agian itxura askotan 
agertzen diren:

* Europako kontinentea zahartzen 
ari da eta haustura gertatzen ari da 
belaunaldien artean, baina baita be-
launaldi beraren barruan ere.

* Pobrezia eta desoreka gero eta han-
diagoa da. Gizartea zatitua dago. 
Gazte batzuk inoiz baino hobeto 
prestatuak daude eta, aldiz, beste 
batzuek garaiz aurretik eta be-
hin betiko utzia dute hezkuntza-
sistema.

* Lehiakortasuna falta da ekonomia 
globalaren barruan.

* Uzkurtze bat gertatu da nazio-
identitatearen eta erkidegoaren 
balioetan.

* Gazteak erradikalizatu egin dira 
maila indibidualean nahiz kolekti-
boan. Adibide modura, noraezean 
dabiltzan gazteei zentzu bat ematen 
dieten eskuin muturreko prozesuak 
sortu direla ikus dezakegu. Edo 
jihadismoa europaratu dela. Ele-
mentu tradizionalak eta modernoak 
uztartzen dituzten oso proposamen 
eraginkorrak dira.

* Gazteek, gizarte-mugimenduetatik 
urrundu eta gai politiko eta arlo 
publikoei muzin egiten dietenean, 
konpultsiboki kontsumitzen di-
tuzte toxikoak edo beste edozein 
produktu. 
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Norbanakoarentzat, eremu pu-
blikoa pantaila erraldoi bat baino ez 
da, eta horren gainean islatzen di-
ren kezka pribatuek ez diote priba-
tuak izateari uzten, eta ez dute balio 
kolektibo berririk bereganatzen ere 
proiektatzen diren bitartean... Nor-
banakoak eremu publikora egunero 
egiten dituzten bisita gidatuetatik 
itzultzen direnean, beren berezko 
indibidualitatea indartua dutela 
itzultzen dira, zeren eta berretsi 
egin baitute beren bizitzako kontuak 
konpontzen dituzten modu bakarti 
berean konpontzen dituztela “berak 
bezalako beste norbanakoek” ere. 
(Bauman, 2000, 45. or.)

* Gazteen gizarte-isolamendua, 
atomizazioa,  ikusezintasuna, 
bakardadea
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Jarraian, 2015ean eta 2016an gazteen 
aktibazioaren inguruan antolatu geni-
tuen Foroetan proposatutako ideia na-
gusietako batzuk zerrendatuko ditugu. 
Foro bakoitzean profil desberdinetako 
pertsonek parte hartu zuten (gazteak, 
gizarte-eragileak, hezitzaileak...), eta 
2 eta 3 ordu bitarteko denbora-tarte 
batean metodologia-eskema hau era-
bili zuten: Galdera bat egiten zuten 
aurrena, pertsonek eranskailu batean 
erantzuten zuten gero eta, azkenik, 
taldearekin partekatzen zuten. Erant-
zun bakoitzaren ondoren, eztabaida 
irekitzen zen eta ekarpenak jasotzen 
zituzten. Bertan proposatzen zieten ez 
zezatela hitz egin erakunde edo zer-
bitzu bateko ordezkari gisa, baizik eta 
profesional edo herritar gisa. Helburua 
ez zen jarrera bat “defendatzea”, baizik 
eta urrunago ikusi ahal izateko zirri-
kitu batzuk eta aurrera egiteko aukera 
batzuk topatzea.

Prozesua gidatu zuten galderak hauek 
izan ziren: 

* Zuen ustez, kudeatzen duzuen zer-
bitzuak, gizarteak nahiz helduen 
munduak gaur egun zer egiten du 
Europako gazteen aktibazioaren eta 
emantzipazioaren alde?

* Zuen ustez, Europako gazteek zer 
behar dute beren emantzipazioa 
garatzeko?

* Zuen iritziz, zer aldatu, indartu edo 
ezabatu beharko genuke gazteen 
aktibazioarekin eta emantzipa-
zioarekin loturiko politiketan edo 
metodologietan?

Laburtzeko ahalegin bat egin dugu. 
Foroetan egin zituzten ekarpen bikai-
netatik funtsezkoena jasota egotea es-
pero dugu.

#04 GOGOETEN
INGURUKO EMAITZAK
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05.1 ALDERDI MATERIALAK

B e h a r r e z ko a k  d i r a  o i n a r r i z ko 
baldintza material batzuk, hala nola 
etxebizitza, elikagaiak, osasun-zer-
bitzuetarako aukera izatea eta aisialdi 
eta heziketa arloko jardueretarako 
aukera izatea. Gutxieneko baliabide 
horiek izan ezean, zaila da aurrera 
egitea. Funtsezkoa da “babes” hori 
edukitzea. Baina beste bizikidetza-
sistema batzuk, oinarrizko zerbitzuak 
eskuratzeko beste modu koopera-
tibo batzuk, beste kontsumo-eredu 
iraunkorrago batzuk ere sustatu dai-
tezke. Beka-sistema berriak edo beste 
laguntza-bide batzuk ere probatu be-
harko lirateke.

05.2 ALDERDI PSIKOLOGIKOAK

Pertsona gazteek beharrezkoa dute 
nortasun bat eraikitzea, eta horreta-
rako, kidetasun batzuk sentitu behar 
dituzte, eta zenbat eta aberatsagoak eta 
askotarikoagoak izan, orduan eta hobe. 

Halaber, enpatia sentitu behar dute bi 
norabideetan. Eta etorkizunera begira 
jarri, eskuratu dezaketen etorkizun 
bat ikusi. Gure iritziz, motibazioa edo 
desira beharrezkoak dira bizitzeko. 

Baita itxaropena ere.

Beharrezkoa dute aitorpen bat eta 
aintzatespen bat jasotzea. Aktiboki 
entzutea eta muga batzuk ezartzea. 
Beharrezkoa dute haiengan konfiant-
za edukitzea.

Estigmatizazioa zama handia da eta 
blokeatu egiten ditu autoestimuaren 
eta aurrerapenaren prozesuak. Es-
tigmatizazioak nortasuna fosilizatzen 
du eta subjektuek eboluziona dezatela 
eragozten du.

Intimitatezko espazio propioak nahiz 
espazio partekatuak behar dituzte. 
Eta laguntasunak eta adiskidetasunak 
bizi behar dituzte.

05.3 ALDERDI SOZIOKULTURALAK

Gaztetzat ikusiak baino gehiago, he-
rritar gisa, subjektu gisa eta gizarte 
osoari eremu guztietan ekarpenak 
egin diezazkioketen pertsona gisa 
ikusiak direla sentitu behar dute.

Belaunaldien arteko lokarriak ere 
ezagutu behar dituzte, prozesu ho-
rretan kokatu eta beren tokia topatu 
ahal izateko. Zaila da oroimenik gabe 
etorkizunaren ideiaz hitz egitea.
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Beharrezkoa da nolabaiteko egonkor-
tasuna, baina naturaltasun gehiago-
rekin onartu behar da aldaketa. Es-
kema mentalak beste garai batekoak 
dira; bizitzaren ziurgabetasunera 
egokitu behar da, eskema proaktiboa-
goekin, berriro hasteko aukerak eta 
ahalbideak neurtuz.

05.4 ALDERDI PEDAGOGIKOAK

Eginez ikastea:  ezagupenak bizitza-
rekin, bizitzeko duten erabilgarrita-
sunarekin edo zentzu bat bereganat-
zeko duten ahalmenarekin uztartuz. 

Lagundu, kontrastatu, kontsolatu eta 
probokatuko duten erreferentzia hel-
duak edukitzea.

Ezagutzeko eta erabakiak hartzeko, 
beharrezkoa da esperimentatzea. 
Beharrezkoa da porrota, edo gu-
txienik, probatzea eta aldatzea, eta 
bizi-egoera gehienak patxada batez 
bizitzea. Beharrezkoa da norbera pro-
batzeko aukerak edukitzea.

Ezagupen teknikoak eskuratu behar 
dira, baina bizitzarako ere ikasi behar 
da (harremanak egiten, gauzak adie-
razten, beste batzuekin bizitzen, nork 
bere burua zaintzen, besteak zaintzen 
eta abar). Badirudi balioen hezkuntza 
funtsezkoa eta oinarrizkoa dela ho-
rien gainean ezagupenak bermatzeko.
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Foroetan sortutako edukiak eta jaso-
tako Jardunbide Onen azterketak abia-
puntutzat hartuta, makro mailarekin 
zerikusia duten ideia batzuk ondorioz-
tatu ditugu: politika orokorrak, pro-
gramen garapena eta esku hartzeko 
eremuak. Jarduera-ildoak eta balio eta 
estrategiak dira, eta aktibatzeko eta 
emantzipatzeko baliabide hobeak erai-
ki behar dira horien gainean. 

1. Aldaketa soziologikoak eta gaur 
egungo lan-munduaren zentzua 
ulertzeko analisiak eta diziplina 
arteko azterlanak kontuan hartu 
beharko lirateke. Irtenbide berriei 
aurre egin ahal izateko, aldaketak 
onartu behar dira, eta agian bes-
te era batera eraiki gizartearen 
eta lan-munduaren eraikina. Ro-
botizazioak lanpostuak gutxitzea 
ekarriko du joera gisa, eta nahiz 
eta lanbide berriak ere sortu dai-
tezkeen, ez dakigu neurri berean 
izango ote den. Aisialdiaren gizar-
tea deiturikoa ezin daiteke lanik 
gabe ulertu... Gogoeta egin beharko 
da eta eredu berriak esperimenta-
tu: betetako bizi-premiekin bate-
ra, txandakatu egin beharko dira 
lan-denborak eta erkidegoari zer-
bitzuak eskaintzekoak, lanaren 
banaketa egin, gizarteak parte-

hartze handiagoa eduki... Helburua, 
hain zuzen ere, erakundeen aldetik 
gizarte-kohesioa lehenetsiko duten 
modu berriak proposatzen joatea 
da, eta hainbat pertsona “soberan” 
daudela dioen egungo sentimendua 
apurtzen hastea (taldea gero eta 
handiagoa da).  Lehen pista hori 
lortzeko, erabaki bat hartu beharra 
dago: edo gazteen enplegua eta 
emantzipazioa funtsezkoa dela jo-
tzen dugu, egungo testuinguruan 
hobetu beharreko zerbait bezala; 
edo bestela, gai hori lehentasun 
modura hartzen da eta egoera bir-
bideratuko duten ekintzak eta poli-
tikak abiarazten dira.

2. Esperimentazio-programak ga-
ratu behar dira, gero unibertsa-
lizatu daitezkeen metodologiak 
eta praktikak neurtu eta zehaztu 
ahal izateko. Esperimentazio ho-
riek Europa mailan, nazio mailan 
eta udal mailan egin beharko li-
rateke, datuak erkatuz eta eredu 
arrakastatsuenak zabalduz. Baina 
neurketak eta ebaluazioak ez die 
zuzeneko enplegagarritasunaren 
datuei bakarrik eragingo, baizik 
eta herritarren beste jarduera-
adierazle orokorrago batzuei. Es-
perimentazio horiek beharrezko 
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denbora bat eduki beharko dute (3 
urte) emaitzak ikusi ahal izateko. 
Sarritan esperimentazio laburre-
giak sustatzen dira, lan sakon bat 
egiteko marjinarik gabe.

3. Hezkuntza-esparru orokor mal-
guago bat berregin behar da, sarre-
ra eta irteera gehiago dituena, 
gizarte arlora irekiagoa, interko-
nektatuagoa, begirada zabal eta 
bateratu batez diseinatua... Propo-
samen laburragoak dituena, baina 
horien artean harreman onak di-
tuena, “hutsunerik” egon ez dadin. 
Hezkuntza ez-arautuak, lan-mun-
duak eta enpresa-ekimenak harre-
man hobea eta handiagoa izango 
duten hezkuntza-sistema bat.

4. Ikaskuntza-testuinguru zabaletan 
garatzen diren heziketa-progra-
mei baliabideak eskaintzea: teoria, 
praktika, esperimentazioa, sor-
kuntza, mugikortasuna, lan koope-
ratiboa eta borondate-lana uztar-
tuko dituztenak. 

5. Ez da kontuan hartu behar ikasta-
ro/zerbitzu/esperientzien eskaint-
za bakarrik, baizik eta, baita ere, 
parte-hartzaileei eskatzen zaiena 
(ez arauzko eskakizunak bakarrik, 
baizik eta ekarpen kualitatiboak).

6. Mugikortasuna erraztu behar da, 
baina ez hasi berrientzat bakarrik, 

baizik ahalik eta gazte gehienentzat. 
Mugikortasun hurbilagoak eta la-
burragoak, hastapen modura. 

7. Erkidegoari zerbitzua eskaintze-
ko jarduerak pentsatu behar dira, 
pizgarri garrantzitsu batzuekin 
(proposamenak egin izan dira na-
hitaezkoak izan daitezen). Asmoa 
da ez pentsatzea gazteei zer eskaini 
diezaiekegun bakarrik, baizik eta 
zer eskatu diezaiekegun, zer behar 
duen gure gizarteak haiengan-
dik. Ikuspegi berri horrek politika 
eraginkorragoak garatzen lagun-
duko digu, tutoretzarik eta pater-
nalismorik gabe. Gazteei eskatzen 
badiegu besteengatik gauzak egin 
ditzatela, gizarteari ekarpenak 
egin diezazkiotela, munduan toki 
bat eraikitzen lagunduko diegu, eta 
gizarte-harremanak eta bizimodu-
trukeak probatzea ahalbidetuko 
diegu.   Gainera, zerbitzuak eta 
proposamenak harrapaka irensten 
dituzten balio kontsumozaleak bir-
bideratuko ditugu.

8. Bizitzarako gaitasunak irakatsiko 
dituzten ikaskuntza-prozesuak 
erraztu eta espezializazio bat 
irakasten dutenak erlatibizatu (ezin 
da jakin nolakoak izango diren lan-
postuak 10 urte barru). Badirudi 
interesgarriagoa dela pertsonak 
lankidetzan aritzeko, pentsamendu 
sortzaileak izateko, egokitzeko eta 



25

06 #YOUTHACTIVATION
EUROPAKO GAZTEEN EMANTZIPAZIOARI ETA AKTIBAZIOARI BURUZKO GOGOETAK ETA PROPOSAMENAK. YOUTHLAB PROJECT

prozesuak kudeatzeko gaitasune-
tan trebatzearen aldeko apustua 
egitea. Benetan sinetsi behar da 
balioen hezkuntza jasotzea oso 
oinarri sendoa dela ezagutza erai-
kitzeko. Ikaspenak zentzu baten 
inguruan, printzipio batzuetan eta 
gizarte-testuinguru batean sustrai-
tu behar dira.

9. Agintearen kontzeptua berrikusi 
behar da. Baliabideak eskaini behar 
zaizkie gazteentzat erreferentzia 
diren hezkuntza-eragileei (esate 
baterako, aholkulariaren irudia 
sakondu behar da). Erreferentzia 
eskuragarriak eta hurbilekoak dira, 
bizitzako urrats garrantzitsuetan 
lagunduko dietenak.

10. Politika horiek Europa mailan eta 
nazio mailan gauzatu behar dira, 
baina batez ere udalaren esparruan 
barneratu behar dira. Gazteak erro-
tu egin behar dira, eta hurbilen 
duten erkidegoari ekarpenak egin 
nahiz jaso behar dituzte. Europa 
mailan konektatutako udal planak 
garatzea proposatzen da, trukeak 
eta joan-etorriko bidaiak erraztea-
rren. Udal hedadura emanez, baina 
betiere ikuspegi orokorrarekin.

11. Arazoak ez dira gai bihurtu behar, 
politikak sakabanatuz, baizik eta 
modu orokorrago batez jorratu 
daitezela proposatu. Ez da oso era-

ginkorra droga-kontsumoaren 
aurkako plan bat edo erradikaliza-
zioaren aurkako plan bat modu iso-
latuan abiaraztea. Uste dugu era-
ginkorragoa dela emantzipazioa 
sustatuko duen plan zabalago bat 
abiaraztea. Sintomak eta arazoak 
ondoezaren adierazle dira (jorratu 
egin behar dira, baina ikuspegi za-
bal batez). Ondoezaren inguruan 
hitz egin behar da, eta hala egiten 
badugu, irtenbide errazagoak topa-
tuko ditugu.

12. Eskubideen Ikuspegia (alegia, ara-
zoei edo sintomei edo pertsonen ga-
beziei horrenbeste ez erreparatzea, 
baizik eta beren eskubideei), lan 
egiteko eredu eraginkorra iruditzen 
zaigu. Kontua ez da eskubideen 
aldeko adierazpen abstraktu bat 
egitea. Politiketan eta metodolo-
gietan ikuspegi hori zehaztea da 
gure asmoa: modu positibo batean 
eskubideetara nola iritsi gaitezkeen 
pentsatu nahi dugu, eta ez arazoe-
tan. Kasu honetan, gure buruari 
galdetuko genioke, nola sustatu 
dezakegu gazteen emantzipazioa 
politika argi eta orokorren bidez?, 
eta ez, aldiz, nola eragotziko dugu 
gazteak erradikalizatzea? Kon-
bentzituta gaude eraginkorragoa 
dela elkarbizitzan eta lankidetzan 
heztea, arrazismoaren eta xenofo-
biaren aurka sentsibilizatzea baino.
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Youthlab proiektuan parte hartu du-
ten pertsonen ekarpenei esker, maila 
praktikoagoan egindako proposamen 
garrantzitsuenak nabarmenduko 
ditugu jarraian. Batez ere, printzipio 
metodologikoak eta ikuspegiak azal-
duko dira Gazteen aktibaziorako eta 
emantzipaziorako ekintzak garat-
zeko beharrezkoak diren gizarte eta 
hezkuntza arloko taktika eta posizio-
ak izango lirateke. Testuaren amaie-
rako proiektuen zerrendan zenbait 
erreferentzia praktiko ikus daitezke.

1. Programak publiko jakin bati ez zu-
zentzea proposatu dute (esate bate-
rako, bazterketa-arriskuan dauden 
gazteei, edo beste edozein sailkapen 
egitea).  Lehentasunezkoak izan 
arren, ezin dugu estigmatizazioa 
eta “antzekoegiak” diren pertsonak 
taldekatzea sustatu. Nahasketa so-
zialaren ikuspegitik landu behar 
dira jarduerak, ikuspegi orokor ba-
tez. “Kolektibo” horiekin arrakasta 
edukitzeko, proiektu irekiagoak di-
seinatu behar ditugu. Egiten dugu-
nak egungoa bezain gizarte-egoera 
zail batean ere funtzionatu beharko 
luke, baita gizarte orekatu batean 
ere. Emantzipazio-proiektu hauek 
enplegu osoko mundu batean fun-
tzionatu beharko lukete.

2. Ase, konpondu, bete, konpentsatu 
eta bultzatzeko helburua duten 
ekintzak alde batera utzi eta es-
kubideen ikuspegiaren aldeko 
eredu horren alde egin beharko 
litzateke. Norbanako bakoitzak 
eskubide batzuk ditu eta horiek 
gauzatzen lagundu behar dugu. 
Horrela, sintomatologiatik (eta ho-
rri atxikiriko errudun sentiarazte-
tik) urrunduko gara eta gizartean 
eragin handiagoa duten progra-
mak eraikiko ditugu. Helburua ez 
da enplegua edo heziketa (bitarte-
koak dira), baizik eta herritarren 
garapena. Hori guztia gizarte-
testuinguru berri batean lortzea da 
erronka (lehen, lanari esker “nor 
ginen”, lan-borrokekin, lan-klasee-
kin, lan-nortasunarekin... eta orain 
agian moduak beste batzuk dira).

3. Enpleguaz hitz egin arren, gizarte-
partaidetzaren inguruko heziketa 
eskaintzen duten proiektuak ga-
ratzea da gakoa, gure iritziz. Gero 
eta hezkuntza-programa gehiagok 
jorratzen dute pentsamendu kri-
tikoa, bultzatzen dute erabakiak 
hartzera eta ahalegintzen dira 
arduradun politikoak gazteekin 
harremanetan jartzen.

#07 PISTA METODOLOGIKOAK: 
IKUSPEGIAK ETA METODOAK
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4. Faktoreen ordena alda gene-
zakeen. Heziketa bat eta promesa 
bat proposatu ordez, zuzeneko 
enpleguen esperientziekin has 
gintezke. Era horretan, desblokea-
tu egingo lirateke banakako me-
kanismo asko eta asko, eta batez 
ere, promesa huts bat baino sen-
doagoa den zerbaiten gainean ha-
siko ginateke heziketaren zentzua 
eraikitzen. Gainera, era horretan, 
enplegua desmitifikatuko da eta 
agian zenbait pertsona hezkuntza-
sistemara itzul daitezela erraztuko 
da. Edonola ere, esperientzia jakin 
batzuetatik abiatuta (enplegu or-
daindua, edo intentsitate handiko 
erkidego-zerbitzuak, boluntario 
gisa), heziketa-ibilbide zehatza-
goak diseinatu daitezke. Motibazio 
berri batetik abiatuta, dinamika 
berri bat sortzen da. 

5. Ez dugu laguntza, gauzak edo zer-
bitzuak bakarrik eskaini behar. Ga-
ratzen ditugun proiektuek laguntza 
eskatu behar diete gazteei, zerbit-
zuaren eta elkartasunaren kont-
zeptua barneratu. “Kide” izateko 
biderik laburrena izateaz gain, ba-
dakigu gaitasunak eta ezagupenak 
eraginkortasun handiagoarekin 
ikasten direla horrela. Praktika as-
kotan ikus dezakegu pertsonak be-
harrezko eta erabilgarri sentitzen 
direnean hobeto funtzionatzen 

dutela. Gazteei zer eman diezaie-
kegun pentsatu ordez, hobe dugu 
zer eska diezaiekegun pentsatu. 
Eta horretarako, gure baliabideen 
lengoaia aldatu behar dugu.

6. Parte hartuz ikasten dugu, testuin-
guru “partekatuetan” erantzuki-
zunak geure gain hartuz: gizarte 
eta hezkuntza arloko proiektu bat 
testuinguru erreal bat da, baina 
lagundua, eta horrelakoetan, he-
rritarrak jardueren bitartez “jos-
tatu” eta entrenatu egiten dira, eta 
horiekin hazten doaz. Proiektuak 
horrela ikustea proposatzen dugu, 
ez eskaintza gisa, baizik eta tes-
tuinguru gisa. Parte hartzeko tes-
tuinguruak, agertokiak, leku sin-
bolikoak, espazio errealak sortzea 
da helburua.

7. Ez ditzagun prozesu linealak disei-
natu, baizik eta elkarren metagarri 
direnak: esperientziak eta ezagu-
penak metatzen dira, eta ekintza-
esperientziak eta lan zuzena, er-
kidego-zerbitzuen esperientziak, 
gogoetak eta heziketa-moduluak 
eta “bidaiak” harremanetan jartzen 
dituzten “zirkuluak” marrazten dira.

8. Jarduera motak ez du halako ga-
rrantzirik, baina bai sortzen du-
gun testuinguruak eta proiektuari 
ematen diogun zentzuak. 
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9. Belaunaldien arteko lanketa 
funtsezkoa da emantzipazioaren 
ariketarako. Helduengandik ikasi 
behar da eta gazteen gaineko au-
rreiritziak murriztu. Horiek harre-
manetan jarri. Solidario bihurtu. 
Eta harreman horretatik abiatuta, 
gogoetak egin daitezke, egungo 
egoeraren eta iraganeko zailta-
sunen arteko loturak azalduz.

10. Badirudi interesgarria dela gene-
roaren ikuspegia zabaltzea. Alde 
batetik, emakume gazteen premia 
bereziei kasu egin behar zaie (proie-
ktu batzuk emakume-talde homo-
geneo batekin gauzatu behar dira) 
eta generoaren berdintasunaren 
gaia beti kontuan izan. Beste alde 
batetik, batez ere gizonezko gazte 
askorentzat, badirudi beharrezkoa 
dela beren gurasoekin eta gurasoen 
eginkizunarekin berriro konektat-
zea. Harreman horiek berregingo 
dituzten eta gizonezkoak kontuan 
hartuko dituzten proiektuak dira 
(sarritan gizonezkoak urrunduta 
edo desitxuratuta ageri direlako edo 
emantzipatzen laguntzen ez duten 
eredu oso kaltegarriak irudikatzen 
dituztelako). Belaunaldien arteko 
harremanek ere generoaren ikus-
pegi hori hartu behar dute kontuan. 

11. Talde-lana jorratzen duten eta 
erantzukizunak partekatzen dituz-
ten jarduerak garatu.

12. Esperientziak lantzeko eremuak 
eduki. Kontua ez da egitea baka-
rrik, aktibismoa bere horretan ez 
da positiboa. Ez da nahikoa jardue-
rak metatzea, horien inguruan go-
goetarik egiten ez bada. Horreta-
rako, denbora batzuk finkatu behar 
dira, eta esperientziatik bertatik 
abiatuta analisi-ohitura batzuk 
sortu.

13. Proiektu batek zenbait ibilbide 
ditu elkar konektatuak. Norba-
nakoen prozesuetan mugimendua 
barneratzea da kontua, bakoitzak 
dituen erritmoen arabera. Sortu-
tako testuinguruetan espazioa eta 
denbora laburtu egiten dira eta 
intentsiboagoak bihurtzen dira. 
Horretarako, prozesu laburrak eta 
malguak behar ditugu, sartu eta ir-
teteko aukera ematen dutenak, eta 
jarduera egiten ari garen bitartean 
eskakizun maila handituko du-
tenak. Mesedegarria da, halaber, 
baliabideak “gazteen zerbitzura” 
ez eraikitzea (haien zerbitzurako 
izanda ere), baizik eta haiek ere 
ekarpenak egin ditzatela eskatu, 
“gizarteak behar dituela” esan...

14. Ebaluazio horien barruan parte-
hartzaileen alderdi subjektiboak 
barneratu, baina baita ere, familiek 
eta erkidegoko beste erreferente 
batzuek ikusten dutena. Gazteen 
aktibaziorako baliabideak hobeto 
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ebaluatu behar dira kuantitatiboki 
nahiz kualitatiboki. Datuak alde-
ratzeko, ibilbideak aztertzeko eta 
parte-hartzaileek eta beren ingu-
runeek esaten dutena eta sentitzen 
dutena analizatzeko denbora eduki 
behar da.

15. Orain ez dago karrera bat, ibilbide 
bat; aitzitik, bizitza baten barruan 
bizitza asko aurreikusten dira... 
Ziurgabetasun horretarako eta 
norbera dena eta besteekin egiten 
duena zentzuz beteko duen egune-
roko ariketa horretarako prestatu 
behar dugu. Egokitzeko, harre-
manak egiteko... gaitasuna eduki. 
Era askotako eta arlo askotako 
esperientzia bereziak programatu 
behar dira: lana, zerbitzua, bizi-
kidetza, aisialdia, kultura, kirola, 
bidaiak,... Elkarrekin konektatu-
tako esperientzia desberdinak. 
Pasabideak, Zubiak, Igarobideak... 
bezalako baliabideak sustatu be-
har dira. Garrantzitsuena trantsi-
zio-epe bat igarotzea da, aldake-
tak bizitzea, aukerak zabaltzea, 
bokazioak sustatzea eta talentuak 
eta desira berriak topatzea. Eta 
batez ere pertsonengan, beren 
aukeretan eta beren gaitasune-
tan konfiantza izatea. Gizarte eta 
hezkuntza arloko harreman oro-
ren eta ikaskuntza ororen oinarria 
da konfiantza hori.

16. Ondorio profesionalak eragotzi 
beharko lirateke. Sarritan, baliabi-
de batzuek ez dute aurrera egiten, 
horiek jasotzen dituzten pertsonak 
parte hartzen ez dutelako. Pertsona 
jakin batzuentzako baliabide be-
reziak izaten dira. Eta jakina, inori 
ez zaigu gustatzen arazoak dauzka-
ten pertsonen ondoan egotea... 
Arreta gehiagorekin begiratu be-
har diogu gizarte-irudiari eta nor-
beraren irudiari, sarritan horrek 
eragiten duelako desberdintasuna. 
Zailtasunak izaten dira pertsona 
gazteek hurbil daitezen eta parte 
hartzera animatu daitezen. Progra-
mak ezagutzera emango dituzten 
sistema irekiak eta eraginkorrak 
eraiki behar dira, gazteek beren 
kabuz erabaki dezaten proposamen 
horietan izena ematea. Ardura hori 
bideratzen badugu, profesionalen-
gan edo familiarengan jarriko da 
desira, eta ez gaztearengan. Espa-
zioa utzi behar dugu gazteak desira 
izan dezan, hurbiltzeko, izena ema-
teko, probatzeko, mugitzeko esa-
nahi bat eraiki dezan. Lan guztia, 
mugimendu guztia helduok egiten 
badugu, haiek ez dute marjinarik 
izango eta desira “ito” egingo da. 
Gazteentzako zerbitzuetara sarbi-
dea edukitzea da gako nagusietako 
bat. Sarbidea borondatezkoa bada, 
norbanakoei zentzu bat emanez 
egiten baldin bada (aldez aurretik 
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elkarrizketak, probak, proposamen 
txikiak, oinarrizko helburuak egi-
nez) eta ezinezkoak diren gauzak 
agindu gabe, proiektuaren arrakas-
ta ia ziurtatua edukiko dugu. Itxa-
ropen errealistak sortu behar dira, 
modu orekatu eta zintzo batez. 
Eta horretarako, batzuetan beha-
rrezkoa da konfiantza izatea eta 
itxaroten jakitea, eta aurrera egitea 
postu horiek bete ez arren. Dena 
ondo badoa, hurbiltzen hasiko dira 
eta ahoz ahokoak funtzionatuko du.

17. Proiektu horietako edozeinetan, 
harreman batzuk finkatu beharko 
dira jardueretatik abiatuta (aldeek 
hartu dituzten konpromisoetatik: 
ordutegia, lana, ekintza...). Gazteak 
dituen arazoetatik edo gabezieta-
tik abiatuta ez dugu harremanik 
sortu behar, ezta proiektuaren 
barruan harreman horretan sor-
tu ez diren informazioetatik ere. 
Gaztea iristen denean, pertsona 
“berri” bat iristen denean, haren 
gainean jartzen dugun begiradak 
igurikimenetatik libre egon behar 
du. Jarduera bat egitera datorren 
gazte bat da, besterik gabe... eta 
hortik abiatuta harreman berri bat 
eraikitzen hasiko gara. Informazio 
gehiegi baldin badugu, igurikime-
nen zirkuitua berregingo dugu eta 
ez da aldaketarik gertatuko.
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Itzulinguru hori egiteko, gazteen 
aktibazio-prozesuak suspertzen di-
tuzten pertsonentzat garrantzitsuak 
iruditzen zaizkigun elementu batzuk 
azalduko ditugu jarraian. 

* Edozein gai baliagarria zaigu ho-
rren barruan aktibazio-prozesuak 
barneratzeko (ingurumena, kultu-
ra, sorkuntza, kirola...). Gaiek ga-
rrantzia dute, baina garrantzitsua-
goa da non lantzen ditugun eta nola 
erabiltzen ditugun. Eta hobe da gai 
horiek gure garaiko erronkekin uz-
tartuta badaude (ekologia, kohesioa, 
dibertsitate kulturala, teknologia, 
artea...).

* Horretarako,  onuragarria da 
gazteen hezitzaileek, gizarte eta 
hezkuntza arloko gaitasunak edu-
kitzeaz gain, era askotako ezagupe-
nak eta zaletasunak ere edukitzea 
(kulturalak, kirol arlokoak, tek-

nikoak...). Gaietatik abiatuta eta ez 
arazoetatik abiatuta harremanak 
finkatu nahi baditugu, gauzak egi-
teko gai izan behar dugu. Ekipoek 
hobeto funtzionatuko dute, baldin 
eta arlo askotako jakintza gehiga-
rriak badituzte.

* Heziketak sakon jorratu behar ditu 
harremanekin loturiko alderdiak 
(maila indibidualean nahiz kole-
ktiboan) eta ikuspegi komunita-
rioak. Gaztearekin finkatzen den 
harremana bezain garrantzitsua 
da hura bere inguruneko pertsone-
kin harremanetan jartzeko dugun 
gaitasuna. Karisma handikoak eta 
garrantzitsuak bagara, baina ez 
badugu lortzen gazteak bere errefe-
rentziak biderkatzea, porrot egingo 
dugu.

* Hezitzaileen bizi-esperientziak 
funtsezkoak dira. Komenigarria da 

#08 ZENBAIT GAUZA 
ALDATZEKO EKIPAJEA: 
HEZKUNTZA-TALDEEN 
PRESTAKUNTZA 
ETA GAITASUNAK
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haiek bidaiak edo lan desberdinak, 
boluntariotza-lanak edo gizarte na-
hiz kultura arloko esku-hartzeak 
egitea, probatuz eta aurrera eginez 
zentzuaren bilaketa “bizitzea”. Ez 
dirudi oso interesgarriak direnik 
bizi-ibilbiderik gabeko profil lau-
lauak. Esperientzia hauek titulazio 
teknikoak erdiestea bezain garran-
tzitsuak direla jotzen dugu.

* Begi batzuek, errealitateari begira-
tu arren, ez dute ikusten. Badakigu 
ikusi ahal izateko, hezi egin behar 
dela begirada. Eta ikusezina zaigu-
na edo ikusi nahi ez duguna izaten 
da, hain justu ere, ikusi beharrekoa. 
Desorekak, hausturak, premiak, 
abandonua, marjinazioa/pobrezia, 
sufrimendua. Ikuspegi hori gabe, ez 
dago gizatasunerako itxaropenik. 
Mardonesek dioen moduan (2002), 
desberdintasuna hautemateko zi-
rrararik gabe ezin dugu eskaintzen 
digutenaren aurrean espiritu kri-
tikorik piztu. Norberaren hirian edo 
herrian desberdintasunak ikusten 
hasi daiteke eta hasi behar da, eta 
gero, gure gizarteko beste bazter 
horiek ere kontuan hartzen aurrera 
egin. Ikusi, zerk jarraitu behar ez 
duen sentitzeko.
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Ondorio gisa esan dezakegu batez 
ere ikuspegiak aldatu behar ditugula. 
Programen, ekipamenduen eta meto-
doen azpiegitura on bat dugu, baina 
beste era batera kontzeptualizatu eta 
elkarrekin konektatu behar ditugu, 
uharteak izatetik estrategia bateratu 
bat osatzera igaroz.

Gaur egungo ezinegonaren aurrean, 
baikorrak eta proposamengileak izan 
behar dugu, esperimentazioak garatu 
eta neurtu, eta alternatiben bidez gauza 
garrantzitsuak egiteko konfiantza eduki.

Metodoetan pentsatu aurret ik , 
konpromiso politiko eta profesional 
modura ulertu behar dugu gazteen 
emantzipazioa lehentasun bat dela (ez 
beste politika batzuen ondorio). Ho-
rretarako, jardunbide batzuk aldatu 
eta beste batzuk sortu beharko dira. 
Baina horren alde apustu egiteak eka-
rriko du gauzak hobetzea.

Gazteei alternatibak eskaini behar 
zaizkie eta, aldi berean, laguntza es-
katu. Paternalismorik gabe, gazteak 
baliagarri eta herritar kontsideratuz.

Agian, hezkuntza-sistema osoa eta gaz-
teekin lan egiteko modua sinplifikatu be-
harko dugu. Agian, desioa gainezkatzen 
duten jarduera gehiegi egiten dira. 

Gure logika kontsumozalearen barruan, 
zerbitzuak sortu eta kontsumitzen di-
tugu. Herritartasuna gauzatu beharko 
litzateke, zerbitzuak eta benetako parte-
hartzea uztartuz, aukerak eta igarobi-
deak sortuz, urratsak gainditzeko ohitu-
rak, gaztetasuna amaitzen den epealdi 
baten modura ulertzen duen ideia be-
rreraikiz (gaur egun, denbora-tarte ia 
infinitua dirudi).

Ikuspegi berri hau ahalik eta itxaro-
pen gehienekin landu beharko dugu. 
Azpi-politikak egiteari utzi behar dio-
gu, azken batean beti pertsona berbe-
rei zuzentzen zaizkielako. Baliabide 
guztiak (eta oraingoz asko dira) ondo 
egituratu eta helburu bati begira 
(emantzipazioa eta herritartasuna) 
zuzendu behar ditugu. Hezkuntza 
formala, hezkuntza ez-formala, lan-
mundua eta herri-hezkuntza beste 
era batera uztartu behar dira, elkarri 
lagunduz eta beren desberdinta-
sunetatik elkarri eraginez. Oraingoz, 
eremu horiek bide paraleloetatik 
doaz eta gutxitan ukitzen dute elkar 
(eta elkar ukitzen dutenean sarritan 
gatazkak sortzen dira). Ikuspegia za-
baltzea proposatzen dugu, eta baliabi-
de eta metodoen aberastasun handi 
batek eratutako hezkuntza-sistema 
bakar baten modura ulertzea. 

#09 IHESGUNEAK
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Mahai baten inguruan eragile desber-
dinak elkarrekin hitz egitera esertzen 
ditugunean, ideia eta adostasun asko 
sortzen dira. Adostasun-puntu horiek 
bultzatu beharko genituzke, baina au-
rreiritzirik gabe eta sorkuntza libreko 
dinamikak erabiliz.

Metodologia interesgarri ugari daude. 
Baina guri gehiago interesatzen zaiz-
kigu balioak eta printzipio didaktikoak. 
Hezkuntzaren zentzua, gazteak eman-
tzipatzen laguntzeko lanaren zerga-
tiak eta zertarakoak dira erantzun 
beharreko galderak. Hortik aurrera, 
heterodoxia eta ikerketa-ekintza abia-
puntutzat hartuta, hainbat proiektu eta 
jarduerarekin, mereziko duen bide bat 
egiten joango gara.
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1. Preventive and low-threshold 
activity in the habitation 
communities
mladezulice.sk

2. Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum (BDC)
www.dobrovolnictvoba.sk

3. Student Simulation Saturdays
www.pdcs.sk/sk/

4. Kaspian Project-streetwork in 
skatepark
kaspian.sk/en

5. Educational Program in 
Community Centre Kopčany
ulita.eu.sk

6. KomPrax IUVENTA
www.iuventa.sk/en/IUVENTA/
Slovak-youth-iustitute-short-
introduction.alej

7. Support of Education Program
www.peopleinneed.sk

8. Service de médiation familiale 
de la CAF
www.caf.fr/ma-caf/caf-du-pays-
basque-et-du-seignanx/offre-de-
service/enfance-et-jeunesse

9. BIJ Hendaye
ville.hendaye.com/?page_
id=619&lang=eu

10. MSD St Jean de Luz-Hendaye
www.le64.fr/solidarite.html

11. PIJ Urrugne
www.urrugne.fr/fr/la-mairie/
animation-jeunesse/espace-
jeunes.html

12. Mission Avenir Jeunes
www.missionlocale-paysbasque.
org

13. Foyer Jeunes Travailleurs
www.fjtcotebasque.com

14. Centre de formation
www.cemea-aquitaine.fr

15. Mamboko na mamboko
mamboko.fr/wordpress2

16. USCP Futsal Chataigneraie
pessac-chataigneraie-futsal.
footeo.com

17. FSGT 
fsgt33.fr/comite-sportive-et-
gymnique-de-pessac.html

18. Mission Locale Pessac
www.pessac.fr/emploi-et-
insertion.html

19. Club de Prévention Spécialisée 
Action Jeunesse de Pessac 
annuaire.action-sociale.
org/?p=action-jeunesse--pessac-
330783598&details=caracteristiques

#10 JARDUNBIDE
EGOKI BATZUK
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20. Bati Action 
www.iae-aquitaine.org/l-iae-
en-aquitaine/47-annuaire-des-
structures-de-l-iae/54-bati-
action.html

21. Ussap Boxe
ussapboxe.portailasso.pessac.
fr/1699-presentation.html

22. Programa Activación Juvenil 
y Emancipación- Asociación 
Navarra Nuevo Futuro
www.espaciokrea.org 
www.nuevo-futuro.org

23. Escuela Taller Ilundain
www.fundacion-ilundain.com/
pre-laboral

24. Acción contra el Hambre-Vives
www.accioncontraelhambre.org/
es/programa-vives-emplea

25. Proyecto Lanzaderas
www.lanzaderasdeempleo.es

26. Curso Puente - Puente La Reina 
- Padres Reparadores
www.scjpuente.edu.es

27. Movimiento scout
www.scout.org

28. Think Young
www.thinkyoung.eu

29. L@T Pamplona
lytpamplona.com/que-es

30. Asociación GRUP EIRENE
grupeirene.org

31. Colectivo CALA
www.nodo50.org/cala

32. Asociación educativa 
BARBIANA
www.aebarbiana.org

33. Red Creando Futuro
redasociativa.org/
creandofuturo/

34. Transpirenaica Social y 
Solidaria 
transpirenaicasocialysolidaria.
wordpress.com

35. Proyecto Hausturak/Rupturas-
HeziZerb elkartea 
www.hausturak.net

36. Fundación Formació i Treball 
www.formacioitreball.org

37. GAM
gampau.fr/ateliers-2

38. ConArte
conarteinternacional.net 
www.catedraunesco.com

http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://ussapboxe.portailasso.pessac.fr/1699-presentation.html
http://ussapboxe.portailasso.pessac.fr/1699-presentation.html
http://www.espaciokrea.org
http://www.nuevo-futuro.org
http://www.fundacion-ilundain.com/pre-laboral
http://www.fundacion-ilundain.com/pre-laboral
http://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-vives-emplea
http://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-vives-emplea
http://www.lanzaderasdeempleo.es
http://www.scjpuente.edu.es
http://www.scout.org
http://www.thinkyoung.eu
http://lytpamplona.com/que-es
http://grupeirene.org
http://www.nodo50.org/cala
http://www.aebarbiana.org
http://redasociativa.org/creandofuturo/
http://redasociativa.org/creandofuturo/
http://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com
http://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com
http://www.hausturak.net
http://www.formacioitreball.org
http://gampau.fr/ateliers-2
http://conarteinternacional.net
http://www.catedraunesco.com
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39. Proyecto Empresa- Gaztetxe 
Estella-Lizarra
lizarrakogaztetxea.wordpress.com 
es-es.facebook.com/
uztaldilizarra

40. Programa Aprendizaje y 
Servicio
aprendizajeservicio.net

41. Educar para emprender
educarparaemprender2014.
blogspot.com.es

42. Proyecto Ventana a la 
diversidad
www.abrituventana.org

43. Proyecto Increalab
www.iripaz.org

44. Proyecto Métodos innovadores 
para jóvenes en riesgo. Circo 
social y empleabilidad
www.youtube.com/
watch?v=UTDIx-iXOt8

45. Txirrindak - Empleo joven
prebentzio.com

46. Donosti Cup - Hondar Kirolak
prebentzio.com

47. Jóvenes dinamizadores - Ikas 
Jolas
prebentzio.com

48. Servicio de limpieza del litoral
www.hondarribia.org 

49. Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 
bettigotti.com

50. Esme Junior empresa de Deusto 
Business School
www.esmejunior.com

51. Albaola La Factoría Marítima 
Vasca - Albaola Itsas Kultur 
Faktoria
www.albaola.com/es

52. “12Nubes”
12nubes.kalezkalevg.org

53. Saregune. Desarrollo comunitario 
del casco viejo de Vitoria-Gasteiz a 
través de las TIC´s
www.saregune.net

54. Proyecto comunitario-
socioeducativo de revitalización 
social del Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz desde el favorecimiento 
de la convivencia
blog.goian.org/es

55. PISEC (Programa de 
Intervención Socio-Educativa 
Co/curricular)
kokuk.org/pisec-2

56. Programa integral de 
cualificación y empleo juvenil 
(PICE)
www.camara.es/formacion-y-
empleo/programa-integral-de-
cualificacion-y-empleo

http://lizarrakogaztetxea.wordpress.com
http://es-es.facebook.com/uztaldilizarra
http://es-es.facebook.com/uztaldilizarra
http://aprendizajeservicio.net
http://educarparaemprender2014.blogspot.com.es
http://educarparaemprender2014.blogspot.com.es
http://www.abrituventana.org
http://www.iripaz.org
http://www.youtube.com/watch?v=UTDIx-iXOt8
http://www.youtube.com/watch?v=UTDIx-iXOt8
http://prebentzio.com
http://prebentzio.com
http://prebentzio.com
http://www.hondarribia.org
http://bettigotti.com
http://www.esmejunior.com
http://www.albaola.com/es
http://12nubes.kalezkalevg.org
http://www.saregune.net
http://blog.goian.org/es
http://kokuk.org/pisec-2
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
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57. Brigadas de la Brotxa 
www.muralismopublico.com/p/
es/participar/trabaja-con-el-
imvg/brigadas-de-la-brotxa.php

58. La cocina, incubator kitchen 
www.lacocinasf.org

59. The Bread Project
www.breadproject.org

60. Renassance
www.rencenter.org

61. Incubator of ideas
mladezulice.sk

62. Câmara Municipal da Amadora 
- Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (CQEP)
www.cm-amadora.pt/noticias-
educa/1512-cqep-amadora-
inaugurado

63. Associação Moinho da 
Juventude 
www.moinhodajuventude.pt

64. Design Advanced Ressources
designadvancedresources.org

65. CEERDL (Centro de Educação 
Especial Rainha Dona Leonor)
ceerdl.org

66. CENCAL (Centro de Formação 
Profissional para a Indústria 
Cerâmica) 
www.cencal.pt

67. Agrupamento das Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro
aerbp.pt/cqep

68. Colab- Espaço de trabalho 
colaborativo. (Grupo Público)
www.facebook.com/groups/
colab.obidos.friends/?fref=ts

69. Jovens Voluntários das Gaeiras 
(JVG)
www.facebook.com/jvgaeiras

70. Parque Tecnológico de Óbidos 
(PTO)
www.pt-obidos.com

71. Escola Técnica e Empresarial 
do Oeste (ETEO)
www.eteo-apepo.com

72. LANDU para la inclusión social 
y laboral
www.irsearaba.org

73. Proyecto Actúa
actua.social

74. Iniciación al empleo. 
FUNDACIÓ PRIVADA JOVENT
www.lleida.com/content/
fundacio-privada-jovent 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muralismopublico.com/p/es/participar/trabaja-con-el-imvg/brigadas-de-la-brotxa.php
http://www.muralismopublico.com/p/es/participar/trabaja-con-el-imvg/brigadas-de-la-brotxa.php
http://www.muralismopublico.com/p/es/participar/trabaja-con-el-imvg/brigadas-de-la-brotxa.php
http://www.lacocinasf.org
http://www.breadproject.org
http://www.rencenter.org
http://mladezulice.sk
http://www.cm-amadora.pt/noticias-educa/1512-cqep-amadora-inaugurado
http://www.cm-amadora.pt/noticias-educa/1512-cqep-amadora-inaugurado
http://www.cm-amadora.pt/noticias-educa/1512-cqep-amadora-inaugurado
http://www.moinhodajuventude.pt
http://designadvancedresources.org
http://ceerdl.org
http://www.cencal.pt
http://aerbp.pt/cqep
http://www.facebook.com/groups/colab.obidos.friends/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/colab.obidos.friends/?fref=ts
http://www.facebook.com/jvgaeiras
http://www.pt-obidos.com
http://www.eteo-apepo.com
http://www.irsearaba.org
http://actua.social
http://www.lleida.com/content/fundacio-privada-jovent
http://www.lleida.com/content/fundacio-privada-jovent
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Petra Hricová - Ivan Vyskocil - Zuzana 
Sidorová - Terezia Horniaková - 
Dominika Benková - Jakub Januska - 
Mária Milanová - Nina Thrisová - Monika 
Gregussová - Monika Jurtkova - Jana 
Almanová - Alena Faraguldvá - Elena 
Ondrusková - Irena Vitálosová - Vladimir 
Labath - Martin Ludei - Martian Deran 
- Katarina Bzaboová - Ladimav Vaska - 
Jana Pruzinská - Karina Andrášiková 
- Peter Kulifaj - Puri Zabalza - Félix 
López de Dicastillo - Maite Saénz Barco 
- Pedro Yanguas -Elena Fernández - 
Idoya Conrucelay - Marcos Catalán - 
Alberto Ruiz - Silvia Enrique - Patricia 
Cueva - Jorge Crespo - Ana Arnedillo 
- Jesús Gallego - Eduardo García - Pablo 
Escurra - Fco. Javier Yoldy - Carmen 
Martínez - Tania Osés - Javier Ilundain 
Villanueva -Idoia Garate - Montxo Oroz 
- César Asiain Erro - Regina Garcia - 
Garbiñe Bueno - María Díaz de Rada - 
Ioseba Guillermo - Maud Roussel - Joseba 
Amigorena - Esther Lasarte - Maite 
Iriso - Sergio Gil - Eduardo Sanz - Stella 
Hermoso - Patxi San Nicolás - Jon Diez - 
Iñaki Goikoetxea - Pili Azpeitia - Martín 
Arregui - Maider Lucas - Libe Garmendia 
- Irati Amunarriz - Ekiñe Echarte - Oiane 
Arrojo Saenz - Amaia de la Fuente - 
Olatz Urgoiti - Maite Arandia - Felisa 

Arbizu - Karmele Artetxe - Aintzane 
Cabo - Laura Simón - María Jesús Calavia 
- Laura Mintegi - Nagore García - Iván 
Iparraguirre - Asier Zamorano - José Luis 
Fernández - Fernando Consuegra - Urtzi 
Ostolozaga - Julen - Amaia Zubieta - 
Endika Sotolaza - Fabio González - Xabier 
Txopitea - Ignacio Fariña - Alex - Luismi 
Porto - Javier Prado - Pilar Ruiz - Julia 
Urtasun - Elena Vizcay - Ana Otamendi 
- Véronique Larre - Pantxika Laxague - 
Philippe Roux - Yvon Sombodey - Aguebet 
Chems Nassim - Iván Basogaray - Loly 
Rodríguez - Lorenzo Martínez - Fatima 
Ferreira - Helder Luis Santos - Inés 
Santos Mariano - Michel Besset - Ana 
Echandi - Felipe Cabrerizo - Iker Zaballa 
- Simplice Dalberto - Chakir Fadil - Estera 
Koverova - Ivana Jurkovicòvá - Peter 
Lenco - Dina Aleixo - Eva Kóstálová - 
David Maeztu - María Razquin - Javier 
Garaizar - Sergio Jimenez - Teresa 
Gastón - Verónica Werckmeister - 
Txema Ruíz de Apodaca - Catherine 
Astudillo - Oskar Fernandez - Agurtzane 
García Izurrategui - Nagore Alonso 
Corcuera - Laura Pérez - Amaia Elorza 
- Unai Lizaranzu - Mamadou Alimou 
- Camilo Chica - Wafae Sliten - Blanca 
Luzuriaga - Patricia Pereiro - Eduardo 
Rodriguez - Jon Gayarre - Luis Salazar - ...

#11 YOUTHLAB PROIEKTUAN 
PARTE HARTU DUTENETAKO 
BATZUK: MILA ESKER
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NAVARRA NUEVO FUTURO 
ASSOCIATION 

Navarra Nuevo Futuro Association is 
a non-profit organisation that works 
to promote the rights of children and 
young people since 1971 in Navarra 
(Spain). Since its inception, it works 
managing homes for children and 
adolescents with social and/or family 
problems. It also offers a service and 
support for foster and post-adoptive 
families, develops international coop-
eration projects in Latin America and 
promotes social experimentation ini-
tiatives in Navarra. ANNF coordinates 
the Youthlab project and is involved in 
other cross-border initiatives.

www.nuevo-futuro.org

IRSE ARABA

Institute for Social Inclusion, is a pri-
vate non-profit organisation estab-
lished in 1987 which operates mainly 
within the Basque Country (Spain). 
Their activities are aimed at children 
and young people through programs 
of street education, foster homes, day 
centers and educational support in 
the judiciary area. They also promote 
labour integration structures.

www.irsearaba.org

MLÁDEŽ ULICE

Mládež ulice is a civil association in 
the field of social action that manages 
services for children and youth and 
their families in their livelihoods in 
Bratislava (Slovakia). They provides a 
free time activities and social services 
for children, youth and families from 
neighborhood and social disadvan-
taged environment by a streetwork 
and low threshold program. Their 
goals are to help children, youngsters 
and families to improve quality of 
their life in their natural environment.

mladezulice.sk

ULITA

Ulita is a non-profit organisation that 
aims to improve the living conditions 
of children and young people living in 
urban areas in Bratislava (Slovakia). 
It manages the Kopcany Community 
Center with educational activities dur-
ing free time, education at the street 
level and social support. They get lo-
cal people involved in the process and 
they intervene in the public places. 
The team consists of professionals in 
the field of psychology, pedagogy and 
social work.

ulita.eu.sk
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MUGAZTE ELKARTEA

Mugazte Elkartea is a 1901 association 
that operates in the region of Aqui-
taine-Limousin-Poitou / Charentes 
(France). It was born from a group of 
social activists professionals with ex-
tensive experience, in order to create, 
promote and develop cross-border 
programs for young people. It aims to 
encourage their integration, mobility 
and citizenship. It provides training 
and designs social innovation proj-
ects.

mugazte.blogspot.com.es

ACTION JEUNESSE DE PESSAC

Action Jeunesse de Pessac is an asso-
ciation (Loi 1901) funded by the Con-
seil Général de la Gironde and autho-
rised as and Specialised Prevention 
entity within the territory of Pessac 
(France.) Specialised Prevention is 
part of the policy on children and 
uses the education on the streets as 
the main method of social educational 
work. Due to its proximity to the lives 
of the most fragile people, Specialised 
Prevention is an essential link for sup-
port and social action.

HEZIZERB ELKARTEA

HeziZerb elkartea is located in the 
Basque Country (Spain) and is dedi-
cated to Children and Youth, and since 
1992 has been promoting their rights 
and developing socio-educational 
processes. HeziZerb elkartea man-
ages programs of public ownership 
and promotes their own projects with 
other resources in the field of Social 
Services the services of the Youth and 
non-formal education in general.

www.hezizerb.net

UNIVERSITY OF THE BASQUE 
COUNTRY/EHU.

This public university was founded 
in 1980 and it is now made up 50,000 
people, and accounts for 70% of the 
research carried out in the Basque 
Country and has generated more than 
250,000 graduates in various differ-
ent fields of knowledge. UPV-EHU 
participates in this project through its 
Faculty of Philosophy and Educational 
Sciences (Campus Bizkaia.)

www.ehu.eus/es

http://mugazte.blogspot.com.es
http://www.hezizerb.net
http://www.ehu.eus/es
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KIMMU

Kimmu is an association of university 
students made up of 14 young people 
from the University of Mondragón 
(Basque Country – Spain.) They are 
studying the Entrepreneurial Lead-
ership and Innovation degree which 
was created in Finland and was later 
introduced in Spain by the Mondra-Mondra-
gon Team Academy (MTA). They fol- Team Academy (MTA). They fol-
low a learning model based on the 
methodology “learning by doing.”

www.kimmu.org

CAI

CAI is a Portuguese NGO established 
to fight poverty and to promote social 
inclusion through research-action 
initiatives, social participation, and 
education on the street. It also pro-
vides training and system impact as-
sessment of programs for the most 
vulnerable populations.
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Youthlab – Gazteen aktibazioari buruzko Elkarrizketak ekimenaren bazki-
deek, gazteen emantzipazioaren gaia jorratzen dutenean, egungo gizartearen 
garapenerako funtsezko elementu gisa lantzen dute.  Egungo krisi ekonomikoa, 
munduan gertatu diren aldaketa soziologiko eta kulturalek behartu egiten gaituz-
te gaur egungo gazte-politikak eta heziketaren eta enpleguaren ibilbideak zalant-
zan jartzera. Formula berriak behar ditugu, ez bakarrik gazteen enplegua sustat-
zeko, baizik eta, baita ere, gazteek herritartasuna erabat garatu dezatela sustatze-
ko. Gazteria/enplegua/heziketa hirukoteari zuzendutako begirada berriak behar 
ditugu, eta hezkuntza ez-formalaren metodologiak balioan jarri behar ditugu 
egun dauden baliabideak aberasteko. Gazteek proposamenak eta testuinguruak 
behar dituzte beren emantzipazioari aurre egin ahal izateko, paternalismoetatik 
eta protekzionismoetatik urrunduta, baina hezkuntza aldetik lagunduz. Badirudi 
faltan botatzen ditugula heldutasunera igarotzeko errituak, zuzeneko enplegua-
ren esperientziak, boluntariotza-lanak eta mugikortasuna, gizarte berri honen 
konplexutasunean barneratzen lagunduko dutenak.
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