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azteekiko-ekintzak izenburupeko
ponentzia honek azaldu nahi ditu batipat
gazteek zein lan egiten duten euskalgintzako prozesu honetan elkartearen helburu orokorra betetzeko eta zein ekintza antolaketan
diren gazteentzat gureak moduko elkarteetatik.
Bi atal bereiztuko ditut.
1.-ZEIN GARRANTZIA/LEHENTASUN EMATEN DIETEN EUSKARA ELKARTEEK
GAZTE-SAILEI ETA GAZTE-EKINTZEI.
1.1 - Nola eta nork antolatzen dituen gazteekiko
ekintzak.
1.2 - Gaur egun dauden Gazte Sailen konparaketa. Zintzo Mintzo, Jardun eta AED.
1.3 - Gainontzeko elkarteetako gazteak.
1.4 -AEDko Gazte Mobidaren ekintzarik aipagarrienak.
2.- GAZTE SAIL BATEN HELBURUAK ETA
EGITURAKETA.
2.1 -Helburuak
2.2 -Aginte-organoak eta barne-antolaketa.

1.-ZEIN GARRANTZIA/LEHENTASUN
EMATEN DIE EUSKARA-ELKARTEEK
GAZTE-SAILEI ETA GAZTE EKINTZEI
1.1.-Nola eta nork antolatzen ditu gazteekiko-ekintzak.
Lehen atal honetan, aurrerantzean sarri era-
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biliko ditugun hi kontzepturen argiketa/bereizktea egin gura nuke: "Gazte elcintza/helduak" eta
" Gazte ekintza/gazteak".
"Gazte-ekintza/helduak" deituko diet, gazteen parte hartzea helburu izanik, elkarte eta taldeetatik burutzen diren ekintzei. Parte hartzen,
gazteak ere egon arren, ekintza hori egitea pentsatu zen unetik eta burutu den arte here osotasunean, helduen parte hartzerik egon bada; edo
bestela esateko, gazteek ekintzaren antolaketaprozesu dena burutu ez badute. Adibide gisa,
administrazioko gazteria-zerbitzuetatik programatzen diren ekintzetan, san iegi, gazteen parte
hartzea helburu izanik, pertsona helduak dira
antolatzaileak eta gazteak partehartzaileak.
-

"Gazte-ekintza/gazteak" deituko diet, ekintzetan gazteen parte hartzea helburu izanik, gazte
elkarte eta taldeetatik burutzen diren ekintzei,
baina ekintza horren antolakuntza, prestaketa
e.a.etan helduen parte hartze bank. Hemen, destinatarioak eta antolatzaileak gazteak dira; dinamizatzaileak eta, azken finean, erantzuleak eta prozesu guztiaren egileak, gazteak eurak dira.
Beraz, "Gazte-ekintza/helduak" eta "Gazte-ekintza/gazteak" izango dina: lehena gazte ekintzak antolatzea "helduen sail" batetik, eta bigarrena, gazte ekintzak antolatzea gazte-sail batetik.
Izugarrizko garrantzia du hau garbi lagatzeak. Izan ere, gure gizarte honetako estrukturetan,

Jazten

,

"Helburuak euskararen erabilera suspertu eta kontzientziazio-maila batez jan tzi gazteak; izan ere, eurak dira
gure elkarte / gizartearen geroa".

inon gazte-ekintzarik antolaketakotan, beti dira
helduak gazteendako komenigarriena zer den
erabakitzen dutenak. Hon i aldatzearen aldekoak
izan behar dugu eta gure elkarteetako//gizarteko
gazteei, tresnak eskaini behar dizkiegu beraiek
protagonismoa eta iniziatiba hartu dezaten, ardurak banatu eta beraien gustoko ekintzak burutu
ditzaten. Gazteek eurek, inork baino hobeto
dakite zer egin beraien aisialdiko egonezina
kontsolatzeko eta bide batez euren helburu bat
aurrera ateratzeko nola uztartu energia hon.
Gainetik bada ere, gustatuko litzaidake gainontzeko euskara-elkarteetatik, zein tratamendu,
dedikazio edo/eta aurrekontu eskaintzen zaien
gazteei eta gazte saileei -horrelakorik dagoen
lekuetan- erreferentziak konparatzeko.
Jakin dezagun, euskara elkarte gehienetara
telefonoz deitu eta handik jaso ditugun erantzunak direla-eta, behar bada egon daitekeela egoeraren bat edo beste bere errealitatean ondoegi
azaldua ez dagoena, izan ere bertatik esperientzia denak ezagutzea izango zatekeen onena.
Beti ere telefonozko komunikazioaren muga hori
kontutan hartzen badugu, ekitera noa ezagutu
ditugun hogei elkarteen konparaketarekin eta
bertan aipagarriena zer iruditu zaidan azaltzera:
Elkarte guztietatik hiru dira gazte-sail bat
beste lan arlo bat lez bere helburu eta egitura eta
guzti, antolatuta dutenak. Zintzo Mintzo(Zumarraga-Urretxu), Jardun(Bergara) eta AED(Arrasate).
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Gainontzeko hamazazpietatik, lau dira
gazte-sailei buruzko proiektua burutzekoak
direla aitortzen dutenak eta hamaika elkarteri,
gazte-saila, proiektua izatera ere ez zaie insten.
Horrez gain ere badira beste hiru elkarte aldiro
gazte- ekintzaren bat antolatzen dutenak baina
aparteko garrantzirik eman gabe ere "Gazte
ekintza/helduei"
Konklusioa, samurra eta garbia da: Gazte
Sailak ez dira lehentasunezko sailak gure elkarteetan. Baina konklusio honen salbuespen gisa,
adierazi, datu aipagarri bat: Zintzo Mintzo izan
dela euskara elkarte bakarra Gazte-Saila Elkarteko beste lan-sail moduen planteiatu duena elkartea jaio zen unetik.
1.2. Gaur egungo gazte sailen konparaketa.Zintzo Mintzo; Jardun eta AED.
Baina konklusioak ataraten jarraiketako,
zertxobait egiten dutenekin izan beharko denez,
hurrengoko ideiak Zintzo Mintzo, Jardun eta
AEDren arteko konparaketaz dira.
Helburuan, hiru elkarteok bat datoz gazteen
artean euskararen erabilera suspertu eta kontzientziazio-maila batez jantzi beharra daudela
gazteok, izan ere, eurak dira gure elkarte/gizartearen geroa.
Hiru elkarteetan ere, argi datuarekin! ez da
gazte-sailik antolatu elkarteetako han hemenkako lanetan dabiltzan gazteek bultzaturik edo iniziatibaz, ez, hiruetan helduez osatutako Zuzendaritza Batzordeak edo Talde Eragileak izan dira

,,
-

gazteak lantzatu behar izan dituztenak. Martxan
jartze horren ostean berriz, salbuespenak salbuespen, ez da nagusien interbentzio larregi
behar izaten nahiz eta beti dauden kontaktuan
elkarteko liberatu, lehendakari edo turnoko
Zuzendaritza Batzordekidearekin, beti ere hori
bai! heldua, baina elkarteko beste edozein lantaldek izan ditzakeen harremanen antzerakoak dira.
Izan beharrekoak!
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%8a, helburua %14ra iristea bada ere.
Aurrekontu eta dirukontuok alde batera
lagata, hiru gazte sail hauen aginte organoak
aztertuko ditugu. Berriz ere Zumarraga-Urretxuko Zintzo Mintzo elkartearekin ekinda, elkarte
honetan gazteok batzartzeko fetxa fijorik ez dute
baina hilean behin gutxienez eta puntualki hain-

Antolatzen dituzten ekintzak zerrendatzerakoan, AEDrenak aipatzeko atal berezia egingo
dut Zintzo Mintzo eta Jardunek beraien herriko
jaietan ekintzak antolatzen dituzte. Zintzo Mintzok karroza bat antolaketan du Euskal Jaietarako eta Jardunek brusa lehiaketa eta pegatina
gazte bat argitaratzen du. Horrez gain, Zintzo
Mintzok irteerak antolatu ditu eta bertso afariak
antolaketakotan dira. Bergararrak berriz, bideo
emanaldiak eskainiko dituzte neguan, begirale
ikastaroa antolatuko dute eta gazteleku bat eta
gazte hitzarmen bat ere proiektuen artean dituzte.
Gazte Saila duten hiru elkarteon aurrekontuak aztertzera pasatzen bagara, ikus dezakegu ideia bat egin behintzat- gazte saila antolatzeko
"ausardia" izan dutenen artean ere zenbaterainoko indarra edo bitarteko-eskaintza ematen zaien
elkarteetako adar hauei.
Ez dugu kopuru osorik erabiliko hiru elkarteon aurrekontua aipatzerakoan, izan ere elkarte
hauen herriak, bazkidegoak eta gainerako parametroak arrunt ezberdinak direlako. Horrela,
bada, datuak azaltzerakoan ehunenekoetan egingo dugu.
Behetik gora ekinda, Zintzo Mintzo da bere
urteko aurrekontutik diru gutxien eskaintzen
diona bere Gazte Sailari. Kontutan izan dezagun
lehenik, Zumarraga-Urretxuarrek aurrekontu
orokorretik, %100tik, aldizkarigintzarako %75a
darabiltela eta beraz %25aren jabe direla gainontzeko sailak. Azalpen horren ostean, behar
bada, ez zaigu hain eskaxa eretxiko %2ra ez
heltzea gazteondako aurrekontu-asignazioa.
Ondoren Bergararrak izango genituzke
%7arekin eta azkenik AED dago, izan ere Anasateko Gazte Mobidakoek AEDko aurrekontuetatik %14,35a dute izendatua. Edozein modutan
komenigarria da gogoraraztea ARKOk bere
aurrekontuak dituela eta AEDk ez duela gaur
egun bere aurrekontuetan komunikabiden gasturik. Dena dela, AEDko bazkideez osatutako batzorde berezi batek -Ekonomia Taldeak- urteko
bazkideen kuotak, enpresa pribatu zein kooperatibetako aportazio ekonomiko desinteresatuak
banaketa/inbertsioa egin behar izaten dituenean
sailik sail, honako sailen artean banatu beharra
izanik -GAZTEAK, KULTURA, SENTSIBILIZAZIOA, HAURRAK, KOMUNIKABIDEAK(ARK0)- gazteei dedikatzen diete
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"Gure gizarte honetako
estrukturetan, inon gazteekintzarik antolaketakotan,
beti dira helduak
gazteendako komenigarria
zer den erabakitzen dutenak'
Honi aldatzearen aldekoak
izan behar dugu"
bat gairen inguruan batzen dira. Adierazi, hala-

ber, gazteok 10-12 lagun izaten direla eta elkarteak liberaturik/profesionalik ez duelako oraindik, Zuzendaritza Batzordeko bi kide direla -32
eta 30 urte ingurukoak- 17tik 18 urte bitartean
dauden gazte hauek dinamizatzen dituztenak.
Gazte hauen perfila definitzerakoan, adierazi, 17-18 urte bitartekoak direla; 7tik 5erako proportzioan neskak direla nagusi taldean; COU eta
REM ikasten an direla eta denak euskaldun
zaharrak direla.
Bergarako Jardun Elkartekideok, berriz,
antolatuta duten sail hauetako gazteok asteazkenero 5etan elkarketan dira eta batzarkideen
kopurua 13koa da, aurrez begiz jota eta taldean
lana egiteko gonbidapena luzatu eta onartu dutenak. Gazte koadrilla hau, gaur egun liberatu
batek dinamizatzen badu ere, hastapenetan,
elkarteko lehendakariak berak ere jardun zuen
talde hau martxan jartzen. Adierazi, dinamizatzaileak 27 eta lehendakariak 32 dituztela.
Garrantzi haundikoa iruditzen zait azpimarratzea Bergarako gazte taldetik bi kide joaten
direla euron lan taldearen eledun Jardun elkartearen Zuzendaritza Batzordera. Gogoratzen badugu, Zintzo Mintzoren prozesua alderantzizkoa
zen, bi heldu joaten ziren gazteengana. Bergaran,
berriz, gazteok ere badoaz helduengana eta zeresanik badute elkarteko martxa orokorrean.
Gazte hauen perfila honako hau da: adina
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16tik 19ra bitartean; neskak hemen ere nagusi,
13tik 10 direlako; COU, REM edo hauen ondorengoak ikasten an dira eta euskaldun zaharrak
edo D eredutik datozenak dira denak.
Azkenik, probintziaren ertzean dagoen
honen egoera zuengana helerazterakoan, honako
hauek nabarmenduko nituzke AEDtik: AEDko

"Jakina da gaztaroan
finkatzen dela hizkuntza-jokaera, eta behin finkatu
ondoren, zaila dela, oso,
aldatzea"
Gazte Mobida ostiralero 7etan batzen da batzar
ofiziosoan eta aurtengo irailerarte 12 izan dira
eledunak. Horretaz aparte, batzar irekiak izan
direlako egon izan dira, aurreko kurtsoan zehar,
20tik gora gazte egon den batzarrik.
Gazteen ugaritasunak batzar bati ez dio
efektibotasunik ematen, zaila da dinamizatzeko
eta zailagoa gainera erabakiak hartzeko eta jendeari ardurak harrarazteko. Horregatik, aurtengo
kurtsoan 8 dira iraunkorki batzen direnak eta
"mugatuta" dago-ardura bereziak asumitu ditzaketenei izan ezik- sarrera gainontzeko gazteei,
izan ere talde eragile bat behar dugu eta ez asanblada bat.
Gazte-taldea dinamizatzeko bi pertsona
daude ardura hori dutenak, bata elkarteko liberatuetako bat eta Zuzendaritza-Batzordekide bat
bestea, biok ere 30 urte inguruan dabiltza. Arrasaten, Zuzendaritza-Batzordekide batek ere dinamizatzen ditu eta gazteok ere badute presentzia
elkarteko Zuzendaritza-Batzordean. Hala ere
gerta daiteke Zuzendaritza-Batzordekideak 2
urtez behin aldatzen direlako eta Gazte Mobidako batzordean urtero berrizketa dagoelako, pertsona hori ez egotea gazteen batzarretan baina
bai ordea dinamikan.
Gazte talde hau 16tik 20 urte bitartean dagoen jendeak protagonizatzen du, nahiz eta adin
goragoko jendeak sarri parte hartu ekintzetan;
hemen gizakumezkoak dira nagusi 6-2 proportzioan, baina kuriositatez aipatu, AEDk gazte
taldea sortzeko bere 18 urteko bazkideak zitatu
zituenean, agertu ziren 25 lagunetatik, 23 neskak
zirela eta 2 mutilak. Elkarte honetan ere denak
ikasleak dira eta gehienak euskaldun zaharrak
badira ere, B eredutik etorritako banaka batzuk

ere badira.
1.3. Gainontzeko elkarteetako gazteak
Baina ez dezagun pentsa gero, gaztetasunaren dohaia hiru elkarte horiena soilik denik, ez!
Badago nahiz eta aurrekoen egiturarik edo antolakuntzarik izan ez, gazterik falta ez duen elkarterik bere eguneroko bestelako eginkizunetarako,
bestela galdetu elkarteetan ea nork ipintzen
dituen kartelak, aldizkariak banatzen dituen,
bertsoak ikastera doazen, haurrak udalekuetan
zaintzen dituzten edo beste hamaika kolaborazio
zeinen eskuetan dabiltzan.
Horregatik, Gazte Sailik ez duten elkarteetan, ea hala ere zenbat gaztek lanean jarduten
duen galdetu dugunean, gehienen erantzuna
"asko" izan da. "Asko" berba erlatiboegia izan
daitekeenez, batzuk gonbidatu egin genituen
proportzio bat adieraztera edo zenbaki oso bat
botatzera. Elkarte asko ausartu ez badira ere
beraien "gaztetasuna" kuantifikatzen, batzuk ez
dute horretarako beldurrik izan eta datoak botatzera animatu dira. Datuen artean, harrigarrienetakoa TTAKUN elkartearena izan daiteke, izan
ere, ohizko dinamikan dabiltzan 60-70 kideetatik
gazteak zenbat ote ziren eta, 40ean kokatu dituzte -ia ia 2/3-. Ez dute etorkizunik falta! Gainontzeko gehienok, elkartean aurrera eta atzera
dabiltzan gazteok kontatzearen nagitasunez, ala
gazte" izatea zein adinetik zein adinera mugatu
daitekeen zalantzapean, ez dira behintzat datu
zehatzen emaleak izan. Edozein modutan ere,
gure elkarteak gazteak direla eta gazte ugari
darabiltela lanean esateko beldurrik ez dago.
1.4. AEDko Gazte Mobidaren ekintzarik
aipagarrienak
AEDko "Gazte Mobidiek" jaio eta bizirik
daramatzan hamabost hilabete hauetan egin
dituen ekintzarik aipagarrienak herriari begira
ondorengo zerrendan joan daitezke. Hala ere,
ixilpean geratuko dira beraien artean egin dituzten afariak edo sortu diren ligeak, haserreak,
elkartean egin dituzten txapuzatxoak, egun baterako egin dituzten irteeratxoak edo burutu ahal
izan dituzten ekintza pribatu denak, izan ere,
gazte talde batek badu bere herrirako dinamizazio gura hori, baina baditu, orobat, bere intimitateak, tentsioak, izkutuko pozak eta ilusioak. Hala
ere, sarri kostatu egin izan zait bereiztea zerk
poztu izan gaituen gehiago elkartean, herriaren
aurrean egin abalizan den gazte-ekintza/gazterik
aipagarriena, txalotuena eta arrakastatsuena ala,
bestalde, gazte koadrilla jator horrek -elkar
AEDn ezagutu duen horrek- bere ohizko dinamikan izan duen ilusio, eguakoitzero-ostiralerobatzartzeko seriotasuna, eskatu ondorengo emateko prestotasuna eta bere alderdi ilun eta guzti.
Guzti hori, astero-asteroko konbibentzia batek
eman dezakeen aberastasuna da eta ez dago
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"Gazte-talde batek badu bere herrirako dinamizazio gura hori, baina baditu, orobat, bere intimitateak,
tentsioak, izkutuko pozak eta ilusioak".

ekintzarik berdinduko duenik.
Ekintzen artean, horra hor bada, aurreko
parrafoan agindutakoari jarraiki, AEDko Gazte
Mobidiek egin dituen aipagarrienak antolatuta
daramatzaten 15 hilabete hauetan:
Ozaetara irteera. Gazte Mobidak elkar ezagutzeko egin zuen lehen ekintza. Hiru egun egin
genituen baserri baten erreflexioa eta jai saioak
uztartuz.

zuten herriko elkarte batean, bertsolari gazteekin
eta prezio oso merkean.
"Aste Gazte" Aste Santuetan
• Nesken futbito txapelketa. Ikusirik zein
arrakasta duen mutillendako antolatzen denak,
neskena ere antolatu zen.
• Diapositiba emanaldiak. Ifturrategitarrek
emana.

Herriko Hika Ikastaroa. Gazteek hain galduta
dutena, 4 larunbatetako arratsaldeetan eman zen.

• Hiru Haundiak Hiru Egunetan. Mendi irteera bat da. Gorbea, Anboto eta Aizkorri igo ziren

hiru egun iraun zuen mendi abentura batean.
Gazteinerre Jana. Lehenagoko ohiturei
jarraituz, 200kilo gaztaina eta 150 litro sagardaurekin, izugarrizko jaia antolatu zen herriko plazan. Ez zen falta izan txalaparta, bertsolari eta
trikitilaririk.
Doneztebera Irteera. Gabonetan, etsaminen
stressa kentzeko asmoz, jaien tartean dauden
egunak aprobetxatuz ( 25etik 31ra) irteera egin
genuen Nafarroa aldera.
Santageda Eskean. Santageda bezperako
ohiturei jarraituz, Arrasateko kaleetan zehar jardun zen diru eskean. Ondoren, afaria egin zen
elkarte batean.
Bertso afari Gaztea. Bertso zaletasuna hain
erroturik izanik gazteon artean, afari bat antolatu
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San Juanetan Kamiseta. Mezua "Nahiz mozkor nahiz zintzo, euskaraz mintzo" eta herensuge
haundi bat panderua joten agertzen zela, kamiseta bat atera zen herriko gazteek jantzi zezaten
jaietan zehar. Jaietatik kanpo ere sarri ikusten da.
Auzolandegiak Iparraldean Seaskari laguntzeko. Auzolandegietan gazteak lana egiten du
egun erdiz eta beste egun erdian inguruak ezagutzen ditu. AEDko Gazte Mobidak SEASKAk
Kanbon duen lizeoa konpontzeko, 15 egunetako
hiru txanda antolatu zituen.
Masaia ikastaroa. Norberaren gorputzeko
atalak hobe ezagutzeko asmoz antolatua, lau
larunbat goizetan zehar izango da.

:Jazteaw

"Gazte-sail batek aisialdirako ekintza-iharduera iraunkorra egituratu behar du, astea ikasten
ematen duten gazteendako".

Ekintzak oso laburki aipatu baditut ere,
esan, orokorrean oso arrakastatsuak izan direla
jendearen parte hartze aldetik. Hala ere, ekintza
bakoitzean zenbat jendek parte hartu duen goraipatu bank, azpimarratzea gustatuko litzaidake
Arrasateko gazte gehienek topatu dutela lekua
ekintza batean. Hain ezberdinak izan direnez
ekintzak, etorri den jendea ere oso ezberdina
izan da. Esan dezakegu, ekintza bakoitzak here
gazte parte hartzaile berezia duela.

2. GAZTE SAIL BATEN HELBURUAK
ETA EGITURAKETA
2.1. Helburuak
• Azken helburua izanik, euskaldunak, euskara hutsean bizitza guztia egin ahal izan dezagula lortzea, iritsi beharra dago gazteongana ere.
Izan ere, gazteak, gizarteko atal bat izateaz gain,
zoritxarrez, ezagupen-maila haundia izanagatik
erabilpen urna dutelako.
• Jakina da gazteek euskara gutxi darabiltela
eskolatik eta etxetik kanpo. Jakina da ere gaztaroan finkatzen dela hizkuntza-jokaera eta behin
harremanetarako hizkuntza-jokaera finkatu ondoren, zaila dela oso, aldatzea. Honi dela eta, oso
inportantea da gazteen munduan eragitea haien
gizarte-harremanetarako hizkuntza euskara izan
dadin eta are gehiago, biharko egunean, gizarte
estrukturatan euskaldun gertatuak eta kontzientziadunek, gaur dagoen hain hutsune haundia
estaldu dezaten. Horrez gain, gure elkarteetan
landu egin behar ditugu gazteak euron iniziatibekin eta hizkuntz jokabidearekin herriko gainon-

tzeko gazteontzat ereduemaleak izan daitezen.
• Helburuetan ordea, aipatu, Gazte Sail
batek aisialdirako ekintza-iharduera iraunkorra
egituratu behar duela, astea ikasten eman duten
gazteendako. Ez da helburua gazte batzuk elkarteko lokaletan batu eta astean hainbat egun
zurietan egon daitezela kontu kontari edo kontenplazioetan, ez! Gure helburua gazteak dira
baina beraien aisialdian, hau da, ostiraleko an atsaldeko eskola amaieratik igande ilunkera arte.
Gazteekin ekintza iharduera astean barrurako
egituratu gura izatea arriskutsua izan daiteke, ez
luke eta, gazte askoren parte hartzea ziurtatuko.Aurten, lehen Santageda-eguna, gainera otsailean etsamin garaian, astean ospatu zuten eta hainbeste jendek ezin etorria adierazi ondoren, pentsatua dute jadanik aurrerantzean Santageda
eskean aste horretako zapatuan jardutea, nahiz
eta eguna astezurian izan. Jaia norberaren neurrira egokitzea deritzaio horn. Horrez gain ez ahaztu bai elkartearentzat, bai gazteentzat ikasketak
aurrera ateratzeak ere lehenengokoaren pareko
helburua izan behar duela eta beraz inork jareinkeriarik izan ez dezan here betebeharretan zaindu beharra dago elkartetik ere.
• Gazteei gizartean parte hartzeko eta beraiei
dagozkien erabakiak hartu ahal izateko bidean
jartzea litzateke laugarren helburua. Jakin dezatela aurkitzen euren lekua gizarte honetan eta
horretarako, gazte-antolakuntza baten babesak
beste ikuspegi bat eman diezaieke gizarteari
buruz, beharbada bakarka jasoko ez luketena.
Horren haritik, erakutsi egin behar zaie dinamikoak eta konprometituak izaten, eretxi zabalarekin jokatzen eta bestearena errespetatzen. Pertso-
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"Ezin dugu haurrekin izugarrizko lana egin 14 urte artean eta ondoren jarein edo
traiektoriarik jarraitu ez".

naren askatasunaren barruan bizi behar du baina
beti ere beste guztion askatasuna errespetatzen
ikasiz.
• Helburua ere bada, gazteak, gure herriak
berezko duen kulturan eta kultura horren hizkuntzan murgilduta hazi eta hezi daitezela
beraien asialdian ere. Baina frogaturik dago hezkuntzak izugarrizko ahalegina, lana eta fruituak
jaso arren, ez dela gauza haurren eta gazteen
munduan erabateko hizkuntz garaipena lortzeko
eta horregatik hezkuntza-denboratik aparte ere,
euren aisialdian inziditu beharra daukagula.
• Gaur egungo gizartean, dena antolatua
eskaintzen den honetan, gazteei dena antolatzen
zaie ikastea eta formakuntzari dagokionez.
Gizarteak ez die, ordea, neurri berean alternatibarik eskaintzen eskolatik kanporako eta horregatik hainbat eta hainbat gaztek ez dute kokapenik aisialdian. Hon i horrela da, gure gizarteko
gazteak orokorrean aspertu egiten dira asteburuetan, batean telebistaren aurrean, bestean betiko tabernarik taberna traguak hartzen. Gizarteak
badu gazteei aisialdia antolatzeko beharra eta
helburu izan behar dugu horn i ere erantzutea.
• Euskara-elkarteetan haur eta gazteen
aisialdia estrukturatu beharra daukagu. Ezin
dugu haurrekin izugarrizko lana egin 14urte artean udalekuak eta beste hainbat ekintza burutuz
eta ondoren jarein edo traiektoriarik jarraitu ez.
Estruktura bat sortu beharra dago, haur izan
diren artean elkartean topatu izan dituzten alternatiba guztiak, gazte direnean ere aurkitzeko
aukera izan dezaten.
• Egon daiteke beharbada helbururen bat
zuzena ez izanagatik zeharretara azalduko zaigu-
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na. Gazte horiek duten kontzientzia eta elkartearen eta honen helburuaren ezagupenarengatik,
etorkizunean eurak izatea elkartearen gidariak.
2.2. Aginte-organoak eta barne-antolaketa
Antolamendua aztertzera sarturik, hemen
ere, batez ere AEDko esperientzian oinarritutakoak azalduko ditut nahiz eta honek ez duen
esan gura azalduko dudana hobetu ezinekoa
denik edo beste erabateko antolamendu batek
arrakastarik ez lukeenik.
Momentu honetan, AEDn, ostiralero elkartzen den talde-eragile bat dago eta talde hau
arduratzen da ekintzak planifikatu, burutu eta
ondorengo ondorioak aztertu eta informatzeko.
Talde eragile honetako kideak berrizten direnean, sektore/kuadrilla/lantalde ezberdinetako jendeak osatua egon dadila gura izaten da, ahalik
eta errepresentagarritasun haundienaz jabetzeko.
Momentu honetan talde eragile honen
azpian ez dago azpi lantalde iraunkorrik baina
proiektuan badira hainbat. Aipatu, momentu
honetan talde bat badela txosten bat egiten gazteok izendatuta duten lokal baten erabilera arautzeko eta "lokalaren estatutuak" onartzen dituenean lehenik Gazte Mobidako talde eragileak eta
AEDko Zuzendaritza Batzordeak bigarrenez,
talde bat izendatuko dela lokala eta beraren inguruko kontuak bideratzeko.
Horrez gain bada beste talde bat, iraunkorra
ez izanagatik inportantzia gutxi ez duena. Bada,
AEDren 10. urteurrenaren inguruko ospakizunak
direla eta, gazteon lan talde puntual bat -musikan
adituez osatua- kontzertu bat montatzeaz arduratzen an dena.
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"Garrantzitsuena da pertsonen estruktura iraunkorrak osatzea, ekintzak bata bestearen
atzean egiten hastea baino".

Antolamendua horrelakoa izanik, lantalde
ezberdinen eginkizunak izan zitezkeenak, talde
eragileak bereganatzen ditu. Talde eragilean,
oraingoz, denon ardura izango duen gazterik ez
badago ere -behar bada liberatu edo nagusi baten
presentziak ez die emanzipatzeko aukerarik
eskaintzen- ekintza ezberdin bakoitzerako arduradun bat izendatzen da eta bera izaten da erantzule azken momenturaino talde eragilearen
aurrean. Komenigarria da aipatzea ez liberatuok,
ez helduok hitz batean, ez genukeela ezer egin
beharko ekintzak antolatzerakoan. Egin egin
batik, egin eragin behar dugu.
Momentu honetan ekintza guztien ardurak
banatzen dira gazteen artean eta Zuzendaritza
Batzordera joatea ere bada, neurri baten, ekintza
baten ardura bestekoa. Gazte Mobidako ordezkari bat badago Zuzendaritza Batzordean; gainontzeko lan taldeak bezela, gazteok ere ordezkatuak izan behar dutelako eta elkartearen martxa
orokorraz ardura izateaz gain, aportatzeko bideak ere eskaini egin behar zaizkielako.
Urtero urtero datoz gazte berriak, beraz
berriztera bultzatzen du eta estruktura honetan
jende berra sartuz joan beharko dugu, gure
gazte ekintzetan parte hartzearen ondorioz ezagutuko duguna eta poliki-poliki, egun dauden
gazte hauek "zahartu" heinean, beste ardura batzuk hartu beharko dituzte elkarte barman.
Gazte Mobidak gazte jarraitu dezan, jakin
egin behar dugu, orobat, gure elkarteetan 14 urte
artean udalekuetan ibili izan diren haur guztiak
geureganatzen 16 urte betetzen dituztenean. Helburu horrekin, azken urteotan, AEDn begirale
onentsuenak izendatu izan zaizkie udalekuetako
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azken mailakoei, Ian berezia egin ondoren udalekuetako haur kuadrila hauek gaztetxo-talde
moduan antolatu eta autonomiaz jardunari diezaieten. Haur izatetik gazte izatera saltoa emateko falta zaizkien 2 urte horietan zehar, gaztetxo
(14-16) talde hauek asteburuetan elkartuko dira
begirale arduradun batzuen ardurapean beraien
aisialdia euren gustora antolatzeko.
Beharrezkoa da beraz udalekuetako haurren
eta Gazte Mobiden artean enlaze hori egituratzea.
Konklusio gisa eta amaitzeko esango nuke,
elkarte batentzat orokorrean eta Gazte Sail
batentzat zehazki, garrantzitsuagoa dela pertsonen estruktura iraunkorra osatzea, ekintzak egitea baino, zeren inprobisatuko ekintzek nahiz
jende asko parte hartzera mogitu, hilkorrak dira
eta ez dute giza estruktura edo antolakuntzarik
sortzen. Alderantziz, ordea, giza estruktura batek
ekintzak sortuko ditu.
Bestela esanda, Gazte Ekintzek ez dute
Gazte Sailik edo Gazte Mobidarik sortzen baina
Gazte Sailek edo Gazte Mobidek bai ordea
Gazte Ekintza/gazteak.
Aurrez aipatu ditugun helburuak eta arrazoiak gutxi badira ere, eta horrez gain euskararekin eguneroko bizitzan konpromezu-maila altua
duten gazteak badaude gure herrietan eta, gainera, euskara-elkarterik badago herri horretan zilegitasuna emango diena ekintzak burutzeko gazte
hauei... ez dakit zeri begira egon behar dugun
bapatean gazteok lantzatzeko.

