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Introducción
Laudioko Udalak, Laudioko I. Gazte Plana
amaitu ondoren, II. Gazte Plana (20212024) onartzeko prozesua abiarazi du,
Laudioko gazteei dagozkien erronkak eta
eskaerak eguneratzeko eta kolektibo
horrentzat
beharrezkoak
diren
irtenbideak eskaintzeko.
Laudioko Gazte Plan berriak inplikatutako
kolektiboen
arteko
adostasun-maila
handia izan nahi du, eta horretarako,
Udalak herritarrek parte hartzeko bi
mekanismo jarri zituen martxan 2019ko
abenduan.
• Banakako elkarrizketak Laudioko
gazteriaren
funtsezko
eragileekin.
Elkarrizketa horien helburua udalerriko
gazteen behar eta kezka nagusiak
identifikatzea zen.
• Woka dinamika parte-hartzailea,
Laudioko udalerri osora irekia.
Dinamika horretan, elkarrizketetatik
ateratako ondorioak kontrastatu ziren,
eta,
aldi
berean,
ideiak
eta
proposamenak jaso zituzten herritarren
hainbat taldek, gazteek udalerrian
dituzten erronkei erantzuteko.
Behin erronka nagusiak identifikatuta eta
datozen
4
urteetarako
hausnarketa
estrategikoa eginda, dokumentu hau egin
da.

Aipu metodologikoa
Gaztaroa haurtzaroaren eta helduaroaren
arteko aldia da. Plan estrategiko honen
ondorioetarako, gazte-kolektiboa 14 eta
30 urte bitarteko pertsona guztiak
kontsideratu dira.
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Kanpo
analisia
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1.
Euskadiko
analisi
demografikoa
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1. Euskadiko analisi demografikoa
Eremu honek euskal gizartearen egungo osaera demografikoan eragina duten
faktore nagusiak bilduko ditu. Horrela, jaiotza-tasa, immigrazioa eta gazteen
emigrazioa aztertuko dira.

1.1 Biztanleriaren zahartzea eta piramide demografikoaren inbertsioa
Zenbait faktorek bat egiten dute Euskadiko biztanleriaren zahartze
orokortuan; horien artean, jaiotza-tasa txikia eta bizi-itxaropenaren igoera
nabarmentzen dira, eta faktore horiek Euskadiko gazteen beherakada eragiten
dute. Ildo horretan, inbertsioa eragin da Euskadiko biztanleria-piramideetan, eta
gaur egun nabarmen zabalagoa da 40 urtetik gorako adin-tartea.
Euskadiko gizarte piramideak (1980 eta 2018)
1980

2018

Iturria: Eustat

Datuak aztertzean, Euskadiko gazteen ugalkortasun-tasak% 2,3 egin du
behera. Tasa horrek 15-29 urteko amen jaiotzak neurtzen ditu 1.000 emakumeko
adin-talde horretan, eta gaur egun, Europar Batasuneko batez bestekoa baino
26,2 puntu txikiagoa da.
Era berean, eta ugalkortasun-tasari buruzko datuak kontuan hartuta, Euskadiko
lehendabiziko amen batez besteko adina 32 urtekoa da gaur egun.
Alde horretatik, lehenik eta behin aipatu
behar da lehen aldiko amen batez
besteko
adina
urte
batean
handiagoa dela Euskadin estatuko
batez bestekoa baino, eta 3 urte
handiagoa Europar Batasuneko estatu
kideetako batez bestekoa baino.

Lehen aldiko amen bataz besteko
adina jatorriaren arabera(2019)

Era
berean,
amaren
jatorriaren
arabera, adierazle horretan alde
nabaria dagoela adierazi behar da.
Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia
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Adin-diferentzia hori arrazoi kulturalek eragiten dute nagusiki.
Egitura demografikoaren aldaketa hori eragin duen bigarren faktorea biziitxaropenaren handitzea izan da, 70eko hamarkadatik 10 urte baino gehiago
luzatu baita. Gaur egun Euskadin jaiotzen den haur bat 78,9 urte izaterara arte
biziko da, eta neskato bat 85,4 urte izatera arte.
Aurrekoaren ondorio nagusia da Euskadiko gazteen pisua jaitsi egin dela
gizarte osoan. Gazteek gizarte osoan duten pisua neurtzeko erabilitako
magnitudeari gazte-indizea esaten zaio, eta horrek 6,5 puntuko jaitsiera izan du
2002-2019 aldian. Gaur egun, Euskadik 13,4 gazte ditu 100 biztanleko, Europar
Batasuneko egungo batez bestekoa baino 4 gutxiago; izan ere, Europar
Batasuneko batez bestekoa ere etengabe jaitsi da, pixkanaka.

Euskadiko 15-29 urteko biztanleriaren zenbatekoaren eboluzioa
(2002-2019)

CAGR
-3,9%

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

1.2 Migrazio mugimenduen hazkundea
Bi urteko beherakadaren ondoren (2016 eta 2017), EBra sartu ziren
migratzaileen kopuruak gora egin du berriro ere Euskadira sartu ziren gazte
migratzaileen kopuruak bezala. 15-29 urte arteko etorkin gazte kopuruaren eboluzioa
Euskadira etorritako etorkin
kopuruak behera egin du,
batez ere, krisi ekonomikoak
enplegu sorreran izan zituen
ondorioengatik. Behin egoera
hori gaindituta, argi geratzen
da
Euskadik
lurralde
inklusibo eta erakargarri
gisa jokatzen duela etorkinen
kolektiboarekin eta, bereziki,
gazteenekin.

(2006-2018)
CAGR
-1%

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia
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Azkenik,
aipatu
behar
da
immigrazioak rol garrantzitsua
duela
Euskadiko
gazteen
kopurua
mantentzeko
eta
handitzeko.

15-29 urte arteko gazteen migrazio saldoaren
eboluzioa Euskadin (2010-2017)

EAEko gazteen migrazio-saldoari
dagokion
grafiko
erantsiak
erakusten duen bezala (gazte
etorkinen eta etorkinen arteko
kopuruen arteko aldea neurtzen
duen indizea), saldo hori %
854an handitu da azken 4
urteetan.

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Immigrazioak Euskadiko egitura demografikoaren egonkortasunean rol garrantzitsua
duen arren, gazteek immigrazioarekiko duten intolerantzia areagotu egin da
azken urteotan. Ildo horretatik, nabarmentzekoa da gazteen %5,2ak uko egiten diola
Etorkinen etorrerari uko egiten dioten gazte
euskaldunen tasaren eboluzioa (2000-2016)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Etorkinen sarrerari. Ildo horretan,
Euskadik etorkinen tolerantziari eta
gazteen
kolektiboan
sartzeari
buruzko kontzientziazio-kanpainak
ditu, hala nola etorkinei buruzko
zurrumurruen aurkako kanpaina,
Eusko
Jaurlaritzak
bultzatua.
Kanpaina
horiek
eraginkorrak
izan dira, eta gazteen artean
immigranteen aurreko intolerantziatasa murriztea lortu dute, nahiz eta
gaur egungo maila % 5,2koa den
oraindik ere, krisi ekonomikoaren
aurreko mailak baino handiagoa.

Laburbilduz, immigrazioa da gazteen egituraketa soziodemografikoan eragin
handiena duen joeretako bat, eta, aldi berean, euskal gizartearen biztanleriaren
zahartzearen galga den faktoreetako bat.

1.3 Familia ereduaren paradigma aldaketa
Azkenik, familiaren konposizioaren
eredu klasikoaren eraldaketa aipatu
behar
da,
gizartearen
konposizio
demografikoari eta, bereziki, gazteei
eragiten dien joeretako bat den aldetik.
Paradigma-aldaketaren
ondorioz,
pertsona
bakarreko
familien,
ondorengorik
gabeko
familia
nuklearren eta guraso bakarreko
familien kopuruak gora egin du. Gaur
egun, ondorengorik gabeko familien
gizartea sortzeko joera ikusten da.

Familia ereduen zenbatekoak Euskadin
(2018)

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren familia politikaren zuzendaritza
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Era berean, eta ondorengoak dituzten
familia-nukleoen politikari dagokionez, aipatu
behar
da
horiek
zaintzeko
lanen
banaketan alde nabarmena dagoela.
Horren erakusgarri da zaintzarako lanbaimenen
eskatzaileen%
2,4
soilik
direla gizonak, eta gainerako% 97,6
emakumeak.
Aurrekoarekin lotuta, Estatistikako Institutu
Nazionalak adierazi du etxetik kanpo lan
egiten duten eta 15 urtetik beherako semealabak dituzten emakumeek 4,7 ordu
ematen
dituztela
egunean
haiek
zaintzeko, eta antzeko egoeran dauden
gizonek, berriz, 3,3 ordu. Gainera,
emakume landunen% 51,3k bost ordu edo
gehiago ematen dituzte adingabeak zaintzen,
eta gizon landunen% 39,5ek bi ordu edo
gutxiago ematen dituzte egunero semealabak zaintzen.
Laburbilduz, esan daiteke familia-eredu
klasikoa eraldatzen ari dela, batez ere
jaiotza-tasaren jaitsierarekin eta pertsona
bakarreko eta guraso bakarreko familien
kopurua handitzearekin lotuta. Era berean,
adingabeak zaintzeko lanen banaketan
genero-aldea egoteak erakusten du gaur
egun ere emakumeak direla lana eta
familia
bateragarri
egiteko
zutabe
nagusia.

Amatasun edo aitatasun eskariaren
zenbatekoak generoka (2017)

Itturia: Estatistika Institutu Nazionala
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2. Analisi ekonomikoa
Ekonomia da gazteen eguneroko bizitzan eragin handiena duen arloetako bat. Ildo
horretan, egungo azterketak esparru ekonomikoaren barruan gazteen kolektiboan
eragin handiena duten bi joerak jasotzen ditu. Hala, analisi honetan, lanmerkatuaren tertziarizazioak eta merkataritza elektronikoak gazteen
kontsumo-eredu berri gisa duten eragina jasotzen da.

2.1 Lan merkatuaren tertziarizazioa
Hirugarren sektorea, gaur egun, herrialde
aurreratuetako produktibitate handieneko
sektorea da. Alde horretatik, zerbitzuen
sektorea Euskadiko ekoizpenaren% 69,21 da
gaur egun. Zerbitzuen sektoreak industriaeta nekazaritza-sektorearen aurrean duen
lidergoa hainbat faktorek eragiten dute;
horien artean, industria-sektoreko jarduera
jakin
batzuk
hirugarrengotzea
eta
outsourcinga bultzatzea nabarmentzen dira,
2008ko
krisi
ekonomikoak
eragindako
langabezia-tasa handiei irtenbidea emateko.

BPGan sektore desberdinen pisua
Euskadin (2019)

Iturria: Eustat

Outsourcinga edo esternalizazioa produkzio-prozesu bat da, eta, horren bidez,
enpresa nagusi batek bere produkzio-prozesuen zati bat kanpoko enpresa
bati lagatzen dio, azpikontrata izenekoari, zeinak zeregin espezializatu batzuk
egiten baititu.
Kontratazio-teknika hori areagotu egin dela ikus daiteke azpisektore jakin
batzuetan, eta horien artean aipatu behar da sektore teknologikoa. Prozesu
teknologikoak kanpora ateratzeak aukera eman die enpresa askori azken joera
teknologikoetan espezializatutako profesionalak kontratatuz modernizatzeko, eta
horrek areagotu egin du zerbitzu teknologikoen azpikontratazioen ospea.
Enplegua hirugarrengotzeak lan-merkatuari eta ekoizpen-sektore zehatzei ekarri
dien malgutasuna bezalako abantailak gorabehera, ondorio negatiboak ekarri
dituzte askotan, bereziki gazteen kolektiboan.
Ondorio negatiboetako lehena gazteek lan-merkatuan jasaten duten behinbehinekotasun altuan islatzen da: gaur egun 16 eta 29 urte bitarteko
langileen% 73 gainditzen du, eta aldi baterako langileen batez bestekoa% 26,5ekoa
da Euskadiko langile guztiekiko.
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Euskadiko langileen sailkapena kontratu mota eta adinagatik (2018)

Iturria: Lanbide eta INE

Behin-behinekotasunaren arrazoi nagusiak, lehenik eta behin, aldi baterako
laneko enpresak (ABLE) erabiltzea dira, aldi baterakotasunari lotutako ekoizpenhazkundeari erantzuteko, eta azpikontratazio askoren zerbitzu-kontratuen
ohiko izaera.
Era berean, langileek lan-merkatura bideratutako eskari-eredua aldatu egin da.
Gaur egun, gazte askok askatasun eta malgutasun handiagoa ematen dieten
proiektuen edo aukeren araberako lan-eredua aukeratzen dute, hala nola
autoenplegua freelance gisa. Ildo horretan, Euskadiko gazte gehienek uste dute
egungo lanpostua ez dela bizitza osorako izango, eta epe ertainean
lanpostuak aldatzea aurreikusten dute.

2.2 Merkataritza elektronikoa
Merkataritza-sektorea Euskadiko Barne Produktu Gordinaren% 3,14 da gaur egun,
eta ekoizpen-industria nagusietako bat da. Gaur egun, merkataritza-sektorea
aldaketa bat jasaten ari da, non kontsumitzaileen kolektiboak, bereziki
gazteen kolektiboak, online merkataritza hobesten duen kontsumo-iturri
nagusi gisa.
Horren erakusgarri, euskal
gazteen ia %60k gutxienez
online erosketa bat egin
zuten 2018an, eta azken
hamarkadan %42 handitu
zen
sarea
erosketak
egiteko erabiltzen duten
gazteen kopurua.

Online erosketak burutu dituzten gazteen
zenbatekoaren eboluzioa Euskadin (2008-2018)

Erosketa horiek, batez ere, 3
eskaintzatan oinarritu ziren:
kirol-materiala eta arropa,
bidaiak eta ostatuak eta
etxerako produktuak.

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia
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Euskal merkataritza-sektorearen digitalizazioari erantzuteko, eta txikizkako
merkataritza merkataritza-sarean mantendu eta bertan sartzeko, Eusko
Jaurlaritzaren eta saltoki txikien arteko lankidetza nabarmendu behar da. Ildo
horretan, SPRIk garatutako txikizkako merkataritza elektronikoaren
programa nabarmendu behar da; horri esker, Euskadiko saltokien% 54,6k weborri propioa dute, eta% 26,3k merkataritza elektronikoa.
Hitz gutxitan esanda, merkataritza elektronikoa merkataritza-sektorea
aldatzen ari da eta kontsumo-eredu berriak dakartza, batez ere gazteen
artean.

3.
Aisialdiko,
osasuneko eta
ongizateko
joeren
azterketa
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3. Aisialdiko, osasuneko eta ongizateko joeren azterketa
3.1 Harreman afektibo-sexualen eraldaketa
17 urtetik gorako gazte gehienek
gutxienez behin izan dituzte
sexu-harremanak
Euskadin
2018an. Halaber, lehen sexuharremanaren
batez
besteko
adina 15,7 urtekoa da gaur egun
Euskadin. Datu horiek erakusten dute
harreman afektibo-sexualek garrantzi
handia dutela Euskadiko gazteen
artean, eta lehenago hasteko joera
dutela,
erregistratutako
datuak
daudenetik adina murrizten joan den
heinean.
Gazteen
arteko
sexu-harremanak
garrantzitsuak diren arren, horien
segurtasun falta nabarmentzen
da. Ildo horretan, euskal gazteen
%15,2k adierazi du azken urtean
gutxienez behin sexu-harreman
arriskutsuak izan dituela. Kolektibo
horretan,
gizonak
emakumeak
baino% 3,5 gehiago dira.
Era berean, eta sexu-harremanei
lotutako arriskuen ildotik, bi faktore
aipatu behar dira. Lehenik eta
behin, haurdunaldi borondatezko
etenduren
gain
eman
den
gorakada, ehuneko 8,3 puntuko
igoera azken 14 urteetan. Bigarrenik,
nerabeen haurdunaldi-tasak ere
%2,31 egin du gora aldi berean.
Beraz,
hurrengo
grafikoan
ikus
daitekeen bezala, lotura estua dago
nerabeen haurdunaldi-tasaren eta
emakume gazteen borondatezko
haurdunaldi-eteteen artean.

Sexu harreman arriskutsuak izan
dituzten gazteen portzentaia
Euskadin (2018)

16,9% gizonengan

13,4% emakumeengan

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Haurdunaldi nerabearen tasaren eta
haurdunaldiaren borondatezko
etenduren bilakaera Euskadiko
gazteen artean (2003-2017)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia
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GIBagatiko infekzio berrien kopuruaren
bilakaera 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen artean, 10.000 pertsonako
(2002-2017)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Erakutsitako datuekin bat etorriz, eta
gazteen
arteko
sexu-harremanen
osasungarritasunari eta segurtasunari
dagokienez, aipatu behar da GIBaz
kutsatutakoen tasak gora egin
zuela 2011n, baina oraindik ez dela
atzera egin, eta gaur egungo tasa
2002an erregistratutakoa baino 0,3
puntu handiagoa dela.
Euskadiko gazteek sexu-harremanei
buruz duten pertzepzioari dagokionez,
nabarmentzekoa da gazte guztien
tolerantzia areagotu egin dela
harreman homosexualen aurrean,
eta
Euskadiko
gazteen%
90,5
berdintasunezko ezkontzaren aldekoa
dela.

Tolerantzia-jarrera hori beste gizarte-maila batzuetakoa baino handiagoa
da, eta trans kolektiboari emandako laguntzan ere islatzen da. Euskadiko
gazteen% 86,4k nahi duten pertsonen sexu-eraldaketak babesten ditu.
Azkenik, eta joera horretan emandako datuei dagokienez, nabarmentzekoa da
Euskadiko gazteen % 84,2k abortu aske eta borondatezkoaren alde egiten
duela, eta kontzientziazio eta tolerantzia handia erakusten duela berdintasuna eta
sexu-askatasuna bezalako balioekiko.
Laburbilduz,
Euskadiko
gazteak
sexualitatearekin
lotutako
toleranteak dira, eta urtetik urtera sexu-harremanekin
arriskuekiko kontzientzia handitzen dute.

gaietan
lotutako

3.2 Droga kontsumoen ereduaren aldaketa
Euskadiko gazteek drogei buruz duten pertzepzioa ez dator bat gizarte osoak drogei
buruz duen pertzepzioarekin. Hala, nahikoa da ikustea kalamua legeztatzeak
gazteen artean lortzen duen babesa; izan ere, kolektibo horren% 56k kolektibo
hori legeztatzearen alde egiten du, eta gizarte osoan, berriz,% 45ek.
Legezko drogen kontsumoari buruzko datuak aztertuta, nabarmentzekoa da
tabakoaren ohiko kontsumoak behera egin duela Euskadiko gazteen
artean. Ildo horretan, gaur egun Euskadiko gazte guztien% 18k kontsumitzen du
tabakoa ohikotasunez, eta 1992an, berriz, gazteen% 49,4k. Beherakada hori, batez
ere, erakunde publikoek sustatutako informazioa, kontzientziazioa eta tabakoaren
aurkako kanpainak areagotzearekin lotu daiteke.
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Tabakoa ohikotasunez kontsumitzen duten gazteen tasaren eboluzioa sexuka (19922017)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Oro har behera egin duen arren, aipatu behar da azken urteetan beherakada
handiagoa izan dela gizonen artean, eta, gaur egun, tabakoaren ohiko
kontsumoa antzekoa dela gizon eta emakume gazteen artean.
Legezko drogen kontsumoari buruzko azterketarekin jarraituz, euskal gazteen
artean alkoholaren gehiegizko kontsumoaren kasuan beherakada antzeman
da. Aipatu behar da, hurrengo grafikoan ikus daitekeen bezala, beherakada hori
gizonen gehiegizko alkohol-kontsumoaren jaitsierak eragin duela nagusiki,
emakumeen egungo kopurua azterketaren lehen urteko zifra baino handiagoa baita.
Alkohol-kontsumoa arriskutsutzat jotzen duten gazteen ehunekoaren
bilakaera EAEn(1992-2017)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Alkoholaren eta tabakoaren kontsumoa aztertu ondoren, legez kanpoko
estupefazienteak aztertu behar ditugu. Ildo horretan, kanabisaren prebalentzia
ikusten da, gazteen kolektiboak kontsumitzen duen legez kanpoko droga
nagusia den aldetik.
18

Kalamua
kontsumitzen
hasteko
batez
besteko
adina 18,6 urtekoa da,
speeda
edo
anfetaminak
bezalako beste droga batzuen
batez bestekoa baino 2 urte
txikiagoa,
eta
kokaina
kontsumitzen hasteko batez
besteko adina baino 4 urte
txikiagoa.
Era berean, alde handia dago
gazteen
eta
helduen
kontsumoan. Grafikoan ikus
daitekeenez,
egunero
substantzia
kanabikoak
kontsumitzen
dituzten
gazteek
bikoiztu
egiten
dute helduen kolektiboa,
eta azken hilabetean eta
urtean cannabisa kontsumitu
dutenek laukoiztu egiten dute
hori
egin
duten
helduen
kopurua.
Era
berean,
kalamuaren
kontsumoa
ohikotasunez
aztertzean,
ikus
dezakegu
kasu gehienetan gizonezko
gazteek
kontsumitzen
dutela
gehien,
eta
emakumeen kasuan kopuru
hori% 1era baino ez dela
iristen.

Cannabisaren kontsumoaren ehunekoa
gazte eta helduengan EAEn (2018)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Kalamua ohikotasunez kontsumitzen duten
gazteen ehunekoa (2008-2017)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Azkenik, droga jakin batzuen kontsumoaren beherakadaren aurrean (LSDa, cracka
edo heroina, adibidez), beste droga mota batzuen gorakada nabarmentzen da, hala
nola perretxiko haluzinogenoak, kokaina edo speeda, Euskadiko gazteen artean
droga-kontsumoaren eredua eraldatzen dela erakutsiz.
Droga-kontsumoaren ehunekoa gazte eta helduen artean EAEn
(2018)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Laburbilduz, Euskadiko gazteek kontsumitzen dituzten drogak aldatu egin dira
azken urteotan, eta alkoholaren eta tabakoaren kontsumoak nabarmen egin
du behera gazteen artean.
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3.3 Susatantziarik gabeko adikzioen agerpen berria
Teknologia berriek eta horiei lotutako joerek, hala nola telefono adimendunek, sare
sozialek edo ikus-entzunezko plataformek, horiei lotutako adikzio berriak
agertzea eragin dute, bereziki gazteen kolektiboan.
Horren erakusgarri da gizon gazteen %16,6k eta emakume gazteen %19,7k
Internet modu problematikoan edo gehiegizkoan erabiltzen dutela. Zifra hori
ehuneko 9,5 eta 10 puntu igo da 2012-2017 aldian.
Ildo horretan, nabarmentzekoa da
urtetik urtera gora egin duela
egunero 3 sare sozial edo
gehiago
erabiltzen
dituzten
gazteen ehunekoak. Sareak modu
intentsiboan erabiltzeak eragin du,
halaber,
gazteengan
eragin
negatiboa
duten
fenomeno
berriak agertzea; horien artean,
ziberbullyinga nabarmentzen da.
Halaber, sareen erabilera aipatu
behar da gazteen aisialdirako
aukera nagusi gisa.
Aisialdi digitala egunero kontsumitzen
duten gazteen ehunekoaren bilakaera
EAEn (2014-2018)

Egunero 3 sare sozial edo gehiago
kontsumitzen dituzten gazteen
ehunekoaren bilakaera EAEn (2016-2018)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Horrez
gain,
gizon
gazteen%
70,1ek aisialdi digitalerako hainbat
aukera
kontsumitzen
ditu
egunero, besteak beste, ikusentzunezko
plataformak
eta
bideojokoak. Emakumeen artean,
kontsumo-patroiak
bereizgarriak
izanik,
bideojokoen
kontsumoa
txikiagoa da, eta kopurua% 53,9ra
jaitsi da.

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Kontsumo digitalaren arloan, nabarmentzekoa da sareen erabilera areagotu
egin dela eduki sexualak kontsumitzeko edo sexu-harremanak ezartzeko.
Euskal eremu geografikoari buruzko datu kuantifikagarririk ez izan arren, Eusko
Jaurlaritzak berak abian jarri du "erotika 3.0: zibersexua, sexting-a eta intimitatea
pornografia bihurtzea nerabezaroan" kanpaina, gazteek eta nerabeek ikusentzunezko eduki sexualak edo erotikoak banatzeko sareak erabil ditzaten
prebenitzeko, bai eta nahigabeko aurkezpenak eta balizko ziberjazarpenjokabideak prebenitzeko ere.
Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak berriki emandako datuek erakusten
dute pornografia-kontsumo handia dagoela Euskadiko gizon gazteen
kolektiboan, non pornografia-kontsumoak detektatu baitira 8 urteko
haurretan.
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Gainera, Emakundek 2019an argitaratutako "el iceberg digital Machista: Análisis,
prevención y intervención de las realidad machistas digitales que se reproduce en la
adolescencia en la cae" azterlanak dioenez, Estibaliz Linaresek egin du, eta generoeten digitalak finkatu ditu teknologien trebetasunetan eta erabileran, emakumeen
gorputzen
hipersexualizazioa
sarean,
dominazio
maskulino
digitala
eta
ziberbiolentziak,
besteak
beste.
Azkenik, nabarmentzekoa da jokoa adikzio gisa agertu dela euskal gazteen artean.
Mendekotasun hori online ausazko jokoen liberalizazioak eragin du, batez ere,
2012an. Hala, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arabera, 43.000 pertsonak dute
ausazko jokoen mendekotasuna, eta %40, gutxienez, gazteena da, batez ere
gizonezkoena.
Laburbilduz, teknologia berriek adikzio eta arrisku potentzial berriak sorrarazi
dizkiete gazteei, eta horiek loratzen hasi dira gaur egun, eta erakundeek landu
beharko dituzte.

3.4 Kontsumo kulturan ereduaren eboluzioa
Gazteen kultura-kontsumoaren eredua aldatu egin da Euskadin. Ildo horretan, eta
hurrengo grafikoan ikus daitekeen moduan, 2008-2016 aldian behera egin duen
kontsumo-joera bakarra zinema-aretoetara joatea izan da.
Azken 3 hilabeteetan EAEn kultura-jarduera jakin bat
kontsumitu duten gazteen ehunekoak (2016)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Gazteek kontsumitutako gainerako kultura-jardueretan, nabarmentzekoa da obra
eszenikoen kontsumoan eta kontzertuetara joatean izandako gorakada,
museoetara joateari dagokionez, nahiz eta gero eta gehiago izan, nahiko egonkor
mantendu baita.
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Azken hilabetean aisialdi-, lan- edo ikasketa-liburu
bat irakurri duten gazteen ehunekoaren bilakaera
EAEn (2008-2016)

Azkenik, kulturaren kontsumoohitura
neurtzeko erabilitako
beste adierazleetako bat gazteen
irakurtzeko ohitura da. Gazteen
irakurketa kontsumoak ia 10
puntu egin du gora azken 10
urteetan. Hala eta guztiz ere,
euskaraz irakurtzeko ohiturak
ehuneko bi puntu inguruko
galera izan du aldi berean
gazteen kolektiboan.
Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Laburbilduz, gazteen kultura-kontsumoko ohiturak aldatzen ari dira, eta
badirudi musika- eta antzerki-edukiek gora egiten dutela, ikus-entzunezko
beste lan batzuen kontsumoaren kaltetan. Era berean, nahiz eta arina izan,
gaztelaniazko aisialdiko irakurketa-ohiturak gora egin du Euskadiko gazteen
artean.

3.5 Kirol ohiturak eta oebsitatea euskadiko gazteengan
Aisiaren, osasunaren eta ongizatearen makrotendentziaren azken atala gazteen
kirol-ohiturak eta obesitatea dira. Joera horrek garrantzi berezia hartu du azken
urteotan, batez ere munduko obesitate-tasak gora egin duelako.
Euskadiko gazteriaren obesitate tasaren bilakaera (2002-2018)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Ildo horretan, EAEko gazteen obesitate-tasak gorakada orokorra izan zuen 20072013 aldian. Azken neurketatik tasa jaitsi bada ere, gaur egun tasak erregistroen
hasierako zifrak baino handiagoak dira.
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Aurrekoa gorabehera, ikus daiteke Euskadiko gazteen artean egungo kirolpraktikaren tasak gora egin duela azken ekitaldi hauetan. Grafiko honetan
ikus daitekeen bezala, Euskadiko gazteen% 85ek baino gehiagok jarduera fisiko
23
osasungarriren bat egin du azken 7 egunetan.
Laburbilduz,
gazteen
gizentasun-tasen igoerak
ez du lotura zuzenik
kirol-jarduerarekin,
azken urteetan gora egin
baitu. Ondoriozta daiteke
Euskadiko
gazteak
gazte aktiboak direla,
eta
bizi-ohitura
osasungarri orokorren
ereduak dituztela.

Azken zazpi egunetan jarduera fisikoa burutu
duten EAEko gazteria tasaren eboluzioa (20072018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

4.
Berdintasuna
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4. Berdintasuna
4.1 Emakumeen rolaren eraldaketa gaztaroan
Emakumeak gizartean duen rolean izandako aldaketek emakumeen errealitate
berri bat sortu dute, eta gazteek zeregin garrantzitsua izan dute gizonen eta
emakumeen arteko berdintasunaren aldarrikapenetan eta mugimendu
feministaren sustapenean.
Genero-desberdintasunak gizartean eragiten duen gaitz nagusia indarkeria
matxista gisa islatzen da. Indarkeria-mota horrek 1,8 puntu egin du gora 20152018 aldian. Jarraian erakusten den grafikoan, emakumeen aurkako indarkeriagatik
salaketaren bat jarri duten 15-29 urteko emakumeen kopurua erakusten da, adintalde bereko 1.000 emakumeko.
Emakumeen aurkako indarkeriaren tasaren bilakaera
EAEko gazteen artean (2015-2018)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Hala, nabarmentzekoa da gazteen kolektiboan emakumeen aurkako indarkeriatasen hazkunderik handiena 25 eta 29 urte bitarteko adin-tartean izan dela, azken
bi ekitaldietan jarraian igo den tartea. 15-19 urteko eta 20-24 urteko adin-tarteek,
ordea, emakumeen aurkako indarkeria-tasa murriztu dute.
Aurrez aztertutako indarkeria
motaz
harago,
kaleko
segurtasunaren pertzepzioan
dagoen desberdintasuna ere
nabarmentzen da. Segurtasunik
ezaren sentsazioa portzentajezko
30 puntu handiagoa da emakume
gazteen artean gizon gazteen
artean
baino.
Segurtasunfaltaren pertzepzio hori bereziki
handiagoa da 15-19 urteko
emakume gazteen artean.

EAEn kalean bakarrik ibiltzeko beldurra duten
gazteen ehunekoa (2015-2018)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia
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Mugimendu
feministaren
beste borroka historiko bat
emakumeek abortu askea
eta borondatezkoa lortzeko
borroka da. Ildo horretan,
gaur egun nabarmentzekoa
da Euskadiko gazteen%
84,20k babesten duela
emakumeen abortu libre
eta borondatezkoa. Tasa
hori ehuneko 9 puntu igo da
azken 8 urteetan, eta horrek
erakusten du euskal gazteen
artean
berdintasunarekiko
konpromisoa handitu egin
dela.

Abortu libre eta borondatezkoa babesten duten
gazteen batazbestekoa EAEn(2016)

EAEn genero berdintasun baten pertzepzioa
sentitzen duten gazteen portzentaia (2016)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Azkenik, genero-berdintasunaren
aldeko
mugimenduen
beste
aldarrikapen historiko bat gizonen
eta emakumeen arteko aukeraberdintasuna da, lana eskuratzeari
dagokionez.
Zentzu
horretan,
euskal gazteen pertzepzioa
negatiboa izan da, eta gero eta
gazte euskaldun gehiagok uste
dute zailagoa dela lanpostu
bat
baldintza
berdinetan
lortzea emakume batentzat
gizon batentzat baino.

Ondorioz, esan daiteke genero-desberdintasunaren aurkako kontzientziazioa
eta borroka nabari bat dagoela euskal gizartean. Zentzu horretan, euskal
gizarteak kontzientzia-maila handia du, ikusitako datuek erakusten duten bezala,
nahiz eta gazteen kolektiboan genero-indarkeriagatiko salaketen kopuruak gora
egin duen.

4.2 Gazteek berdintasunaren arloan duten jarreraren eta pentsamoldearen
bilakaera
Euskal
gazteriaren
eraldaketa
ideologikoak gazteria toleranteagoa
eta aurrerakoiagoa sortzea eragin
du
Euskadin.
Ildo
horretan,
nabarmentzekoa da berdintasunezko
ezkontzak lortzen duen babes-tasa
handia gazteen kolektiboan, non
Euskadiko gazteen% 90,5ek babesten
duen. Tasa horrek gora egin du azken
8 urteetan Euskadin.

Sexu bereko bikoteen arteko ezkontzaren
alde dauden gazteen ehunekoa (2016)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia
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Trans
kolektiboari
buruzko
datuak aztertuta, ikus dezakegu
gaur egun Euskadiko gazteen
%86,40
trans
pertsonen
legezko
sexu-aldaketaren
alde dagoela.
Laburbilduz,
euskal
gazteria
gutxiengoen aurrean tolerantea
dela
baieztatu
daiteke,
eta
historikoki diskriminatuta egon
diren hainbat kolektibori babesa
ematearen alde dago.

Sexu-aldaketa legala babesten duten 15-29 urteko
gazteen ehunekoa (2008-2016)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia
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5.
Zeharkako
joerak
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5. Zeharkako joerak
5.1 Kontsumoa eta mugikortasun jasangarria
Kontzientzia ekologikoaren hazkunde globalak kontsumo jasangarriaren eredu
berriak ekarri ditu gizartean. Kontsumitzaileen eskaerek honako hauek jasotzen
dituzte: ontziratzeak murriztea, poltsa edo orga berrerabilgarriak erabiltzea,
zaborra hondakin moten arabera bereiztea, uraren eta energiaren kontsumoa
mugatzea eta mugikortasun jasangarria.
Ildo horretan, EAEko gazteen
%29,8k kontsumo jasangarrirako jarraibideak
erakutsi zituen 2016an, 2012ko datuak 8,4 puntutan haziaraziz. Grafikoak
erakusten duen bezala, kontzientziazioak gora egin du arlo horretan, eta
emakumeak dira kontsumo jasangarriaren tasen buru, portzentajezko 11,5
puntuko aldearekin gizonen aldean.
Kontsumo jasangarriaren ehunekoak EAEko
gazterian (2012-2016)

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Halaber, garraioaren arloan, nabarmentzekoa da Euskadiko gazteen% 39,8k
egunero erabiltzen duela garraio publiko kolektiboa joan-etorriak egiteko.
Zifra horrek ehuneko 6 puntu egin du gora 2012-2016 aldian.
Laburbilduz,
Euskadiko
gazteek
jasangarritasunari
eta
kontsumo
jasangarriari buruzko kontzientziazio-maila handiagoa lortu dute epe
luzean. Igoera horiek gazteen eguneroko osoari eta kontsumo-ereduei aplikatzen
zaizkie.

5.2 Kontzientziazio soziala eta parte hartzea
Gazteek gizarte-ehunean parte hartzeko duten interesak beherakada
orokorra izan du maila globalean. Hala eta guztiz ere, eta joera horren
eraginpean dauden Euskadiko gazteak ikusita, asoziazionismo-tasak gora egin
du 2012-2016 aldian, eta, hala, Euskadiko gazteen% 46,2 elkarteren bateko
kide dira. Era berean, aipatu behar da euskal gazteen% 11,5ek boluntario-lanak
egiten dituztela, 2012ko ekitaldian baino ehuneko 5 puntu gehiago.
Euskal biztanleriaren gizarte-egoeraren pertzepzioari dagokionez, nabarmentzekoa
da euskal gazteen% 63k egungo gizarte-eredua aldatu nahi duela.

29

Azkenik,
eta
aurrez
azaldutakoaren harira, euskal
gazteek politikarekiko duten
interesa ehuneko 18 puntu
handitu da 2008-2016 aldian.
Estatuko egoera politiko
asaldatua
eta
krisi
ekonomikoaren ondorioak
dira
Euskadiko
gazteen
artean politikarekiko duten
interesa areagotu duten
faktore nagusiak.

Politikarekiko interesa duten 15-29 urteko gazteen
ehunekoa (2000-2016)
CAGR
+4%

Iturria: Euskadiko Gazteriaren Behatokia

Azken datu horretan nabarmentzen da gizon gazteen interesa emakumeena
baino handiagoa dela. Hala, 15 eta 29 urte bitarteko gizonen interesa%
42,5ekoa da, eta emakumeena, berriz,% 35,6koa.
Laburbilduz, esan daiteke euskal gazteek konpromiso handia dutela gizarteehunean eta asoziazionismoan. Era berean, politikak sortutako interesa eta
euskal
gazteek
bizitza
politikoan
duten
parte-hartze
handia
nabarmentzen dira.
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Barne
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1.
Analisi
Soziodemografikoa

1. Analisi soziodemografikoa
Laudioko azterketa soziodemografikoak gazteek Laudioko herritarren osaeran
duten pisua neurtuko du, bai eta horren funtsezko alderdiak ere, hala nola
emigrazioa eta immigrazioa.

1.1 Laudioko gizartearen zahartzea
Gazteek Laudioko biztanle guztiekiko duten pisua nabarmen jaitsi da
azken urteotan. Hurrengo grafikoak erakusten duen bezala, Laudioko gazteak,
15 eta 29 urte bitartekoak, biztanleria osoaren% 18 ziren 2007an, eta gaur egun,
berriz,% 12 baino ez.
Laudioko gazteriaren pisuaren eboluzioa gizarte osoaren gain
(2007-2018)

18%

17%

16%

15%

15%

14%

14%

13%

13%

12%

12%

12%

Itrurria: Eustat

Laudioko biztanleria osoak konstantzia erlatiboa mantendu duen arren (20072018 ekitaldien artean ez dira 200 pertsonatik gorako aldaketak izan), Laudioko
gazte-tasak% 6 egin du behera.
Era berean, 65 urtetik gorakoen populazioa gaur egun gizartearen% 25,35
da. Ondorioz, esan daiteke udalerriak populazio-egitura zahartua duela.

1.2 Gazteen emigrazioa eskualdeko herrietara
Hurrengo orrialdeko grafikoan ikus daitekeen bezala, Laudioko biztanleriaaldaketa negatiboa izan da 2014-2017 aldian, eta, lehen aldiz, positiboa 2018ko
ekitaldian.
Bi arrazoi nagusik justifikatzen dute Laudioko herritarren emigrazioa: lehenik eta
behin, promozio urbanistiko berririk ez egotea, 2015eko ekitaldiaz geroztik
udal-mugartean ez baita higiezinen promozio berririk eraiki; eta, bigarrenik,
Laudioko alokairuaren prezio altuak. Puntu horiek jarraian aztertuko dira.

Laudioko populazioa zaharturik dago, 65 urtetik gorakoen
populazioa gazteen populazioa baino 7 puntu handiagoa
delarik gaur egun.
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Laudioko biztanleen galera aztertutako denboraldi horretan Aiaraldeko eskualdeko
biztanleen hazkundearekin kontrajartzen da. Eskualdearen bilakaera demografiko
horrek baieztatzen du Laudioko udalerritik emigratu duten pertsona askok
eskualdeko udalerrietara emigratu dutela.
Aiaraldeako hiritarren zenbatekoaren eboluzioa (2015-2019)
CAGR
+0,2%

Iturria: Eustat

Eskualdeko beste udalerri batzuek, oro har, etxebizitza aukera bat eskaintzen
dute prezio baxuagoan, Laudioko udalerriaren eragin-eremu geografikoan, eta
Laudio bera da eskualdeko garapen ekonomikoaren eragile.

1.3 Gazte inmigrazioa Laudion
Gaur egun, atzerritarrak Laudioko biztanleria osoaren% 6,94 dira. Populazio hori
4 talde nagusitan bana daiteke, jatorria kontuan hartuta: magrebtarrak,
latinoak, Europar Batasunetik etorritakoak eta gainerako geografietatik
etorritako etorkinak.
Behaketa historiko bat eginez, esan behar da aurreko ekitaldietako migraziosaldo negatiboak gainditu egin direla, eta gaur egun Laudiok% 1,21eko
kanpoko migrazio-saldoa duela. Era berean, aipatu behar da 2018an etorkinen
%88,51 Europar Batasunetik kanpo etorri zirela.
Laudioko migratzaileen generoa aztertzean, ikus dezakegu generoen
arteko parekotasun-egoera gertatzen dela:% 53,92 emakumeak dira, eta%
46,08 gizonak.
Beraz, ikus daiteke Laudioko udalerriaren datuek EAEko guztizkoaren joerari
jarraitzen diotela, non biztanleria atzerritar osoa gizartearen% 7,6 baita. Datu
horiei esker, Laudioko etorkin gazteen tasa% 11,23 ingurukoa da.
• Gran parte de la población de Laudio ha emigrado a otros
pueblos de la comarca de Aiaraldea
• La mayoría de los y las inmigrantes jóvenes de Laudio
provienen de fuera de la UE

2.
Ekonomia eta
enpresa analisia

2. Ekonomia eta enpresa analisia
Ekonomia eta empresa analisiak Laudioko magnitude ekonomiko nagusiak neurtuko
ditu, eta udal-BPGaren osaerari buruzko azterketa bat egingo du, sektore
ekonomiko bakoitzak udalerrian duen pisua neurtzeko.

2.1 Distribución de la actividad económica y el empleo por sectores
Laudioko jarduera ekonomiko nagusia hirugarren sektorea edo zerbitzuen
sektorea da. Sektore hori Laudioko udalerriko BPGren% 57,8 da gaur egun, eta
Laudioko BPGari gutxienez 2012tik ekarpen handiena egin dion sektorea izan da.
Zerbitzuen
sektorea
sakonago
aztertuz
gero,
merkataritzarekin,
ostalaritzarekin eta garraioarekin lotutako jarduerak nagusitzen direla
ikus dezakegu.
Laudioko Barne Produktu Gordinaren osaera sektoreka, zerbitzuen
sektorearen osaera Laudioko Barne Produktu Gordinean (2019)

Iturria: eustat

BPGan pisu handiena duen bigarren sektorea industria- eta energia-sektorea da,
Laudioko udalerriko BPGren% 37,70 hartzen baitu. Datu hori EAEko datu beraren
aldean alderatzeak erakusten digu Laudioko ekonomia oso industrializatua
dela. Horren erakusgarri, Laudiok euskal industria sektoreko enpresa
traktoreak ditu: Guardian, Vidrala, Envases metalúrgicos, Tubos Reunidos eta
Tubacex, besteak beste.
Hala ere, lehen sektoreak eta eraikuntzaren sektoreak Euskadin erakutsitako joera
baino ordezkaritza txikixeagoa lortu dute.
Antzeko azterketa bat egitean
enplegu parametroetan, zerbitzuen
sektorearen ordezkaritza are
handiagoa dela ikus dezakegu.
sektoreak
Hala,
zerbitzuen
enpleguen %65,04 ematen du
lehenik, eta industria-sektoreak,
berriz, %29,92. Beste behin ere,
industria-sektoreko
enplegutasa EAEko batez bestekoa
baino handiagoa da, eta horrek
Laudioko ekonomiaren industriapisu espezifikoa berresten du.

Enpleguaren banaketa sektoreka Laudion (2019)

Iturria: Eustat

Laburbilduz, hirugarren sektorea nagusi den ekonomia baten aurrean gaude, baina
industria-sektorearen pisua oso garrantzitsua da, eta, aldi berean, hirugarren
sektorearen hazkunde-arrazoietako bat da (industria-sektoreari lotutako zerbitzuenpresak).
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2.2 Zifra ekonomiko eta lan zifra nagusiak
Lehenik eta behin, eta erreferentziazko ohiko zifra ekonomiko gisa, aipatu behar
dugu Laudioko per capita BPG 33.516,7 eurokoa dela, Euskadiko per capita
BPG baino zertxobait handiagoa, 33.223 eurokoa baita. Era berean, adin
nagusikoen batez besteko errenta pertsonala urtean 19.052 eurokoa da, eta
erkidegoan, berriz, 21.083 eurokoa. Datu horiek erakusten dute udalerrian
ekoizpen ekonomiko handia dagoela, eta hori ez dela islatzen biztanleen
soldata-mailan.
Enpleguari buruzko datuek %9,79ko langabezia erakusten dute 2018ko
ekitaldirako. Tasa hori Euskadiko langabezia-tasaren oso antzekoa
da,%9,3koa. Halaber, ikus dezakegu langabezia-tasa hori handiagoa dela
emakumeen artean, %11,39, gizonen artean baino, %8,22, lan-merkatuan
dagoen desberdintasunaren seinale.
Gazteen kolektiboari erreparatzen badiogu, ikus dezakegu gazteen okupazio-tasa
%23,41ekoa dela gaur egun Laudioko 16-24 urtekoen taldean. Tasa hori
ehuneko 5 puntu igo da 2015etik, Laudion 16 eta 24 urte bitarteko gazteen
enpleguak izan duen hazkundearen seinale.
Lanbide-kategorien
araberako
enpleguaren azterketak erakusten
du lanbide-kategorien banaketa
homogeneizatua
dagoela
Laudioko udalerrian. Kategoria
nagusia ekoizpen-ofizialena da,
hauek
baitira
gaur
egungo
Laudioko
udalerriko
produkziosistemaren oinarria. Sinatutako
kontratuak aztertuz gero, Laudion
477,63
lan
kontratu
berri
sinatu dira 100 biztanleko.
Kontratazio-maila altua izan arren,
aipatu behar da kontratuen% 4,77
soilik izan zirela mugagabeak.

Estructuración del empleo por categoría
profesional en Laudio (2018)

Iturria:Udalmap

Laudioko lan-merkatuaren behin-behinekotasuna behatzeak erakusten du
gazteen kontratazioak behin-behinekotasun txikiagoa duela, eta,
horrenbestez,
Laudioko
udalerria
gazte-enpleguaren
behinbehinekotasunaren joera globalarekin hautsi da. Zentzu horretan, 30 urtetik
beherakoen lan-kontratuen %31,16 mugagabeak dira, aurreko ekitaldiko
kontratuen kopurua %4 handituz.
Laudioko udalerrian enplegua sortzearen jatorriaren azterketak adierazten du
kontratazio gehienak mikroenpresetatik datozela. Gaur egun, kontratu
berrien %31,03 plantillan 0-9 langile dituzten enpresetatik datoz.
Azkenik, ekintzailetzari buruzko datuek erakusten dute ekintzailetza ez dela
benetako enplegu-alternatiba udalerriko gazteentzat. Era berean,
nabarmentzekoa da enpresa berrien sorrerari buruzko datua; gaur egun, 3,74
establezimendu berri sortzen dira 1.000 biztanleko. Saltokiak sortzeko tasa
hori ez da nahikoa krisiak eragindako saltokien galerari aurre egiteko.

• Laudioko ekonomiak izaera
kualifikazio ertain-altukoa.

industrializatua

du,

eta

• Laudioko gazteen behin-behinekotasuna Euskadiko batez
bestekoa baino txikiagoa da
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3. Formakuntza eta hezkuntza
Atal honetan Laudioko gazteen ikasketa-maila orokorra aztertuko da, bai eta
udalerriko prestakuntza-eskaintzaren alderdi nagusiak ere. Era berean, hezkuntzaeskaintzaren eta lan-eskariaren arteko lotura neurtuko da, batez ere lanbideheziketan.

3.1 Laudioko gazteriaren hezkuntza maila
Laudioko udalerriko ikasketa-mailari
buruzko datuek erakusten dutenez,
bi segmentu nagusiak lehen
mailako
ikasketak
dituzten
pertsonenak dira, eta, atzetik,
bigarren
mailako
ikasketak
dituzten pertsonenak.
Era berean, nabarmentzekoa da goimailako
ikasketen
eremuan
gertatu den hazkundea, zeina
hazten
ari
baita
erregistroak
daudenetik, eta Laudioko biztanleen%
13,73 da gaur egun.

Laudioko gizartearen egituraketa
ikasketa-mailaren arabera (2018)

Iturria: Eustat

Gaur egun, derrigorrezko ikasketak amaitu ondoren, Laudioko udalerrian erdimailako lanbide-heziketako, batxilergoko edo goi-mailako lanbideheziketako (aurrerantzean, LH) ikasketak egin daitezke.
Udalerriko goi-mailako hezkuntza-eskaintza aztertuta, hau da, udalerriko goimailako lanbide-heziketaren eskaintza aztertuta, bi ondorio nagusi atera daitezke:
Prestakuntza-eskaintza
Laudioko
lan-merkatuaren
premia
espezifikoetara egokitzea. Ildo horretan, nabarmentzekoa da
industria-eremuarekin lotutako erdi-mailako eta goi-mailako graduak
daudela, udalerriko industria-ehunaren eskaeretara egokitzen direnak.
Hala, mekatronika industrialeko, automatizazioko eta robotikako
formazioak eta fabrikazio mekanikoko produkziorako programaziokoak
nabarmentzen dira.
Ikasleen artean generoka barreiatzea. Genero-rol jakin bati lotutako
prestakuntza-mailek oraindik ere genero horretako ikasleak izaten
jarraitzen dute nagusiki. Ildo horretan, estetikako eta kosmetikako
prestakuntzako ikasleen% 100 emakumeak dira, eta ile-apainketako
oinarrizko prestakuntzako ikasleak ere bai (bi ikasle maskulino izan ezik).
• Laudioko
gazte
gehienek
derrigorrezko
hezkuntza
amaitutakoan ikasketekin jarraitzea erabaki dute
• Genero-rolak oso presente daude udalerrian zer ikasketa
egin erabakitzeko orduan
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3.2 Udalerrian burutzen diren ikasketa nagusiak
Gaur egun, udalerriko ia gazte guztiek derrigorrezko hezkuntza
amaitutakoan ikasten jarraitzen dute. Beren ezagutza akademikoak garatzea
aukeratzen duten ikasleen kopuruak gora egin duela erakusten du; izan ere,
azken 10 urteetan unibertsitate-ikasketak egin dituzten Laudioko
pertsonen tasak gora egin du.
Erantsitako grafikoan ikus daitekeen bezala, Laudioko unibertsitate-ikasleen
kopuruak etengabe egin du gora 1996tik, eta gaur egungo hasierako kopurua
baino 3 aldiz handiagoa da.
Laudioko udalerrian unibertsitate-ikasketak dituzten 10 urtetik gorako pertsonen
ehunekoa (1996-2018)
CAGR
+25%

Iturria: udalmap

Lanbide ikasketen esparruan azterketa bera egitean, goranzko joera ikus
dezakegu, baina magnitude txikiagokoa. Datu horiek modu bateratuan
interpretatzeak esan nahi du udalerriko gazte gehienek goi-mailako
ikasketak egitea aukeratzen dutela gaur egun, lanbide- edo unibertsitatemailakoak, eta azken horiek izan direla lehentasuna izan duten aukerak
udalerriko gazteen artean.
Adin txikiko gazteen kasuan, batxilergoa da ikasketa-aukera nagusia. Laudioko
udalerriak
euskal
irakaskuntza-sisteman
araututako
batxilergoko
modalitate guztiak ditu. Ikasle gehien dituen batxilergoko adarra zientifikoa
da, eta gutxien lortzen duena, berriz, arteetako batxilergoa.
Batxilergoko ikasleen azterketa demografikoak erakusten digu parekotasun-egoera
praktikoa gertatzen dela adar zientifikoen eta humanitateen hasieran, eta batxiler
artistikoan, berriz, feminizazioa nabarmentzen da, ikasleen% 90 baino
gehiago emakumeak baitira.
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Laudioko gazteen konpromisoari dagokionez, udalerriko ikastetxe batzuetan
matrikulatu ondoren, absentismo- eta uzte-arazo larria ikusten da. Hori
nabarmenagoa da gehien eskatzen diren LHko graduen kasuan, hala nola
Mekatronika Industrialarenean; izan ere, horien eskariak ikasle potentzial asko
kanpoan uzten ditu, eta ikasle horietatik, %70eko uzte-tasak erregistratzen
dira;
beraz,
udalerriaren
prestakuntza-potentziala
ez
da
bere
osotasunean erabiltzen.
Azkenik, arautu gabeko hezkuntzaren esparruan bi erronka nagusi antzeman dira.
Lehenik eta behin, gaitasun zehatzetan, hala nola konpetentzia digitaletan,
afektibo-sexualetan eta abarretan eskaintzarik ez dagoenez, jarduera
horietako batzuk (musika, arte eszenikoak) sektore pribatuaren edo
asoziazionismoaren bidez bakarrik ematen dira, eta horrek zaildu egiten du
kolektibo jakin batzuek irakaskuntza mota hori eskuratzea.
• Arautu gabeko hezkuntza ez da bermatzen Laudioko
gazteentzat
• Absentismo-maila handiagoa antzeman
handieneko lanbide-heziketako mailetan

da

eskaera

41

4.
Emantzipazioa,
etxebizitza eta
urbanismoa

42

4. Emantzipazioa, etxebizitza eta urbanismoa
4.1 Principales opciones de emancipación en el municipio de Laudio
Plan hau egiteko aurreikusitako partaidetza-jardueretan parte hartu duten eragile
eta herritarren pertzepzio nagusia Laudioko higiezinen merkatuan prezio
altua egotearen pertzepzioa da. Ildo horretan, Laudioko udalerriko
etxebizitzaren prezioa 1.930,20 €/ m2-ko batez bestekoa da gaur egun. Prezio
hori Aiaraldeko batez besteko prezioa baino 200 €/ metro karratu
handiagoa da.
Proiektuan parte hartu duten eragileek identifikatutako beste arazo bat udalerrian
proiektu urbanistiko berririk ez egotea da. Ildo horretan, nabarmentzekoa da
gaur egun udalerriko etxebizitzen% 33,41ek 50 urtetik gorako
antzinatasuna duela.
Era berean, Laudioko etxebizitza eskuratzeko babes sozialik eza aipatu
behar da. Nabarmentzekoa da azken 5 urteetan ez dela babes ofizialeko
etxebizitzarik esleitu, azken 4 ekitaldietan bat bera ere eraiki ez den bezala.
Alokairuari dagokionez, Aiaraldeko alokairuaren prezioen rankingaren
buruan dago Laudio, batez ere okupatu gabeko familia-etxebizitzen kopuruari
lotuta. Azken 10 urteetan, zifra hori ehuneko 5 puntu igo da udalerriko etxebizitza
guztien aldean.
Laburbilduz, berretsi egiten da etxebizitzari buruzko pertzepzio orokorra,
bai alokairuaren prezio altuei buruzkoa, bai salmenta-prezioei buruzkoa, bai
hirigintza-sustapen berririk ezari buruzkoa. Egoera horrek, gizarte-laguntzarik
ezarekin batera, zaildu egiten du gazteen emantzipazioa Laudioko udalerrian.
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5. Kultura eta kirola
Kulturaren eta kirolaren esparruan, Laudioko kulturaren eta kirolaren eskaintza eta
eskari kulturalaren alderdi nagusiak aztertuko dira.

5.1 Euskeraren ezaguera eta kirola
Laudioko udalerriko euskararen esparruak aipamen berezia merezi du, lehenik eta
behin, udalerriko euskararen ezagutzaren eta erabileraren arloan udal-euskara
arloa sortu zenetik egindako aurrerapen handiei dagokienez. Ildo horretan,
nabarmentzekoa da 1981. urteaz geroztik ehuneko 28 puntuko hazkundea
izan dela euskara eta gaztelania modu berdinean erabiltzen dituzten
pertsonengan.
Gainera, gaztelania lehentasunez erabiltzen duten baina euskara ere erabiltzen
duten Laudioko herritarren ehunekoak ehuneko 14,4 puntu egin du gora
azken 40 urteetan.
Ondorioz, gaztelania egunerokotasunean baino erabiltzen ez duten Laudioko
herritarren kopurua erdira jaisteak, agerian uzten du euskarak udalerri
horretan lortu duen hazkundea eta herritarrek hizkuntza horrekiko duten
konpromisoa.
Era berean, aipatu behar da gaur egun udalerriko derrigorrezko irakaskuntza
guztia d ereduan soilik eskaintzen dela, hau da, euskarazko eredu osoan, eta
horrek udalerrian etorkizunean euskararen erabilera eta ezagutza
bermatzen ditu.

5.2 Laudioko eskaintza eta eskari kulturala
Laudioko kultur eskaintzari dagokionez, hezkuntzaren atalean aipatu den bezala,
eskaintza nagusia sektore pribatutik edo asoziazionismotik dator. Ildo
horretan, talde edo eragile pribatuak hauteman dira Laudioko udalerriko kulturaeskaintzaren eragile nagusi gisa:
• 3 euskal dantza talde
• Laudioko 3 abesbatza talde
• Laudioko musika eskola
• Antzerki konpainia
• Musika-elkarteak
Eskaintza pribatu edo asoziazional horretaz gain, Laudioko Udalak aktore
nagusiaren rola jokatzen du udalerriko kultur eskaintzan. Udalak egindako
eskaintzan, kontzertuen, hitzaldien eta tailerren antolaketa nabarmentzen da. Era
berean, Udalak liburutegia berritzeko proiektua jarri du martxan, eta, bertan,
instalazioak egokituko dira, gazteentzako ikasgelak izango dituen eraikin bat
eraikiz.
Laudioko udalerriko kultura-eskariaren azterketa honen ondorio nagusia da
eskaera hori ez dela nahikoa. Plan hau egiten parte hartu duten eragile eta
herritarrek egindako ekarpenak aztertu ondoren, honako gabezia hauek
identifikatu dira Laudioko kultura-eskaintzan:
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• Herriko taldeen musika entseguetarako lokalik ez
• Azterketa garaian liburutegiko ordutegia zabaltzea
• Musika-ikasketak egiteko udal-eskaintza, eskualdeko udalerrietara edo
Bilbora joatea saihesteko.
• Hitzaldiak edo ekitaldiak udalerriko gazteen interesetara egokitzea
(sare sozialak, Internet, etab.)

5.3 Udalerriko kirol eskaintza
Laudioko udalerriko kirol-eskaintzaren azterketak adierazten du, lehenik eta behin,
udalaren kirol-eskaintza oso zabala dela, eta oro har estaltzen dituela
udalerrian egiten diren kirolak.
Kirol horietan lehiatzeko konpromisoari dagokionez, udalerrian egiten diren
kirolen federazio-maila handia nabarmentzen da. Lizentzia kopuruan
futbolak duen nagusitasunaz gain, lizentzia kopuru handia nabarmentzen da,
tamaina bereko herriekin eta inguruko kirolekin alderatuta, saskibaloia, eskubaloia
eta hockeya kasu.
Kirol-instalazioei dagokienez, Udalak, ahal den neurrian, udalerriko kiroleskariak gauzatzeko behar diren instalazioak daudela bermatzen du.
Eremu horretan, azpimarratzekoa da herritarrek eskatuta hainbatetan egin
den funtzionamendua, eta berehala erantzun zaie herri-eskaerei kirolinstalazio berriekin. Praktika horrek arazo bat dakar hainbat alditan, kirol jakin
batzuen behin-behinekotasuna dela eta. Kirol horiek, behin haien ospea igarota, ez
dira egiten, eta instalazioak ez dira erabilgarriak udalerriarentzat.
Laudioko instalazioen egoerak hiru arazo nagusi ditu gaur egun:
Zenbait kirol-instalaziotan, hala nola frontoian, eskubaloiko kantxan edo
irristaketa praktikatzen den pistan, mantentze-lanik ez egitea.
Instalazio horietan ofizialki lehiatzeko ezintasuna, kirol-estandarretara
ez egokitzeagatik. Alde horretatik, igerilekuetan eta atletismo-pistan
arauzkoak izateko metrorik ez dagoela nabarmendu behar da.
Ez dago loturarik kirol-instalazioen eta udalerriko auzoen artean,
eta, ondorioz, kirol-instalazio jakin batzuetatik urrunago bizi diren
herritarrek arazo gehigarri bat dute kirola egiteko.
Era berean, arazo gehigarri bat dago udalaren kirol-esparruan.
Kiroldegian eskaintzen diren kirol-ikastaroen eskaria ikastaro jakin batzuetara
bideratuta
dago.
Eskari
fokalizatu
horren
ondorioz,
eskainitako
ikastaroetako batzuk hutsik geratzen dira, eta beste batzuetan, berriz,
itxarote-zerrenda handiak daude.
Azkenik, Laudioko fitness-aren praktika 4 gimnasio pribatuk osatzen dute, udal
kiroldegian eskaintzen diren erabilera anitzeko aretoekin batera.
• Udalaren kirol-eskaintzak eskaera gehienak asetzen ditu,
eta oso zabala da beste udalerri batzuekin alderatuta
• Kultura-eskaintza urrun dago gazteen eskaeratik, eta
instalazio hobeak behar dira esparru horretan.
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6. Gizarte ekintza eta berdintasuna
Eremu hori genero-berdintasuna, gizarte-kohesioa eta egoera ahulean edo
gutxiengoan dauden kolektiboekiko jarrera intoleranteak aztertzean oinarrituko da.

6.1 Genero berdintasuna Laudioko gazterian
Laudioko
emakume
gazteek
genero-berdintasunari
buruz
duten
konpromisoa nabarmen handitu da azken urteotan. Ildo horretan,
nabarmentzekoa da berdintasunaren arloan garatutako udal-tailerrek izandako
arrakasta, batez ere defentsa autofeministako tailerrek, neska gazteen partehartze handia baitute. Halaber, Laudiok talde feminista bat du gaur egun, eta
gazteen parte-hartzea nabarmena da talde horretan.
Hezkuntzaren arloan, Udalak proiektu aitzindari bat jarri du abian, ikasleak
sexuaren arabera bereizita, bi prestakuntza espezifiko eman dira aldi
berean:
autodefentsa
feministako
tailer
bat
emakumeentzat
eta
maskulinitatea garatzeko beste tailer bat gizonezkoentzat. Gainera, urteak dira
ikastetxeetan mutil eta neska gazteen arteko bikote-harremanetan errespetua,
aniztasuna eta askatasuna sustatzeko tailerrak egiten ari direla. Horrekin batera,
gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko Beldur Barik programa sustatu da.
Bi ekimen horiek hausnarketa eta eztabaida kritikoak sustatzen dituzte, gizarte
matxista eta berdintasunezko gizartea eraldatzeko bidean aurrera egiteko.
Plan estrategiko honen lan-esparruan parte hartu duten eragileen pertzepzio
orokorra da Laudioko gazteek konpromiso handia dutela generodesberdintasuna desagerrarazteko, eta arlo horretan duten konpromisoa gero eta
handiagoa dela denborak aurrera egin ahala.

6.2 Gizarte kohesioa
Laudiok modu positiboan egin du aurrera gizarte kohesioaren esparruan azken
urteotan, diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaileei buruzko
grafikoak erakusten duen bezala. Hartzaileen kopuruak 8 puntu egin du
behera azken 4 urteetan, eta horrek erakusten du independentzia ekonomiko
handiagoa dagoela behar handiena duten Laudioko herritarren artean.
DSBE hartzekodunen zenbatekoaren eboluzioa Laudion (2014-2018)
CAGR
-6%

Iturria: udalmap

Era berean, Laudioko Udalaren aurrekontu-azterketak erakusten du handitu egin
dela udalak udalerriaren kohesio sozialarekiko duen konpromisoa. Ildo
horretan, gaur egun, Udaleko Ongizate, Osasun eta Lankidetza arloak 1.373.377
euroko aurrekontua du.
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Azkenik, gizarte-kohesioarekiko konpromisoa premia handieneko kasuetan ere
nabaria da. Ildo horretan, Udalak gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen
dituzten ohiko unitateen kopurua handitu du, herritarrei estaldura handituz.
• Laudioko gazteek konpromiso handia dute berdintasunaren
arloan
• Urtez urte kohesio soziala handitzen ari den herria da
Laudio, eta Udalak horretan inbertitzen jarraitzen du
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6.3 Arrazakeria, homofobia edo tratu iraingarriak Laudioko udalerrian
Laudioko herritarrak, plan hau egiten parte hartu duten eragileen
irizpidearen arabera, gizarte plural eta ireki baten parte dira, eta ez da
arrazakeria- edo homofobia-arazo orokorrik antzematen, ez eta kolektibo
behartsuekiko intolerantzia-jarrerarik ere.
Jarrera positibo horri eusteko asmoz, Udalak konpromisoa hartu du
horrelako jarreren aurrean sentsibilizatzeko eta prebenitzeko. Konpromiso
horren esparruan, homofobiaren aurkako bi ekintza nabarmentzen dira:
Homofobiaren
aurkako
urteko
kanpainak,
aniztasunarekiko
errespetua sustatzeko lehiaketak, seinaleak, harrotasunaren bandera
jartzea, fatxadaren argiztapena, adierazpen instituzionalak eta abar
eginez.
Udalerri horretako lehen LGTBI elkartea, Laudio arro, sortzeko
ahalegina, neska-mutil gazteen aldetik.
Arrazakeriaren arloan ere, Udalak konpromiso handia erakusten du, eta gizartea
kontzientziatzeko jarduerak antolatzen ditu, besteak beste, Bizilagunak
topaketen programa, Aiaraldeko eskualde osoan arrazakeriari amaiera
emateko, etorkinen kolektiboa gizarteko hainbat eragilerekin harremanetan jarriz,
besteak beste.
Laburbilduz, erakundeek eta herritarren kontzientziazioak ahalegin handia
egin duten arren, lanean jarraitzen dugu jarrera horiek erabat
desagerrarazteko.
• Udalak edozein jarrera intolerantea desagerrarazteko lan
egiten du, gazteen artean hezkuntzaren ikuspegitik
• LGTBIQ elkarte bat agertzeak udalerriak kolektibo horrekiko
duen konpromisoa erakusten du
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7. Osasuna
Atal honetan, gazteen osasunarekin loturik dauden joera nagusiak aztertuko dira,
besteak beste, substantzia kaltegarrien kontsumoa eta substantziarik gabeko
adikzioak.

Osasunerako kaltegarriak diren substantzien kontsumoa
Laudioko gazteen artean
7.1

Laudioko gazteen artean drogen kontsumoa aztertzeko, lehenik eta behin,
Laudioko gazteen artean legezko drogen kontsumoa (alkohola eta tabakoa)
aztertuko da.
Gaur egun, tabakoa lehen aldiz hartzeko batez besteko adina 15 urtekoa
da, eta alkoholarena, berriz, 14 urtetik beherakoa.
Droga horiek lehen aldiz eskuratzeko adina alde batera utzita, nabarmentzekoa da
Laudioko 17 eta 20 urte bitarteko gazteen %70,3k tabakoa probatu dutela,
eta %93,8k alkohola.
Era berean, alkoholismoaren arloan, nabarmendu behar da adingabeen artean
alkoholismoarekiko mendekotasun-arazo larrien kasu isolatuetan esku
hartu behar izan dela.
Legez
kanpoko
substantzia
estupefazienteen
kontsumoari
heltzean,
elkarrizketatutako agenteek ikusi dute udalerrian kontsumitzen den droga nagusia
kalamua dela, eta horri buruzko datu hauek hauteman dira:
Kanabisarekin lehen harremana izateko batez besteko adina 14
urtekoa da.
Ikasketarik egiten ez duten gazteen eta garapen akademiko
txikiagoa dutenen artean, oro har, atsedenaldietan kontsumitzen da,
eskolak hasi aurretik.
Kontsumoa gune isolatuetan fokalizatuta dago gazteen artean, hala
nola parkeetan edo arkupeetan
Substantzia estupefazienteekin lehen kontaktua izateko adinaren batez
bestekoa Euskadiko batez besteko adinaren oso antzekoa da. Hala ere,
elkarrizketatutako agenteek arriskutsutzat eta gehiegizkotzat jotzen dituzte gaur
egungo kontsumo-mailak, eta adierazten dute horiek gora egin dutela azken
urteetan.
Azterketa horrek adierazten du, halaber, speeda ohiko droga gisa sartu dela
Laudioko gazteen artean, adin-tarte nagusietan (19 urtetik gora, gutxi
gorabehera). Droga honen kontsumoa batez ere gauarekin eta jai giroekin lotuta
dago.
Laburbilduz, drogen kontsumoari dagokionez, gazteen artean kalamuaren
kontsumoa normalizatzeari aurre egiteko beharra da erronka Nagusia, baita
tabako eta alkoholaren aurrean ere.
• Kalamua da Laudioko gazteen legez kanpoko drogarik
ezagunena, eta haren kontsumoak gora egin du azken
urteotan
• Inpaktu handieneko drogen kontsumoa desagerrarazi
den arren, speedaren kontsumoaren gorakada nabarmendu
behar da
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7.2 Sustantziarik gabeko adikzioak
Teknologia berrien ospeak, gailu mugikorren bidezko Interneterako
irisgarritasuna areagotzearekin batera, adikzio berriak sorrarazi ditu, bereziki
gazteei eragiten dietenak. Adikzio berri horietako bi, sare sozialak eta jokoa,
dira.
Laudioko gazteen artean sare sozialen erabileraren azterketak erakusten du
udalerriko ia gazte guztiek erabiltzen dutela sare sozial bat gutxienez
egunero. Halaber, sare sozialekiko mendekotasun larrien kasuak detektatu
dira, eta horiek ikastetxeetan zuzenean izan dira landuak. Egoera horri
aurre egiteko asmoz, Udalak abian jarritako kanpaina nabarmendu behar da.
Kanpaina horretan, gaian adituak diren eta sareak behar bezala eta arduraz
erabiltzen saiatu ziren gazteekin.
Jokoaren esparruan, arazoa bikoitza da. Alde batetik, lineako apustu-etxeek
gazteei, batez ere gizonezkoei, kirol-apustuen eta gailu mugikorretatik ausazko
jokoen mundura sartzea erraztu diete. Era berean, elkarrizketatutako
agenteek detektatu dute udalerriko hainbat lokal pasibo agertzen direla
gazteen aurrean, berriz ere gizonezkoak, lokalaren jabetzako gailuetan apustuak
egiten
dituztenak.
Datu
berrienek
erakusten
dute
udalerriko
gazte
guztien%30ek baino gehiagok egin dituztela noizbait kirol-apustuak.
Ondorioz, substantziarik gabeko adikzioei aurre egitea bihurtu da gaur
egun Laudioko gazteen erronka nagusietako bat, eta lan pedagogiko baten
bidez eta hala behar duten kasuetan esku hartuz landu behar da.

7.3 Harreman afektibo sexualak
Elkarrizketatutako agenteek harreman afektibo-sexualen inguruko kezka
nabarmendu dute, batez ere, gazteen arteko harreman sexualetan
preserbatiboa gutxiago erabiltzen delako. Euskadiko gazteen joera orokor
hori arintzen saiatu da Eusko Jaurlaritzaren bidez, kanpaina ezberdinen bidez,
besteak beste.
Nerabezaroa bizitzako une bat da, eta arazo gehiago sortzen dira emozioak
erregulatzeko, berritasunak bilatzeko, sariak jasotzeko gogo handia dago, eta,
horrekin batera, berehalako saria nahiago izaten da. Baina bigarren aukera bat ere
eskaintzen digu, gazte bakoitzaren garunaren egitura eta funtzioa sakon
birmoldatzeko. Une garrantzitsua da zenbait baliotan eragiteko, hala nola
ekitatean,
errespetuan,
aniztasunean
eta
abarretan.
Ikasleei beren egunerokotasuna eraikitzeko gakoak eta tresnak eman nahi zaizkie
(eboluzio-aldaketak, identitatea, desioak, autoestimua, etab.), jarreren aldaketan
lan pertsonala eginez eta errespetua eta ekitatea pertsonen arteko harremanen
oinarria izan dadin azpimarratuz: bikotearen, familiaren, adiskidetasunaren eta
abarren arteko harremanak.
• Udalerriko gizon gazte jakin batzuek jolaserako joera
dute, mendekotasun-eredu berriak erakutsiz.
• ETSekiko kontzientziazioak behera egin du gazteen artean
azken urteetan
Era berean, gazteek beren lehen sexu-harremanean duten batez besteko adina
etengabe jaisten ari dela ikusita, Udalak sexu-hezkuntzako kanpainak bultzatu
ditu, bai eta esku-hartze zuzeneko kanpainak ere, preserbatiboak eta informazioliburuxkak jai-giroetan banatuz. Hezkuntzaren arloan, nabarmentzekoak dira
ikastetxeetan, Udalak eta Sidalava elkarteak egindako hezkuntza-kanpainak.
52

8.
Aisialdia

53

8. Aisialdia
Aisialdiaren atalean, Laudioko gazteek aisialdirako dituzten aukera nagusiak
aztertuko dituzte. Era berean, udalerriko jai eredua aztertuko da.

8.1 Lonjak udalerriko gazteen aisialdirako alternatiba gisa
Gaur egun, aisialdirako aukera garrantzitsua da 16 eta 30 urte bitarteko
gazteentzat Laudioko gazte-lokal batean sartzea. Ildo horretan, Lonjakidetza
programaren bidez egoera hori normalizatzeko Udalak erakutsitako konpromisoa
nabarmentzen da.

8.2 Herriko festak
Elkarrizketatutako eragileek aipatu dute gazteek parte-hartze handia dutela
udal jaietan. Hala ere, Udalak udal jaiei bultzada eman nahi badie ere, jai
batzordean gazteen parte-hartzea oso murritza dela uste da.
Murrizketa hori Txoznen Batzordearen eta Udalaren artean dagoen programazio
bikoitzak eragin du batez ere, gazteak lehenaren antolaketan modu
aktiboagoan parte hartzeko joera baitute.
Kontuan izan behar dugu Laudioko jaiek talde edo kuadrilla antolatuetan
oinarritzen dutela beren eredua, eta, batez ere, ekitaldi gastronomikoetan
oinarritzen dutela beren jarduera. Ildo horretan, jaiek eredu zehatza dutela uste
da, eta gazteek eredu horretan parte hartzen dute.
Ondorioz, Laudioko gazteek aktiboki parte hartzen dute udalerriko jaietan,
eta festen ereduarekin bat egiten dute, nahiz eta antolaketan horrenbeste
ez egin. Arrakasta hori gorabehera, aipatu behar da udal-aurrekontuaren
gehiengoa janari- eta edari-gastura bideratzen dela.
Jaiak une egokia dira berdintasunezko gizarte-eredu segurua eta jarduera
matxistarik gabea eraikitzeko, "Laudioko udalerriko aisialdi-guneetan eta/edo
jaiegunetan gertatzen diren eraso matxisten aurrean jarduteko tokiko
protokoloan" jasotzen den bezala.
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8.3 Udal eskaintza
Lonjen alternatibaz eta Laudioko jai-programaz gain, gazteen aisialdiari
erantzuteko Udalak eskaintzen dituen jarduerak aipatu behar dira. Aisialdiko
eskaintza horren helburua da gazteei aisialdi osasungarrirako edo kulturalerako
aukera desberdinak ematea, gazteen garapena eta nortasuna hainbat jardueraren
bidez ahalbidetzeko. Esparru horretan, Udalak bultzatutako jarduera hauek
nabarmentzen dira:
Gaztelekua. 10 eta 16 urte bitarteko gazteentzako hezkuntza-gune bat da.
Bertan, interesgarria izan dakiekeen informazioa eskaintzen zaie, baita pin pon
jarduerez, mahai-jokoez edo tailer desberdinez gozatzeko gune komun bat ere.
• Sukaldaritzaeta
nutrizio-ikastaroak,
gazteen
artean
nutrizio
osasungarriari buruzko ezagutzak behar bezala garatzen direla bermatzeko.
• Robotika ikastaroak, etorkizunak
teknologikoak garatzeko.

gazteei

eskatuko

dizkien

gaitasun

• Erreprodukzio zinematografikoetarako gela, gazteentzako interesgarriak
diren filmak eta dokumentalak emateko.
• Jarduera espezifikoak udan, oporretan eta Gabonetan.
Udalak, gainera, udalerriko ikastetxeetan ematen diren eskolaz kanpoko kiroljarduerak antolatzen eta babesten laguntzen du.
• Lonjak gazteen aisialdirako aukera bat dira Laudion, eta
auzo-harreman egoki baten bidez integratu nahi dira.
programak
gazteen
parte-hartze
• Laudioko
jaien
handiagoa eskatzen du, eta jaien eredu parte-hartzaileago
baterantz eraldatzea.
• Udalak aisialdi osasungarrirako eta prestakuntzarako
aukerak eskaini nahi ditu
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Udaletxe eta gazteen arteko komunikazioa
Azterketa osoa egin ondoren, eta dinamika parte-hartzaile desberdinen ondorioz,
gazteen eta Laudioko Udalaren arteko komunikazioari buruzko zeharkako
ondorio bat aipatu behar da.
Udalaren eta gazteen eta haien kolektiboen arteko komunikazioa hobetzeko
beharra dago. Komunikazio hori zeharkako joeratzat hartu behar da, eta
gazte-plan hau osotasunean ikutuko du; izan ere, beharrezkoa izango da
planak behar bezala funtzionatzeko eta haren eragina neurtzeko.
Gai hori Udalak landu behar du, komunikazio integraleko plan baten bidez.
Plan horrek gazte-komunikaziorako ikuspegi espezifikoa izan behar du atalen
batean, eta komunikazio-teknikak sare sozialen, kanal telematikoen edo
gazteen
beste
edozein
herri-komunikabideren
bidez
erabiltzea
gomendatzen da. Era berean, Udalak zuzeneko komunikazio- eta iradokizun-bide
bat eskaini behar du gazte-kolektiboarekin eta haiek ordezkatzen dituzten
elkarteekin, haien arteko harremana alaitzeko.
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Laudioko gazteriaren erronkak
Laudioko gazteen kanpo-azterketaren eta gazteen barne-azterketaren
ondorioz, eta Laudion egindako Woka tailerraren bidez lortutako emaitzak
bateratu ondoren, Laudioko gazteentzako erronka nagusiak lantzeko eta
definitzeko oinarriak finkatu dira.
Jarraian, gazteen erronka nagusiak jasotzen dira, Laudioko II. Gazte Planaren
eskema nagusia osatuko duten arloen arabera sailkatuta:

ARLOA
Enplegua

Etxebizitza

Osasuna

ERRONKAK
•

Udalerriko gazteentzako lehen lan-esperientziak
Laudioko enpresetan eta bertako erakundeetan.

•

Etxebizitza pribatua alokairu sozialeko programen bidez
eskuratzea eta babes ofizialeko sistemen bidez eskuratzea
erraztea.

•
•

Sexu-heziketan prestakuntza eskaintzen jarraitzea.
Gazteei droga legalen eta legez kanpokoen kontsumoa eta
substantziarik gabeko adikzioak prebenitzea, kontsumitzen
hasteko adina atzeratuz
Aisi osasungarria indartzea

•

•

Berdintasuna

Kontsumo
arduratsua eta
jasangarritasuna

•

erraztea

Kohesio-mekanismoak sortzea elkarte feministen eta LGTBI
elkartearen eta udalaren artean.
Gazteen artean udalerrian jarrera intoleranteen aurkako
kanpainak sustatzea.

•
•

Gazteen artean garraio jasangarria sustatzea
Gazteak eskualdeko produktuen kontsumoan kontzientziatzea.

•

Auzokoen eta lonjen arteko bizikidetza bultzatzea eta aisialdi
osasungarrirako aukerak areagotzea
Laudioko kirol-instalazioen arauzko gaitasunak handitzea.
gazteen
beharretara
eta
Udalaren
kultura-eskaintza
eskaeretara egokitzea.

Aisia, kultura
eta kirola

•
•

Euskera

•
•

Aisialdiko jardueretan euskararen erabilera bultzatzea.
Gazte migratzaileei euskara ikasteko aukera ematea.
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2021-2024
plan
estrategikoa

59

1. 2021-2024 Plan estrategikorako sarrera
Laudioko gazteen egungo egoeraren diagnostikotik abiatuta (barneko zein
kanpoko eremu garrantzitsuak kontuan hartuta), eta egindako hausnarketaprozesuaren ondoren, estrategia bat diseinatu da identifikatutako etorkizuneko
erronka nagusiei erantzuteko.
Laudioko gazte-estrategia berri hau, aurrerago zehaztuko dugun moduan,
udalerriko gazteen bizi-proiektu integralaren garapenari egiten dion ekarpena
finkatzean oinarritzen da, funtsezko hainbat alderdi landuz.
Horrela, jarraian, 2021-2024 aldirako Laudioko II. Gazte Plana osatzen duten
elementu nagusiak aurkezten dira:
Laudioko II. Gazte Plana arautzen duten xedea, ikuspegia eta
baloreak: Planaren helburu iraunkorra eta izateko arrazoia zehazten
dituzten oinarri estrategikoak dira (xedea), Laudioko Udalak
gazteriaren arloan zer jarrera hartu nahi duen Plan Estrategikoaren
denbora-esparruan, plana betetzeko bidean aurrera egiteko
(ikuspegia), eta bere antolamendu-kultura definitzen duten
printzipioak eta jarduketa-arauak (baloreak).
2021-2024 aldirako garatu beharreko ardatzak, helburuak
eta ildo estrategikoak: atal honek Laudioko Udalak erreferentziaaldian gazteriaren arloan dituen lan-ardatz nagusiak zehazten ditu,
bai eta bere jarduera antolatzeko helburu estrategikoak eta ildo
estrategikoak ere.

2. Plan estrategikoaren xedea, ikuspegia eta balioak
Plan honen xedea, ikuspegia eta balioak erakundearen hausnarketa
estrategikoaren oinarriak dira, eta hartzen diren erabaki estrategikoen eta 20202023 aldian abian jarri beharreko jardueren oinarri izango diren zutabeak dira.

Xedea
Laudioko gazteen bizi-proiektu integrala garatzen laguntzea, udalerriko
ingurune sozioekonomikoa hobetzeko jarduerak diseinatuz, garatuz eta
gauzatuz, eta Laudio gazteentzako udalerri erakargarri bilakatzea.
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Ikuspegia
Laudioko Udalak gazteriaren arloan duen ikuspegiaren arabera, Laudio
udalerri erakargarria bialaktu behar da gazte-kolektiboarentzat, inguruneak
emantzipatzeko eta hezteko eskaintzen dituen aukerei esker, bai eta gazteen
aisialdirako eskaintzen dituen aukera ugariei esker ere.
Udalaren ikuspegia bikoitza da: batetik, gazteak 14 eta 30 urte bitarteko
pertsonen kolektibo gisatzat hartzen dira, eta, bestetik, gazte-kolektiboaren
bizi-proiektu integraltzat.

Baloreak
•

Ingurunearekiko konpromisoa: ekintza publikora eta Laudioko
gazteen benetako beharrei erantzutera bideratzea, Laudioko Udalak
gazteriaren arloan garatutako jarduera eta politika guztiek tokiko
ingurunean duten eraginaren ikuspegia kontuan hartuta, tokiko gazteekin
duten lotura sendotuz eta kolektibo horren bizi-garapen integralerako
funtsezko eragile bilakatuz.

•

Herritarren parte-hartzea: gazteak inplikatzea plana diseinatzen eta
abian jartzen, bai eta udalerriko gazteekin zerikusia duten beste talde
batzuk ere, ahalik eta ekarpen eta sentsibilitate gehien biltzen saiatuz.

•

Berrikuntza: Udalak gazteriaren arloan eskaintzen duen zerbitzu-zorroa
kontuan hartuta, planaren balioetako bat udalerriko gazte-ingurunea
garatzen lagunduko duten ekintza berritzaileak eta berritzaileak egitea
da.

•

Genero-berdintasuna: dokumentuan eta Plan hau onartzearen
ondoriozko jardueren garapenean genero-berdintasunaren eta gizarteekitatearen ikuspegia txertatzeko egindako lana. Gauzatzen diren politika
eta ekintza guztiek modu sistematikoan hartu behar dituzte kontuan
emakumeen eta gizonen egoera eta ondorio, baldintza, jomuga eta
beharrizan desberdinak, eta, horretarako, desberdintasunak ezabatzeko
eta berdintasuna sustatzeko helburu eta jarduera espezifikoak txertatu
behar dira planifikazio-, egikaritze- eta ebaluazio-fase guztietan.

•

Sareko lana: Gazteriaren arloko udal-politikak udalerriko gaztekolektiboarekin zerikusia duten elkarteekin eta beste kolektibo batzuekin
eta Udalan bertan sinergiak sortzea bilatuko du.

•

Zeharkakotasuna: gazte-kolektiboaren behar guztiei erantzun integrala
ematea eremu guztietan.
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3. Ardatzak, helburuak eta jarduera-ildoak
Laudioko Udalak gazteriaren arloan dituen printzipio estrategikoak misio, ikuspegi
eta balio bihurtuta, atal honetan Laudioko Udalak Laudioko II. Gazte Planak
(2020-2023) aurreikusitako denbora-horizontean lan-eremuak eraginkor
bihurtzea ahalbidetzen duten ildo estrategikoak oinarritzeko ardatz eta
helburu estrategikoak aurkezten dira.
Ildo horretan, Laudioko II. Gazte Plana (2020-2023) 6 ardatz estrategiko handiren
inguruan eratu da. Ardatz horiek 13 helburu eta 24 jarduera-ildo
estrategiko biltzen dituzte.
Azken horiek Planak barne hartzen duen aldian Laudioko Udalarentzat hartu
beharreko urratsak zehazten dituzten proiektuak eta ibilbide-orria biltzen
dituzte.

3.1. Ardatz estrategikoak
Laudioko Udalaren gazteria-arloko jarduketak gidatuko dituzten printzipio
estrategikoak definitzeko egindako hausnarketa estrategikotik abiatuta, ardatz
estrategikoak formulatzeari ekin zaio, jarraian adierazten den moduan:

1.Ard. Emantzipazioa
eta etxebizitza

Gazteen emantzipazioa eta autonomia funtsezko bi
zutabe dira gazteen garapen pertsonal egokia
bermatzeko. Horretarako, ardatz hori hiru arlo
nagusitan lantzea aurreikusten du gazte planak:
enplegua, etxebizitza eta prestakuntza.

2.Ard. Ongizatea eta
bizitza osasungarria

Ardatz honek gazteen kolektiboak helduaroarekin duen
harremana definituko du. Horretarako, plan honek
mendekotasunen
eta
bizi-ohitura
osasungarrien
prebentzioarekin lotutako hainbat ekintza definituko
ditu.

3.Ard. Berdintasuna
eta gizarte barneratzea

Genero-berdintasunaren aldeko borroka da euskal
gazteek egindako aldarrikapen nagusietako bat. Era
berean, eta euskal gazteen pobrezia-tasa kontuan
hartuta, plan honek hainbat erantzun emango dizkie
egoera horiei.

4.Ard.
Jasangarritasuna eta
ingurugiroa

Klima-aldaketaren aurkako eta garapen iraunkorraren
aldeko ekintzak sustatzeko eta bultzatzeko beharrari
buruz gazteen artean dagoen adostasun orokortuak
ardatz hori garatzea eskatzen du, kontsumo eta
erantzukizun energetikoaren eredu berriak bultzatuko
dituzten ekintzen bidez.

5.Ard. Jarduera fisikoa
eta kontsumo kulturala

6.Ard. Euskera

Kirol-jarduera eta kultura-kontsumoa dira gazteentzako
eta haien garapenerako jarduera positiboenetako bi.
Horregatik, ardatz estrategiko hau sortu da, gazteen
artean bi ardatzak sustatuko dituena.
Euskara komunikazio-hizkuntza nagusia da Laudioko
gazteen garapen akademikoan, baina udalerriko
gazteen berezko hizkuntza gisa sustatu behar da,
erabilera normalizatua ahalbidetzeko eta Euskadiko
kultura-ondarea sustatzeko.
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3.2. Helburu estrategikoak
Jarraian, identifikatutako 6 ardatzak osatzen dituzten helburu estrategikoak
zehazten dira:
1.Ardatza. Emantzipazioa eta etxebizitza
1.1. Hezkuntza
eremutik lan-arlora
igarotzea erraztea

Gazteak lan-merkatuan sartzeko, lan-munduarekin lehen
harremana izateko aukera emango duten tresnak formulatu
behar dira, bai eta langabezian dauden gazteak
prestakuntzara birziklatu ere.

1.2. Gazteen
emantzipazioa
sustatzea

Etxebizitza propioa lortzea da gazteen garapen osorako
funtsezko
oinarrietako bat. Horretarako,
etxebizitza
publikoko eta alokairuaren sustapeneko hainbat politika
erabiliko dira.

1.3. Baztertuta
geratzeko arriskuan
dauden gazteen
inklusioa

Hezkuntza izango da plan honek proposatzen duen tresna
nagusia egoera ahulean dauden gazteak gizarteratzeko.

1.4. Balioetan heztea

Berdintasun- eta demokrazia-balioak gazteei transmititzea
da gazteriaren garapen egokirako giltzarrietako bat, eta
etorkizuneko gizarterako bermeetako bat.

2.Ardatza. Ongizatea eta bizitza osasungarria
2.1. Bizitza sexual
osasuntsua
sustatzea

Arriskuen prebentzioa eta sexu-osasunaren sustapena
funtsezko bi faktore dira gazteen artean sexualitatea eta
afektibitatea erabat garatzeko. Horretarako, hezkuntzalanak eta esku-hartze zuzenekoak egingo dira plan honen
esparruan.

2.2. Arriskuko edo
adikzioko portaerak
prebenitzea

Substantziarekin nahiz substantziarik gabe, adikzioek
gazteei eragiten diete bereziki, garapen pertsonal eta
heldutasun txikiagoa dutelako; beraz, plan honek
prebentzio- eta hezkuntza-neurri desberdinak garatuko ditu
arlo horretan.

3.Ardatza. Berdintasuna eta gizarte inklusioa
3.1. Genero
berdintasunean
aurreratzea

Gaur
egungo
gazteen
artean,
feminismoaren
aldarrikapenetako bat da; beraz, plan honek hainbat ekintza
aurreikusten ditu, berdintasunezko gizartea garatzeko eta
elkarte feministak Udalarekin koordinatzeko.

3.2. Bizitza duina eta
osoa bermatzea

Laudioko Udalaren Gizarte Ekintzako politiken helburua
Laudioko gizartearen bizitza duina eta osoa bermatzea da.
Horretarako, plan honek kalteberatasun-egoeran dauden
gazteak
gizarteratzearekin
lotutako
hainbat
ekintza
aurreikusten ditu.

3.3. LGTBIQ
kolektiboaren aldeko
helburuen lorpenean
aurrera egitea

Laudioko Udalak LGTBIQ kolektiboarekin berdintasunpolitikak normalizatu eta garatzeko ekintzak egitea
aurreikusten du.
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4.Ardatza. Jasangarritasuna eta kontsumo arduratsua
4.1. Kontsumo
jasangarria
sustatzea

Udalak garapen ekonomiko iraunkorra, tokiko produktuen
kontsumoa eta kontsumo arduratsua bultzatuko ditu.

4.2. Jasangarritasun
energetikoaren alde
egitea

Energia-iturri berriztagarrien erabilera eta energiakontsumo iraunkorra sustatzen dira plan honetan, klimaaldaketaren aurkako borrokari erantzuteko.

5.Ardatza. Jarduera fisikoa eta kultura kontsumoa
5.1. Kultura
sustapena

Kultura-sorkuntza eta haren kontsumoa sustatzen dira plan
honetan, garapen pertsonalekoak direlako.

5.2. Kirol ohituren
sustapena

Kirola da gazteen artean bizitza osasungarria sustatzeko
tresna nagusia, eta udal-instalazioak egokituz sustatzen du
plana.

6.Ardatza. Euskera
6.1. Euskeraren
sustapena

Laudioko II. Gazte Planak euskara sustatzen du gazteen
artean eta administrazioarekiko harremanetan egunero
erabiltzen den hizkuntza gisa, Euskadiko kultura-ondare
gisa duen balioa dela eta.

3.3. Ildo estrategikoak
1.Ardatza. Emantzipazioa eta etxebizitza
Helburu estrategikoa

Ildo estrategikoak

1.1. Hezkuntza
eremutik lan-arlora
igarotzea erraztea

1.1.1. Udalerrian kontratazio duala bultzatzea
1.1.2. Gazteen ekintzailetza sustatzea genero
ikuspegiarekin

1.2. Gazteen
emantzipazioa
sustatzea

1.2.1. Gazteen alokairua sustatzea

1.3. Baztertuta
geratzeko arriskuan
dauden gazteen
inklusioa

1.3.1. Prestakuntza/kualifikazioa hobetzeko programa
genero ikuspegiarekin

1.4. Balioetan heztea

1.4.1. Jarrera intoleranteen aurkako hezkuntza
1.4.2. Berdintasunerako balioetan heztea

2.Ardatza. Ongizatea eta bizitza osasungarria
Helburu estrategikoa

Ildo estrategikoak

2.1 Bizitza sexual
osasuntsua sustatzea

2.1.1. Sexu-harremanetan arrisku-jarrerak prebenitzeko
kanpainak

2.2. Arriskuko edo
adikzioko portaerak
prebenitzea

2.2.1. Adikzioa prebenitzeko eta kontsumo arduratsua
bultzatzeko kanpainak genero ikuspegiarekin
2.2.2. Legezko drogen kontsumoa prebenitzeko kanpaina
genero ikuspegiarekin
2.2.3. Substantziarik gabeko adikzioak prebenitzeko
kanpainak genero ikuspegiarekin
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Eje 3. Berdintasuna eta gizarte inklusioa
Helburu estrategikoa

Ildo estrategikoa

3.1 Genero
berdintasunean
aurreratzea

3.1.1. Genero berdintasunaren aldeko kanpaina

3.2. Bizitza duina eta
osoa bermatzea

3.1.2. Genero berdintasunean heztea
3.2.1. Jarrera intoleranteen prebentzioa

Eje 4. Jasangarritasuna eta ingurugiroa
Helburu estrategikoa

Ildo estrategikoa

4.1 Kontsumo
jasangarria
sustatzea

4.1.1. 0KM produktuen kontsumoa sustapena

4.2 Jasangarritasun
energetikoaren alde
egitea

4.2.1. Energia kontsumo arudratsuaren sustapena

5.Ardatza. Jarduera fisikoa eta kultura kontsumoa
Helburu estrategikoa

Ildo estrategikoa

5.1. Kultura
sustapena

5.1.1. Kultura-eskaintza gazteen kultura-eskarira
egokitzea

5.2. Kirol ohituren
sustapena

5.2.1. Instalazioak mantentzeko plan orokor bat egitea

Eje 6. Euskera
Helburu estrategikoa

Ildo estrategikoa

6.1. Euskeraren
sustapena

6.1.1. Euskararen erabilerari lotutako aisialdiko jarduerak
sustatzea

Jarraian, hedapen osoa egingo da, ardatzen arabera sailkatuta, eta Laudioko II.
Gazte Planerako aurreikusitako ildo estrategikoak garatuko dira.
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2021-2024
jarduketa
plana
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2021-2024 ekintza-planak zehatzago deskribatzen ditu ildo estrategiko guztiak,
dagozkien fitxen bidez. Azkenik, kapitulu honek ildo estrategikoak ezartzeko
lehentasunak eta ibilbide-orria aurkezten ditu.

1. Ardatza.- Emantzipazioa eta etxebizitza
a) Enplegua
Gazteen emantzipazioa oso lotuta dago gazteen garapen pertsonala eta
ekonomikoa ahalbidetuko duen enplegua lortzearekin. Laudion gazteen
enplegua sustatzea izango da, beraz, II. Gazte Planaren giltzarrietako bat.
Gazteen lan-etorkizuna finkatzeko zailtasun gehien sortzen duen unea lehen
enplegua lortzea denez, Laudioko Udalak hezkuntza-eremutik lan-eremura
igarotzea erraztea du helburu nagusitzat.
Horretarako hurrengo ildo estrategikoak planteatzen dira:
• Udalerrian kontratazio duala bultzatzea. Udalerriko LHko eskaintzaren eta
haren lan-eskariaren artean dagoen lotura estuak aukera ematen du erdimailako eta goi-mailako ikasleen kontratazioa sustatuko duen programa bat
egiteko, ikasketa dualen formatuan. Kontratu-eredu horri esker, Laudioko
gazteek lan-munduarekin lehen harremana izango dute, eta
etorkizunean egin daitezkeen lan-kontratazioak erraztuko dira.
Halaber, Laudioko Udalak gazteen kontratazioa sustatu beharko du bere
organo edo erakundeetan, erakunde arteko enplegu-programen bidez, hala
nola Lehen Aukera programaren bidez. Gainera, Udalak gazte laudiotarrak
tokiko enpresetan kontratatzea bultzatuko du, hainbat laguntza ekonomiko edo
sozialen bidez.
• Gazteen ekintzailetza sustatzea genero ikuspegiarekin. Gazteen
ekintzailetza-tasak oso txikiak dira Laudion, eta 35 urtetik gorako ekintzaile
gehienak Laudion daude. Zentzu horretan, gazteen ekintzailetza udalbatzak
bultzatu behar du, gazteen artean zuzeneko laguntza ekonomikoak emango
dituen edo instalazio edo material zehatzetarako sarbidea erraztuko duen
ekintzailetza-programa baten bidez.
Programa horrekin batera, Arabako Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin
eta unibertsitateekin lankidetzan arituz gero, udalerrian gazte-ekintzailetzarako
bide berriak irekiko dira.
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b) Etxebizitza
Gazteen emantzipazioa behar bezala eta osorik bermatzeko funtsezko beste
alderdietako bat etxebizitza propioa eskura dezaten erraztea da, haien
garapen pertsonala modu independentean ezartzeko. Horretarako, bi jarduera-ildo
nagusi planteatzen dira:
• Udalerrian gazteentzako babes ofizialeko etxebizitzak sustatzea.
Bultzada hori Laudioko hirigintza-sustapenarekin lotuta egongo da.
• Gazteentzako alokairu programa bat garatzea. Programa horri esker,
gazteek alokairu-erregimeneko etxebizitza bat eskuratu ahal izango dute,
kolektibo horrentzako zuzeneko laguntza ekonomikoen bidez, edo autonomiaerkidegoko alokairu sozialeko programa sustatuz. Programa horren berri
emango zaie bai gazte interesdunei, bai higiezinak alokatu nahi dituzten jabeei.
c) Hezkuntza
Emantzipazio egokia bermatzen duten 3 zutabeetako azkena gazteen hezkuntza
egokia bermatzea da, eta hori izango da etorkizunean enplegu eta etxebizitza
egokiak lortzeko tresnarik handiena. Horretarako, bi helburu nagusi planteatzen
dira: baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak sartzea eta balioetan
oinarritutako hezkuntza-programa bat egitea. Horretarako, honako jarduera-ildo
hauek proposatzen dira:
• Prestakuntza/kualifikazioa hobetzeko programa. Programa honen
helburua da sar daitezkeen gazteen beharretara egokitutako hezkuntza
akademikoa edo ofiziokoa eskaintzea.
• Giza eskubideen programa. Programa honen helburua balioetan heztea da,
eta udalerriko ikastetxeetan egiten diren esku-hartzeen bidez garatzen da.
Jarraian, proiektuen fitxak aurkezten dira, ardatz honetarako aipatutako
jarduketa bakoitzaren xehetasunak jasotzen dituztenak.
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

Helburua

1.1.

Hezkuntza eremutik lan-arlora igarotzea erraztea

Ildo estrategikoa

1.1.1.

Udalerrian kontratazio duala bultzatzea

Ildo estrategiko honen helburua Laudioko Lanbide Heziketako ikastetxeetako ikasleei
prestakuntza dualeko kontratuak eskaintzeko akordio bat lortzea da, udalerriko gazteei lehen
lan-esperientzia emateko, 2019 2022 legegintzaldiko planaren lehen bi helburuak kontuan
hartuta eta Laudioko Hazi estrategiaren barruan.
1.1.1.1. Laudioko LHko ikastetxeen eta Laudioko LHko eskaintzaz
elika daitezkeen udalerriko enpresen arteko akordioa bultzatzea
edo bultzatzea
Proiektuak

Horretarako, hurrengo ekintzak sustatuko dira:
•
•
•
•
•

Enpresentzako eta ikasleentzako informazio-liburuxka bat egitea
Enpresak erakartzeko informazio-jardunaldiak antolatzea
Ikasleak erakartzeko informazio-jardunaldiak antolatzea
Ikastetxeen eta enpresen arteko bitartekaritza-lana egitea
Aldizkako bilerak egitea Laudioko udalerriko enpresekin

Agente
arduraduna

Laudioko udala-Laudio Hazi

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Hartzaileak

Lanbide Heziketako erdi-mailako edo goi-mailako ikasle gazteak

Laudioko Lanbide eskola
Laudio BHI
Laudioko enpresak

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate altua

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate altua

Jarraipenadierazleak

•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Akordioari atxikitako enpresen kopurua
Sinatutako prestakuntza dualeko kontratuen kopurua
Lan-kontratu bihurtzen diren prestakuntza-kontratuen kopurua
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

Helburua

1.1.

Hezkuntza eremutik lan-arlora igarotzea erraztea

Ildo estrategikoa

1.1.2.

Gazteen ekintzailetza sustatzea genero ikuspegiarekin

Ildo estrategiko honen helburua gazteen ekintzailetza sustatzea da, hainbat jarduera garatuz.
1.1.2.1. Gazte-ekintzailetzako programa bat sustatzea
Gazte-ekintzailetzako programa bat sortzea, ekintzailetza-proiektuak
sustatu eta erraztuko dituena, instalazioak eta laguntza ekonomikofiskalak emanez. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
• Ekintzailetza-jarduerak egin daitezkeen espazioak identifikatzea
• Programa ezagutarazteko informazio-liburuxkak egitea
• Diru-laguntzetarako aurrekontu-onarpena egitea eta laguntza
horietarako lehiaketa idaztea
Proiektuak

1.1.2.2. Gazteen ekintzailetza-lehiaketa bat antolatzea Laudioko
enpresa traktoreentzat
Gazte-ekintzailetzako ideien lehiaketa bat deitzea,
eskualdeko enpresa traktoreen beharrei erantzun
emateko. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•
•

udalerriko
berritzaile

Lehiaketaren oinarriak idaztea
Emandako sarien zenbatekoa finkatzea
Lehiaketari buruzko informazio-kartela eta -liburuxka egitea eta
banatzea

Agente
arduraduna

Laudioko udala-Laudio Hazi

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Hartzaileak

Jóvenes Laudiotarras con ideas de emprendimiento
incipientes que necesiten de un impulso para consolidarse

Lanbide
Arabako Foru Aldundia
Araba ekinean

2021

Exekuzio epea

Q1

eta
bat

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate altua

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

o

proyectos
2024

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

Helburua

1.1.

Hezkuntza eremutik lan-arlora igarotzea erraztea

Ildo
estrategikoa

1.1.2.

Gazteen ekintzailetza sustatzea
•
•

Jarraipenadierazleak

•
•

Ekintzailetza-proiektu berrien kopurua
Proiektu
bakoitzeko
batez
beste
bideratutako
zenbateko ekonomikoak
Ekintzailetza-lehiaketan parte hartu dutenen kopurua
(emakumeak, gizonak eta guztira)
Ekintzailetza-lehiaketan
jasotako
ideia-kopurua
(emakumeak, gizonak eta guztira)
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

Helburua

1.2.

Gazteen emantzipazioa sustatzea

Ildo estrategikoa

1.2.1.

Gazteen alokairu-programa bat garatzea

Laudioko gazteen artean alokairu-erregimeneko etxebizitzak lortzen laguntzea da ildo
estrategiko honen helburua.
1.2.1.1. Gazteen artean etxebizitza alokatzeko diru-laguntzen
programa bat onartzea

Proiektuak

Laudioko udalerrian etxebizitza bat alokatzen duten gazteei laguntzak
ematea, emantzipazioa errazteko eta alokairuaren prezio altuari aurre
egiteko. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•
•

Laguntzak eskuratzeko irizpideak finkatzea
Aurrekontu-zenbatekoak onartzea
Alokairuan laguntzeko programa sustatzea

Agente
arduraduna

Laudioko Udala zerbitzu-unitatea: etxebizitza

Agente
kolaboratzaileak

•

Hartzaileak

Independizatzeko asmoa duten 35 urtetik beherako gazte laudiotarrak

Laudioko Udaleko hezkuntza, berdintasun eta gazteria arloa

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate altua

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

Jarraipenadierazleak

•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Gazte bakoitzari emandako batez besteko zenbatekoa
Programari esker emantzipatu diren gazteen kopurua (emakumeak,
gizonak eta guztira)
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

Helburua

1.3.

Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteen
inklusioa

Línea estratégica

1.3.1.

Prestakuntza/kualifikazioa hobetzeko programa genero
ikuspegiarekin

Ildo estrategiko honen helburua da langabezian edo enplegu prekarioan dauden Laudioko
gazteen lanbide-gaitasunak prestatzea eta egiaztatzea.
1.3.1.1. Laudioko gazteen prestakuntza hobetzeko programa
Derrigorrezko ikasketak egin ez dituzten edo egin dituzten Laudioko
gazteei programa bat eskaintzea. Programa honen helburua Laudioko
sektore ekonomiko nagusien beharretara egokitutako lanbideak irakastea
da. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
Laudion eskari handiena duten lanbideak identifikatzea
LANBIDEren bidez lanbideak ikasteko ikastaroak sustatzea

•
•
Proiektuak

1.3.1.2. Langabezian dauden gazteentzako lanbide-gaitasunen
programa
Gaitasun profesionalei buruzko tituluak ematea (garabia maneiatzea,
elikagaien manipulatzailea, etab.). Horretarako, honako jarduera hauek
proposatuko dira:
Identificar las aptitudes profesionales necesitadas para las
empresas de la comarca de Aiaraldea
Promocionar y dar a conocer los cursos de expedición en centros
de FP y Lanbide

•
•

Agente
arduraduna

Laudioko Udala - Laudio hazi
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Hartzaileak

Goi-mailako ikasketarik ez duten edo gazteen langabezia-egoeran
dauden 35 urtetik beherako gazte laudiotarrak

Lanbide
Laudio Hazi
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

Helburua

1.3.

Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteen
inklusioa

Línea estratégica

1.3.1.

Prestakuntza/kualifikazioa hobetzeko programa genero
ikuspegiarekin

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate altua
•

Jarraipenadierazleak

•
•
•
•
•

Programari esker prestatutako gazteen kopurua (emakumeak,
gizonak eta guztira)
Garatutako lanbideen/adarren kopurua
Baliozkotzea eskuratu duten gazteen kopurua (emakumeak, gizonak
eta guztira)
Baliozkotutako lanbideen/adarren kopurua
Emandako tituluen kopurua
Erdi-mailako
eta
goi-mailako
titulazioarekin
lotutako
enplegagarritasun-tasa
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

lburua

1.4.

Baloreetan heztea

Ildo estrategikoa

1.4.1.

Jarrera intoleranteen aurkako hezkuntza

Ildo estrategiko honen helburua da Laudioko gazteak kontzientziatzea intolerantziak gizartean
dituen arriskuez eta horrelako jarrerei aurre egiteko moduaz.
1.4.1.1. Zurrumurruen aurkako kanpaina bat antolatzea Laudion
Laudioko gazteen artean immigrazioari buruzko zurrumurruak apurtzen
dituzten lanak erakusten dituzten kontakizunen eta argazkien lehiaketa
bat antolatzea. Lehiaketa horretan, sari ekonomiko bat emango da, eta
lana udalaren hedabideetan zabalduko da. Horretarako, jarduera hauek
egingo dira:
•
•
•

Lehiaketaren oinarriak idaztea
Sari ekonomikoak ematea
Saritutako lanen publizitatea egitea

1.4.1.2. Gazteen artean jarrera intoleranteak identifikatzeko
ikastaro bat ematea
Proiektuak

Laudioko ikastetxeetan urtean 2-3 hitzalditan oinarritutako ikastaroa,
gazteen artean intolerantzia jarrerak (erlijiosoa, sexuala, arrazakoa,
etab.) hautematen laguntzeko. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Ikastaroak emateko hizlariak kontratatzea
Ikastetxeetan ikastaroak sustatzea eta ezagutaraztea

1.4.1.3. Intolerantziak
solasaldiak antolatzea

gizartean

dituen

ondorioei

buruzko

Udalak solasaldiak antolatzea, beren baitan edozein diskriminazio edo
jarrera intolerantea jasan duten pertsonen bizipenak kontatzeko.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Hizlariak kontratatzea
Sustapenerako kartelak eta brotxureak egitea eta banatzea

Agente
arduraduna

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Hartzaileak

Laudioko gazteak

Laudioko Udala zerbitzu-unitatea: berdintasuna
Udalerriko ikastetxeak
Laudioko Udala zerbitzu-unitatea: gizarte-ekintza

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

lburua

1.4.

Baloreetan heztea

Ildo estrategikoa

1.4.1.

Jarrera intoleranteen aurkako hezkuntza

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina
•
•

Jarraipenadierazleak

•
•
•
•

Argazki-lehiaketako
parte-hartzaileen
kopurua
(gizonak,
emakumeak eta guztira)
Kontakizun-lehiaketan parte hartu dutenen kopurua (gizonak,
emakumeak eta guztira)
Ikastaroetan parte hartu dutenen kopurua (gizonak, emakumeak
eta guztira)
Parte-hartzaileen gogobetetze-tasa
Solasaldietan parte hartu dutenen kopurua (gizonak, emakumeak
eta guztira)
Parte hartu duten hizlarien kopurua (gizonak, emakumeak eta
guztira)
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Ardatza

1

Emantzipazioa eta etxebizitza

Helburua

1.4.

Baloreetan heztea

Ildo estrategikoa

1.4.2.

Berdintasun balioetan heztea

Ildo estrategiko honen helburua Laudioko gazteei beren hezkuntza-prozesuan berdintasunbalioak transmititzea da.
1.4.2.1. Autodefentsa feministari eta maskulinitatearen
garapenari buruzko ikastaroak ematen jarraitzea
Generoen arabera bereizitako ikastaroak antolatzea ikastetxeetan,
berdintasunezko
gizarte
baten
defentsa
emakumezkoentzat
autofeminista eta gizonezkoentzat maskulinitatearen garapena lantzeko.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Proiektuak

Profesionalak kontratatzea ikastaroak emateko
Ordutegiak ezartzea ikastetxeekin

1.4.2.2.
Solasaldiak
ematen
jarraitzea,
feminismoak
berdintasunerako tresna gisa duen garrantziari buruz
Udalak antolatutako solasaldiak, feminismoaren arloan autonomia
mailako erreferenteek mugimendu honek gizartearentzat duen garrantzia
erakusteko. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Hitzaldietarako hizlariak kontratatzea
Sustapenerako brotxurea eta kartelak egitea eta banatzea

Agente
arduraduna

Laudioko Udala zerbitzu-unitatea: berdintasuna

Agente
kolaboratzaileak

•
•

Hartzaileak

Laudioko ikasle gazteak

Emakunde
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

Jarraipenadierazleak

•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Ikastaroetan parte hartu dutenen kopurua (gizonak, emakumeak
eta guztira)
Hitzaldietara bertaratutakoen kopurua (gizonak, emakumeak eta
guztira)
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2. Ardatz estrategikoa- Ongizatea eta bizitza osasuntsua
a) Osasuna
Barne-azterketan ikusi dugunez, osasuna da neurri handi batean gazteengan eta,
bereziki, gazteon etorkizunean eragiten duen faktoreetako bat. Ildo horretan,
bizitza sexual osasuntsua bultzatzeko helburua planteatzen da, eta honako
jardun-ildo hauek garatzen dira:
• Sexu-harremanetan arrisku-jarrerak prebenitzeko kanpainak. Kanpaina
horiek ikastetxeetan egingo dira, eta bertan sexualitatea garatzeko eta arriskujarrerak prebenitzeko ikastaroak ematen jarraituko da. Kanpaina horietan
genero-ikuspegia txertatuko da beren garapenean, eta, beharrezkoa den
kasuetan edo ikasgaietan, eduki desberdinak eskainiko dira, xede duten
generoaren arabera.
Era berean, sexu-transmisiozko gaixotasunek garrantzi berezia hartuko dute
prebentzio-kanpaina horietan, gazteen kontzientziazioa areagotu nahi baita arlo
horretan.
• Preserbatiboaren erabilera bultzatzea. Sexu-transmisiozko gaixotasunei
buruzko kontzientziazioak behera egin duelako, gazteengan eragin zuzena
duten jarduerak bultzatzen jarraituko da, hala nola preserbatiboak banatzea
jolas- eta jai-eremuan eta jai-egun horietan.
Ardatz honetarako planteatzen den azken helburua arriskuko edo adikzioko
portaerak prebenitzea da. Horretarako, honako jarduera-ildo hauek proposatzen
dira:
kontsumo arduratsua bultzatzeko
• Adikzioak prebenitzeko eta
kanpainak. Hezkuntza-kanpaina horien helburua osasunari kalte gehien egiten
dioten eta mendekotasun-tasa handienak dituzten drogen kontsumoari aurrea
hartzea izango da. Aipatutako kanpainak hezkuntza-ingurunean egingo dira
nagusiki, baina gazte-ingurune sozialetan ere kanpaina espezifikoak egingo
dira, hala nola gaztelekuan edo lonjetan.
Asimismo, en eventos festivos se elaborarán campañas de consumo responsable,
como test pureza, reparto de folletos informativos etc.
tabakismoa
prebenitzeko
kanpaina
genero
• Alkoholismoa
eta
ikuspegiarekin. Kanpaina horiek adikzioak prebenitzeko planteatutakoetatik
bereizita egingo dira, baina hezkuntza- eta gizarte-arloko metodologia berari
jarraituko diote.
• Substantziarik gabeko adikzioak prebenitzeko kanpainak genero
ikuspegiarekin. Kanpaina horiek batez ere ikastetxeetatik kanpo egingo dira,
ludopatia prebenitzeko kanpainetan izan ezik, gazteen artean areagotu egin
baita. Era berean, laguntza bereziak eskainiko zaizkie adikzio-egoera horretan
dauden gazteei eta haien senideei.
Jarraian, proiektuaren fitxak aurkezten dira, ardatz honetarako aipatutako
jarduketa bakoitzaren xehetasunak jasotzen dituztenak.
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Ardatza

2

Ongizatea eta bizitza osasuntsua

Helburua

2.1

Bizitza sexual osasuntsua sustatzea

Ildo estrategikoa

2.1.1

Sexu-harremanetan arrisku-jarrerak prebenitzeko
kanpainak

Jarduera-ildo honen helburua sexu-harremanei lotutako arriskuetan eta horiek saihesteko
moduetan heztea da.
2.1.1.1 Segurtasun- eta osasungarritasun-ingurune batean sexuharremanak izatearen garrantziari buruzko ikastaroak ematen
jarraitzea
Osasungarritasunak eta segurtasunak sexu-harremanetan duten
garrantziari buruzko ikastaroak, eta horien arrisku nagusien azalpena.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•
Proiektuak

Ikastaroetako hizlariak kontratatzea
Datak eta ordutegiak ikastetxeekin adostea

2.1.1.2
Solasaldi
bat
antolatzea
GIBaren
inguruan
kontzientziatzeko
elkarte
batekin,
sexu-harremanetan
segurtasunak duen garrantziari eta harreman horiei lotutako
arriskuei buruz.
Osasungarritasunak eta segurtasunak sexu-harremanetan duten
garrantziari buruzko hitzaldia, eta haren arrisku nagusien azalpena.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Kontratua sinatzea sidalavarekin
Informazio- eta sustapen-brotxureak egitea eta banatzea

Agente
arduraduna

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: osasuna

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Hartzaileak

Laudioko ikasle gazteak

Laudioko ikastetxeak
Sidalava
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

Jarraipenadierazleak

•
•
•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Ikastaroetan parte hartu dutenen kopurua
Ikastaroen asebetetze-maila
Hitzaldira bertaratutakoen kopurua
Hitzaldiaren gogobetetasun-indizea
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Ardatza

2

Ongizatea eta bizitza osasuntsua

Helburua

2.2

Arriskuko edo adikzioko portaerak prebenitzea

Línea estratégica

2.2.1

Adikzioa prebenitzeko eta kontsumo arduratsua
bultzatzeko kanpainak genero ikuspegiarekin

Jarduera-ildo horren helburua da gazteak kontzientziatzea substantzia estupefazienteen
kontsumoarekin lotutako arriskuez, eta kontsumo arduratsuan heztea.
2.2.1.1 Legezko eta legez kanpoko drogen kontsumoaz
kontzientziatzeko
hitzaldiak
ematea,
mendekotasunak
gainditzeko hitzaldien bidez
Adikzioen
gainditze
kasu
arrakastatsuak
erabiltzea
Laudioko
ikastetxeetan eta Lanbide Heziketan hitzaldiak emateko. Horretarako,
jarduera hauek egingo dira:
•
•

Irakasleak kontratatzea/adostea
Ikastetxeekin hitzaldien ordutegia eta formatua adostea

2.2.1.2
Legez kanpoko drogen purutasun-testa egitea jaiinguruetan
Stand horiek substantzia estupefazienteen purutasun-test labur bat
egingo dute, bereziki arriskutsuak edo kaltegarriak diren drogakontsumoak saihesteko. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Proiektuak

Testetarako behar den ekipamendua erostea
Gizarte-hezitzaileak kontratatzea testak egiteko

2.2.1.3 Lonjakidetza programarekin jarraitzea, behin lokalak
erabilgarri daudenean, eta gazteen lokaletan legez kanpoko
drogen kontsumoari buruzko sentsibilizazio-kanpaina bat egitea
Lonjakidetza programaren bidez, drogen kontsumoa prebenitzeko
tailerrak egingo dira, bereziki cannabisa gazteen lonjetan. Horretarako,
jarduera hauek egingo dira:
•
•
•
2.2.1.4

Tailerretarako materialak sortzea
Lonjakidetzarekin kontratua luzatzea negoziatzea
Parte hartu nahi duten lonjak identifikatzea
Jolas-jokoa

arautzeko

ordenantza

idaztea

2.2.1.5
Alkoholaren
eta
tabakoaren
aurkako
sustapena,
publizitatea, salmenta eta kontsumoa kontrolatzeko neurriak
arautzen dituen egungo ordenantza berrikustea.
Agente
arduraduna

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: osasuna

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•
•
•
•
•

Hartzaileak

Laudioko 30 urtetik beherako gazteak

Laudioko Udala zerbitzu-unitatea: berdintasuna
Laudioko Udala zerbitzu-unitatea: jaiak
Laudioko Udala zerbitzu-unitatea: adizkioak
Fundación Proyecto Hombre
Gizakia Fundazioa
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila
Lonjakidetza programako langileak
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Ardatza

2

Ongizatea eta bizitza osasuntsua

Helburua

2.2

Arriskuko edo adikzioko portaerak prebenitzea

Ildo estrategikoa

2.2.1

Adikzioa prebenitzeko eta kontsumo arduratsua
bultzatzeko kanpainak

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

•
Jarraipenadierazleak

•
•
•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Ikastaroetan parte hartu dutenen kopurua (gizonak, emakumeak,
guztira)
Gogobetetze-maila
Egindako testen kopurua
Parte hartu duten lonjen kopurua
Gogobetetze-tasak
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Ardatza

2

Ongizatea eta bizitza osasuntsua

Helburua

2.2

Arriskuko edo adikzioko portaerak prebenitzea

Ildo estrategikoa

2.2.2

Legezko drogen kontsumoa prebenitzeko kanpaina
genero iksupegiarekin

Jarduera-ildo honen helburua da gazteak kontzientziatzea osasunerako eta gazteen egungo
garapenerako legezko drogen kontsumoarekin lotutako arriskuez.
2.2.2.1 Alkoholismoak eta tabakismoak gizartean
ondorioen argazki eta kontakizun lehiaketa antolatzea

dituzten

Laudioko ikastetxeen bidez, alkoholismoak eta tabakismoak gazteengan
dituzten ondorioen argazki eta kontakizun lehiaketa egingo da.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•
•

Proiektuak

Lehiaketaren pleguak idaztea
Aurrekontuak egitea eta sari ekonomikoak onartzea
Saritutako lanak sustatzea eta horien publizitatea egitea

2.2.2.2
Alkoholismoarekin
eta
tabakismoarekin
arriskuetan oinarritutako zinema-emanaldiak egitea

lotutako

Gaztelekuan erreprodukzio zinematografikoak egingo dira, substantzia
horien arriskuak erakusteko. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Erreproduzituko diren film edo dokumentalak hautatzea
Gaztelekuan espazio bat prestatzea emisioetarako.

Agente
arduraduna

•

Agente
kolaboratzaileak

•
•

Hartzaileak

Laudioko ikasle gazteak

Laudioko Udaleko ongizate, lankidetza eta osasun arloa

Gazteleku
Laudioko Udaleko hezkuntza, berdintasun eta gazteria arloa

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina
•

Jarraipenadierazleak

•
•
•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

parte-hartzaileen
kopurua
Argazki-lehiaketako
emakumeak, guztira)
Kontakizun-lehiaketan parte hartu dutenen kopurua
emakumeak, guztira)
Emankizun zinematografikoen kopurua
Hitzaldietara joandakoen batez bestekoa
Zinema-emanaldietara bertaratutakoen batez bestekoa

Q2

Q3

Q4

(gizonak,
(gizonak,
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Ardatza

2

Ongizatea eta bizitza osasuntsua

Helburua

2.2

Arriskuko edo adikzioko portaerak prebenitzea

Ildo estrategikoa

2.2.3

Substantziarik gabeko adikzioak prebenitzeko
kanpainak

Jarduera-ildo honen helburua da Laudioko gazteak kontzientziatzea substantziarik gabeko
adikzioekin lotutako arriskuez, hala nola jokoarekin edo sare sozialekin.
2.2.3.1. Ludopatiak gaztaroan dituen arriskuei eta prebentzioari
buruzko ikastaroak antolatzea
Udalerriko ikastetxe eta lanbide-heziketako ikastetxe guztietan emango
dira jokoaren prebentzioari buruzko ikastaro horiek, eta hainbat jarduera
egingo dira, ludopatia jasan duten pertsonen arriskuak eta lekukotasun
errealak erakusteko. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Ikastaroak egiteko eta emateko adituak kontratatzea
Ikastetxeekin ikastaroak emateko datak eta ordutegiak ezartzea

2.2.3.2 Joko-arazoak
integrala eskaintzea

Proiektuak

dituzten

gazteei

laguntzeko

zerbitzu

Udalak ludopatia-arazoak dituzten gazteentzat eta senideentzat
beharrezkoak diren lehen saioak sustatuko ditu. Horretarako, jarduera
hauek egingo dira:
•
•

Zerbitzu horiek eskaini daitezkeen zentroak identifikatzea
Zentro horiekin esparru-akordioak sinatzea, kasu bat detektatu
bezain laster erantzun automatikoa emateko.

2.2.3.2 Hackeo etikoko, ziberbullyingaren prebentzioko eta sare
sozialen erabilera arduratsuko hitzaldiak antolatzea
Sare
sozialen
egungo
erabilerari,
erabilera
arduratsuari
eta
kontzientziaziorako hackeo etikoaren adibideei buruzko jardunaldiak.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Jardunaldiak egiteko zerbitzuak kontratatzea
Ekitaldia komunikatzeko brotxureak, kartelak eta gainerako
bitartekoak prestatzea

Agente
arduraduna

•
•

Laudioko Udala - Adikzioak
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: Osasuna
EJIE

Hartzaileak

Jóvenes menores de 30 años de Laudio

Exekuzio epea

Q1

2021
Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Ardatza

2

Ongizatea eta bizitza osasuntsua

Helburua

2.2

Arriskuko edo adikzioko portaerak prebenitzea

Ildo estrategikoa

2.2.3

Substantziarik gabeko adikzioak prebenitzeko
kanpainak

Jarraipenadierazleak

•
•
•
•
•
•

Hitzaldietara joandakoen kopurua
Parte hartu duten ikastetxeen kopurua
Laguntza jasotzen duen gazte bakoitzeko batez besteko gastua
Laguntza jaso duten gazteen ehunekoa, beharra dutenekiko
Jardunaldietako parte-hartzaileen kopurua
Parte-hartzaileen gogobetetasun-indizea
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3. Ardatza- Berdintasuna eta gizarte inklusioa
a) Gizarte ekintza eta berdintasuna
Udalak berdintasunarekin eta Laudioko herritar guztien parte-hartzearekin duen
konpromisoa islatuta dago genero-berdintasunean aurrera egitea helburu
nagusitzat finkatzean. Helburu hori bi jarduera-ildotan garatzen da:
• Genero-berdintasunaren arloko kanpainak. Kanpaina horiek Udalak eta
udalerriko talde feministek eta emakume-taldeek batera diseinatuko dituzte.
Horrela, egun jakinetan egiten diren elkarretaratze, adierazpen eta
aldarrikapenetarako elkargune ezberdinak bilatuko dira. Kanpaina horietan, era
berean, kontzientziazio-ekitaldi desberdinak sartuko dira, hala nola, emakumeei
soilik zuzendutako hitzaldiak, tailerrak edo jarduerak.
• Genero-berdintasunean heztea. Kanpaina horien helburua gazteak izango
dira, eta genero-berdintasunak eguneroko alderdi guztietan duen garrantziaz
jabetzea. Ikastetxeetan eskaintzen den berariazko prestakuntzarekin batera,
Udalak feminismoari eta genero-berdintasunari buruzko ikastaro propioak
eskainiko ditu ikastetxeetatik kanpo, eta egiten dituen jarduera guztietan
genero-ikuspegia txertatzeko konpromisoa hartuko du.
Ardatz horren beraren helburua izango da, halaber, Laudioko udalerrian gizarteekintza garatzea. Horretarako, honako esku-hartze ildo hau planteatzen da:
• Jarrera intoleranteak prebenitzea. Horretarako, prestakuntza-hitzaldiak
eskainiko dira gaztelekuan, eta kale hezitzailearekin lankidetzan jarraituko da,
Laudioko gazteen artean intolerantzia-jarrera oro antzemateko. Era berean,
baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboei laguntza eskaintzen
jarraituko du udalak, gizartean gehiago sar daitezen.
Jarraian, proiektuaren fitxak aurkezten dira, ardatz honetarako aipatutako
jarduketa bakoitzaren xehetasunak jasotzen dituztenak.
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Ardatza

3

Berdintasuna eta gizarte inklusioa

Helburua

3.1

Genero berdintasunean aurreratzea

Ildo estrategikoa

3.1.1

Genero berdintasunaren aldeko kanpaina

Jarduera-ildo honen helburua da gazteak kontzientziatzea genero-berdintasunaren garrantziaz
eta horiek egunerokotasunean duten inplikazioaz.
3.1.1.1 Emakume-elkarteekin eta Laudioko talde feministarekin
egutegi bateratua egitea
Genero-ikuspegitik, hitzaldien eta baterako jardueren egutegi bat egitea,
martxoaren 8an elkarrekin egingo den manifestazio batean amaitzeko.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Proiektuak

Egutegia egiteko eta finkatzeko lan-bilerak antolatzea eta horien
buru izatea
Egutegiaren jarraipena egiteko adierazleak ezartzea

3.1.1.2 Komunikazio-ekintzak egitea, Laudioko eraso matxisten
eta jarrera matxisten aurrean protokolo integrala ezagutzen
laguntzeko
Dagoen
protokoloa
sustatzea
komunikazio-ekintzak
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•

garatuz.

Protokoloa eragile eta alderdi interesdun guztiei zabaltzea, jaiak
bezalako une garrantzitsuetan.

Agente
arduraduna

•

Laudioko Udala-Zerbitzuen unitatea: berdintasuna

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Emakumeen elkarteak
Laudioko talde feminista
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

Hartzaileak

Laudioko gizartea
2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate baxua

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate baxua

Jarraipenadierazleak

•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Protokoloa hedatzeko egindako ekintzen kopurua
Udalak eta Laudioko emakume-elkarteek/talde feministak elkarrekin
antolatutako ekitaldien kopurua
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Ardatza

3

Berdintasuna eta gizarte inklusioa

Helburua

3.1

Genero berdintasunean aurreratzea

Ildo estrategikoa

3.1.2

Genero berdintasunean heztea

Jarduera-ildo honen helburua da berdintasunaren balioak sartzea hezkuntza-prozesu osoan.
3.1.2.1 Hezkuntza-inguruneetan eta curriculumetik
inguruneetan genero-ikuspegia sartzea

Proiektuak

Udalak eskainitako prestakuntza-ikastaroa Laudioko ikastetxeetako
irakasleei eta eskolaz kanpoko jarduerez arduratzen diren monitoreei
(entrenatzaileak, monitoreak, gaztelekua, etab.) eskainiko zaie. Ikastaro
horien helburua izango da genero-ikuspegia sartzea ematen duten
irakaskuntzan. Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•

Prestakuntza eskaintzen duten adituak kontratatzea
Prestakuntza jaso aurretik, irakasleekin lan-bilerak antolatzea,
premia handiena duten esparruak finkatzeko

Agente
arduraduna

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: berdintasuna

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Hartzaileak

Laudioko ikasle gazteak eta irakasleak

Laudioko kirol-elkarteak
Ikastetxeak
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

Jarraipenadierazleak

kanpoko

•
•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Parte hartu duten ikastetxeen kopurua
Parte hartu duten irakasleen kopurua
Bertaratutakoen kopurua (gizonak, emakumeak eta guztira)
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Ardatza

3

Berdintasuna eta gizarte inklusioa

Helburua

3.1

Genero berdintasunean aurreratzea

Ildo estrategikoa

3.2.1

Jarrera intoleranteen prebentzioa

Jarduera-ildo honen helburua da gazteen artean jarrera intoleranteak desagerraraztea eta
berdintasunaren garrantziaz kontzientziatzea.
3.2.1.1 Postontzi bat sortzea jarrera intoleranteak hautemateko
Ikastetxeetan eta gazteen erreferentzia-puntuetan (gaztelekuetan,
ostalaritza-lokal jendetsuetan) postontzi bat jartzea, detektatu diren
jarrera intoleranteen kasuak modu anonimoan sartu ahal izateko.
Horretarako, jarduera hauek egingo dira:
•
•
Proiektuak

Postontziak finkatzea
Gazteguneko/hezitzaileetako pertsonak
oharrak jaso eta erantzuteko

3.2.1.2 Intolerantziak gizartean
zinematografikoak egitea

dituen

izendatzea,
ondorioen

jasotako
emanaldi

Historian zehar izandako jarrera intoleranteekin eta horien ondorioekin
lotutako filmak hiru hilean behin ematea gaztelekuan. Horretarako,
jarduera hauek egingo dira:
•
•
•

Erreproduzituko diren filmak finkatzea
Erreproduzitzeko espazio bat gaitzea
Emisioak zabaltzeko eta komunikatzeko kanpaina bat antolatzea

Agente
arduraduna

•

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Gazteak maiz ibiltzen diren ostalaritza-lokalak
Ikastetxeak
Laudioko gaztelekuaren erabiltzaile gazteak

Hartzaileak

Laudioko gizartea
2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate ertaina

Jarraipenadierazleak

•
•
•
•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Jarritako postontzien kopurua
Jasotako eskaeren kopurua
Eskaerei erantzuteko egindako ekintzen kopurua
Emankizun zinematografikoen kopurua
Emanaldi zinematografiko bakoitzera bertaratutakoen kopurua
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4. Ardatza- Jasangarritasuna eta ingurugiroa
a) Kontsumoa eta jasangarritasuna
Ekologia da Euskadiko eta Laudioko gazteen artean garrantzi handiena hartu duen
faktoreetako bat. Ildo horretan, II. Gazte Planak bi helburu aurreikusten ditu,
besteak beste, ardatz hau arautzen duten zutabeak: kontsumo jasangarria eta
jasangarritasun energetikoa. Helburu horiek jarduera-ildo hauek aurreikusten
dituzte:
• Km0 produktuen kontsumoa sustatzea. Sustapen hori Aiaraldeko
produktuak sustatzeko kanpainen bidez egingo da, gazteak maiz ibiltzen diren
ikastetxe eta lokaletan, kontsumo jasangarria sustatuz eta, aldi berean, tokiko
ekonomia sustatuz.
• Udalerrian mugikortasun iraunkorra sustatzea. Laudioko gazteen ibilbide
ohikoenetan mugikortasun iraunkorra sustatzeko ahalegina egingo da.
• Energia-kontsumo arduratsua sustatzea. Udalak ikastetxeetan eta
aisialdiko lokaletan energia kontsumo arduratsuaz kontzientziatzeko kanpainak
bultzatuko ditu, hainbat jarduera eta hitzaldiren bidez. Era berean, udalak
energia-kontsumorako gailuak berritzeko plan bat egingo du, eta, horrela,
gehien kontsumitzen diren eta behar ez diren tresna elektronikoak berrituko
ditu.
Jarraian, proiektuaren fitxak aurkezten dira, ardatz honetarako aipatutako
jarduketa bakoitzaren xehetasunak jasotzen dituztenak.
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Ardatza

4

Jasangarritasuna eta ingurugiroa

Helburua

4.1

Kontsumo jasangarria sustatzea

Ildo estrategikoa

4.1.1

0KM produktuen kontsumoa sustapena

Jarduera-ildo honen helburua kontsumo jasangarriaren ereduak sustatzea da, ingurumenean
eragin txikiagoa duten hurbileko produktuen kontsumoa babestuz.
4.1.1.1
Kuadrillen
arteko
gastronomikoa antolatzea

tokiko

produktuen

lehiaketa

Laudioko jaietan lehiaketa gastronomiko bat egingo da koadrilen artean,
eta Aiaraldeko produktuak bakarrik erabili beharko dira. Horretarako,
jarduera hauek egingo dira:
•
•
Proiektuak

Jai Batzordearekin jardueraren data ezartzea
Lehiaketan erabil daitezkeen produktuak finkatzea

4.1.1.2 Tokiko merkataritzaren kontsumorako txekeak ematea
Laudioko gazteei tokiko produktuak kontsumitzeko txekeak ematea,
txekearen diru-balioa% 25 handitzeko. Horretarako, jarduera hauek
egingo dira:
•
•
•

Laudioko saltokiak txekeen planari atxikitzeko kanpaina bat
egitea
Emango diren laguntzen aurrekontu-onarpena prestatzea
Txekeak sustatzeko eta ezagutzeko kanpaina bat diseinatzea

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Cultura
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Fiestas
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Medio ambiente y
sostenibilidad

Agente
arduraduna

•
•
•

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•
•

Hartzaileak

Laudioko gazteak eta Laudioko gazteak oro har

Laudioko
Laudioko
Laudioko
Laudioko

Jai Batzordea
merkatarien Elkartea
Udala - Laudio hazi
Udala zerbitzu unitatea: jaiak

2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate ertaina

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate baxua

Jarraipenadierazleak

•
•
•

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Parte hartu duten koadrilen kopurua
Eskatutako txeke kopurua
Erabilitako txeke-kopurua
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Ardatza

4

Jasangarritasuna eta ingurugiroa

Helburua

4.2

Jasangarritasun energetikoaren alde egitea

Ildo estrategikoa

4.2.1

Energia-kontsumo arduratsua sustatzea

Jarduera-ildo honen helburua energia-kontsumoaren xahutzeaz eta klima-aldaketari aurre
egiteko modu jasangarrian egin beharraz kontzientziatzea da.
4.2.2.1 Ikastetxeetan eta gazteen lonjetan energia kontsumo
arduratsurako ideien lehiaketa sortzea

Proiektuak

Gazteen ikastetxe eta lonjetan energia-kontsumoa murrizteko ideia
alternatibo eta berritzaileak planteatzen dituen lehiaketa. Horretarako,
jarduera hauek egingo dira:
•
•

Lehiaketaren oinarriak idaztea eta onartzea
Ideia irabazleak sustatzea eta zabaltzea, eta, ahal izanez gero,
ideia horiek ezartzeko euskarria ematea.

Agente
arduraduna

•

Laudioko Udala. Zerbitzu unitatea: ingurumena eta iraunkortasuna

Agente
kolaboratzaileak

•

Laudioko Udala. Zerbitzu unitatea: Laudio Hazi

Hartzaileak

Laudioko gazteria
2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate baxua

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate baxua

Jarraipenadierazleak

•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Ikasketa-zentroen lehiaketan parte hartu dutenen kopurua
(emakumeak, gizonak, guztira)
Lonjen lehiaketan parte hartu dutenen kopurua (parte hartu duten
lonjen kopurua)
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Eje 5.- Jarduera fisikoa eta Kultura kontsumoa
a) Kultura eta kirola
Ardatz honen barruko lehen helburua Laudioko gazteen arteko kulturaren
helburua da. Helburu horrek bi ildo izango ditu:
• Kultura-eskaintza gazteen kultura-eskarira egokitzea. Horretarako,
batzorde misto bat sortzea proposatzen da, gazte-elkarteen eta udalaren
ordezkariekin, udalaren eskaintza gazteen kultura-eskaeretara hurbiltzeko.
Hurbilketa hori bi ekintza nagusiren bidez egituratu beharko da: kulturagarapenerako eskaintza handitzea (musika-tresnen eskolak, koruko eskola
publikoak, etab.) eta kultura-ekitaldiak gazteen beharretara egokitzea
(kontzertuak, hitzaldiak, bertsolaritza, etab.).
Beste alde batetik, kirol arloan hurrengo ildo estrategikoak proposatzen dira:
• Eskuragarri dauden kirol-instalazioak erregularizatzea. Udalak federazioedo lehiaketa-mailako neurri estandarizatuak ezarriko ditu aurrerantzean
eraikiko dituen kirol-instalazio guztietarako. Era berean, dauden instalazioak
berritzen diren heinean, neurri estandarizatu horietara ere egokituko dira.
• Instalazioak mantentzeko plan orokor bat egitea. Udalak plan integral bat
egingo du, non konpromisoa hartzen duen zaindu gabe dauden kirolinstalazioen egoera hobetzeko eta, era berean, instalazioek behar bezala
funtziona dezaten beharrezko hobekuntzak egiteko.
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Ardatza

5

Jarduera fisikoa eta kontsumo kultura

Helburua

5.1

Kultura sustapena

Ildo estrategikoa

5.1.1

Kultura-eskaintza gazteen kultura-eskarira egokitzea

Jarduera-ildo honen helburua Laudioko gazteentzat erakargarri izango den eta haien
kultura-garapena ahalbidetuko duen udal-eskaintza kulturala egitea da.
5.1.1.1 Kulturarako batzordearekin lanean jarraitzea
5.1.1.2 Ikasketazabaltzea

eta

liburutegi-zerbitzuetarako

ordutegiak

Unibertsitateko eta goi-mailako hezkuntzako azterketen garaian
liburutegiko eta ikasgelako ordutegia zabaltzea. Horretarako, jarduera
hauek egingo dira:
•

Aplikatu beharreko lanaldirako plan bat egitea eta liburutegiko
langileekin adostea

5.1.1.3. Gazteburuak Programa diseinatzea eta abian jartzea

Proiektuak

Udalak bultzatutako gazte-aisialdiko programa bat diseinatzea, adinaren
araberako segmentazio desberdinekin: kolektibo gazteenarentzat
larunbatetan zuzendutako jolasak eta jarduerak antolatuko dira, eta 16
urtetik gorako gazteentzat, berriz, kontzertuak eta ikuskizunak.
5.1.1.4. Sexu-aholkularitzako programa bat abian jartzearen
balorazioa
Udalak udalerrian gazteentzako sexu-aholkularitzako sistema bat
martxan jartzeko aukera aztertuko du. Sistema horretan, ordutegi jakin
batean, interesa edo galderak dituzten gazteak stand batera hurbildu
ahal izango dira, non aditu batek sexu-arloko aholkularitza emango dien
doan eta isilpean.
5.1.1.5. Laudio Top Zinema emisio zinematografikoen programa
antolatzen jarraitzea
Orain arte egin den bezala, udalerrian film berriak ematen jarraitzea
proposatzen da. Programatutako filmak gazteen gustuetara egokitzeko
aukera aztertuko delarik.
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Ardatza

5

Jarduera fisikoa eta kontsumo kultura

Helburua

5.1

Kultura sustapena

Ildo estrategikoa

5.1.1

Kultura-eskaintza gazteen kultura-eskarira egokitzea

Proiektuak

5.1.1.6. “Rockein Laudio” rock taldeen lehiaketa antolatzen
jarraitzea
udalerrian sorkuntza kulturala eta, bereziki, musikala
sustatzeko helburuarekin.
5.1.1.7. Gazteria ardatz duten ikastaroak eta tailerrak antolatzen
jarraitzea

Agente
arduraduna

Agente
kolaboratzaileak

Hartzaileak

•
•

Laudioko Udal a- Zerbitzu unitatea: kultura
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

•

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak
Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: osasuna
Laudioko Gazte asanblada
Laudioko udal liburutegia

•
•
•

Laudiko gazteria
2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate altua

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate baxua

Jarraipenadierazleak

•
•
•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Emandako laguntzen kopurua
Laguntzen batez besteko zenbatekoa
Antolatutako ikastaroen kopurua
Programatutako filmen kopurua
Ikastaroetan eta filmetan parte hartu dutenen kopurua
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Ardatza

5

Jarduera fisikoa eta cultura kontsumoa

Helburua

5.2

Kirol ohituren sustapena

Ildo estrategikoa

5.2.1

Instalazioak mantentzeko plan orokor bat egitea

Jarduera-ildo honen helburua da kirol-instalazioen egungo egoera hobetzea, eta etengabe
mantentzea, behar bezala erabili ahal izateko.
5.2.1.1 Kirol-instalazioak mantentzeko plan bat burutzea
Udalerriko kirol-erakundeekin lan-jardunaldi batzuk egin ondoren, plan
bat egitea, kirol-instalazioen gabeziei erantzuteko.
•
•

Proiektuak

Kirol-erakundeekiko lan-jardunaldiak diseinatzea eta gidatzea
Plan bat adostasunez egitea

5.2.1.2. Kirolaren arloan
sektorial bat egitea

aktibatzeko

plan

estrategiko

Laudioko biztanleak kirol-arloan aktibatzeko plan
udalerriko gazte-kolektiboari arreta berezia eskainiz.

bat

egingo

eta
da,

Agente
arduraduna

•

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: kirolak

Agente
kolaboratzaileak

•
•
•

Laudioko Udala - zerbitzu unitatea: ingurumena eta iraunkortasuna
Laudioko Udala - zerbitzu-unitatea: hiri-plangintza
Laudioko kirol-erakundeak

Hartzaileak

Laudioko kirolari gazteak
2021

Exekuzio epea

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Beharrezko
finantzabaliabideak

Intentsitate altua

Beharrezko giza
baliabideak

Intentsitate altua

Jarraipenadierazleak

•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Instalazio kopurua non plana gauzatu den
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6. Ardatza - Euskera
a) Euskera
Ardatz honen helburu bakarra euskara sustatzea izango da, eta bi esku-hartze
ildo izango ditu:
• Udal-administrazioarekiko harremanetan euskara sustatzea. Udalak
harekiko harremanak euskaraz egitea bultzatuko du, eta euskara
lehentasunezko hizkuntza gisa erabiliko du komunikazio publikoetan.
• Euskarari lotutako aisialdiko jarduerak sustatzea. Udaleko euskara sailak
lehengo aisialdiko eta denbora libreko jarduerak berreskuratuko ditu, horietan
euskara komunikazio-hizkuntza gisa erabiltzeko konpromisoarekin. Hala,
aisialdi osasungarriko jarduerak egingo dira (mendirako irteerak, txangoak,
talde-kirolak), eta horietan parte hartzeko baldintza bakarra euskara
komunikazio-hizkuntza gisa erabiltzea eta sustatzea izango da.
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Ardatza

6

Euskera

Helburua

6.1

Euskeraren sustapena

Ildo estrategik

6.1.1

Euskararen erabilerari lotutako aisialdiko jarduerak
sustatzea

Jarduera-ildo honen helburua da euskara komunikazio-hizkuntza gisa erabiltzea hainbat aisialdijardueratan, euskara hizkuntza nagusitzat duten harreman pertsonal berriak sortzeko.
6.1.1.1. “Arnastu euskara” programaren berreskurapena

Proyectos

Arnastu euskara programa berreskuratzea. Programa horretan aisialdi
osasungarriko jarduera batzuk finantzatzen ziren (mendirako irteerak,
landa-asteburuak,
etab.),
euskara
komunikazio-hizkuntza
gisa
erabiltzeko konpromiso bakarrarekin. Horretarako, jarduera hauek
egingo dira:
•
•
•

Egin beharreko jarduerak identifikatzea
Emango diren laguntzetarako aurrekontu-partida onartzea
Gazteak erakartzeko eta komunikatzeko plana diseinatzea eta
egitea

Agente
responsable

•

Laudioko Udalanormalizazioa

Agentes
colaboradores

•

Laudioko Udala - Zerbitzu unitatea: nerabezaroko eta gazteentzako
politika aktiboak

Público
destinatario

Laudioko gazteria
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

zerbitzu

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Recursos
financieros
necesarios

Intentsitate ertaina

Recursos
humanos
necesarios

Intentsitate ertaina

Indicadores de
seguimiento

•
•

unitatea:

euskara

eta

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

hizkuntza-

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Parte hartu duten pertsonen kopurua (emakumeak, gizonak eta
guztira)
Egindako ekintzen kopurua
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Planaren
jarraipena

98

Planaren jarraipena
Laudioko II. Gazte Planaren jarraipenari dagokionez, planaren jarraipeneginkizuna eta haren aplikazioa plan horretan horretarako sortutako batzordeari
dagokio. Honako hauek osatuko dute batzordea:
• Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Saila
• Alkatetza

Laudioko II Gazte
Planaren Jarraipen
Batzordea

Horretarako, 2020. urtea amaitu ondoren, Batzorde honen ardura izango da
Planean definitutako ekimen bakoitzaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko
proposatutako adierazleei buruzko informazioa biltzea, eta horien
ezarpen-maila, emaitzak eta Laudion duten eragina aztertzea.
Laudioko II. Gazte Plana indarrean dagoen bitartean, 2021ko, 2022eko, 2023ko
eta 2024ko ekitaldietarako planaren betetze-mailari buruzko urteko
txostenak egin beharko dira, eta plana garatzen den urte bakoitzerako
bilakaerak egin beharko dira.
Laudioko II. Gazte Planaren indarraldia amaitzean, eta hura amaitzean, haren
emaitzak ebaluatu beharko dira, eta estrategia berri bat diseinatu
beharko da, Laudioko gazteen etorkizuna bideratzeko hurrengo
urteetarako.

10499

Kronograma
eta agintekoadroa
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Jardueren kronograma orokorra
Jarraian, hiruhilekoka xehatutako kronograma orokor bat ageri da, ardatz
bakoitzaren barruan aurreikusitako jarduketa bakoitzerako:

2021

Jasanga
rritasun Berdintasuna Ongizatea eta bizitza osasuntsua Emantzipazioa eta etxebizitza
a

1

2

3

2022
4

1

2

3

2023
4

1

2

3

2024
4

1

2

3

4

1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2.1.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.2.1
1.4.2.2
2.1.1.1
2.1.1.2
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
4.1.1.1
4.1.1.2
4.2.1.1

Jarduera fisikoa

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.2.1.1

Eu
sk

5.2.1.2
6.1.1.1
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Laudioko II Gazte Planaren Aginte-Koadroa
Jarraian, aginte-koadro orokorra aurkezten da, ardatz bakoitzerako aurreikusitako
adierazle bakoitzak osatua, eta planaren indarraldiko urte bakoitzerako bereizita:

Ardatza

1. Emantzipazioa eta
etxebizitza

2. Ongizatea eta bizitza
osasuntsua

3. Berdintasuna eta
gizarte inklusioa
4. Jasangarritasuna eta
kontsumo arduratsua

2021
Indicador
Akordioari atxikitako enpresen kopurua
Sinatutako
prestakuntza
dualeko
kontratuen
kopurua
Ekintzailetza-proiektu berrien kopurua
Proiektu bakoitzeko batez beste bideratutako
zenbateko ekonomikoak
Programa honetan emantzipatutako gazteen
kopurua (emakumeak, gizonak eta guztira)
Ekintzailetza-lehiaketan jasotako ideia-kopurua
(emakumeak, gizonak eta guztira)
Babes ofizialeko erregimenean dauden gazteei
emandako etxebizitzen kopurua (emakumeak,
gizonak eta guztira)
Babes ofizialeko etxebizitzen bidez emantzipatutako
gazteen kopurua (emakumeak, gizonak eta guztira)
Prestakuntza hobetzeko programari esker
prestatutako gazteen kopurua (emakumeak, gizonak
eta guztira)
Argazki-lehiaketako parte-hartzaileen kopurua
(gizonak, emakumeak eta guztira)
Ikastaroetan parte hartu dutenen kopurua (gizonak,
emakumeak eta guztira)
Ikastaroetara bertaratutakoen kopurua (afektibosexualak)
Ikastaroen asebetetze-maila
Ekimenetan parte hartu duten lonjen kopurua
Parte hartu duten ikastetxeen kopurua

2022 2023 2024

Protokoloa hedatzeko egindako ekintzen kopurua
Udalak eta Laudioko emakume-elkarteek/talde
feministak elkarrekin antolatutako ekitaldien
kopurua
Instalazio berrien zenbatekoa
Pertsona onuradunen zenbatekoa
Eskeinitiako laguntzen kopurua

5. Jarduera fisikoa eta
kultura kontsumoa

6. Euskera

Laguntzen zenbatekoaren batazbestekoa
Antolaturiko kurtsoen kopurua
Programturiko pelikulen kopurua
Parte hartu duten pertsonen kopurua (emakumeak,
gizonak eta guztira)
Buruturiko ekintzen kopurua
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I atxikipena:
Eskerrak

103

Atxikipena I: Eskerpenak
Programa Educacion de calle
Lonjakidetza - programa de mediación
Sartu
Aiaraldea
C.D. Laudio San Roquesar
S.C. Llodioana
Club patinaje Laudio
Club Hockey Laudio
Centro de día de menores
Club Balonmano Laudio
Ayuntamiento de Laudio Llodio
Centros educativos del municipio
Gazte Asanblada
…prestatutako dinamiketan parte hartu duten hainbat gazte.
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