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AUPA GAZTE!!! 

 

Berbia hartzeko garaija ailaga jakula ulertuta, norberen burua ezagutzetik 

hasi eta Lekittoko gaztion kezkak zeintzuk dirazen azaleratzeko biharrari ekin 

eutsaun urri inguruan Marasma Saretzen gazte dinamika barrijagaz.  

 

Nabarmena da azkan urtietan Lekitton be gazterijen ohitxura eta joerak 

asko aldatu dirazela, eta hain zuzen be, honeri aldaketari erantzuteko sortu 

genduan Marasma Saretzen. Gaztion komunikateko ohitxurak aldatu egin 

dirazela uste dogu, politikien ganeko ikuspegi negatibua zabaldu egin dala, 

eta, ganera, gaztiok geure kolektibo ixakeria galdu dogula, eta horren 

ondorijoz, geure buruagaz bakarrik pentsaten dogula.  

 

Horrek kaleko mugimendua ahultziagaz gain, belaunaldijen arteko hartu-

emonian be eragina euki dau. Emoten dau, alperkerijagaitxik edo 

erosotasunagaitxik saltzen gaitxuenera makurtzen garila, biderik errezena 

horixe dalakuan edo. Horregaz batera, gaztiok gazte ixatiagaitxik daukagun 

problematikien kontzientzija galdu egin dala uste dogu. Berezkua 

daukagun ixakera errebelde eta inkonformistia atzian itxi eta konsumista 

bihurtu garila; ez dakigu konsumidu barik egoten. Halan eta be, ondinoko, 

kontzientzija galdu ez dogulakuan gagoz; baina luak hartuta egongo baginian 

lantxerik, eragitxia falta jaku, biztutia! 

 

Gaztion kontzientzija berpiztu eta gazterijen motibazinoia biztu nahi 

ixan dogu Marasma Saretzen ekimenagaz. Gazterija ezagutu, zerek 

arduratzen gaitxun jakin eta gauzak aldatzeko gai garila erakutsi. 

Lekittoko gaztion arteko harremanak sendotu eta alkar hobeto ezagutzia izan 

da gure helburuetako bat. Eta horretarako, gaztiok gaztion begijetatik 

begiratzia proposatu dogu. Sarri ipintxen gaitxuez estereotipuak: gaztiok 

alperrak zarie, drogazaliak... Guk geuk geure burua zelan ikusten dogun, 

zelakuak garin, erakutsi nahi ixan dogu. Ixan be, on arte ez da egon gaztiok 

geure ganian egindako ikerketarik. 

 

 

 

 



 3 

<<Lekitto saretzen>> 

 

Honegaz guztijagaz konturatu eta hausnartu eta gero, ikasturte hasikeran, 

adin eta eremu askotako gaztiak batu ginian Lekittoko gaztiok saretzeko 

asmuagaz. Gure arazuari bueltia emoteko, Lekittoko gaztion benetako kezka 

eta arazuak zeintzuk dirazen eta geure burua zelan ikusten dogun jakitxia 

derrigorrezkua zala ikusi genduan. Hori holan, biharrerako pautak, oinarrijak 

eta lan-taldiak zehaztuta, gaztion arazuak bilduko ebazan eta gaztion 

artian osatuko genduan diagnostikua egitiari ekin eutsaun. Horretarako, 

ikasturtian zihar 15 eta 27 urte bitxarteko 150 gazte ingurugaz 

elkarrizketak egiten ibili gara. Aurrez aurre (kuadrillaka, taldeka edo banan-

banan), batu gara gaztien bihar eta arazuen diagnosija egitiagaz gain, gaztion 

harremanak hobetzeko asmoz. Eta bihar gogorra ixan bada be, aberasgarri-

aberasgarrija ixan da.  

 

Lekittoko gaztiok zelakuak garin eta daukaguzen kezkak zeintzuk 

dirazen zehazteko balijo ixatiagaz gain, gaztion arteko hartu-emona 

sendotzeko, eta arazo komun asko daukaguzen kolektibo bat osatzen 

dogula konturatzen hasteko balijo ixan gaitxula ikusi genduan. 

Horregaitxik, ataraniko ondorijuakin diagnostikuen zirriborrua egin, eta hau 

osatzeko, barriro be, gaztiakana juatia erabaki genduan. Gero, informazino 

guztija batu, txukundu eta, Euskal herriko beste herri askotan egin daben 

moduan, diagnostikua kaleratu dogu. Honakoxiak gara eta honetxek diraz 

gure arazuak... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

...GAZTIOK HAUXE DINOGU!!! 
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LANA 

ARAZUAK: 

 Lana eta lan munduen inguruko informazino gitxi dago. 

 Gaztion ehuneko handi bat langabezijan dago. 

 Gaztiok herrijan lan egiteko aukera gitxi daukagu eta kanpora urtetera 

derrigortuta gagoz. 

 Langilien eskubidiak ez diraz beteten, eta etengabe murrizten doiaz 

(lan-erreformia etab.). 

 Esperientzija ixatia hartzen dabelez kontuan, gaztiok lana topateko 

aukera gitxiao daukagu. Esperientzija lortzeko lan eskasak eta 

baldintza eskasak jasan bihar ixaten doguz (prekarietatia). 

 Kanpora lanian jutiak kotxien menpe bixitxera kondenaten gaitxu. 

 Turismuen esparruan ez badozu egiten biharra ez dago lan aukerarik. 

 Lan munduan kontzientzizazino faltia dago.  

 Turismuen ondorijoz lanen tenporalizazinoia.  

 Herrijan lan-sektorien artian desorekia dago. 

 Lanen prekarizazionoia eta horren ondorijoz gaztion bixijen 

prekarizazinoia. 

 

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Herri bakotxak daukozen baliabidiak esplota bihar ditxuz, baina 

Lekitton ez dago arrantzarako baliabiderik eta horretxegaitxik lanketa 

bat egin bihar da. 

 Lekittoko gaztion lan-poltsia egitia ona ixango litzateke egoeriari bueltia 

emoteko. 

 Denda txikinak bultzatu bihar diraz.   
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ETXEBIZITZIA 

 

ARAZUAK: 

 Etxebizitza eskubidien urraketia. Eskubidia dan arren, negozio, lujo… 

bihurtu da. 

 Alkilerra oso garesti dago eta dagozen languntzak/eskaintzak oso 

eskasak diraz. 

 

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Udalak alde zaharra berreskuratzeko lanak egitia biharrezkua da. 

 Etxebide/alkibide moduko aukerak gehitxu bihar diraz udaletik 

lekittarrontzako. 

 Etxe-sozialak egiteko proposamena be onartuta dagolez aurrera egin 

bihar da. 

 Etxiak a precio de coste egin bihar dira. 

 Etxien prezijuagaz eta alokairuagaz espekula egiten da. Etxebizitza 

soziala bultzatu bihar da eta alokairu soziala.  

 Etxebizitzien inguruko eztabaida sakona egin bihar da herriko gaztion 

artian. 
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AISIALDIJA 

 

ARAZUAK: 

 Aisialdiko gunien erabileria aldatu egin bihar da. Honek guniak beste 

modu baten kudeatu bihar diraz.  

 Aisialdiko eskaintzia oso urrija da eta sortzeko edo antolatzeko laguntza 

gitxi dago.  

 Aisialdi eredu bakarra daukagu: juergak, alkohola, sare sozialak, bideo 

jokuak, lokalak… Indibidualismua bultzatzen dabe. 

 Aisialdijari ez dotzagu bihar besteko garrantzirik emoten. 

 Jaijetako eta jai egunetako egitaraua beti bardina ixaten da. 

 Ez dago aisialdijan gaztiok egoteko tokirik ordaindutako tokijez gain. 

 Gaztiok gune propijo bat ez daukagulez, kuadrillak lokalak hartzeko 

joeria dauke. Eta gaztion arteko harremanetan eragin zuzena dauko 

horrek. 

 Kultur arluan hutsuniak. Sortzailientzako espazijo fisikorik ez dago.  

 

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Gaztetxe baten faltia nabarija da herrijan baina ezin da ixan militantzia-

gune bat bakarrik. 

 Gaur egungo aisiali ereduen aurrian, jai herritxarrak bultzatu bihar 

diraz, harremanak egiteko, danok parte hartzeko desberdintxasunak 

alde batera itxitxa, kolektibo ixakeria injartzeko… 
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TURISMUA 

ARAZUAK: 

 Udaletik egin dirazen politikak turismuari begira egon diraz: bigarren 

etxebizitzak... 

 Herriko bixi ereduaren apurketia dakar turismo masibuak. 

 Herrija erdaldundu egiten dau. 

 

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Zelako turismo eredua nahi dogun eztabaidatu bihar dogu.  

 

LEKITTO UDATIK NEGURA 

ARAZUAK: 

 Neguan herrija hilja egoten da. Asteburuetan ez dago kultur 

eskaintzarik, ez bestelakorik. 

 Udako eskaintza gehijenak turismuari begira dagoz. 

 Udan be ez da egoten eskaintza handirik eta eguraldi ona dagonian 

hondartziak salbaten gaitxu. 

 

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Udien eta neguen arteko desberdintxasunak gitxitzeko herritxarrengana 

zuzenduniko plangintzia prestatu bihar da. 

 Neguko aisialdi eskaintzien hutsunia kultur taldiak bete bihar ixaten 

dabe. Udalak honek oztopatu biharrian, baliabidiak ipini bihar ditxuz 

eta inplikazino gehijao euki bihar dau.  

 

LEKITTOKO TALDE ETA ERAGILE DESBERDINAK 

ARAZUAK: 

 Talde eta eragilien artian harreman faltia dago.  

 Herriko talde desberdinak egiten dabezen gauzak bultzatu eta euretan 

parte hartu bihar da. Aisialdi eskaintzarik ez dagola esaten dogu, baina 

dagozen gauzetan gero ez dogu parte hartzen.  

 Lekitton talde desberdinak daukaguz baina ez daukagu danen barririk. 

Talde desberdinak batuko dabezen zeozer komuna bihar da.  
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UDALA 

 

ARAZUAK: 

 Udalak interes gitxi dauko dau gaztiokiko eta eskaintza gitxi daukoz 

gutzako. Aisialdirako baliabide gitxi eskaintzen ditxuz. 

 Herriko leku asko pribatixata eta beste asko zarratuta dagoz. 

 Herriko guniak gaztiori begira ipini bihar diraz. 

 Udalak gazte guniari okerreko erabileria emon dotzo. Gazte guniak 

gaztiak pasibidadera eruaten ditxuz (Play Station, wii…). Ez da 

gaztetxien ordezkua baina gaztetxiagaz bateragarrija da.   

 Kultur Etxien ordutegijak eta eskaintzak zabaldu egin bihar diraz. 

 Udaleko erabaki garrantzitsuetan herrijen iritzija kontuan hartu bihar 

da. Lau urtetik behin bozkatzetik haratago, herrijen parte hartzia 

bultzatu bihar dau (herri-galdeketak, batzar irekijak, aurrekontu parte 

hartzailiak…). 

 Udalen politikekiko informazino faltia dago. Udaleko politiketan 

transparentzija bihar da. Batez be, politika sozialetan. 

 Lan postu publikuen pribatizazinoia. Lan postu publikuetan 

herritxarrak euki bihar dabe lehentasuna. 

 Garraio publikuen baldintzak hobetu. Eskualdia txarto komunikata 

dago. 
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EMAKUMIAK 

ARAZUAK: 

 Emakumien egoeria aldatzen badago be hainbat eremutan 

desberdintxasuna agerikua da (lanian, etxian, kirolian…). 

 Biolentzi mota asko ez diraz ikusten eta horreri buelta emon bihar jako 

kalian. 

 Lekittoko mugimendu feministia egun jakin batzutan baino ez da 

ikusten kalian.  

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Egunerokotasunian biharra egingo daben mugimendua bihar da. 

 Emakumiok batuko gaitxun talde bat sortzia eta injartzia biharrezkua 

da emakumien arteko harremanak hobetzeko eta baitxa be emakumien 

egoeria hobetzeko.  

 

 

 

 

 

 

EUSKERIA 

ARAZUAK: 

 Gero eta erdera gehijago entzuten da euskeraz egitiari bihar besteko 

garrantzirik emoten ez dotzagulako. 

 Etorkinen integrazinoia landu egin bihar da. Euskeria ikastia 

debaldekua ixan bihar da. 

 Urtietan aurrera egin ahala erdera gehijago egiten dogu. 

 Erderaz egitiagatxik guaijak garila pentsaten dogu.  

 Udan dagon turismo masibuak herrija asko erdalduntzen dau. 

 Herriko leku batzuetan ez dago bermatuta euskerazko zerbitzua: 

anbulatorijuan... 

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Egunerokotasunian biharrian egongo dan, euskerien erabileria 

bultzatuko daben eta jentia kontzientzijako daben mugimendu bat 

bihar da. 
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GAZTION ARTEKO HARREMANAK 

 

ARAZUAK: 

 Gaztion artian komunikazino eta konfijantza faltia dago. 

 Gazte bakotxa beren kuadrillara mugatzen da. 

 Alkohol giruan edo internetetik bakarrik harremantzen gara herriko 

beste gaztiakin. Parrandia da ligateko modu bakarra? 

 Mutilen artian komunikazino gehijago dago heziketia dala eta. 

 

…ETA HONEN AURRIAN ZER 

 Gaztiok harremanak egiteko aisialdirako leku komun bat sortu bihar 

dogu. 

 Betiko jaijez gain (ZerEsana eguna...), gaztiok batzeko ekimen eta gauza 

gehijao antolatu bihar diraz. 
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GAZTIOK 

ZELAKUAK GARA? 

 Zuzenian eragitxen gaitxun arazo bat ez bada ez gara mobitzen.  

 Bakotxa beren arazuari begira bixi da.  

 Lanagaitxik edo ikasketakaitxik kanpora bixitxen juten kondenata 

gagoz.  

 Gazteri barrijak dakazen ereduak eta baloriak aztertu biharrekuak 

diraz. 

 Gaztiak ez dabe etorkizunian pentsaten. Lan munduan gertatu dizen 

murrizketak (lan-erreformia) eta horren aurrian euki dogun jarreria 

lekuko. 

 Gaur egungo gaztiak alperrak, apalankauak gara. 

 Komunikabide handijak gaztiak konsumora bultzatu eta adoktrina 

egiten dabez. Ez dabe gazte kritiko eta sortzailerik sortzen. Telebistako 

sasifamatuak dira gaztien ereduak eta honek eragin negatibua dauko.  

 Kolektibo modura jokatzeko eta erantzunak emoteko gaitxasuna galdu 

dogu.  

 Kritikotasuna falta jaku. 

 Independixateko eta estabilidadia mantentzeko zailtxasunak, 

etxebitzitza eta lan finko eta duina lortzia gatxa da eta.  

 Norbere ikasketak aurrera eruateko zailtxasun eta muga asko 

daukaguz, alde ekonomikua, notak… 

 Gaztion kontrako kriminalizazinoia.  

 Aurreiritzi asko duakaguz, bestiak esango dabenen ikariak gauza 

batzuk ez egitera eruaten gaitxu.  

 Drogen gaijan kontzientziazino faltia dago. Eta, ganera, konsumua 

kriminalixata dago. 

  

…ETA HONEN AURRIAN ZER? 

 Eskuen artian daukaguz arazuak antolatzia eta borrokatzia falta jaku. 

 Gazte guztijon ahotsa kontuan eukiko daben asanblada bat sortu bihar 

dogu. 

 Gaztion errealidadia herrijan zabaldu, eta herritxarrak honekin 

arazuakin konturatu eta kontzientzija. Gaztiok be honen inguruan 

kontzientzija. 
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Halan da be, Lekittoko gaztiok ilusinoiagaz ikusten dogu 

etorkixuna. Honeri arazo guztijari bueltia emoteko eta 

sistemia aldatzeko guztijon parte hartzia biharrezkua dala 

argi ikusi dogu. Gaztiok emon dogu geure iritzija, azaleratu 

doguz geure kezkak eta baitxa etorkixunian egoeria aldatzeko 

segidu biharreko bidia be. Diagnostikua esku artian, 

Lekittoko errealidadetik abiatuta alternatibak gazte 

guztijon artian pentsa eta eraikitxeko ordua da! Zu 

barik ez dago ezer, hartu inixiatibia eta... 

 

...arazuen aurrian, 

Lekittoko gaztiok 

ABANTIAN! 
 

 
 


