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Nafarroako Gazteriaren 

Kontseilua   



 

 

Jatorria eta helburuak 

 
Nafarroako Gazte Kontseilua (CJN-NGK) Ekintza Publikorako Eskubidea 
duen erakunde bat da, bere helburuak betetzeko nortasun juridiko propioa 
eta gaitasun osoa dituena. 
 
1986. urtean sortu zen,  apirilaren 18ko 110/1986 Foru Dekretuaren 
bidez, Nafarroako Gazteria ordezkatzeko eta islatzeko organo nagusiena 
izateko helburuarekin.  
 
Beraz, mota ezberdinetako gazte elkarteekin osatuta dago: aisialdi eta tarte 
libretakoak, politikoak, ingurumena, GGEE-ak, kultura arlokoak, sindikalak, 
etab.  
 
Gainera, CJN-NGK erakundearen oinarrizko helburua da Nafarroako Foru 
Erkidegoaren politika, gizarte, ekonomia eta kultura arloen garapenean 
pertsona gazteen partaidetza sustatzea, hala nola gazteriaren eskubideak 
bermatzea, horien diskriminazioa, marjinazioa eragoztea eta erabateko 
garapena bultzatzea. 
 
Nafarroako Gazte Kontseilua da Nafarroako Foru Erkidegoaren lurralde 
eremuko gazte erakundeak eta gazteria ordezkatzen dituen organo gorena, 
eta horrez gainera, dagozkion Administrazioekin bitartekotza nagusiena 
egiteaz arduratzen dena. 
 

Erregulazioa 
 

 

1978ko Espainiako Konstituzioa - 48. Artikulua: Botere publikoek 

sustatuko dituzte baldintzak, gazteriak garatu dezan politika, gizarte, 

ekonomia eta kultura arloen garapenean partaidetza askea eta 

eraginkorra. 



 

 

Gazteriaren apirilaren 1eko 11/2011 Foru Legea - 35. Artikulua: 

jatorriaren eta helburuen atalean laburbildua.  

Apirilaren 18ko 110/1986 Foru Dekretua – Nafarroako Gazte Kontseiluak 

sortutako Dekretua. 

Abenduaren 27ko 300/1988 Foru Dekretua – jatorrizkoa aldarazten duen 

Dekretua. 

Barne Araudia - CJN-NGK erakundearen barne funtzionamendua ezartzeko 

barne idazketarako Araudia. 

Batzordeen Araudia - CJN-NGK erakundeko Batzordeen funtzionamendua 

ezartzeko barne idazketarako Araudia. 

 

Funtzioak 
(Gazteriaren 11/2011 Foru Legea) 

 

 

Nafarroako Gazte Kontseiluaren funtzioak dira: 

 

a) Gazte elkartegintza sustatzea, aukeren berdintasunarekin, bere 

garapena bultzatuz eta beharrezko edota eskaeren araberako babesa, 

laguntza eta aholkua emanez. 

 

b) Nafarroako Foru Erkidegoko Gazteriarentzako Kontseilu lokalen edo 

eskualdekoen sorrera bultzatzea eta sustatzea. 

 

c) Pertsona gazteen partaidetzaren berdintasuna bermatzera zuzendutako 

jarduerak sustatzea, eragingo dituzten erabakiak eta neurriak hartzeko 

orduan. 



 

 

 

d) Administrazioak gazteriarekin lotutako auziak aztertzeko ezartzen 

dituen kontsulta organoetan parte hartzea, hala nola interesgarritzat 

jotzen dituen bestelakoak proposatzea. 

 

e) Administrazioaren eta pertsona gazteen arteko solaskide jarduera 

betetzea. 

 

f) Nafarroako Gobernuarekin kolaboratzea gazte politikaren elaborazioan, 

biztanleria gaztearen arazoekin lotutako kanpainak eta jarduerak sustatuz. 

 

g) Esklusiboki gazteria informatzea eragiten duten foru legeko 

aurreproiektuen eta foru dekretuko proiektuen inguruan. 

 

h) Gazteriarekin lotutako auzien inguruko txostenak edo ikasketak 

elaboratzea, ekimen propioari edota Administrazioaren eskaerari jarraiki. 

Xede horretarako, Nafarroako Gazte Kontseiluak Administrazioari 

beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia eskatu ahal izango dio. 

 

i) Gazteriarekin lotutako arloetan, eskualdeko lankidetza hala nola 

lankidetza nazionala eta internazionala sustatzea. 

 

j) Nafarroako Gazte Kontseiluko kideak ordezkatzea gobernuko eta 

gobernuz kanpoko organoetan eta foroetan, bereziki gazteengana 

zuzenduta dauden haietan. 

 



 

 

k) Biztanleria gaztearen bizi kalitatea eta aisialdiaren garapen osasuntsua 

hobetzeko ekarpena egitea,  kultura, informazioa, prestakuntza eta 

partaidetza jorratzeko jarduerak antolatuz, bereziki biztanleria gazte 

osoaren ezaugarriak kontuan hartuta planifikatuko direnak. 

 

l) Gazteriarentzat eskuragarri jarritako Foru Erkidegoaren baliabideak eta 

ondarea eraginkortasunez gestionatzeko neurriak proposatzea eta horiek 

aurrera eramateko hala nola betetzeko irizpideak elaboratzea. 

 

m) Gazteriari dagokion eskumeneko Nafarroako Foru Erkidegoko 

Administrazio Departamentuak esleitutako edo ordezkatutako bestelako 

funtzio guztiak. 

 

FUNTZIONAMENDUA 
 

Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren Kontseilua 

erakundeak bere jarduera bi multzotan bereizten du. Alde batetik, barne 

funtzionamendua dago, neurri batean Kontseiluaren araudiarekin 

baldintzatua, erabakiak hartzeko, dokumentuak ontzat emateko eta 

idazteko, etab. jarraitu beharreko prozesuetan urratsak ezartzen dituena. 

Egunerokotasunarekin lotutako erabakiak hartzeko orduan erakunde kide 

guztientzat deialdia egitea (Batzar Nagusia ospatzeko) irreala denez, 

ezinbestekoa gertatzen da Batzorde Iraunkorraren (BI) irudia ezartzea, 

zein Talde Teknikoarekin (TT) koordinatzeaz arduratuko den 

(Koordinatzailearen irudia eta aldizkako bilerak direla medio). BI-ren eta 

TT-ren arteko ezberdintasun nagusienak dira, azken hau eremu 



 

 

zehatzetako titulazioekin eta esperientziarekin hornitutako pertsonekin 

osatuta dagoela, Batzordean eta BI-ean markatutako ildoak eta jarduerak 

betearazteko kontratatutako langile-taldea izanik. BI, bere aldetik, jarduera 

hori borondatez betetzen duten eta aginpideen arloan Batzordearekin 

kontsultatu gabe Kontseiluaren egunerokotasunean erabakiak hartzeko 

ahalmena duten elkarte kidetako ordezkariekin osatuta dago. 

Esan dezakegu, laburki, organismo ezberdinen arteko epeak eta 

koordinazioak ondorengo moduan funtzionatzen dutela, baina gogoratu ez 

dela egonkorra eta aldatu egin ahal dela CJN-NGK erakundearen une 

bakoitzeko egoera zehatza kontuan hartuta, beraz, egoera horretan erabaki 

eraginkorrena eta egokiena hartzea lehenetsiko da: 

- Ohiko Batzar Nagusia  urtean behin ospatzen da eta bertan 

erabakitzen dira Kontseiluak hurrengo urtean jarraitu beharko 

dituen jarduera ildo nagusiak. Gainera, urte horretako aurrekontua, 

balantze ekonomikoa eta gestio txostena (memoria) ontzat ematen 

dira. 

- Ezohiko Batzar Nagusia  urtean zehar Kontseilurako erabaki 

sakonak eskatzen dituzten zirkunstantziak sortzen badira, gainera 

BI-ren irizpidea gainditzen dutenak, bere garrantziagatik eta balizko 

ondorioengatik, Ezohiko Batzar Nagusi baterako deialdia egiteko 

aukera dago, azken batean Ohiko Batzar batek bezala funtzionatuko 

duena, haren berezitasuna izanik deialdia eragin duen arazoa 

jorratzeko antolatua izatea. 

- Batzorde Iraunkorra  hilean behin antolatzen da eta 

Kontseiluaren erabakiak zein egunerokotasuna hartzen ditu barne. 

TT-ren eskaerak jasotzen ditu eta hari zereginak eskuordetzen 

dizkio. Bertako kide bakoitza Batzordean markatutako eremu 



 

 

ezberdinez arduratzen da (berdintasuna, osasuna, gazte eremuak, 

elkartegintza, sozio-ekonomia…) eta koordinazio hertsiagoa 

mantentzen du eremu hori jorratzen duen TT-ko pertsonarekin. Era 

berean, BI-ri etengabeko eskubidea dagokio CJN-NGK erakundearen 

egunerokotasunean derrigorrezkoak izaten diren erabakiak hartzeko 

orduan. Eskuragarritasun hori ezinbestekoa izango da talde 

teknikoak bere jarduera askatasunez garatzea ahalbidetzeko. 

- Koordinatzailea  BI-ren eta TT-ren artean bitartekotza betetzen 

duen pertsona da, bientzat komunak diren bilera deialdiak egiten 

ditu eta TT-ren koordinatzailea da. Funtzio horiez haratago, 

Kontseiluaren ordezkaritza betetzeko  ordu liberatuak ditu; 

orainaldian Kontseiluko Presidentea da funtzio hori bere gain 

hartzen ari dena. 

- Talde Teknikoa  gaur egun bi gizonezko teknikarirekin, 

emakumezko teknikari batekin eta koordinatzailearekin osatuta 

dago; horietako bakoitza bere esparruan jarduten da (administrazioa, 

sozio-ekonomia, elkartegintza eta koordinazioa) eta astean behin 

biltzen da garatutako jardueraren bateratze-lana egiteko hala nola 

bere dinamika propioak sorrarazten dituen eta/edo BI-tik 

proposatzen diren funtzioak planifikatzeko eta banatzeko. Bestalde, 

zalantzak eta zereginak helarazten dizkio BI-ri (esaterako 

dokumentuak ontzat ematea, Prentsa Oharrak, jardueretako laguntza, 

bilerak, etab.). 

Jadanik aipatu dugun bezala, barne bileren aldizkakotasuna (urtean 

behingo Batzordearekin kontatu gabe, Legearen araberakoa denez) ez da 

egonkorra izaten eta aldatu egin ahal da une bakoitzaren baldintzak eta 

beharrak kontuan hartuta. Dena den, horretaz haratago, Kontseiluko 



 

 

jarduerak gainditzen dituen metodologia eratzen dute partaidetzak eta 

sareko jarduerak. 

Premisa horien eraginpean, biztanleria gaztearen eta gazte elkarteen 

autonomia ahalduntzeko eta babesteko ahalegina egiten dugu. Bai arreta 

pertsonalizatuetan, enplegua, emantzipazioa, mugikortasun internazionala, 

boluntariotza etab. bezalako esparruen inguruan eta bai esperientziak eta 

ezagutzak partekatzeko topaketa eta partaidetza guneen sorreran. Horrela, 

gazteria eta hau ordezkatzen duten elkarteak dira horien beharrak eta 

interesak planteatzen dituztenak eta horien ekintzen eta proiektuen 

definizioan parte hartzen dutenak. Horretarako, partaidetzan eta sareko 

jardueran oinarritzen gara. 

Hausnartutako partaidetza, kalitatezkoa eta ibilbide luzekoa, izan ere, 

esperientzia pertsonalak eta prozesu parte hartzaileek berezko ikaskuntza 

dakartzatelako eta orainaldian euren egoera ulertzeko hala nola egokitzat 

jotzen dituzten irtenbideak edo aukerak bilatzeko eta abian jartzeko 

pertsona gazteen iritziak eta autonomia babesten ditugulako. Horrela, gure 

ahalegina da partaidetza hau lehenengo “eskailera-mailez”  haratago joatea 

eta halaber erabakiak hartzeko esparruetara heltzea eta, nola ez, jarraian 

ekintza edo proiektua abian jartzea, bai pertsonala eta bai kolektiboa. 

Eta sareko jarduera, gure ustean elkarteen eguneroko jardueratik eta bere 

urtetako esperientziatik ikaskuntza ugari eskuratu ahal ditugulako eta, 

gure burua ezagututa, egia estaltzeko jarrerak saihestuz, modu 

koordinatuan eremu ugariagotara heldu ahal garelako, batzuen eta besteon 

baliabideak eraginkorragoak bihurtuz.  

 

 



 

 

2016 Helburuak 
 

 

2016an, ondorengo helburuak planteatu ditugu:  

 

- A. Gazte elkarteen artean sare jarduera bultzatzea. 

- B. Gazteen pentsamendu kritikoa eta eragina ahalduntzeko guneak 

sortzea.  

- C. Kontseiluaren jardueraren hein bat Iruñatik kanpo deszentralizatzea. 

- D. Berriro sozio-ekonomia arloa abian jartzea, bereziki azpimarratuz 

emantzipazioa eta gazteen prekarietatea.  

- E. Nafarroaz haratago pentsatzea, nazioarteko gaiak eta kolektibo 

migratzaileen babesa jorratzea.  

- F. Kontseilua ikasleen erakundetara eta unibertsitatetara hurbiltzea, 

proiektu bateratuak sortzeko.  

- G. Berdintasunaren eta osasunaren inguruko jardueraren jarraipena eta 

garapena bultzatzea.  

 

Egungo B.I. 
 

 

B.I. (Batzorde Iraunkorra) Kontseiluko zuzendaritza organoa da, CJN-NGK 

erakundeko Batzordetan modu demokratikoan hautatua. 2016ko 

abenduaren 31n horrela osatuta zegoen: 



 

 

 

• Presidentzia: Eduardo Alonso 

• Komunikaziorako Presidenteordetza: Román Syrbu 

• Gestiorako Presidenteordetza: Juan Gutiérrez 

• Idazkaritza: Kevin Lucero 

• Diruzaintza: Fernando Navarro 

• Batzordekidetza: Sara Gastón 

• Batzordekidetza: David González 

 
Egungo T.T. 

 

T.T. (Talde Teknikoa) Nafarroako Gazte Kontseiluaren eguneroko 

jardunerako kontratatutako pertsonekin osatuta dago. 2016an 

ondorengoek osatu dute: 

 

• Administrazioa (Urtarrila-Abendua) 

Erkuden Fernández 

 

• Elkartegintza (Urtarrila - Abendua) 

Ibai Aramburu 

 

• Sozio-ekonomia (Martxoa - Abendua) 

Santiago Rabadán 

 

• Komunikazioa (Abuztua- Urria) 



 

 

Edurne Gorritxo 



 

 

2016ko 

Balantzea 



 

 

  

BALANCE 31/12/2016    

    

INGRESOS / SARRERAK 

     

    

Dotación del Presupuesto General del Navarra / Nafarroako 
Aurrekontu Orokorraren Hornidura                          85.000,00     

Recursos propios / berezko baliabideak        1.597,26                      

TOTAL INGRESOS / SARRERAK OSOTARA 86.597,26  

    

GENERAL / OROKORRA    

GASTOS DE PERSONAL / PERTSONALAREN GASTUAK 
   
 71.505,09  

TOTAL ADMINISTRATIVA / OSOTARA ADMINISTRARIA                              23.143,55    

 ADMINISTRATIVA / ADMINISTRARIA                           15.772,93     

 ADMINISTRATIVA IRPF / PFEZ ADMINISTRARIA                               703,78     

 ADMINISTRATIVA S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA 
ADMINISTRARIA                             6.666,84     

TOTAL ASOCIACIONISMO / OSOTARA ELKARTEGINTZA                              23.354,77    

 ASOCIACIONISMO / ELKARTEGINTZA                           15.010,28     

 ASOCIACIONISMO IRPF / PFEZ ELKARTEGINTZA                               1.457,7     

 ASOCIACIONISMO S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA 
ELKARTEGINTZA                             6.886,72     

TOTAL COORDINACIÓN / OSOTARA KORDINAZIOA 12.362,61    

COORDINACIÓN / KORDINAZIOA                            8.406,10   

 COORDINACIÓN IRPF / PFEZ KORDINAZIOA                               363,72     

 COORDINACIÓN S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA 
KORDINAZIOA                            3.592,79     

TOTAL SOCIOECONOMÍA / OSOTARA SOZIOEKONOMIA                                12.436,16    

 SOCIOECONOMÍA / SOZIOEKONOMIA  8.581,18     

 SOCIOECONOMÍA IRPF / PFEZ SOZIOEKONOMIA                               187,33     

 SOCIOECONOMÍA S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA 
SOZIOEKONOMIA                             3.667,65     

Alberto Riol Móntón 208,00 

GASTOS DE OFICINA / BULEGOKO GASTUAK                                1.742,55    

SERVICIOS / ZERBITZUAK                                3.212,75    

asesoría / asesoria                              1.301,98     

teléfono / telefonoa                              1.307,93     

mutua / mutua                              499,99     

Bai Euskarari 102,85  

ACTIVIDADES / JARDUERAK                                9.928,87    

TOTAL GASTOS GENERAL / OROKOR GASTUAK 
OSOTARA                        86.597,26     



 

 

      

    
 

   

   

   

SUBVENCIONES CONCECIDAS AL CJN-NGK PARA EL AÑO 2016 

   

   

INGRESOS / SARRERAK 

    

   

Dotación del Presupuesto General del Navarra / Nafarroako Aurrekontu 
Orokorraren Hornidura 

              
85.000,00    

Dpto. de Salud para VIH / Osasun Departamentua Hiesarentzat 
                

3.507,00    

Dpto. de Salud para Drogodependencias / Osasun departamentua Drogentzako 
                

6.951,20    

Dpto. de Salud para promoción de la salud / Osasun depart. Osasunaren 
sustapenerako 

                   
401,00    

Direcc. Gneral. de Paz, Convivencia y Derechos Humanos / Bakeko, 
Bizikidetasuneko eta Giza Eskubideetako Zuzendaritza Nagusia 3.000,00 

TOTAL INGRESOS / SARRERAK OSOTARA 
             

98.859,20    

   

   

   
 

 

 

 



 

 

2016ko 

Jarduerak 



 

 

A. 

Gazte elkarteen arteko 

ikaskuntza eta sare 

jarduera bultzatzea.



 

 

Aisialdiko eta Tarte Libretako Unibertsitatea 
Ipuin modura azalduko dugu, zertan datzan gure 

proiektuak.  
 

Behin batean, elkarte pilo bat zeuden, beretzat garrantzitsuak ziren jarduerak 

kalitatearekin garatu ahal izateko eta euren beharrak erabat asetzea lortzeko 

prestakuntza bat erreklamatzen ari zirenak. Kontseilutik, gure belarriak bere 

proposamenetara hurbilduz joan ginen eta erantzun bat emateko asmoz, haiekin 

batera elkarteen erabilerarako prestakuntza gune bat sortu genuen, hau da, 

“Aisialdiko eta Tarte Libretako Unibertsitatea”. 

Unibertsitate honek, guztiek bezala, “irakasgai” ezberdinak eskaintzen ditu, edo 

bestela esanda, Nafarroako aisialdiko eta tarte libretako jarduerak garatzen 

dabiltzan elkarte guztiak osatzen dituzten monitoreak prestatzeko modu 

ezberdinak. Gainerako prestakuntzetatik bereizten duen ezaugarria da elkarteak 

izaten direla, Kontseiluarekin batera, erabakitzen dutenak jorratu nahi duten 

gaia eta hori jorratzeko modua. Adibidez: elkarte batek birziklapena jorratu nahi 

du eta badaki Tuteran elkarte bat dagoela horretan trebea dena. Unibertsitatetik 

erakunde hori ezagutzera joateko monitoreen bisita bat antolatu liteke, haren 

funtzionamendua arretaz barneratzeko helburuarekin. Adibide soil bat da, 

eskaintzen dituen aukeren ideia bat egiteko baliagarria izango zaizuelakoan. 

Bisita horiez haratago, halaber trukeak egin ahal izango genituzke (segidan 

Tuterakoa hona etortzea); tailerrak (betidanik garatu izan ditugunak, nolabait 

esateko); elkarbizitzak (interesatutako 5 elkarte asteburu bat elkarrekin 

pasatzera joatea eta esperientzia horretatik ikastea)… aukerak proposatu eta 

aurrera eraman ahal ditugun adina izan daitezke (ez ahaztu Kontseiluak 

laguntza ematen duela ideiak aurrera eramateko, eta elkarteak ere 

kolaboratzeko konpromisoa hartzeko prest daudela).  

Azken adibide modura eta amaitzeko,  Jokoen Laborategiaz hitz egin nahi 

genuke: kontua da elkarteok bateratze-lana egitea, gure jarduera ezberdinak 

garatzeko modua partekatzeko; sortu genuen azkenekoan egiaztatu genuen 

erakunde bakoitzean aurkezpen jokoak egiten ditugula (Hari Eroaleekin eta 

aurkezpen dinamikekin batera), eta orainaldian praktikan jar ditzakegun mordo 

bat ikasita joan ginen etxera. Ahal dugun modu egokienen ikasten ditugu; eta, 



 

 

horrez gainera, Laborategiaren diseinua, hura antolatzeko bildu ziren elkarte 

ezberdinen eskutik sortu zen. Unibertsitateak eskaintzen duena da, azken 

batean, elkarteok gure prestakuntza gestionatzeko aukera bat, eta bidez batez, 

arlo berdinak jorratzen ari diren beste erakunde batzuk ezagutzekoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AISIALDIKO ETA 

TARTE LIBRETAKO 

UNIBERTSITATEA 

LIBRE 

Elkarbizitzak egitea, beste 

elkarteak ezagutzeko eta 

bestelako jarduerak garatzeko 

aprobetxatuz (adibidez tailerrak 

edo proiektu komunak). 

TAILERRAK 

Beste erakunde batzuekin 

ideiak trukatuz ikastea eta 

kale ekintzak diseinatzea, 

gai ezberdinak edota 

elkarteak ezagutzera 

emateko. Eta hori, gainera, 

beste elkarte batzuetako 

boluntarioekin batera gai 

zehatzen baten inguruko 

tailer “klasikoekin” osatzea. 

 

PRESTAKUNTZA 

Ohiko prestakuntzak 

(betikoak, gairen baten 

inguruan irakasten digun 

“aditu” batekin). Elkarte 

gehiagotara hedatzeko aukera 

aipatu dugu, harrera propioan 

soilik egin beharrean. 

Sare sozialetakoak 

Lehen sorospenak 

Boluntariotza Europarra 

 

AHOLKULARI

TZAK  

Sexualitatea 

Drogamendekotasuna

otasunakdependencias 
Hezkuntza 

Finantzaketa 

Aholkularitzaren ideia da elkarte bateko 

monitore-taldeari laguntzea drogen eta 

sexualitatearen inguruko jarduera propioak 

diseinatzen, eurak izan daitezen 

erreferentzia gai horiengatik hurbiltzen 

zaizkien gazteentzat. Hezkuntzakoa, behar 

bereziak dituzten gazteekin lotutako egoera 

konplexuetan irtenbideak aurkitzeko 

ahaleginera bideratuta dago. 

PROIEKTU 

KOMUNAK 

Gune bat sortzea, zeinetan elkarte ezberdinek, 

hurbiltasunagatik (adibidez, auzo berdinetan lan 

egitean) edo gaiagatik (adibidez, biak 

haurtzaroaren inguruan) bateratu ahal izan 

ditzaten euren proiektuak eta komunen bat 

diseinatu. 

JOKOEN 

LABORATEGIA 

ETA DINAMIKAK 

DINAMICAS 

Elkarte ezberdinekin elkartzea, joko berriak edo jadanik ezagutzen ditugun haiekiko ezberdinak 

sortzeko. Halaber “esparru sinbolikoak” partekatu, trukatu edo, are gehiago, jarduera komun 

berriak sortu ahal izango lirateke. Kontua izango litzateke jadanik ezagutzen ditugun  jarduera eta 

joko guztien etekin handiena lortzea eta horiek zentralizatzea (adibidez, Foroan),  jarraian 

edozein elkarteri kontsultatzeko eta bere jardueretan aplikatzeko aukera emateko. 



 

 

Proiektuen aurkezpena erraztuz  
Gazte elkartetako diru-laguntzen deialdiak errazago 

ulertzeko gidaliburu baten diseinua 
 

Iruñako Udalarekin kolaboratzen dugu, Gazte Jardueren Deialdiak aurkezteko 

orduan elkarteek topatzen zituzten zailtasunik 

handienak zeintzuk diren baloratzeko.  

Kontseiluko erakunde kideekin kontsultatu 

ondoren, teknikari arduradunari helarazi 

genizkion jasotako eskaerak eta beharrak.  

Horiekin gidaliburu bat sortzea erabaki 

genuen, hizkuntza hau erabiltzeko 

ohiturarik ez duten pertsonentzat ulertzeko 

zailak gertatzen diren legediaren atal haien 

azalpena eta itzulpena emateko. 

Halaber bilera bat ospatu zen, aurten 

aurkezteko asmotan zebiltzan elkarteekin, 

gidaliburuaren berri emateko, balizko 

zalantzak in situ argitzeko eta Gazte Etxearen elkartegintza aholkularitza 

ezagutzera emateko, zalantzak argitzeko 

bertara etortzeko aukerarekin batera. 

Esperientzia positiboa izan zen, elkarteen 

ebaluaketaren arabera erabilgarria, beraz, 

ildo honetan lanean jarraitzeko 

planteamendua egin genuen. 

Oinarrituta, batez ere, gazteriaren egoeran, 

Errenta bermatuaren erreformari 

dagokionez.



 

 

Kanpalekuetako arazoak 
Aurten gazte erakundeak kanpalekuen baimenekin 

lotutako arazo ezberdinekin topatu dira.  
 

Aurten konturatu ginen, aspaldidanik Gazteriaren Institututik (INJ) kanpaleku 

proiektuak baimentzen ari zirela, Ebroko Zentral Hidrografikoari (CHE) ematea 

dagokion ziurtagiria eskuratu ez izan arren. 

Arazoa sortu zen uda baino pixka bat lehenago guztia azaleratu zenean eta, 

ondorioz, elkarteak euren kanpalekuak abian jartzeko zorian zeuden unean, 

alegia horiek atzera botatzeko ia maniobra marjinarik gabe (jadanik 

inskribatutako neska-mutilak, jadanik ordainketa egindako familiak, etab. 

kontuan hartuta) aurkitzen zirenean. 

Eragozpen handiena da, Nafarroan toki oso gutxi daudela CHE-ren baldintza 

guztiak betetzen dituztenak, beraz, aukera gutxi daudela eskuragarri. 

Kontseilu bezala bilera bat proposatu genuen eragindako elkarteen eta INJ-ren 

artean, larrialdiko irtenbideren bat bilatzeko, aurtengo kanpalekuekin aurrera 

jarraitu ahal izateko asmoz. Eta horrez gainera, bileren ibilbidea hedatuz, 

kanpalekuen egonkortasuna bermatzeko irtenbide fidagarri bat aurkitzen 

ahalegintzeko. 

Bestalde, CJE-NGK erakundeak maila internazionalean kanpalekuen arloa 

jorratzeko sortutako Lan-Taldean sartu gara, izan ere, beste erkidegoetan 

jadanik topatu izan dira horrelako zailtasunekin eta gure ustean indarrak batzea 

interesgarria izan liteke.  

Zain gaude INJ eta CHE biltzeko, Udalerrien eta Kontseiluen Federazioko 

ordezkariarekin batera eta, horren arabera, bilera berri baten deialdia 

antolatzeko. 



 

 

Neguko prestakuntzak 
Urtea behar bezala amaitzeko gazte elkarteen 

eskaeretan oinarritutako prestakuntzak.  
 

Urtea hiru prestakuntzekin amaitu dugu, elkarteetatik adierazitako eskaeretan 

oinarrituz. 

Begirada Ezberdin bat Drogen Munduari: jardueretan gai hau jorratzeko 

trebetasunak eta baliabideak. Gain honen inguruko prestakuntza eskatu izan 

arren, inskribatuen kopurua urriegia izateagatik, bertan behera geratu zen. 

5.0 Elkarteak, Sare Sozialetan Ontziratzen: elkarteak gestionatzeko eta sare 

sozialen bidez ezagutzera emateko baliabideak.  

5.0 Elkarteak, prestakuntza aukerak: sare sozialak jorratzeko eta pertsona 

partaideak ludoteketako jardueretan sare sozialen erabilera egokia egiteko 

prestatzea. Tailer hauek biek jakin-min handia piztu zuten, izan ere, elkarteen 

esanetan errealitate “birtual” honek gainditu egin ditu eta konturatzen dira horri 

aurre egiteko baliabide zehatzik ez dutela. 

Sexualitatea eta 

Afektibitatea, Hezigarriak?: 

sexualitatea jorratzeko eta 

hezteko modu ezberdinak, 

gure jarduera propioen 

bidez edota aisialdiko eta 

tarte libretako 

esparruetako metodologia 

propioaren bidez. 

Tailerrak elkartetatik 

eginiko eskaeretan 

oinarritu izan arren, 

baloratu genuen 

bertaratuen kopurua 

eskasa izan zela, beraz, arrazoiak aztertuko ditugu eta hurrengo deialdietarako 

beharrezko aldaketak ezarriko ditugu.



 

 

Prestakuntza zehatza eta aholkularitzak 
Elkarte ezberdinek Aisialdiko eta Tarte Libretako 
Unibertsitatearen zerbitzuak aprobetxatu zituzten 
barne mailan prestakuntza bereziagoa eskuratzeko 

 

Lantxotegi: aholkularitza, bere udako ludotekan berdintasunaren eta tratu 

egokien inguruko jarduerak martxan jartzearen inguruan. Ideia da monitoreak 

izatea bertako neska-mutilen arlo honetako 

erreferentzia. 

Gainera, substantzien kontsumoaren 

inguruko tailer bat eskaintzen dugu. 

CTL Xavier: bereziki kontsumoen 

prebentzioan interesatuta, bertako monitore 

talderako prestakuntza bat eskatu zitzaigun. 

Hegoak-ekin harremanetan jarri ginen, eta 

bera arduratu zen prestakuntzaz. 

Lehenengo saioa jadanik garatu izan arren, 

bigarrena urtarrilaren erdialderako 

programatuta dago. 

Batukada: Burlatako elkarte honek Kultura 

Arloko laguntza deialdietara bertaratu nahi 

izan zuen finantzatu ahal izateko, hein 

batean, urtero antolatzen duten batukaden 

topaketa, horien hedapena pixkanaka handituz joan denez.  

Aurkezteko moduaren inguruan aholkua eta zalantzak argitzeko laguntza eman 

genien. 



 

 

Elkartegintzako tailerra 
Tailerra Berriozarreko Gaztegunean monitore 

laguntzaileen eta monitoreen ikastaroa egiten ari den 
Gazte Taldearekin 

 

Berriozarreko Gazteguneko talde teknikoak prestatzen du, ikasturte osoan zehar, pertsona 

gazteen talde bat arlo ezberdinetako monitoreak izateko.  

Titulazio ofizialik gabeko ikastaro bat da, balio duena, alde batetik, gizarte trebetasunekin 

lotutako gaitasunak eta hezkuntza formalean jorratu izaten ez diren bestelako eduki batzuk 

barneratzeko. 

Gai ezberdinen artean, CJN-NGK erakundeari boluntariotzaren eta elkartegintzaren jarduerekin 

lotutako eskaera egin ziguten, boluntariotzak berarekin dakartzan onuren eta oztopoen 

inguruko gogoetan sakontzeko eta horretaz haratago, elkarte bat eratzeko orduan jarraitu 

beharreko urratsak ezagutzeko. 

Saioaren iraupena 4 ordukoa izan zen.



 

 

B. Gazteen 

pentsamendu kritikoa 

eta eragina 

ahalduntzeko guneak 

sortzea.



 

 

Kontseilua bisitak egitera doa 
Gazte elkarteetako pertsona gazteen ikuspegia eta 

beharrak zuzenean ezagutzeko asmoz, haiek bisitatzera 
joan gara. 

 

Aurten elkarte ezberdinetako zuzeneko bisitekin jarraitzen ahalegindu gara. 

Biltzea lortu dugu ondorengoekin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisita kopurua hedatu egin dugu; elkarte kideekin eta kide ez direnekin bildu 

gara. 

Erakunde gehiagotara heltzea atsegin izango genuke, baina beste proiektu 

batzuen zamak eta elkarteekin komunikatzeko izandako zailtasunek (horrek 

jarduera honetara erabat dedikatzea inplikatzen du) eragina izan dute jarduera 

hau iaz bezainbat lehenetsi ez izateko. 

 



 

 

Erredakzio Gaztea 
Erredakzioa sortzearen helburua da jende gazteak 

ezagutzera eman nahi dituen egungo ekintzak hautatzea 
eta jarduera hori bere modura betetzea. 

 

Irailean jendarteratu genuen ekimena, komunikabide ezberdinen bidez. Gure 

asmoa: kazetaritzan eta idazketan interesatutako pertsona gazteek CJN-NGK 

erakundearekin kolaboratzea, euren artikuluak, ikerketak, etab. argitaratzeko 

aukera izanik. 

Urriaren amaieran ospatu zen lehenengo bilera, zeinetara 3 pertsona 

bertaratuko ginen. Geroago laugarren bat atxikiko zen. 

Oraindaino 3 artikulu ezberdin idatzi dira: bat errebalidaren eta bere ondorioen 

inguruan, beste bat UNAV-eko beken inguruan eta hirugarrena gazteen 

ludopatiaren inguruan. 

Gune bat hitzartuta daukagu Unibertsitateko 

Egunkariaren online bertsioan gure dokumentuak 

argitaratzeko (gainera edizio inprimatuan ere egin 

ahal izateko aukerarekin); bestalde, erabilgarri 

dauzkagu gure web orrialde propioa eta SSZZ-ak, 

ohiko idatzizko prentsan argitaratzeko ahalegina 

ahaztu gabe. 

Horrela, jorratu nahi dituzten gaiak, horiek idazteko 

eta ezagutzera emateko modua hautatzeko 

autonomiarekin funtzionatzen duten kazetari talde 

baten sorrera bultzatu dugu.  

Ekimen berri honi erantsi behar dizkiogu talde 

teknikotik aurten jorratu diren gai ezberdinen 

inguruan idatzitako artikuluak, bereziki, gazteria Errenta Bermatuaren 

erreformarekin jasaten ari den egoera kontuan hartuta.



 

 

Sare Sozialak 
Gure presentzia hedatu egin dugu Facebook-en eta 
Twitter-en, eta gure asmoa da plataforma berrietan 

azaltzera heltzea.  
 

Ohiko gure presentzia mantendu dugu Saretan, gazteriarentzat ekimen 

interesgarriak ezagutzera emanez (propioak zein besterenak) eta lehenengo 

aldiz Kontseiluaren bistaratzea hedatzeko eta gazteriaren eskubideak 

erreibindikatzeko kanpainak jaurti ditugu. 

Facebook-eko jarraitzaileak: 1790. 

Twitter-eko jarraitzaileak: 1683. 

#JovenBerriro: Gazteriaren Eguna (abuztuak 12) ospatzeko asmoz, Nafarroako 

pertsona ospetsuak mobilizatu genituen gurekin parte hartzera etortzeko, euren 

gaztaroko argazki bat eta gazteriari buruzko gogoeta bat guri helarazteko 

eskatuz.  

Gure asmoa: gizartearen gazteriari buruzko ikuspegia ezagutzera ematea eta 

positibatzea. 



 

 

Oso arrakastatsua izan zen eta bertan 8 pertsona izan ziren partaide, besteak 

beste: Joseba Asirón (Iruñako Alkatea), Ainhoa Aznarez (Nafarroako 

Parlamentuko Presidentea), Abel Azcona (artista), Mertxe Leránoz 

(Berdintasunaren Institutuko Zuzendaria), Laura Ezcurra (Atleta Paralinpikoa) 

etab. 

#CurrosDeMierda: #CurrosDeMierda kanpainaren helburuak ondorengoak izan 

ziren: gazteriari ahotsa ematea, gazteriaren laneko errealitatearen aurrean 

sentsibilizatzea, hura bistaratzea eta salatzea, laneko eskubideen banakako eta 

taldeko defentsa baliabideak aurkeztea (laneko eskubideen inguruko 

gidaliburuak, aholku eta laguntza juridikorako baliabideak, mugimendu sozialak 

eta sindikalak). 

Kanpaina osatu genuen material ikusgarriekin eta berritzaileekin, jende 

gaztearen arreta erakartzeko, esaterako humore tonuarekin eta ironiarekin 

emandako berri faltsuak (hemen behean ikus dezakegun bezala) eta irudi 

ezberdinak. 

Bestalde, kanpainaren dinamika bi noranzkotan garatzeko eta kanpainari 

adibide errealak jartzeko, gazteek euren lan baldintzen ezaugarriak guri 

jakinarazteko moduak jorratu genituen. 

 

 

 

 

 



 

 

Komunikabideak 
Iazko esperientziari jarraipena emateko, sortutako 

eremuetan aurrera egin dugu 
 

Gehienez 30: Diario de Navarra egunkariko sekzio bat da zeinetan Nafarroa 

osoko gazte elkarteak (batez ere Iruñakoak eta Arrokoak) ezagutzera emango 

diren. Sekzio honekin gazte elkarteen zeregina agerian jartzen dugu eta euren 

adierazpenerako eremu bat eskaintzen diegu (eta horrez gainera, gutxitan 

jasotzen duten esker ona). 

Iaz, astean behingo aldizkakotasuna izan zuen; aurten, elkartetako asko jadanik 

iaz partaide izan zirenez, hamabost egunetik behin ospatzen da.  

Cadena Ser: Iaz jorratzen hasi ginen beste eremu bat da eta, harrera ona izan 

zuenez, ikasturte honetan jarraipena emango zaio baina, arestian hilean 

behingoa izan bazen, orainaldian saioa 

hamabostean behin egiten ahaleginduko gara. 

Helburu nagusiena da gai ezberdinen 

inguruan gazteriak dituen iritziak ezagutzera 

ematea eta horrela gizarteak bere buruarekiko 

duen irudia (sarritan modu negatiboan 

estereotipatua) hobetzea.  

Jorratu beharreko gaia hautatzen dugu eta 

gutxi gorabehera gaia ezagutzen duten 

gazteak proposatzen ditugu programan parte 

hartzeko. Erredakzio gaztearekin gure nahia 

da programak sendotzea, horien hamabost 

egunean behingo aldizkakotasunak dakarren 

zama hobeto banatzeko aukera kontuan 

hartuta. 

Guztira 8 programa egin ditugu: CJN-NGK 

erakundearen 30. urteurrena, emantzipazioa, gazteen migrazioa, berdintasuna, 

politika eta gazteria, Scout taldeen egoera apezpikutzarekin izandako bere 

gatazkaren ondoren eta, horietako azkena, gaztaroko Sarien ingurukoa. 



 

 

Web Berritua 
Gure web orrialdea modernoagoa eta sinpleagoa 

bihurtu dugu, bere praktikotasuna bilatuz. 
 

Bertan Nafarroan eskuragarri dauden gazte elkarteen katalogo bat aurki daiteke.  

Pixkanaka gazteriarentzat erabilgarriak izan daitezkeen material berriekin 

hornitzen ari gara eta, horrez gainera, Kontseiluaren gardentasunaren ataria 

izatera dator (bertan deskargatu ahal dira aktak, Kontseiluko barne araudiak, 

legeria, memoriak, etab.). 

Foroa: Elkarteek eskatu zuten, ospatu 

genuen topaketetako batean, eremu 

birtual bat erabilgarri jartzea 

komunikatu ahal izateko eta horrela 

kolaboratzeko modu berriak sortzeko. 

Oraindik ez dugu martxan jarri baina 

gure nahia da eremu horrek sareko 

jarduera eta elkarteen arteko 

kolaborazioa erraztea. 

Gainera, gazteriaren emantzipazio 

prozesuak errazteko funtzioa duten 

prestakuntzaren, enpleguaren, 

etxebizitzaren eta mugikortasunaren 

inguruko sekzio bat erantsi dugu. 

Aldizka eguneratutako berriak eta 

nobedadeak, horien iraungipena 

saihestuz eta bere izaera dinamikoa 

mantenduz.



 

 

C. Kontseiluko 

jardueraren hein bat 

Iruñatik kanpo 

deszentralizatzea. 

 
 
 
 
 



 

 

Eremuen araberako jarduera 
Garatuko ditugun jardueretan Iruñaren 

deszentralizazioa jorratzen ahalegindu gara 
 

Lodosa: prozesu parte hartzailea iaz jarri zen abian, udalerriko gazteria antolatu zedin, 

gazteriarentzat lokal bat erabilgarri jartzera eta antolatzera heltzeko. 

Prozesua geratu egin zela dirudi, urtearen bigarren atalean berriro abian jarri zen arte. 

Harremanetan mantendu gara aholkularitza eta gu eremuko gazteriaren teknikariarekin eta, 

urtarrilean, aurreikusita daukaten bileretako bat dinamizatzera hurbilduko gara. 

Tutera: aldizkako harreman erraza mantentzen dugu Tuterako gazteriaren teknikariarekin. 

Zehazki, udalerriko Gazteriaren Mahaira bertaratu ginen zeinetan Kontseiluaren zerbitzuak eta 

proiektuak ezagutzera emango genituen eta ekimen berriak garatu genituen. Oraingoz 

elkarteen prestakuntzan oinarrituta daudenak, baina halaber udalerri ezberdinetako elkarteen 

artean monitore taldeen trukeak egin ahal izateko asmoarekin. 

Tafalla: udalerri honetako Gazteriaren Etxearekin harremanetan jarri ginen, udalerri honetako 

elkartetara zuzendutako prestakuntzak aurrera ateratzen ahalegintzeko. Une honetan, 

prestakuntza horiek data batean zehazteko zain gaude.



 

 

D. Berriro sozio-

ekonomiaren eremua 

abian jartzea bereziki 

gazteriaren 

emantzipazioan eta 

prekarietatean 

oinarrituta.



 

 

Sozio-ekonomiaren eremua 
Aurten berriro abian jarri dugu Sozio-ekonomiaren 

eremua, horretarako teknikari berri bat lanaldi erdirako 
kontratatuz.  

 

Eremu berri honen funtzionamendua abian jarri da jarduera berreskuratzeko, 

bereziki emantzipazioa, enplegua eta etxebizitza arloetan, baina bertatik halaber 

gizarte eskubideak, gizarte inklusioa, mugikortasun internazionala, kontsumo 

arduratsua eta prestakuntza arloekin lotutako proposamenak eta jarduerak 

garatu dira. 

Hasieratik kontaktuen prozesu bati ekin zitzaion, bai beste Gazteriaren 

Kontseilu, teknikari eta Nafarroako Gazteriaren Etxe/Gazteleku batzuekin eta 

bai Nafarroan jardunean ari diren erakunde, gizarte mugimendu eta sindikatu 

ezberdinekin, bai gazteekin bereziki eta bai biztanleriarekin orokorrean, 

enplegua, etxebizitza, gizartea eta lanbide eskubideak, gizarte inklusioa, etab. 

bezalako eremuetan. Helburua, kontaktu pertsonala mantentzeaz eta eremu 

berri bat aurkezteaz gainera, 

erakunde bakoitzak garatutako 

lana ezagutzea eta horretarako 

bidea ematen duten eremuetan, 

ekintzetan, kanpainetan eta 

abarretan koordinazioa eta 

kolaborazioa planteatzea izango 

litzateke. 

Era berean, CJN-NGK erakundeko 

web berrian sekzio berezi bat 

garatu da prestakuntza, enplegua 

eta etxebizitza barne hartzen 

dituena, zeinetan enpleguarekin, etxebizitzarekin, gizarte eskubideekin, gizarte 

inklusioarekin, mugikortasun internazionalarekin, boluntariotzekin, 

prestakuntzarekin eta abarrekin lotutako baliabide ezberdinak aurkituko diren. 

Gai horietan interesatutako edozein pertsonari horietako bakoitzaren inguruan 

informatzea eta sakontzea ahalbidetzeko moduan egituratuta eta aurkeztuta 

dago.



 

 

Emantzipazioa 
Kontseilutik proposamen eta ekintza ezberdinak garatu 

ditugu, biztanleria gaztearen emantzipazioarekin 
lotutakoak, nagusiki enplegua, prestakuntza eta 

etxebizitza esparruetan oinarritzen direnak. 
 

Lehenik eta behin, II. Nafarroako Gazteriaren Planaren enplegua eta etxebizitza 

mahaietan, esparru horien inguruan zeuden informazioa eta baliabideak 

antolatzeko beharra planteatu zen, baita koordinatzeko eta Nafarroan bizi den 

gazteriaren multzora hurbiltzeko beharrak ere. 

Zentzu horretan, INDJ-ri proposatu zaio lan-munduratzearekin eta Gazte 

Bermearekin lotutako arreta guneekin koordinatzeko eta kolaboratzeko 

beharra. Era berean, kontaktu eta bilera ezberdinak gauzatu dira gazteriaren 

teknikariekin (Villava, Castejon) hala nola SNE-ko Gazte Bermearen 

orientatzaileekin bateratze-lana egiteko eta prestakuntzarekin, lan-

munduratzearekin eta Gazte Bermearekin lotutako jarduera protokoloak 

koordinatzeko. Gainera, joan den urritik INDJ-ren eskutik sortutako “Gazte 

Bermearen Nafarroako Mahaian” partaideak gara. 

Bestalde, CJN-NGK erakundearen egoitza aldaketatik, lan-munduratzea, laneko 

eskubideak, prestakuntza eta etxebizitza bezalako hala nola horietatik 

eratorritako arloen inguruko informazioa, aholkua eta zuzeneko arreta ematen 

ari gara. Era berean, kontaktuak garatzen ari dira eskola tailerrekin eta LH-ko 

ikastetxeekin, lan-merkatuekin, lan-munduratzearekin eta laneko eskubideekin 

(informazioa eta baliabideak) lotutako tailerrak planteatzeko. Oraindaino tailer 

eskola bat eta LH-ko ikastetxe bat azaldu dira interesatuta, 2017ko lehenengo 

hilabetetarako.  

Era berean, beste baliabide batzuk erabili ziren, esaterako SSZZ-ak eta CJN-NGK 

erakundeko web orrialdean prestakuntza, enplegua barne hartzen dituen 

sekzioa, prestakuntzarekin, enpleguarekin (lan-munduratzea eta laneko 

eskubideak) eta etxebizitzarekin lotutako baliabide hurbilak ezagutzera 

emateko, interesatutako 

edozein pertsonari informatzea 



 

 

eta horietako atal bakoitza sakontzea ahalbidetzeko asmoz.



 

 

Errenta Bermatuaren Legea 
CJN-NGK erakundetik Oinarrizko Errenta Defendatzeko 
Plataformarekin kolaboratu dugu, Errenta Bermatuaren 
Lege berriaren alternatibak baloratzeko, negoziatzeko, 

elaboratzeko eta proposatzeko orduan. 
Plataforma honetatik gure kolaborazioa eskatu zitzaigun, bertan parte hartzen 

duten beste gizarte mugimendu eta mugimendu sindikal batzuekin batera, 

legearen aurre-proiektuaren balorazioan eta hobekuntza proposamenen 

elaborazioan, betiere 18 eta 24 urte bitarteko pertsonentzat planteatutako 

baldintzetan oinarrituta. Horretarako, laneko bilera ezberdinetan parte hartu 

genuen, gutxi gorabehera hamabost egunetik behin, maiatza eta azaroa 

bitartean; balorazioak egin ziren, proposamen alternatiboak elaboratu ziren eta 

ekintzak garatzeko moduak erabaki ziren.   

Hemendik abiatuta, bilera batean parte hartu genuen Laualdeko talde 

parlamentariekin, hitzartutako balorazioa eta alternatibak azaltzeko. Gutunak 

eta iritzi artikuluak elaboratu eta argitaratu dira biztanleria sentsibilizatzeko eta 

lege berriaren indar-guneak eta ahulguneak ezagutzera emateko, hala nola 

haren hobekuntzak erreklamatzeko, Nafarroan bizi diren gazteen interesak 

defendatzeko asmoz. Errenta Bermatuaren lege berriaren inguruko mahai-

inguru baten antolamenduan parte hartu genuen, halaber gizarte mugimenduen, 

sindikatuen, alderdi politikoen eta oro har, hiritarren partaidetzarekin. Eta 

amaitzeko, In Voce Zuzenketa baten elaborazioan eta aurkezpenean parte hartu 

genuen, lege berriaren izapide parlamentarioa egiteko orduan. 

Prozesu osoaren balorazioa, alegia eginiko lanari 

dagokiona, ezarritako kontaktuak eta lortutako 

gizarte oihartzuna oso positiboak izan dira, 

nahiz eta azkenean Errenta Bermatu berrian 

onartu diren baldintzetan eragina izateko 

helburuak betetzea lortu ez izan. Horregatik, 

azkenean 18 eta 24 urte bitarteko pertsonek 

baldintza osagarri batzuk bete beharko dituzte 

gainerako biztanleriari dagokionez, horien 

eraginez euren Errenta Bermatuaren “izatezko” 

sarbidea ukatuta geratuz.



 

 

II. Gazteriaren Foru Plana 
Nafarroako Gobernuko II. Gazteriaren Foru Planaren 

elaborazio prozesuko gure partaidetza 
 

Lehenik eta behin, joan den apirilaren 18an eta 19an bi partaidetza prozesu 

garatu ziren UPNA-ren eta UNAV-en esparruetan, batetik unibertsitateko 

ikasleei II. Gazteriaren Plana ezagutzera emateko eta bestetik, nagusiki jarraian 

CJN-NGK erakundetik II. Gazteriaren Planari egingo zitzaizkion proposamenetan 

gazteriaren kezkak eta eskaerak islatzea 

ahalbidetuko ziguten ekarpenak 

jasotzeko.  

Hortik aurrera, bi partaidetza prozesu 

horietan jasotako eta aztertutako 

ekarpenak jasotzean eta aztertzean, CJN-

NGK erakundearen proposamenak 

elaboratzen hasi ginen, partaide izatera 

gonbidatu ziguten laneko mahai 

ezberdinetarako (enplegua, hezkuntza, 

emantzipazioa eta etxebizitza, gizarte 

inklusioa, berdintasuna, osasuna eta 

partaidetza). Zentzu honetan, azpimarratu 

behar dugu LAMIAS  elkarteak prozesuan 

etengabe kolaboratu zuela, ardurak bere 

gain hartuz bai berdintasunerako mahaian 

eta bai partaidetza prozesuen garapenean 

laguntzeko eta proposamenen elaborazioa 

egiteko orduan. 

Planaren diseinuan emandako azken urratsak “Eskualdetako Foroak” gaiaren 

lehenengo zirriborroaren aurkezpenean islatu dira, eta duela gutxi CJN-NGK 

erakundeak parte hartu du “Eskualdetako Foroak” atalean jasotako erantzunak 

aztertzera bideratutako azkeneko mahai sektorialetan, horiek behin-betiko 

zirriborroan barne hartzeko bideragarritasuna baloratzera helduz.



 

 

Enpleguaren Aretoa 
Ikaslearen eta Enpleguaren Aretoaren X. Edizioan CJN-

NGK erakundeak partaidetza gune propioarekin kontatu 
zuen.  

 

CJN-NGK erakundetik, joan den 

martxoaren 18an Baluarten ospatutako 

Ikaslearen eta Enpleguaren Aretoaren 

hamargarren edizioan parte hartu genuen. 

Organizazioak eskuragarri jarri zigun 

gunean, CJN-NGK erakundeak 

#Quenorecortentuvoz dinamika garatu 

zuen; partaidetzarako gune bat eskaini 

zuen, gazteek etorkizunari begira dituzten 

kezkak, jakin-minak eta ametsak 

adierazteko aukera izateko. Era berean, 

jarduera eremuen eta ekintza zehatzen 

inguruko proposamen ezberdinak eskuratu ziren, zuzenean edo zeharka 

gazteriari eragiten dioten gai haiekin guztiekin lotura dutenak.  

  



 

 

E. Berdintasunaren eta 

osasunaren aldeko 

jardueraren 

garapenarekin 

jarraitzea. 



 

 

Emakumeen hiria 
Iruñako historian emakumearen garrantzia bistaratzeko 

ibilbide gidatuaren II. Edizioa.  
 

IPES Elkartearekin kolaboratu dugu aurrera ateratzeko, beste behin ere, Iruñako 

Alde Zaharrean barrena eginiko bisitak. 

Bisita horiekin gure hiriko kaletan eta historian barrena ibiliko gara, betiere 

gure arreta gunea izanik emakumeak une historiko ezberdinetan betetako rolak 

eta zereginak hala nola haiek gaur egun ezagutzen dugun Iruñaren garapenean 

izandako eragina. 

Azaroaren 28ko Emakumearen 

Kontrako Indarkeria Ezabatzeko 

Nazioarteko Egunean oinarritutako 

jarduera ezagutzera eman dugu, 

emakumeak gizartean betetako 

zeregina agerian jartzeko ikuspegitik 

abiatuta. 

Hiru egun eman genituen, bakoitzerako 

15 plazarekin; guztiak osatu ziren. 

Jarduera honen harrera oso ona izan 

zen, eta horren adibidea da ikasturte 

honetan Pedagogiako ikasle batek 

bisita erabiliko duela gidaliburu 

didaktiko bat sortzeko (karrera 

amaierako proiektu bezala), Lehen 

Hezkuntzako Ikastetxetara zuzentzeko 

asmoz. 

Ideia da datorren ikasturtean Bigarren 

Hezkuntzarako beste gidaliburu bat 

sortzea. 



 

 

Condontent@s/Kondoitentuak 
Nafarroako udako jaietako sexu osasuntsuaren 

inguruko kanpaina 
 

Osasun Publikoaren Institutuko diru-

laguntzarekin eta Hiesaren Kontrako Hiritar 

Batzordearekin elkarlanean eginiko kanpaina. 

Nafarroako udalerri ugarietako jaien 

ospakizunak kontuan hartuta, preserbatiboak 

eta kartelak (jaien testuinguru batean 

erakargarria izateko bereziki diseinatua) 

banatu ziren udalerri guztietan eta, bereziki 

Gazte Etxeak izan ziren eskaera egin 

zigutenak, guztira 16 eremutan. 

Kartelaz eta preserbatiboez haratago, 

gazteriarengana zuzendutako tailerrak eskaini 

ziren, horien garapena Batzordearen ardura 

izanik. 

Halaber San Fermin jaietarako mobilizazio 

berezi bat antolatu zen, 60 taberna ingurutan 

preserbatiboen eta kartelen banaketa eginez. 

Era berean, aurtengo bigarren 

Unibertsitatetako Karpan banatutako 

preserbatiboak kartel batekin hornitu ziren. 

Horrela lortu genuen gune hau ere 

Kanpainaren barne hartzea.



 

 

Jardunaldietako partaidetza 
Kontseilu bezala esparru ezberdinetako partaide izan 

gara 2016an. Horietako batzuk: 
 

Miradas VIHvas: VIH-HIESA (Hiesaren Kontrako Hiritar Batzordea) ezagutzera 

emateko jardunaldien erakunde antolatzaileak, agente bezala partaide izateko 

eskatu zigun, gazteriaren ikuspegi zabala eta harekin osasunaren arloan lanean 

jarduteko modu ezberdinak kontuan hartuta. 

Osasun arloko planak eta programak sortzeko beharra azpimarratu genuen, 

askotan administraziotik (arriskua eta negatiboa alde batetik, gozamen eta 

positiboa bestetik) transmititzen dugun diskurtsoarekin bat etortzen ez diren 

eta gazteriak esparru ezberdinetan izaten dituen bizipen propiotatik abiatuta. 

Osasun Foroa: Era berean, Osasun Publikoaren Institututik, joan den irailaren 

22an “Gazteria eta Osasuna” Foroan parte hartzeko gonbitea luzatu zitzaigun; 

bertan jorratu ziren Osasun Sailera zuzendutako proposamenak, oro har, 

osasunaren inguruko prestakuntza eta zehazki, biztanleria gaztearen sexu-

afektuzko osasunaren ingurukoa hobetzera bideratutakoak. CJN-NGK 

erakundetik Foroan parte hartu genuen, bai biztanleria gaztea bezala dagokigun 

ikuspegia eta esperientziak partekatzeko eta bai gure jarduerak osasunaren 

arlotik aurkezteko, Foro hau zabaltzeko bidea emango zuen “Gogoeten Panela” 

atalean.   

Txantrea Gurasoen 

Koordinadoraren saioa, 

Txantreako aitak eta amak 

prestatzeaz arduratzen dena. 

Kontsumoen prebentziorako 

dagokion saioa ematea eskatu 

ziguten, gazteriarentzat erakunde 

erreferentea izateagatik. 



 

 

Gozamenez - Con Mucho Gusto 
Gozamenez - Con Mucho Gusto sexualitatearen eta 

gazteriaren Federazioarekin konpromisoa mantentzen 
dugu, sexualitatea modu etengabean jorratzeko asmoz. 

 

Gozamenez Koordinakundearekin parte hartzean, sexualitatea modu 

etengabean eta egonkorrean jorratzen dugu urte osoan zehar. 

Gozamenez Nafarroa osoan jarduten da lanean, eremu ezberdinetan pertsona 

erreferenteak bilatuz eta jarduerak proposatzeaz gainera horiek dinamizatu 

egiten dituzten pertsona gazteen taldeen sorrera sustatuz. 

Kontseilutik Burgeteko eremuan erreferentzia izan gara, bere jardueretan 

harekin kolaboratuz eta Koordinakundearekin estekaren funtzioa garatuz. 

Gainera, Sinvergüenzas-Lotsagabe antzezlana eskaintzen jarraitu dugu, DBH-ko 

3. eta 4. Ikasleentzat. Aurten, Iruñatik kanpora hedatu dugu (Gayarre 

Antzokiarekin adostutako gure hitzarmenari esker, bertan antzeztu dezakegu), 

hain zuzen Lizarrara eta Berara. 

Web orrialdeko atal berri bat 

azpimarratu nahi dugu 

(www.gozamenez.com) eta, 

horren baitan, “Sexoconsulta” 

sekzioa, zeinetan edozeinek 

sexualitatearen inguruan galderak 

egin ahal izango dituen, 

erantzunak epe laburrean 

jasotzeko aukerarekin. Gainera 

beste pertsona batzuek egindako 

galderak eta erantzunak ikus 

ditzakezue. 



 

 

F. Kontseilua ikasleen 

erakundetara eta 

unibertsitatetara 

hurbiltzea proiektu 

bateratuak sortzeko.  

  



 

 

UPNA-UNAV topaketak 
Unibertsitate bietako ikasleen ordezkaritzen arteko 

lotura sustatzeko eta bultzatzeko ahaleginaren ildotik 
jarraitzen dugu.  

 

Modu honetan, gure nahia da harremanetatik  jarduera komunak sortu ahal 

izatea, helburua bi unibertsitateak hurbiltze izanik. 

Helburu nagusia da UNAV-ko ikasleek UPNA-rantz eta alderantziz  zuzendutako 

estereotipo ugarirekin amaitzea. Ildo hori azpimarratu nahi dugu zeren gure 

ustean elkarren ezagutza eza eta distantzia izaten dira mota honetako 

diskurtsoak sortzeko bidea ematen dutenak. 

 

 

 

Bilerak ospatu genituen UNAV-eko Ikasleen Ordezkariarekin eta UPNA-ko 

(CEUPNA) Ikasleen Kontseiluarekin eta, hasiera ona izan arren, organismo 

bietako aldaketa ezberdinek nabarmenki zaildu dute harremanaren 

egonkortasuna mantentzea. 

Izan ere, bai CEUPNA-ko presidentea eta bai UNAV-eko Ordezkaria aldatu egin 

zituzten. Datorren urtean ekimen hau berreskuratzeko ahalegina egingo dugu.



 

 

Gizarte-Langintzako praktikak 
Kontseiluko proiektuetan laguntza eman duten UPNA-

ko Gizarte-Langintzako praktiketako bi ikasleren 
presentziarekin kontatu dugu. 

 

Eta, proiektu horiez haratago, euren interesetan oinarritutako proiektu 

pertsonalak abian jartzeko aukera izan zuten. 

Bateratze-lana ezartzeko saiakera egin zen “Levántate Contra el 

Bullying”/”Altxatu Bulling-aren Kontra” Elkartearekin, jarraian gazte 

elkarteentzat erabilgarriak izango liratekeen materialak eta baliabideak 

sortzeko. Azkenean, ezinezkoa izan zen horiek jarduera edo ekintza zehatz 

batean islatzea. 

Bestalde, kaleko jarduera bat diseinatu zen, biztanleria Sahararen egoerarekin 

sentsibilizatzeko helburuarekin. Erabat 

diseinatuta egon eta praktikan jartzea soilik 

falta izan arren, azkenean arrazoi 

ezberdinengatik ezinezkoa izan zehaztea. 

Amaitzeko, UPNA-ko ikasle talde baten 

sorrerari ekin zitzaion, UPNA-ren baitan gizarte 

izaerako jarduera eta dinamika ezberdinak 

sustatzeko asmoz. Pertsona batzuekin kontatu 

ahal izan zen eta Ortzadar elkartearekin batera 

kolaboratu zuen, Homofobiaren Kontrako 

Borrokaren Nazioarteko Egunean garatutako 

jardueran. 

Datorren urtera begira: beste bi pertsonarekin 

kontatuko dugu, oraingoan 4. mailakoak, zeinek 

elkartegintza eta sozio-ekonomia arloetan 

kolaboratuko duten.



 

 

Unibertsitateko Karpa 
Karpa aukera ugari dituzten gazteen arteko topaketa 

gune bat da 
 

Harremanetan jarri gara UPNA-ko Berdintasun Unitatearekin, izan ere, jadanik 

bere kontura jorratuta zuten komunikazio minimo bat Karpako Batzorde 

Antolatzailearekin. Gure aldetik, harekin kolaboratu genuen barra ezberdinetan 

(Unibertsitateko karrera bakoitzak bere barra muntatzen du, karrera amaierako 

bidaiaren atal bat finantzatzeko) preserbatiboak banatuz (aurten, Karpa bien 

artean, 15.000 inguru). 

Karpako Batzordearekin kolaboratzeko ahalegina egin genuen, Itsasgarrien 

Lehiaketa baten bidez, horrela “Tratu Oneko Harremanak” eta “Kontsumo 

Arduratsua” gaien inguruko sentsibilizazioa bultzatzeko eta, aldi berean, 

organizazioarekin kolaborazio harremana izaten hasteko. 

Lehiaketaren funtzionamendua: barra bakoitzak esaldiak diseinatzen zituen 

(jarraian barretan banatzen diren itsasgarrietan ezartzen direnak) 

sentsibilizatzeko edukiarekin (tonu dibertigarri eta originalarekin) jadanik 

aipatutako gaien inguruan. Segidan, epaimahai 

batek (Iruñako Udaleko Berdintasuneko 

teknikariak, Lamias Emakume Gazteen Elkarteak, 

Hegoak eta CJN-NGK erakundeak osatutakoa) 

gaiaren araberako karrera garailea aldarrikatu eta 

saria banatuko zuen. 

Ekimena partaidetzari dagokionez arrakastatsua 

izan arren, gure ustean aurkeztutako esaldiek 

agerian jartzen zuten esku hartze zuzenago baten 

beharra, ondorioz, hurrengo karparako halaber 

hiru tailer antolatu genituen: bat eraso matxisten 

kontrako esku hartze protokoloari buruzkoa; 

beste bat amodio-kontu sanoari buruzkoa eta 

hirugarren bat substantzien eta kontsumo 

arduratsuaren ingurukoa. 



 

 

G. Nafarroaz haratago 

pentsatzea, nazioarteko 

gaiak eta kolektibo 

migratzaileak 

babestekoak jorratzea.



 

 

Elkarrizketa Egituratua  
Elkarrizketa egituratuaren prozesuekin 

elkarrizketarako eta konpromisorako eremu 
horizontalen sorrera bilatzen da pertsona gazteen eta 

erabakiak hartzeko agenteen artean.   
 

Nafarroako Gazte Kontseilutik, elkarrizketa egituratuaren prozesuarekin bat 

egiten dugu, elkarrizketarako eta konpromisorako eremu horizontalak sortzeko 

asmoz, pertsona gazteen eta erabakiak hartzeko agenteen artean. Zentzu 

horretan, 2016an eztabaida eta gogoeta saio bat ospatu genuen politikari 

europarren eta pertsona gazteen artean, egunerokotasun europarreko gaien 

inguruan eztabaidatzeko, oinarritzat hartuta pertsona errefuxiatuak, Europar 

Batasunaren etorkizuna eta Europako estremismoen gorakada.  

Ekimen horretaz haratago, halaber Europako Gazteriaren Hitzaldietan partaide 

izan ginen Europa osoko gazteen iritzia ezagutzeko, horrela, Amsterdamera eta 

Estrasburgora joan ginen.  

Bestalde, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin kolaboratzeko eta Europako 

Gizarte Zuzenbidea irakasgaiaren baitan Elkarrizketa Egituratuarekin lotutako 

saio praktiko bat garatzeko aukera izan genuen, baita gazteriaren politikekin 

lotutako Kôsiçe-ren ondorioen harira kontsulta bat egiteko ere.  

Halaber, Espainiako Gazte Kontseiluarekin batera parte hartu genuen 

“Elkarrizketa Egituratuaren Enbaxaden” diseinuan, alegia gai europarrekin 

lotutako gazteen partaidetza gunetan. CJN-NGK erakunde bezala, halaber 

Elkarrizketa Egituratua koordinatzen duen National Working Group egitura 

nazionalaren barne gaude. 



 

 

SVE 
SVE-ren (Europako Boluntariotza Zerbitzua) aldeko 

apustua egitea erabaki dugu, Nafarroako 
Gazteriarengana indarrean dauden mugikortasun 

internazionaleko aukerak helarazteko asmoz. 
 

Horretarako, lehenik eta behin, Madrilgo CJE-ren eskutik antolatutako SVE-ren 

eta Erasmus+ programaren gestioari buruzko prestakuntza batera bertaratu 

gara. Hortik aurrera, uztailetik sekzio ezberdinak garatu dira, Erasmus+ 

programarekin eta nagusiki SVE-kin lotutakoak.  

Hasteko, INDJ-ko Erasmus+ programako teknikariarekin harremanetan jarri 

ginen,  programa honen aldeko apustua egiteko gure interesa planteatzeko 

asmoz. Hortik aurrera, berarekin elkarlanean aritu ginen INDJ-ren eskutik 

antolatutako ikastaroen antolamenduan eta hedapenean, hala nola Erasmus+ 

programako boluntariotzekin eta trukeekin lotutako larrialdiko eskaintzak 

barreiatzeko zereginean.  

Bestalde, ekintzak garatu ditugu SSZZ-etan eta SVE-ko programaren 

azalpenerako materialak elaboratu ditugu, 17 eta 30 urte arteko gazteentzat 

eskaintzen dituen aukerak hala nola bertako gure funtzioak zeintzuk diren 

ezagutzera emateko. Zentzu honetan, joan den ekainetik banakako eta taldeko 

informazio, aholkularitza eta segimendu jarduerak garatzen ari gara, SVE-ko 

proiektuetan parte hartzeko interesatuta dauden gazteentzat. Era berean, 

jadanik abian dago SVE-ren inguruko tailerren eskaintza LH-

ko ikasleentzat (Nagusiki Goi Mailako 2. maila) Nafarroako 

ikastetxe ezberdinetan. Oraindaino Tafallako CIP-ean 

tailerrak antolatu eta koordinatu dira, INDJ-ren proiektu 

batetik garatutakoak, eta CJN-NGK erakundetik Tailerrak 

antolatu eta eskaini ziren Irunberriko LH-ko Ikastetxean. 

Amaitzeko, azpimarratu nahi dugu hedapen, informazio eta 

aholkularitza zeregin honetaz haratago, CJN-NGK bitarteko 

organizazio modura jarduteko akreditatuta dagoela eta hori 

gure arreta jasotzen duten gazteentzat bermearen seinalea 

dela.



 

 

Zurrumurruen Kontrako Sarea 
CJN-NGK erakundetik Nafarroako Kulturarekiko 

Zurrumurruen Kontrako Sare bat martxan jartzeko 
prozesu bat  bideratu dugu.   

 
Ekimen honen helburua da Nafarroan barreiatutako kultura arloko 

estereotipoen, aurriritzien eta zurrumurruen kontra koordinatutako ekintzak 

garatzeko egitura bat sortzea, hala nola bizikidetzaren eta kultura aniztasunaren 

inguruko diskurtso positibo baten sorrera bultzatzea, hau gure gizarterako 

mehatxua bihurtu den une batean. 

Ekainetik CJN-NGK arduratu da prozesu hau zuzentzeaz, 34 erakunderekin 

kontaktatuz zeinetatik azkenean 20 atxikiko ziren harekin (elkarteak, gizarte 

mugimenduak, ikastetxeak, GKE-ak, udaletxeak, mankomunitateak, etab.).  

Era berean, Euskadiko Zurrumurruen kontrako sarearekin (ZAS) eta 

Bartzelonako AntiRumors Xarxa-rekin kontaktuak mantendu ditugu, bestalde 

proiektua Nafarroako Gobernuko Gizarte Inklusioa eta Bakea arloetan 

aurkezteari utzi gabe, izan ere, horiek proiektuarekiko euren babesa eta 

kolaboratzeko asmoz erakutsi zuten.  

Hortik aurrera, irailetik Sare hau sortzeko interesatuta dauden erakunde guztien 

partaidetzarekin kontatzen duten bilerak ospatzen ari dira. Helburu honekin, 

joan den azaroan antolatu zen, Sare osorako, Zurrumurruen-Kontrako 

estrategiaren inguruko prestakuntza bat, SOS Arrazakeria Gipuzkoa-MUGAK 

mugimenduaren eskutik. Sarearen funtzionamendua zein prestakuntza 

finantzatzeko, CJN-NGK erakundetik abuztuan antolatutako Bakea eta 

Bizikidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren diru-

laguntza bat eskuratzea lortu zen. 

Oraindaino, CJN-NGK erakundeak bere gain hartu 

ditu lidergoa, dinamizazioa, koordinazioa eta 

komunikazioa bezalako zereginak, eta duela gutxi 

talde motor bat sortu da (gure partaidetzarekin 

kontatuko duena) zereginak eta erantzukizunak 

partekatzeko, halaber talde honetan beste erakunde 

batzuen inplikazioarekin kontatuz.



 

 

 

 

H. Barne lana...



 

 

CJN-NGK erakundearen irudi berria 
2017rako Kontseiluaren irudi berria eraikitzen 

 

Kontseiluaren 30. urteurreneko ospakizunaren inertziari jarraiki, aurten 

Kontseiluaren irudia berritzeko asmotan gabiltza. 

Gure ustean egungo irudia jadanik nahiko zaharkituta dago eta, horrez gainera, 

ez da behar bezala egokitzen sare sozialetan, web orrialdean eta komunikabide 

berrietan eskatzen diren formatuekin. 

Logo sinpleago eta gardenago bat bilatuko dugu, euskarri guztietan ikusgarria 

izateaz gainera CJN-NGK erakundearekin erabat identifikatuko dena, egungo 

logoarekin elementu komunen bat mantentzeko ahalegina eginez. 

Oraindaino jorratutako eremuak edo gaiak gogoratzeko eta horiekiko halako 

independentzia kutsu bat adierazteko eta aldi berean Kontseiluaren atal 

osagarri modura identifikatzeko balioko diguten azpi-logo txikiekin osatuko 

dugu. 

2017ko udaberrian aurkeztu ahal izango dugulakoan gaude. 

 

 

 

 

 

 

                                                 (Egungo irudia) 



 

 

Taldea eratuz 
Urte osoan zehar taldea prestatzen aritu gara, urte 
osoan jorratuko ditugun gai ezberdinen inguruan. 

 
“Aukeren berdintasuna elkartetan, kolektibotan eta erakundetan” Alaiz 

Kolektiboarekin. 

“Gazteriaren sexu heziketarako metodologiak”, Gozamenez – Con Mucho Gusto 

Koordinadoraren bidez, AsturSexen eskutik. 

UPNA-ko udako ikastaroa: “Giza Eskubideak eta Errefuxiatuak”. 

“Erasmus+ eta Europako Boluntariotza Zerbitzua (SVE) proiektuen gestioa” 

Espainiako Gazte Kontseiluan (CJE). 

Gazteen Partaidetzarako Agenteak – biztanleria gaztearekin partaidetza 

prozesuak sustatzeko eta dinamizatzeko helburuarekin pertsonak prestatzeko 

CJE-ko ikastaroa. 

Web orrialde berriaren erabilerari buruzko prestakuntza. 

“Partaidetza, mitoaren eta errealitatearen artean?” UPNA-ko UNESCO 

Katedraren eskutik. 

“Partaidetza Marjinetatik” – partaidetza prozesuetatik kanporatutako eta/edo 

aukera gutxiagorekin hornitutako kolektiboak barne hartzeko UNESCO Katedra.



 

 

30. Urteurrena 
Kontseiluak 30 urte bete ditu eta gazteriaren inguruan 

gogoetak egiteko jardunaldi batekin ospatu du.  
 

1986. urtean sortu zenetik jadanik hamarkadak iragan direnean, Nafarroako 

Gazte Kontseiluak bere 30. urteurrena ospatu zuen 2016an, kolektibo oso 

ezberdinak biltzeko une benetan berezia izanik, errealitate ezberdinen artean 

zubiak eraikitzeko asmoari jarraiki.  

30 urte horien ospakizuna 2016an zehar jadanik barreiatutako zerbait izan 

arren, egun bateko urteurrenaren ospakizunean errealitateak partekatu nahi 

izan genituen. Horregatik garatu genuen “Gogoetak eraikitzen” jarduera, mota 

ezberdinetako gazteak bildu ahal izateko gune bat, entzuteko, aurriritziak 

urratzeko eta zubiak eraikitzeko. Esparru ezberdinetako 17 kolektiboren esku 

hartzearekin kontatu ahal izan genuen. Gainera erakusketa bat muntatu genuen 

Kondestablearen Jauregian, zeinetan Kontseiluaren 30 urtetako ospakizun 

garrantzitsuak erakutsiko ziren. Ekitaldia amaitzeko, gune lasaiago bat jarri 

genuen eskuragarri, elkar hobeto ezagutzeko eta modu informalean hitz egiteko, 

aldi berean gazteen eskubideak erreibindikatzeko argazki batzuk egiteko aukera 

emanez. 30. urteurrenaren akta, parte hartu zuten erakundeen eta gazteen 

gogoetekin, eskuragarri dago kontseiluaren web orrialdean: www.cjn-ngk.org. 

http://www.cjn-ngk.org/


 

 

XXIX. Batzar Nagusia 
Gure urteko Batzarrean 2017rako jarduera ildoak eta 

araudiaren eguneratzea jorratu genituen 
 

Urtero bezala, Nafarroako Gazte Kontseilua Batzordean bildu zen baloratzeko, 

bai 2016an jorratutako jarduera eta bai 2017rako planak eta ideiak.   

Araudiaren arabera betidanik bete beharreko atalik formalena alde batera 

utzita, modu askeago eta sortzaileago batean lanean jarduteko moduko 

partaidetza gunetan antolatu ginen. 

 2017. urterako jarduera ildoak jorratzeko partaidetza guneaz haratago, beste 

gune bat planteatu zen Gazte Kontseiluaren araudia eguneratu ahal izateko, 

aurten garatzea planteatzen dena, 1986. urtetik oraindaino indarrean dagoen 

araudiaren edukia ordeztuko duen Foru Dekretu berri baten bidez.  

Gainera, erakunde berriak erantsi ahal izan genizkion Kontseiluari, baita 

Batzorde Iraunkorra berritu ere, 6 pertsona berrirekin. Batzordearen 

informazioaren xehetasunak esekita daude gure web orrialdean: www.cjn-

ngk.org 

http://www.cjn-ngk.org/
http://www.cjn-ngk.org/


 

 

Egoitza berria 
Kontseilua 30 urterekin “emantzipatu da” eta orain bere 

egoitza Yanguas eta Miranda 27. ean dago. 
 

CJN-NGK erakundearen oinarrizko erreklamaziotako bat, egoitza aldaketa bat 

gure malgutasuna hedatzeko eta kalera hurbiltzea errazteko, errealitatea 

bihurtuko zen 2016an.  

Kontseiluaren arreko egoitzak, Sangüesa Kaleko 30. ean finkatutako Iruñako 

Gazte Etxean zegoenak, gune berri baten beharra sorrarazi zizkiguten ezaugarri 

ezberdinak zituen: ordutegien murrizketa, eremuaren murrizketa, sarbidearen 

zailtasuna, etab. Azken batean, Gazte etxearen eta bere antolamenduaren 

menpekotasun maila erabatekoa izatera eramaten gintuzten arrazoi ezberdinak.  

Kirolaren eta Gazteriaren Nafarroako Institutuarekin (INDJ) adostutako 

hitzarmen baten bidez, Iruñako gure egungo Yanguas eta Miranda 27 kaleko 

egoitzara lekualdatu ahal izan ginen. Bertan gune propioarekin kontatzen dugu, 

sarbide askearekin goizez eta arratsaldez, kalearen parean eta aurrekoan baino 

eremu gehiagorekin.  

Lokal berriak INDJ-rekin partekatzeko gune batzuek planteatzen dizkigu, etekin 

handia ateratzeko aukera eman digutenak. Gainera, INDJ-tik hurbil dagoenez, 

errazagoa bihurtzen da elkarrekin koordinatzea eta proiektu komun 

ezberdinetan elkarlanean jardutea. 2016ko une gogoangarri nagusietako bat.   

  



 

 

 


