(1) Hitzez hitz jaso dira Tailerretako parte-hartzaileek esanak.

eragile politiko gisa duten errebindikatze-jardueragatik ere, gai baitira haren bitartez botere-harremanak enpresan zein gizartean
aldarazteko eta haien ardura diren interes
ekonomikoak eta sozialak defendatzeko eta

1. XEDEA

2. HAUSNARKETAREN
ONDORIOZKO JARDUNALDI BAT
sustatzeko.
Jardunaldia hainbat hausnarketaren fruitu
izan da:

Abenduko hausnarketa-jardunaldian gazteriaren askotariko ordezkariek parte hartu
zuten: lanean diharduten langileak, ikasleak,
langabeak eta etorkinak. Txosten honetan,
jardunaldian ateratako ondorioak bildu dira.
Jardunaldiaren azken buruko arrazoia izan da
sindikatua gazteen iritzien zabaltzaile egoki
bihurtzea. Hortaz, gazteek erakundean parte
hartzeko bidea izan behar dute, elkarte gisa,
eta beren lan eskubideak nahiz eskubide sozialak defendatu beharraz jabetu.
Sindikatuak gazteen parte-hartzerako bide
aproposa izan daitezke. Izan ere, “garrantzi
konstituzionaleko”erakundeak dira, eta hala
da Konstituzioak berak Zuzenbideko Estatu
sozial eta demokratikoaren esparruan aitortzen dien egitekoagatik; Sindikatu-askatasunari buruzko Lege Organikoan ere landunen
zein langabeen defentsan esleitzen zaien zereginagatik, baina baita sindikatuek beraiek

 Europako Gaztediaren Liburu Zuria, gazteek gizartean bete-betean parte hartzearen
garrantzia azpimarratzen duena, lehen-lehenik gazteetan igartzen direlako, hain zuzen
ere, eraldaketa ekonomikoen, desoreka demografikoen globalizazioaren eta kulturaaniztasunaren ondorioak.
 Gazteen toki eta eskualde mailako partehartzeari buruzko Europako Gutuna, agiri horretan adierazten baita gazteek, haien
parte-hartzea aktiboa izan dadin, eskubidea,
bitartekoak, aukera eta -hala dagokioneanlaguntza izan behar dituztela bai erabakietan
eragiteko eta esku hartzeko, baita gizarte hobearen aldeko ekintza eta jardueretan partaide izateko ere.
 Gazteen jarrera krisiaren aurrean, eta
gazteek sindikatuen inguruan duten informazio urria edo informazio eza. Hainbatek ohartarazi zutenez, sindikatuei buruz dauden
iritzietako bat da gazteengandik urrun samarreko gauza direla.
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Horiek horrela, jardunaldiari ekin genion,
egoera desberdineko gazteek (ikasleak, landunak, langabeak...) dituzten ikuspegiak oinarri hartuta gogoeta egiteko: zer egin
gazteek parte hartzeko gune bat aurki dezaten sindikatuan, euskal gizartearen hobekuntzan laguntzeko aukera ematen dien
gune bat izan dezaten. Baina horretarako,
beharrezkoa da sindikatua gazteen zerbitzura ere jartzea.

3. JARDUNALDIA: EZTABAIDARAKO
AUKERA
Agiria euskal gazte guziei zuzenduta dago,
eta gogoeta eta iritzi-trukerako abiapuntua
izan behar du, aztergaitzat hartuta zer aukera
duten gazteek sindikatuetan jarduteko.
Hortaz, jardunaldiaren helburua da gogoeta
egitea, gazteen ikuspegitik, gazteriak eskura
dituen parte-hartzerako esparruez, horrelako
aski ote duen, eta egiaztatzea, gazte-langabezia handiko une gorabeheratsuotan, zenbateraino duten gazteek sindikatu batean
−eta beraz, enpresa batean− beren eskubide
ekonomiko eta sozialen alde jarduteko aukera. Horrek eginkizunak eta lehentasunak
zehaztu beharra dakar.
Adituen txostenak, sindikatuen eremuan trabarik gabe diharduten gazteen parte-hartzea,
antolakuntza-ereduak eta tailerretako eta
mahainguruetako lana. Horiexek izan dira jardunaldiko lana egituratzeko gidalerroak.
Jardunaldiaren helburuak bost ardatzen inguruan multzokatuta egon dira:

 Ba al dute gazteek parte hartzeko gune
edo esparrurik?
 Zein da sindikatuen betekizuna? Ba al
dakite gazteek?

Gazteen ordezkapena sindikatuetan,
behar bestekoa al da? Identifikatzen dira
gazteak sindikatuekin?
 Gazteen iritziz, zerk eragozten die sindikatuetan parte hartzea?
 ¿Aldatu behar al dute sindikatuek beren
jokamoldea gazteen parte-hartzeari begira?
Lan-ildo horiek aukeratu ditugu kontuan
hartu behar delako Konstituzioak lan-eskubideen aldeko erakunde-izaera aitortzen dielako sindikatuei, eta horrenbestez, jarduteko
esparru egokia izan behar dutela gazteentzat, beren eskubideen defentsan ari daitezen, batetik etorkizuneko langileak direlako,
eta bestetik, dugun langabezia-tasa izugarriak maiz lanpostu eskasak onartzera behartzen dituelako gaur. Horren aurkako neurri
eraginkorrena aktiboki parte hartzea da, dela
sindikatu-ordezkari, dela erakundeko koadro,
dela gazte-arloko arduradun, baina beti ere
haiek beraiek izanik beren bozeramaile, inork
ez baitaki haiek baino hobeto zer arazo dituzten gazteek.
Jardunaldiari ekitea erabaki genuenean, lanerako noranzko nagusitzat genuen Nazioarteko Sindikatuen Konfederazioaren
(NSK) Batzorde Nagusiak 2011ko otsailaren
2tik 4ra bitartean Bruselan egindako bilera,
hitz hauen toki izan zena: “gazteen eskariak
eta errebindikazioak ezagutu eta jasotzen
jakin, eta horien lanketan parte hartzerako
esparru bat eskaini”.
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Elementu erkide bat dugu, beraz: gazteek
parte-hartzerako toki baten beharra dute sindikatuan, toki bat beren eskariak, beharrak
eta ardurak garatu, planteatu eta mamitzeko.
Areago enplegu-suntsiketaren garai hauetan,
langabezia-tasa eta emigrazioa goraka ari direla, inoizko belaunaldirik prestatuena izan
arren gazteek ia batere aukerarik ez duten
honetan. Horregatik, hain justu, gazteen
parte-hartzerako gune berriak bilatzeko premia.

5. PARTE-HARTZAILEEN
PROPOSAMENAK
Jardunaldira etorritakoetatik, hala nahi izan
zutenek zuzen parte hartzea izan zuten hitzaldien eta Mahainguruaren osteko eztabaidetan, eta, batez ere, izenburu hauekin
egindako bi lan-tailerretan: "Benetan al dugu
sindikatuan parte hartzeko aukerarik?" eta
"Gaztea, parte-hartzailea eta sindikalista.
Sindikatuetan parte hartzea: merezi duen
hautu bat?". Eztabaida aktibo samarra izan
zen tailerrotan, bakoitza dinamizatzaile batek
moderatua eta suspertua, egia bada ere eztabaida berez eta erraztasunez sortzen zela.
Saioetan izandako ekarpen eta proposamen
ugariek berretsi egiten dute gazteek partehartzerako tokien beharra dutela, eta eskatu
egiten dituztela sindikatuetan ere.

4. EUSKO JAURLARITZAKO
KULTURA SAILEKO GAZTERIA
ZUZENDARITZAREN
LAGUNTZA
Azpimarratu egin nahi dugu, eta eskertu ere
bai, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Gazteria Zuzendaritzatik jasotako laguntza, berak
finantzatu baitu jardunaldi hau.

Ondorioak aurkezteko orduan, hiru lan- eta
eztabaida-tailerren arabera multzokatu ditugu, gazteek esandakoa hitzez hitz jasota
eta ardatz homogeneoen inguruan sailkatuta
(1). Aintzat hartzekoa da hitz hartutako askok
adierazi izan zuten sen kritikoa.
1.- BENETAN AL DUGU SINDIKATUAN PARTE
HARTZEKO AUKERARIK?
Gazte jendearen lehentasunetako bat ez
da sindikatuetan jardutea, dela ez direlako
horretarako prestaturik sentitzen edo bestelako lehentasunak dituztelako, dela esperientzia faltagatik edo ez dakitelako zer
den eta nola funtzionatzen duen sindikatu
batek: “Gazteon egoera ez da samurra. Lana
bilatu beharrean gaude, eta horrek denbora
asko eskatzen du. Eta lehiakorragoak izan
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behar badugu gero eta gehiago exijitzen
duen lan-merkatu batean, etengabe ari behar
dugu geure burua prestatzen”. Gainera, “ez
dakigu zertan den sindikatuen funtzionatzeko
era, nola parte hartu haietan, sarritan egin
dezakegun gauza bakarra afiliatuak izatea
delako”. “Ez dakigu nortzuk diren zuzendaritza-organoak, nola dagoen egituratuta”. Eta
beste batzuetan “uste dugu esperientzia falta
zaigula, ez gaituztela horretarako prestatu.
Gidatzen gaituen aholkulari baten beharra
dugu. Beraz, gure ahalmenetan eta aukeretan sinetsi behar dugu, eta horiek erabili”.
“Nola hartu sindikatuari lotzeko konpromisoa, ez dakigu-eta nolakoa izango den gure
etorkizun hurbilena ere?”..
 Beti gara etorkizuna, baina ez da agerian ikusten oraina ere bagarena: “Gazte
bazara, ez zaituzte parekotzat hartzen”.
“Etengabe esaten zaigu etorkizuna garela,
baina gizarteak ez gaitu bere pareko ikusten.
Uste du esperientzia falta zaigula, zer ikasi
asko daukagula oraindik”. “Ez dira konturatu
bizitza osoa daramagula ikasten, geure
burua prestatzen, eta ez zaigula, ordea, benetako aukerarik eskaintzen”. “Gazte izateak
ez dakar berekin prestaturik ez egotea. Gazteria da aldaketaren eragilea. Berdintasunez
parte hartzeko aukerarik ematen ez badigute,
zergatik egingo dugu?”.
 Sindikatuetan parte hartzekotan, gazteek beraiek mamitu behar dituzte beren
arloko politikak: “Ez da nahikoa gure iritzia
adieraztea”. “Politikak sindikatuetatik erabakitzen dira; iritzia eskatzen digute, baina
parte hartuko badugu, gazte-politikak gazteok diseinatu beharko ditugu”. “Sindikatuaren azken buruko ikuspegia bat ez badator
gazteonarekin, ez du zentzurik parte hartzeak”. “Gazte askok parte hartu nahi lukete,

baina gure eskariei kasu egiten bazaie eta
guk geuk egin baditzakegu”. “Azkenean,
erreformek guri egiten digute kalte. Garrantzitsua da, hartara, gazteok parte hartzea eta
azpimarratzea gure proposamenak beren horretan eta gure hizkeran jaso daitezen”.
 Gazteen artean bada halako urruntze
eta gogogabetzea sindikalismoarekiko:
“Sindikatuetako zuzendaritzan, batzuek ez
dute gazteokin konektatzen”. “Batzuetan,
diskurtsoa gure benetako arazoetatik urrun
dago”. “Aldatu egin beharra dago komunikatzeko era gazteengana iristeko. Komunikazioa ezinbestekoa da”. “Ez da nahikoa
lantokietara jotzea; LHko ikastetxeetara eta
unibertsitatera ere iritsi behar da sindikatuen
lanaren eta benetako sindikalismoaren berri
emateko”. “Gazteengana heltzeko, sindikatuek autokritikaren eta aldaketaren beharra
dute, formula batzuk zaharkituta geratu direlako dagoeneko”. “Badabil sindikatuek ezer
egiten ez duten irudipena, eta horrek haiengandik urrundu gaitzake”.
 Sindikatuak gazteengana jo behar du,
batzuetan urruneko ageri baita: “lan-baldintzen eskasak sindikatuengana hurbiltzea
eragozten digu”. “Gazteriaren parte batek ez
du langile-klasea izatearen kontzientziarik”.
“Sindikatua ezin da egonean geratu, gazteak
harengana noiz etorriko zain. Alderantziz izan
behar du: sindikatuak eman behar du pausoa gazteengana”. “Sindikatuak haiengana
jo eta azaldu egin behar die zer egiten duen,
nola defendatzen dituen gazteak. Eta egin
behar du hori gazteak dauden esparru guztietan, eskolan hasi eta elkarteetaraino”.
Aurreko ondorio horien emaitza, parte-hartzaileek proposamen zehatzak egin zituzten:
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1. Sindikatuek teknologia berriek eskaintzen dituzten baliabideak eta aukerak baliatu behar dituzte: gazteak teknologiaren
erabiltzaile handi eta trebea izanik, komunikabide berriak baliatu behar: Facebook, Twitter, blogak, ... Egokitu beharra dago garai
aldakor hauetara.
2. Gazteen lidergoa bultzatu sindikatuetan: beharrezko da gazteak ere egotea sindikatuetako
zuzendaritzaeta
ordezkaritza-organoetan. Ordezkari gazteei
laguntza eta prestakuntza ematea. Gazteek
presentzia sendoa izatea sindikatuen hautagai-zerrendetan, eta horrek prestakuntza eskatzen du. Antolatu beharko litzateke “Gazte
sindikalisten eskola”, prestakuntza eta sindikatuei buruzko jakintza eta kultura eskuratzeko esparru bat.
3. Sindikatuen lanak ez du lantokian hasi
behar, askoz lehenago baizik: sindikalistek
prestakuntza-zentroetara, eskoletara, LHko
ikastetxeetara eta unibertsitateetara agertu
behar dute, gazteek ikusi egin ditzaten, lanean hasi baino lehenagotik ezagut ditzaten.
Horrelako agerraldiak oso baliagarria izan
daiteke gazteentzat, lan-munduaren eta lanmerkatuaren berri erreala jaso ahalko baitute.
Aintzat hartu behar da ikastetxeetan hitzaldiak emateko aukera, sindikatuak gazteengana hurbiltzeko eta sindikatuek egiten
duten lan garrantzitsua ikusgai jartzeko.
4. Sindikatuen diskurtsoa gazteen egoerara egokitu behar da: mezuak argia eta laburra baina baita sendoa izan behar du,
gazteek lana dela-eta dituzten beharrei ez
ezik beste alorretan dituztenei ere heltzeko
modukoa: etxebizitza, gizarte-gaiak eta abar.

2.- GAZTEA, PARTE-HARTZAILEA ETA
SINDIKALISTA. SINDIKATUETAN PARTE HARTZEA:
MEREZI DUEN HAUTU BAT?
 Sindikatuek beren burua berritu beharra dute, eta horretarako tresna dira belaunaldi-berrikuntza eta parte hartzeko
bideen berrikuntza: “sindikatuek gazteen
beharra dute”. “Enpresa zein sindikatuetan
pertsonak zahartu egiten dira, eta haiekin,
erakundeak ere bai. Horregatik gara gazteok
ordezko naturalak”. “Gazteok benetan parte
hartzeko aukera baldin badugu, sindikatua
berritu egingo da, hobeto egokituko da egoera berriei”. “Gazteok sindikatuaren aurretik
goaz, eta hori onuragarria izango da sindikalismoaren muina aberasteko erabiltzen
bada”. “Parte hartzen dugu sindikalismo
gazteago eta unean unekoari egokituago bat
nahi dugulako”. “Badira parte hartzeko bideak, baina maiz, ez dugu haien berri”. “Batzuetan, parte hartzeko bideak ez dira argiak,
baina ez da ezer egiten hori aldatzeko”. “Belaunaldi-berrikuntza ez da beti behar bezain
azkar gertatzen”.
 Sindikatuan parte hartuz lan-baldintzen eta enpleguaren okerragotzea eragozten dugu: “Sindikatuan parte hartuz,
langile gazteon eskubideak defendatzen ditugu”. “Guk parte hartzen ez badugu, nork
defendatuko gaitu?”. “Gure eskubideak aktiboki eta guk geuk defendatzeko modu bat
da”. “Inoiz langileak izango gara; hortaz, gure
eskubideak defendatzeari ekin behar diogu”.
“Gu borrokatzen ez bagara, inork ez du
egingo; horregatik hartu behar dugu parte”.
“Parte hartzen ez badugu, hala da ez dugulako uste ezer aldatuko dugunik”. “Batzuetan zaila da parte hartzea, gobernuek ez
baitiete jaramonik egiten sindikatuei”. “Gazteek ikusten badute antolatu eta borrokatu
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egiten garela, etorkizunean saiatu ahalko
gara gauzak aldatzen”.
 Sindikatuan parte hartuz gazteok deuseztatu egin dezakegu hainbat gazterengan
errotuta
dagoen
erosokeria:
“Gazteriaren parte batek bere egin du patxadazko jarrera”. “Nahiago dute besteek atera
diezazkieten babak eltzetik. Parte hartu
ezean, erosokerian bukatzen dugu”. “Erosokeria bainoago, etsipena da kontua. Gazte
askok amore eman dute, eta horren aurkako
bidea gure lan-eskubideen alde jardutea da”.
“Ezin gara patxadan geratu, kexatu baizik,
protestatu eta gauzak aldatzen saiatu, ahal
dugun tokitik, eta horretarako toki on bat sindikatua da, bertan parte har dezakegulako
egoera gogor honetatik babesteko”. “Parte
hartzen ez duten eta sindikatuei uko egiten
dieten gazteek hala jokatzen dute sindikatuak goxo bizi direla uste dutelako. Gazteok
aktiboak gara, eta horren proba da 15M-a”.
“Gazte batzuek ilusioa eta gogoa galdu dute,
eta egoera ekonomikoak eta lan-faltak areagotu egiten du jarrera hori. Hurbildu egin
behar dugu gazte horiengana, transmisiouhala izan, eta horretarako modua sindikatua eta haren lana erakustea da.
Sindikatuaren barruan zer egiten den ez badakite, ez dute parte hartuko”. “Gazteek
parte hartzen ez badute, ez ote da izango
sindikatuek ez dutelako errealitatea aldatzen?”. “Gazteok mileuristak gara, eta gure
lanpostuak oso kaxkarrak. Ez gara eroso bihurtu. Ahalegintzen gara gauzak aldatzen,
baina ez dirudi emaitzarik lortzen dugunik.
Parte hartzen ez badugu arrazoia ez da erosokerian jausi garela, baizik eta badirudiela
gure arazo batzuk ez zaizkiola inori axola”.
Desgogoak gure borrokarako gaitasuna
ahultzen du. Horregatik lotu behar gatzaizkio
sindikatuari, gogoa suspertzeko eta borro-

katzeko. “Zer pasako den ez dakigula bizi
gara, eta horrek ahuldu egin dezake gure
konpromisoa”. “Baina ahaztu egiten zaigu
gazteriaren parte bat oso kontserbadorea
dela, eta ez duela ezertan parte hartzeko asmorik”.
 Sindikatuan parte hartuz, parte hartzen da proiektu eta ideia komunetan eta
berdintasunaren eta elkartasunaren balioetan: “Gazteok badugu ideologia. Sindikatua toki egokia da ideologiarako, eta parte
hartuz aplikatu egin dezakegu”. “Parte hartzea ona izan daiteke, batu egiten garelako
eta gazteon eskubideak defendatzen ditugulako”. “Parte hartzean, denok gara berdinak,
nork bere ideien ekarpena egin dezake, berdintasunean”. “Sindikatuek beren ideiak dituzte, baina beti ez datoz bat gazteen
balioekin. Nahiago dugu balioak argiagoak
omen dituzten beste erakunde batzuetan
pate hartu”. “Jardunaldiaren berri izan nuenean, interesgarria iruditu zitzaidan etortzea,
erakundeotako batean egiten dena hobeto
ezagutzearren”. “Sindikatuan parte hartzea
gazteen arteko elkartasuna sustatzea da”.
“Batasunetik indarra dator. Horregatik merezi
du sindikatuan parte hartzea”. “Sindikatutik,
behar dugun aldaketa soziala, politikoa eta
ekonomikoa lor dezakegu”. Gazteok aldaketak eragin behar ditugu ekoizpenereduan".
 Ezabatu egin behar ditugu topikoak,
adibidez gazteok sindikatuetan parte
hartzen ez dugulakoa: “Sindikatuetan gazte
askok militatzen dugu. Nire enpresan, sindikatu-kide gehiago daude gazteon artean langile zaharragoen artean baino”. “Hedabide
batzuek egia desitxuratzen duten informazioak baino ez dituzte zabaltzen, esaterako,
gazteok sindikalismoan interesik ez dugula-
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koa”. “Arazoa da ez garela behar bezain
ikusgai ageri, eta horrek parte hartzen ez dugula pentsarazten du”. “Parte hartzen dugu.
Bai horixe. Enpresetan, hauteskunde sindikaletan, federazioetan”. “Gazteok grebetan
parte hartu dugu, eta jendeak ikusi egin
gaitu. Jarduera aktiboa izan dugu, hartara”.
“Maiz, gazteok sindikalismotik alde bizi garela ematen du, baina ez da egia”. “Batzuetan badirudi sindikatuak ezkutatuta gauzkala,
ez gaudela, eta politika hori aldatu egin beharra dago”.
Aurreko ondorio horien emaitza, parte-hartzaileek proposamen zehatzak egin zituzten:

1. Jardunaldi hau abiapuntu hartuta, sindikatuak Gazteria Batzorde bat eratu
behar du: Gazteok sindikatuan parte hartzea nahi bada, gazteak koordinatzeko talde
dinamiko bat eratu beharra dago. Taldeak

berak ere gaztez osatua egon behar du.
Gazte horiek, azpitaldeetan antolatuta, gazteen parte-hartzea akuilatu behar dute, haien
eskariak bilduz, gazteak eurak izan daitezen
beren arazoen bozeramaile gizartearen eta
sindikatuaren beraren aurrean.
2. Zuzendaritza-batzordeetan gazteen ordezkariak ere behar dira, gazteriaren aldeko diskriminazio positiboko neurri gisa:
Sindikatuko zuzendaritza-organoetan gazteak egotea ez da bakarrik belaunaldi-berrikuntzaren kontua, beharrezkoa bestalde;
bada, gainera, gazteak ikusgai agertzea sindikatuan. Gazteek sindikatuko zuzendaritzaorganoetan parte hartzen badute, hori
lagungarria izango da gazteek eurek beren
arazoen berri eman dezaten: lana, emantzipazioa, etxebizitza... Beraiek plazaratuko dituzte gazteen arazo sozialak, eta hori pizgarri
bat izan daiteke gazteek sindikatuetan parte
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har dezaten, gazteak hobeto identifikatzen
direlako beste gazteekin. Jasota geratu
behar da Estatutuetan eta bestelako barnearauetan aipamenen bat gazteen gutxieneko
kuotak ezartzen dituena sindikatuko organoetako ordezkariei dagokienez. Garrantzitsua
da gazteek eurek beren ordezkariak aukeratzea.
3. landu egin behar dira belaunaldi arteko
harremanak Sindikatuaren barruan: Parte
hartzeko, sindikatua ezagutu beharra dago:
haren funtzionamendua, egitura, helburuak.
Horregatik, urteetako lan sindikala egina izateagatik esperientzia handia dutenek gazteekin bildu behar dute, horien errealitatea
ezagutu eta hurbiltze- eta prestakuntza-prozesuei ekin.

3.- III. TAILERRA: GAZTEAK ETA SINDIKALISMOA.
NOLA BULTZATU GAZTEEN PARTE-HARTZEA
SINDIKATUETAN?
 Gazteenganako guneak garatu sindikatutik: “Sindikalismoa gazteen artean bultzatzeko, berariazko gune baten beharra
dago gazteentzat erakundean”. “Zenbat eta
esparru zabalagoa eskaini, handiagoa gazteen parte-hartzea”. “Enpresak parte-hartzerako gune garrantzitsua dira, baina maiz
atarramentu gutxi ateratzen zaio”. “Parte
hartu dut hauteskunde sindikaletan, baina ez
dut harago jo ez ditudalako ongi ezagutzen
mekanismoak”. “Eta nola hartuko dute parte
langabetuek? Berezko esparru bat eskaini
behar zaie”. “Batzuetan, sindikatuek ez dute
berariazko esparru egokirik gazteen patehartzea bideratzeko”.
 Parte hartzen dutenen esperientziak
zabaldu sindikatuaren barruan: “Gutxi da-

kigu sindikatuek gazteei zuzenduta egiten
dutenaz”. “Ate irekiko jardunaldiak antolatu
behar dira, gazteek sindikatuaren jarduera
ezagut dezaten”. “Sindikatuek azalpen-jardunaldiak antolatu behar dituzte, gazteek
bertan azal ditzaten beren bizipenak eta zergatik sartu ziren sindikatuan eta ez bestelako
erakunde batean”. “Parte hartzen duen eta
aintzat hartua den gazte bat ikusten badugu,
parte hartzeko askatasuna duen gazte bat,
beharbada besteek jarraitu egingo diote.
Aldiz, gazteak ikusgai ageri ez badira, besteok ez dugu parte hartuko”. “Nik uste dut
arazoa ez dela gazteak eta sindikatuak topatzen ez direnik, baizik eta sindikatua gazteengandik
urrun
dagoela.
Gazteek
sindikatuengana jo izan dute, baina sindikatuek ez dute ahalegin bera egin”.
 Parte hartzeko gune berriak teknologia berriei esker: “Sindikatuek teknologia
berriak baliatu behar dituzte gazteen partehartzerako guneak eratzeko”. “Gazteok teknologiaren belaunaldia gara, eta neurri handi
batean, sare sozialen bitartez parte hartzen
dugu. Aukera horiek aprobetxatzen ez baditu, sindikatua urrundu egiten da gazteengandik”. “Parte hartzeko guneak sustatu
behar dira sarearen bitartez”. “Sindikatuak ez
du aktiboki parte hartzen sareetan, eta horrek ez dio erakargarritasunik ematen gazteen aurrean”.
 Sindikatuan parte hartuz gizarte demokratikoa eta oinarrizko eskubideak
eraikitzen laguntzen dugu: “Sindikatuek
asko egin dute demokraziaren eraikuntzan,
baina badirudi hori ahaztuta geratu dela”.
“Sindikatuetan jardutea bide emankorra izan
daiteke gazteen eskubideak murrizteko politiken aurka”. “Gazte askok uste dute badituztela eskubide guztiak, baina ez dira

(1) Hitzez hitz jaso dira Tailerretako parte-hartzaileek esanak.

konturatzen norbaitek defendatu behar duela
lanerako eskubidea”. “Sindikatuak erakunde
mota bat dira beste askoren artean. Agerian
jarri behar dute beren berezitasuna; bestela,
gazteek beste erakunde batzuen alde egingo
dute”. “Badira sindikatuak gutxiesteko kanpainak, eta eragina dute gazteengan, sindikatuetatik urrunaraziz”.

Beharrezkoa da sindikatuen ideiak
gaurkotzea:“Sindikatua erakargarria izan
dadin gazteentzat, konponbidea eman behar
die haien arazo zehatzei, baina batzuetan,
sindikatuen diskurtsoa zaharkitua da”. “Sindikatuak eboluzionatu egin behar du, gazteen errealitate aldakorrera egokitu”.
“Sindikatuak berritu egin behar du bere
burua, gauza berriak aurkeztu gazteei zuzenduta”. “Zergatik ez zaigu galdetzen zertan aldatu beharko luke sindikatuak gugana
heltzeko?”.
Aurreko ondorio horien emaitza, parte-hartzaileek proposamen zehatzak egin zituzten:
 Gazte arloko politikak kudeatzeko sistema berri bat garatu sindikatuaren barruan: Integrala izan behar du, hots,
sindikatuko erakunde, pertsona eta zuzendaritzako kide guztien lana eta konpromisoa
kontuan hartu. Zeharkakoa ere izan behar du
arloko lan-ildo guztietan, eta sare sozialak
baliatu.
 Gazteriari buruzko Planak sortu sindikatuan: Sindikatuak berariazko ekintza-planak mamitu behar ditu gaztek dituzten
arazoei begira. Plan horiek sortzeko, norberaren bizipenak bildu behar ditu, eta gazteen
esperientzia on zein txarrak arakatu, gazteentzako plan errealak eta hurbilak aplikatzeko.
(1) Hitzez hitz jaso dira Tailerretako parte-hartzaileek esanak.

