ELKARRIZKETA EGITURATUA
ULERTZEN
REN

ZER DA, BADA, ELKARRIZKETA EGITURATUA

KONTU HORI?

Elkarrizketa egituratua parte-hartze prozesu bat da, eta
politika publikoen eraginkortasuna hobetzea du helburu,
horiek diseinatu, ezarri, monitorizatu eta ebaluatzeko
faseetan pertsona gazteekin eta gizarte zibilarekin hitz
eginez.

Elkarrizketa egituratuaren xedea da parte-hartzearen bitartez
herritarrak ahalduntzea erabaki publikoak hartzeko orduan; pertsona
gazteak batez ere, errealitatera egokitutako politikak sortzen lagunduta,
alegia, politika ulergarriak, etorkizunean arazoak saihestuko dituztenak.
Metodologia hori Europa mailan jaso da, gazteen esparruan batik bat,
baina maila guztietara transferi daiteke, bai eta gai guztietara ere.
Elkarrizketa egituratuaren prozesua gauzatzeko, garrantzitsua
da hainbat printzipio errespetatzea, prozesuan inplikatutako alde
bakoitza konprometitzea eta benetako emaitza politiko bat bilatzea.
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Orain, hauxe esango didazu, seguru:
Zer du horrek berri? Nik ere egiten dut hori, tokiko mailan.
Parte-hartze politiko mota asko elkarrizketa egituratuaren aurrekoak dira, bai:
gazteriaren kontseiluak, hauteskundeak, manifestazioak, hitzaldiak, kontsultak eta
abar.
Elkarrizketa modu horiek guztiak zalantzan jarri gabe, indartu egin nahi ditugu, ordea!
Elkarrizketa egituratuaren bitartez garatzen den prozesuak metodologia espezifiko
bat sortzea bilatzen du, kalitatezko erabakiak hartzeko baterako prozesu bat, benetan
inpaktua edukiko duena, ziurtatzeko.

Ezaugarriak:
PROZESUAREN KOKUDEAKETA

Gazteen eta erabakiak hartuko dituzten pertsonen artean
partekatutako kudeaketa.

SUBJEKTU DEFINITUAK:

Erabakiak hartuko dituzten pertsonak eta gazteak definituta
daude.

GAI ESPEZIFIKO BAT:

Elkarrizketak arazo konkretu bat du ardatz.
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EGUTEGI BAT:

Hainbat fase baditu, datak eta epeak zehaztu.
Elkarrizketa egituratua ez da hobetu beharreko alderdiak eztabaidatzeko bilera huts
bat. Helburu zehatz batzuk betetzeko prozesu bat da, emaitza bat lortzeko prozesu
bat, alegia, erabaki bat, lege bat, gomendio bat, aurrekontu bat, proiektu bat eta abar.
Hasiera-hasieratik proiektu errealista batean erakunde ezagun batekin elkar hartuta
lan egitea dakar horrek, noski.

JOKOAREN ARAUAK:

Metodologia zehatz-mehatz definitu.

Hala, mota askotakoak izan daitezke elkarrizketaren formatuak, bai eta ahalik eta
sortzaileenak ere, proiektua egituratzen duten printzipioen barruan.

EMAITZAK:

Hauxe izan daiteke
elkarrizketa egituratuaren definizioa…
Osagarriak eta elkarren mendekoak diren printzipio
batzuetan oinarritutako metodo bat, helburu bikoitz bat
lortzeko: alde batetik, politika publikoak hobetzea; eta,
bestetik, erabakiak hartzeko orduan gazteen ikuspegia
txertatzea, kolektibo hori prozesuan sartuta.
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Jarduera osoa emaitza jakin bat lortzera bideratu.

Sinplifikatzeko, zeri buruz, zergatik, norekin, noiz
eta nola eztabaidatu erabaki behar da aurrena!
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ADIBIDEZ…

Gomendioak abian jartzeko
gida-dokumentu bat sortu

ELKARRIZKETA
EGITURATUAREN ZIKLOA
DEA:

EUROPA MAILAKO ADIBI

Europako Batasunak elkarrizketa egituratuaren metodologia
jaso du, eta ziklo sistema baten bidez jarri du praktikan;
bertan, aktore nagusi gisa txertatu dira gazteak, erabakiak
hartzeko prozesuan.

Prozesu guztia emaitza hau lortzera bideratuta dago: Gazteria Ministro guztiak biltzen
dituen Europako Kontseiluak, 18 hilabetean behin, gazteekin, gazte elkarteekin eta
Batasuneko erakundeekin bat eginda formulatutako ebazpena ematera.

Gomendioak
praktikan jarri

EUROPAKO
KONFERENTZIA

Adierazleen
garapena

Gomendioak
onartu

Herrialde
bakoitzeko
kontsulta

EUROPAKO
KONFERENTZIA

Gomendioak eman

Ondorengo hauek kudeatuko dute prozesua:
}} Europako Gazteria Topagunea, lehendakaritza duena.
}} Europako Batzordea, prozesua finantzatzen duena.
}} 18 hilabete horietan Europar Batasuneko presidentzia duten
3 herrialdeak, herrialde horietako bakoitzeko ministerioetako
ordezkariek zein gazteria kontseilu nazionalek.

Prozesua tokiko edo nazio mailako eta Europa mailako kontsulten bidez egituratzen
da, hiru etapa handitan antolatuta. Etapa horietako bakoitzean Europako
konferentzia bat izaten da, kontsulten emaitzak eztabaidatzeko, akordioetara
iristeko eta pilota tokiko edo nazio mailara itzultzeko.
Batasuneko herrialde bakoitzean, gobernuak eta gazteen ordezkariek osatutako
Nazioko Lan Talde baten bitartez koordinatzen dira kontsultak. Espainian,
Espainiako Gazteria Kontseilua eta INJUVE dira prozesuaren buru.
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EUROPAKO
KONFERENTZIA

Distribución de la temática

NAZIO MAILA

EUROPA MAILA
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Prozesuaren barruan, Europako gazte konferentziak izaten dira, zikloaren
18 hilabeteetan Europar Batasunaren presidentzian dauden estatuetako
bakoitzean.
Konferentzia horiek gazteak eta estatu kideetako gobernuetako ordezkariak
biltzen dituzte, bai eta Europako Batzordeko eta Europako Gazteria
Topaguneko ordezkariak ere.
Ziklo bakoitzeko lehen konferentzian zikloko gaia zehazten da, eta lan-esparru
bat izaten da horren emaitza. Bigarren konferentzian, gaiari buruzko kontsultak
aztertu, hainbat gomendio ematen dira ondorio gisa. Hirugarren konferentzian,
hainbat adierazle prestatzen dira, gomendioak praktikan jartzen direla
egiaztatzeko.

EUROPA MAILAN

EUROPAKO GAZTE
KONFERENTZIAK:

NAZIO MAILAN

Estatu kide bakoitzean, Nazioko Lan Talde bat arduratzen da prozesua nazioko
errealitatera egokitzeaz.
Talde hori hainbat modutara antolatuta dago, herrialdearen arabera, baina, oro
har, herrialdeko Nazioko Gazteriaren Kontseilua izaten du buru, ministerioko
gazteria gaietako ordezkariekin eta herrialdeko Erasmus+ agentzia nazionalarekin
batera. Nazio mailako elkarteak, beste ministerio batzuk, eskualdeetako gazteria
kontseiluak eta abar ere egon daitezke bertan, ordea.
Talde horren helburua da euren herrialdean egindako kontsultak Europako
gazteriaren konferentzietan aintzat hartuko direla ziurtatzea.

Informazio gehiagorako:
dialogoestructurado@cje.org
dialogoestructurado.cje.org
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Espainiaren kasuan, elkarrizketa egituratuen
enbaxadak sortu dira, autonomia erkidego
bakoitzean pertsona gazteen iritzia ahalik eta
modu eraginkorrenean jasotzeko. Enbaxadak
autonomia
erkidegoetako
gazte-talde
informalak dira;
elkarrizketa egituratuaren
zikloari buruzko kontsultak egiteaz arduratzen
dira, eta Lan Talde Nazionalak koordinatzen
ditu, kontseilu autonomikoekin batera.

NAFARROAKO GAZTE PARLAMENTUA
Nafarroako Gazte Parlamentua (NGP) Nafarroako Gazte Kontseiluaren (NGK)
eskutik sortutakoa proiektu bat da, eta gazteak ahalduntzea eta politika
publikoetan parte hartzeko eta eragiteko tresna batez hornitzea du helburu,
Elkarrizketa Egituratuaren IV. Zikloan ezarritako helburuen barruan.
Horretarako, 30 ordezkari hautatzen dira, hauteskunde batzuen bitartez; Foru
Erkidegoan bizi den 14 eta 30 urte bitarteko edozein pertsonak bozka dezake
hauteskunde horietan. Osoko bilkuretan egiten da lan, batik bat, eta hilean behin
izaten dira, gutxienez, ondorengo gai hauek lantzeko:
}} Proposamenak: onartu ondoren, Nafarroako Parlamentura bidaltzen dira.
}} Aitorpenak edo irizpenak: NGParen iritzia emateko dira.
}} Ohiko eztabaidak: proposamen edo irizpide bihur daitezke.
NGPak elkarrizketa egituratuaren metodologia erabiltzen du, Nafarroako
Parlamentuaren eta Foru Erkidegoko gazteriaren arteko koerabakitze tresna
bihurtzeko eta kideen arteko parte-hartzea eta elkar ulertzea sustatuko dituen
eztabaida-foro anitz eta inklusibo bat sortzeko.

Elkarrizketa egituratu proiektu askok ez dute finantzaziorik behar, eta
sormena zein baliabideen aprobetxamendua sustatzen dituzte.

ETA

DU,
NATZEN

NTZIO
NOLA FU

ZEHAZKI?

Europako prozesutik harago, maila guztietan aplika daitekeen metodoa da
elkarrizketa egituratua; hainbat printzipio ezartzen dira, eta prozesu gisa ulertu behar
da, ez gertakari zehatz baten modura.
Espainia herrialde nahiko handia da, eskualdeetan antolatuta dago, eta oso elkartesare garatua dauka. Ahalik eta gazte gehiagorengana iristeko eta lurralde guztian
eragiteko, garrantzitsua da alderdi horiek aintzat edukitzea. Horregatik, elkarrizketa
egituratuaren asmoa ez da soilik nazio mailako prozesua izatea.
Eskualde bakoitzeko gazte elkarte bakoitzak (eta tokiko gobernuak) politika edota
elkarte publikoak sortzeko elkarrizketa bat garatzeko aukera du, eta mekanismo hori
euren eskumen esparrua abian jartzeko.
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ANTOLATU ZURE ELKARRIZKETA
EGITURATU PROIEKTUA
Zure elkarrizketa egituratu proiektua antolatzen hasi aurretik, garrantzitsua da galdera
hauetan pentsatzea:

ZERTAZ HITZ EGIN NAHI DUZU?

 Zeri buruz kontsultatu nahi duzu?
 Zergatik da garrantzitsua gai horri buruz hitz egitea?
 Zerk lagun diezazuke gai hori garatzen?
 Nork hartu behar ditu gai horri buruzko erabakiak?

NOREKIN?

 Zer erakunderekin lan egingo duzu?
 Zer eskumen ditu?
 Zer gazterengana iritsi nahi duzu? Nola jarriko zara
beraiekin harremanetan? Nola kudeatuko da prozesua eta
nork zuzenduko du?

ZEIN HELBURUREKIN?

 Zer emaitza lortu nahi duzu?
 Nola erabiliko dira emaitzak?
 Beste erakunde batek eskura ditzake emaitzak?

NOLA EGINGO DUZU?

 Zein da helburuak lortzeko formaturik onena?
 Jendeari egokituta dago?
 Baduzu baliabide nahikorik?

NOIZ IZANGO DA?

 Noiz izango da etapa bakoitza?
 Erakundearen egutegira egokituta dago?
 Epe laburrera edo luzerako proiektua da?

BA AL ZENEKIEN...

...ELKARRIZKETA EGITURATUKO ZURE PROIEKTUETARAKO
FINANTZAKETA LOR DEZAKEZULA?

Europako zikloaz gain, KA3 ekintza bat sortu du Europako Batzordeak Erasmus Plus
-Gazteak martxan programaren barruan, ¨Gazteen eta horien arloko erabakiak
hartzeko ardura dutenen arteko bilera¨, elkarrizketa egituratua toki, eskualde eta
nazio mailan sustatzeko. Ekintza horri esker, finantzaketa eduki dezakezu ekintzak
garatzeko, eta, batez ere, jende gazteari eman nahi dio lidergoa, gazteen eta erabakiak
hartzeko ardura dutenen artean eztabaida sustatzeko.

Zer da?
Gazteen parte-hartze aktiboa bultzatzen du bizitza demokratikoan, eta elkarrizketa
egituratuak ezarritako gaien eta lehentasunen inguruko eztabaida sustatzen du
arduradun politikoekin eta lehentasun horietan erreferente diren pertsonekin.
Jarduerak gazteek zuzentzen dituzte, eta aktiboki inplikatu behar dute proiektuaren
fase guztietan, prestaketatik jarraipenera arte.

Zer egin daiteke?

Non ezar daitezke?

Bilerak, konferentziak, kontsultak,
ekintzak, topaketak, eztabaidak eta
mintegiak.

Nazioan (toki, eskualde eta nazio mailan)
zein nazioartean.

Nork antola dezake KA3 bat?
Irabazi asmorik gabeko elkarte, erakunde edo GKE batek; gazteen Europako GKE
batek; tokiko edo eskualdeko erakunde publiko batek

Gazteen adina?

Politikaren ardura duten
pertsonen adina?

13-30 urte

Ez dago mugarik

Gutxieneko parte-hartzaile kopurua?

Proiektuaren
iraupena?

3-24
hilabete

30 gazte
Informazio gehiagorako: erasmusplus@cje.org
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}} Politika publikoen eraginkortasuna hobetzen du
}} Herritarren eta gizarte zibilaren arteko batasuna sendotzen dute
}} Ideia berritzaileak lortzen dira

GAZTE ELKARTEENTZAT
}} Politika publikoak praktikan jartzen laguntzeko aukera
}} Lurraldean aktore aitortzea
}} Eragin zuzena duten proiektuak garatzea
}} Finantzazio aukerak

GAZTEENTZAT:
}} Bizitza publikoan esku hartzeko aukera
}} Hezkuntza-esperientzia betea
}} Mundua hobeto ulertzea
Gazteen eguneroko bizimoduan eragina izan dezaketen gai jakin batzuk elkarrekin
jorratzeko modu bat da, batez ere, elkarrizketa egituratua.

BAT
EMAITZAREN ADIBIDE
2010ean jarri zen abian elkarrizketa egituratuaren lehen zikloa, Espainia
Europar Batasuneko presidentzian zela. Garai hartan, desberdin samarra
zen zikloaren egitura, gaur egunekoarekin alderatuta, eta hainbat
gomendiorekin amaitu zen; besteak beste, Gazte Bermea izeneko
programa sortzea. Gaur egun, hezkuntza sisteman ez dauden gazteei,
edo praktikarik edo lanik ez dutenei, erakunde publikoek eskainitako
konponbide alternatibo bat lortzeko aukera ematen die programa horrek.

Informazio gehiagorako: info@cje.org / areainternacional@cje.org
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