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Egin ezazu
bat UAGAko gazteen

kolektiboarekin

Gazteak Arabako eta Trebiñoko nekazaritza eta abeltzaintza 
sektorearen eraldaketaren motor gisa sektorean sartzea da UAGAren 
lehentasunetako bat

Gazteak sektorera sartzea, UAGAn parte har dezaten sustatzea eta belaunaldien arteko erreleboa dira UAGAren 
helburu estrategiko nagusietako batzuk orain dela urte batzuetatik. 

2016an abiarazi genuen epe ertainera begirako proiektu hori, Gazteak Sektorean Sartzea jardunaldiekin; 100 
lagunek baino gehiagok hartu zuen parte jardunaldi haietan, eta berriki sektorean sartuta zeuden edo sartzeko 
prozesuan zeuden hiru gazteren esperientziak entzuteko aukera izan genuen, gai horri buruzko eztabaida 
abiarazteko abiapuntua izan zena.

2017an, Munduko Landaguneak (FRM) antolatutako Gazteen Jardunaldian parte hartu genuen, Via 
Campesinaren Nazioarteko Biltzarrean; Gazteei buruzko Estatuko Azterlanaren eta Munduko 
Landaguneak egindako Euskadiko Gazteen Azterlanaren ondorioak aurkeztu ziren han. 

Arazo berberak detektatu zituzten azterlan biek, ordezte edo errelebo falta, lurrak eskuratzeko zailtasuna, 
finantzazio-beharra eta ustiategien bideragarritasun zaila.

2018an, UAGAren bi gazte-talde jarri genituen martxan, bakoitza 20 bat lagunez osatutakoa, sektorearen 
egungo egoerari, sektorearen biziraupena bermatzeko gazteak sartu beharrari eta horretan laguntzeko UAGAk zein 
sektorearekin lotutako administrazioek eta gainerako eragileek egin dezaketenari buruz eztabaidatzen hasteko. 

COAG Koordinakundeko Gazteen Arloarekin harreman zuzena izaten ere hasi ginen; aldizkako haien batzarretan 
parte hartzen hasi ginen Skype bidez, eta hainbat gairi buruz eztabaidatu dugu: Nekazaritza Politika Berria, teknologia 
berriak… UAGAko hainbat gaztek hartu zuen parte COAG Koordinakundeak iaz Lleidan antolatutako Urteko Topaketan.

2019an, sektoreko gazteei berariaz zuzendutako jardunaldia egin dugu; hortik sortu zen UAGAn gazteen 
lantalde bat sortzearen beharra, talde horretatik UAGAren estrategian txertatzeko proposamenak egin ditzaten. 
Hauexek izan ziren eztabaida-gai batzuk: sindikatua gazteengana hurbiltzeko eta haiei laguntzeko beharra; 
harremana errazteko gazteen arteko lotura sozialak sortzea foro informaletan; emakume gazteen kolektiboa 
ezagutaraztea eta hari balioa ematea; eta lankidetza eta ustiategietako erreleboa sustatuko duten proiektuak egitea.

Jardunaldi haren ondoren, UAGAko Gazteen Batzordea jarri genuen abian; dagoeneko bi batzar egin ditu eta, 
hasteko eta behin, gazteen beharrak eta proposamenak jaso ditu. Lantalde horren beste helburu bat da COAG 
Koordinakundeko kide diren beste erkidego batzuetako gazteekiko harremanak sustatzea, jardunbide egokienak 
ezagutzea eta elkarrengandik ikastea.

Azkenik, COAG Koordinakundearen Urteko Topaketa antolatu dugu 2019an Araban, eta hainbat autonomia 
erkidegotako 44 gaztek hartu du parte.
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UAGAk COAG Koordinakundearen Gazteen Estatu mailako 2019ko To-
paketa antolatu du Araban

2019an, COAG Koordinakundearen Gazteen Estatu 
mailako Topaketa antolatu dugu; maiatzeko azkeneko 
asteburuan egin da, eta klima-aldaketa eta 
nekazaritza-sektorerako etorkizun jasangarria 
izan da ekimenaren ardatz nagusia.

Hainbat autonomia erkidegotako 44 gaztek hartu du 
parte, horietatik 20 Arabakoak, eta aukera bikaina eskaini 
du erkidego ezberdineko gazteen arteko harremanak 
sustatzeko, esperientziak partekatzeko eta elkarrengandik 
ikasteko.

Klima-aldaketa aukeratu genuen gai nagusitzat, 
presazkoa baita gure sektorean gai hori lantzea, 
elikagaien ekoizpenean eta lurraldean duen eragin zuzena 
dela eta.

Sektorea epe ertainean eta luzean jasangarria izan dadin, 
beharrezkoa da beharrizan berrietara egokitzea, 
kanpoko eragileen inplikazioak kontuan hartuz –klima-
aldaketa kasu–, gure negozio-ereduak eraldatuz, baita 
nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorearen eta, 
oro har, landa-ingurunearen eraldaketa digitala 
lortuz ere, horixe baita UAGAren helburu estrategikoetako 
bat.

Ostiralean, Arabako Errioxako upategi bat bisitatu 
genuen, eta Sasoikako Lanaren inguruko UAGAren 
Proiektua aurkeztu genuen; interes handia piztu zuen 
beste erkidego batzuetako gazteentzat, haiek ez baitute 
horren garatuta sasoikako langileen kontratazioaren 
kudeaketa.

Larunbatean, berriz, hainbat gairi heldu zioten sektoreko 
Euskadiko aditu teknikoek, eta NEIKER, HAZI eta 
Munduko Landaguneko (FRM) ordezkariek, hala nola 
berrikuntza, araudi berriak eta nekazaritza-politikak, klima-
aldaketaren testuinguruan.

FRMk horren beharrezkoa den belaunaldi arteko erreleboa 
lortzeko eta, era horretan, sektorearen iraunkortasuna 
bermatzeko sektoreak dituen beharren nazioarteko 
gakoak azaldu zituzten.

Bestalde, UAGAko afiliatuak diren bi gaztek kudeatzen 
duten abeltzaintzako ustiategi bat bisitatu genuen 
Kuartangon.

Oso parte-hartzaileak izan dira jardunaldia, hurrengo 
batzarretan gazteon artean aztertu beharreko ideia 
interesgarri ugari sortu zen.

Belaunaldi arteko erreleboa helburu 
estrategiko bat da UAGArentzat orain dela urte 
batzuetatik; horrela, bada, UAGAn gazteen parte-hartzea 
sustatzen eta helburu bera duten sektoreko beste 
erakunde batzuekin lankidetzan jarraituko dugu.



Elkarrizketa
MARCOS GARCÉS, 
COAG Koordinakundeko Gazteen arloko arduraduna

Nola ikusten duzu egungo egoera estatu mailan, 
gazteak nekazaritza-sektorean sartzeari eta parte-
hartzeari dagokionez?

Gazteak sektorean sartzeari dagokionez, denok ditugu 
datuak buruan; PAC hartzaileen % 0,5 besterik ez dira 25 
urtez azpiko gazteak, eta % 9, berriz, 40 urtez azpikoak. 

Badaude sektorean sartu nahi duten gazteak, baina 
aurkitzen dituzten oztopoak direla eta (finantzazioa, 
errentagarritasuna, lurrak eskuratzeko arazoak, merkatua, 
burokrazia, araudien gorabeherak, iraganeko PAC, landa-
ingurunearen egoera eta irudia…), nekazarien seme-
alabak edo bilobak bakarrik sar daitezke. Sinestezina da 
gizarte gisa biztanle-gabetzearen aurka borrokatzeko 
eskura dugun hori ez erabiltzea, landa-ingurunean 
sektorean sartu nahi duten gazteak, hain zuzen ere. 
Borondate politikoa besterik ez da.

Parte-hartzeari dagokionez, alderdi biak ditugu. Bizi garen 
gizartean, nagusitzen ari da indibidualismoa, eta jendea 
gero eta gutxiago inplikatzen da baterako proiektuetan 
eta baterako interesak defendatzeko proiektuetan. Zentzu 
horretan, normala da parte hartzeko gazteak aurkitzeko 
zailtasunak egotea (nekazaritzako erakundeen egiturekin 
ere badu zerikusia, erakundeok espazio gutxi utzi ohi 
baitie gazteei). 

Beste alderdian, aldiz, ikusten dugu parte hartzen duen 
jendeari esker, elkarteetako gazteen arloak ideiak sortzeko 
gune bikainak direla, lan egiteko gogoz daudela gazteak, 
eta helburuekin konprometituta.

Zer iruditzen zaizu UAGAk abiarazitako Gazteen 
Proiektua eta Gazteen Batzordea sortu izana?

Egokia dela uste dut eta, batez ere, beharrezkoa. 

Adibidez, Nekazaritza Politika Bateratu berria 
eztabaidatzen ari garen honetan, gazteok gara politika 
horrekin biziko garenok; horregatik, funtsezkoa da gure 
ikuspegia. 

Sektoreak etorkizuna izatea nahi baldin badugu, 
etorkizuneko politikak behar ditugu, eta ez iraganekoak. 
Eta gure elkarteek etorkizuna izatea nahi baldin badugu, 
hemen ere lekukoa hartuko duten gazteak behar ditugu. 

Eta hori epe luzera egiten da; ez du balio gazte bat hartu 
eta bihar zuzendaritzarako aurkezten dela eta datorren 
urtean lehendakari izango dela esateak, ez! Pixkanaka 
sartu behar dira, joan daitezela ardurak hartzen konfiantza 
hartu ahala, eta gazteen arloa erabakigarria da horretan. 

Gainera, bizikidetzak, eztabaidak, arazoak eta 
konponbideak partekatzeak… norberaren esperientzia 
aberasten dute, ustiategirako ideiak emanez eta ikuspegi 
ezberdinetatik ikasiz.



Elkarrizketa
JAVIER TORRE, 
UAGAko lehendakaria

Nola ikusten duzu egungo egoera Araban eta 
Trebiñon, gazteak nekazaritza-sektorean sartzeari 
eta parte-hartzeari dagokionez?

Orain dela urte batzuetatik, gure helburu estrategikoetako 
bat da gazteak sektorean sartzea. Sektorekoak ez 
diren pertsonentzat, oso zaila da sartzea, baita egungo 
profesionalen erreleboa ere. Behin eta berriz eskatzen 
diegu administrazioei, inplika daitezela benetan eta lagun 
diezaietela bereziki gazteei, belaunaldi arteko erreleborako 
berariazko plan batekin, lehenengo instalazioetarako 
laguntzetarako aurrekontu handiagoarekin, tasak kenduta, 
PFEZ zergan kenkariak aplikatuta, etab.

Eta, jakina, dauden ustiategiak garrantzitsuak eta 
beharrezkoak dira sektorerako. Berrikuntzako eta 
laborantzen eta negozio-ereduen dibertsifikaziorako, IKTak 
sartzeko eta beste hainbat alorretako proiektutan parte 
hartzen ari gara; horiek guztiek gaur egungo ustiategiak 
hobetzeko eta sektorera profesional berriak erakartzeko 
balio izango dute. 

Parte-hartzeari dagokionez, orain dela lau urte erabaki 
genuen gazteentzako berariazko proiektu baten aldeko 
apustua egitea, sindikatuaren barruan espazio argi bat 
emanez, Gazteen Kolektiboa, kolektiboa dinamizatzen 
duen Gazteen Batzorde batekin; horrela, bada, gero eta 
jende gehiagok hartzen du parte, sindikatuaren barruan 
funtsezkoak dira eta UAGAren estrategian txertatzen ari 
diren ideia berriak ekartzen dituzte, epe ertainean eta 
luzean sektorea hobetzeko.

Aurten, gainera, Araban egin da COAG 
Koordinakundearen Gazteen Topaketa; hainbat 
autonomia erkidegotako 44 gaztek hartu dute parte, eta 

harreman interesgarriak egin dituzte; ziur gaude guztien 
ikaskuntzarako eta baterako proiektuak martxan jartzeko 
baliagarriak izango direla harremanok.

Nola sortu da UAGAren Gazteen Proiektua, eta nola 
baloratzen duzu UAGAk abian jarri duen Gazteen 
Batzordea?

Sektore profesionalen batez beste adinako aztertu 
ondoren sortu zen proiektua abian jartzeko beharra; 58 
urtekoa da adin hori Araban. Gaur egun, 1.300 afiliatu 
ditugu, eta % 10 besterik ez dira 40 urtez azpikoak.

ren iraunkortasuna bermatzeko, funtsezkoa da sektorea 
berritzea. 2016an hasi ginen lanean; profesional 
beteranoen zein gazteen esperientziak partekatu 
genituen, sindikatuak antolatutako jardunaldi batzuetan. 
100 lagunek baino gehiagok hartu zuen parte jardunaldi 
haietan, eta Gazteen Kolektiboa eratzeko bide eman 
zigun.

Azkeneko urteotan hainbat ekimen antolatu ondoren, 
Gazteen Kolektiboaren antolaketa-egitura jarri dugu abian, 
Gazteen Batzordea; neska-mutil gazte ahalik eta anitzenak 
sar daitezen irekita dago, ustiategi mota ezberdinetakoak. 
Elkartzeko espazioa izan nahi du, dinamikoa, interesgarria 
eta ideia berriak eta gazteek egin nahi dituzten 
proposamen oro hartzeko irekita dagoena. 

Aukera hau baliatu nahi dut denok UAGAren Gazteen 
Kolektiboarekin bat egitera animatzeko; kolektibo horren 
azken helburua da sektorea eraldatzea, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-jarduera bermatuz eta landa-inguruneko 
bizimodua hobetuz.


