50+1 Gazteen Gurutze Gorriaren urteak: "Prest
zaudete. Ispilu eta inspirazio-iturri zarete”
•

Javier Senent, Espainiako Gurutze Gorriko presidentea,

Gazteen Gurutze Gorriaren 50. urteurrena ospatzeko ekitaldian
izan da.
•

15.000 gaztek baino gehiagok osatzen dute Espainiako

Gurutze Gorriaren gazteen atala, 6 eta 30 urte bitarteko haur eta
gazteek osatutako mugimendu eraldatzailea.
•

2020an, Gazteen Gurutze Gorriak 50 urte bete zituen, baina

pandemiak atzeratu egin du ospakizun hori 2021era arte, 50+1

gisa ospatzen baita, Gazteen Gurutze Gorriko boluntarioek azken
urte honetan egindako ahalegin guztiak dakarren balio
erantsiarekin.
2021/09/07. Gazteen Gurutze Gorriak, Gurutze Gorriko gazteen atalak, 50+1 urte bete ditu bizitzak
aldatzen. 2021ean ospatzen dute 50. urteurrena, pandemiaren ondorioz urtebete geroago, eta 30 urtetik
beherako talde horretako boluntarioek egindako ahalegin guztiak dakarren balio erantsiarekin; izan ere,
dagoeneko maila nazionalean 15.000 kide baino gehiago ditu. Egindako ahaleginari eta dedikazioari
esker, Gazteen Gurutze Gorriak hezkuntza- eta gizarte-premietan 700.000 haur eta gazte baino gehiago
artatu ditu, errealitate, kultura eta testuinguru desberdinetakoak, berdintasunean oinarritutako
metodologiarekin. Hala baieztatu du Javier Senent Espainiako Gurutze Gorriko presidenteak, Paula
Rivares GGGko estatuko zuzendariakin batera, Eva Soriano aktoreak gidatzen duen efemeridea
gogoratzeko ekitaldiaren buru izanik.

Bertan, gazteek kausa sozialekin duten konpromisoa aldarrikatu da, pandemiaren azken urte honetan
antzeman daitekeen 'irudi txarretik' urrun, "lehentasunezko beharrak asetzea ekarri duen lan bikaina egin
duzue, eta eten digitala bezalako gaiek ez dute zaurgarritasuna handituko lukeen egoerarik ekarriko",
azpimarratu du Senentek. Pandemiak iraun zuen bitartean, 20.000 gazte inguruk bat egin zuten Gurutze
Gorriko boluntarioekin, herritarrekiko konpromisoa erakutsiz. Gurutze Gorriko presidenteak Torrejón de
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Ardozeko gailuan egindako lana ere aipatu zuen, Afganistango errefuxiatuen etorreraren aurrean:
"Larrialdietan Sentsibilizatzeko eta Informatzeko Taldeek haurrak zaindu eta lagundu dituzte". Gazteen
Gurutze Gorriaren erantzukizuna da gazteak sentsibilizatzea eta kontzientziatzea osasunaz, aisialdi
osasungarriaz, ez sexistaz eta ez belikoaz, genero-berdintasuneko eta indarkeriaren aurkako mezuak
zabalduz. “Eskola-arrakastaren sustapena” edo “Ospitaleratutako haurren arreta” bezalako
proiektuak funtsezkoak dira gaur egun familia askorentzat, eta gazteen ataletik sortu dira; izan ere,
bere historiaren hasieratik hainbat ekimen bultzatu ditu "orain Gurutze Gorrian funtsezko jarduera-ildo
direnak, hala nola berdintasunerako hezkuntza, genero-ikuspegia, ingurumena, osasunerako hezkuntza edo
garapenerako hezkuntza".

Prest eta jakitun, erronka berriei aurre egingo diete datozen urteetan, Espainiako Gurutze Gorriaren
laguntzarekin, "ispilu eta inspirazio-iturri zarete erakunde barruan, inguruan duzuen jendearentzat". Paula
Rivarések, GGGko estatu-zuzendariak, bere aldetik, nabarmendu zuen "inoiz ez dela ezer aldatu haurrei
eta gazteei arreta emateko (GGGren) determinazioa", eta zeregin hori ez dela erraza, denbora eta
dedikazioa eskatzen dituelako, eta larrialdiei, hondamendi naturalei edo pandemia bati aurre egin behar
zaielako; huts egin beharrean, euren printzipioak eta gizatasuna berretsi dituzte, "pixkanaka mundu
konprometituagoa, mundu justuagoa, mundu berdinagoa sortzen jarraitzeko".

Berrogeita hamar urtez haurrei eta gazteei beren hezkuntzan eta balioen sustapenean lagundu ondoren,
Gazteen Gurutze Gorriak bere elkarte-bizitza sustatzen jarraitzen du, liderrei prestakuntza ematen,
antolamenduaren barruan eta mundua aldatzen jarraituko duen erakunde baten eraikuntza komunean.

Oroitzapen ekitaldiak
Madrilgo Jorge Juan Gunean ospatu da urteurrena. Bertan, Gazteen Gurutze Gorriaren garai guztietan
zehar egindako bideo historiko bat erakutsi da, erakundean, zuzendari ohi gisa, aktiboki eta nabarmenki
parte hartu duten pertsonen eta lortutako pertsonen bidez.

Brodas Bros hip hoparen hiri-dantzaren nazioarteko konpainiak eta 'Lights on the world' ikuskizunak
ukitu artistikoa jarri diote ekitaldiari, Docakene Afrikako musika eta dantza tradizionaleko
konpainiarekin, VIC rap inprobisazio-bikotearekin eta 'Palabras que abrazan' abestiko emakumezko
artistekin batera, Gazteen Gurutze Gorriaren eta Emakumeak Dultsatzeko Lankidetza Sozialaren arteko
lankidetzatik sortu den gaia (Pupil·les, Flora -cantante de El Diluvi, Laura Esparza, Esther, Tanxugueiras,
Zuriñe Hidalgo, Niuss).
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Gazteen Gurutze Gorriaren topaketa honetan musika-presentzia izateak kontzientziak mugiarazteko
tresna gisa balio izan du.

Gazteen Gurutze Gorriaren lana
Gazteen Gurutze Gorria Espainiako Gurutze Gorriaren gazteen atala da. Erakundearen haur eta gazteen
boluntarioen elkarte-bizitza sustatzen du eta 6 eta 30 urte bitarteko haurren eta gazteen parte-hartzea
sustatzen du. Eraldaketara bideratutako ekintza baten bidez garatzen du bere konpromiso soziala,
Gurutze Gorriaren eta Ilargierdi Gorriaren Nazioarteko Mugimenduaren Oinarrizko Printzipioen arabera.

Bere jatorria Lehen Mundu Gerran dago, non haurrei zauritutako soldaduen animoa hobetuko zuten
materialak egiten laguntzeko eskatu zitzaien. 1922an Gurutze Gorriaren Elkarte Nazionalen Ligak (gaur
egungo IFRC) gazteen atal bat sortzea gomendatu zuen, Espainian 1925ean gauzatu zena; 1936an
Erakundearen Estatutuetan gazteen atalean sartu zen, eta 1939an gazteen atalearen sorrera, antolaketa
eta funtzionamendua garatu zen.

Espainiako Gerra Zibilaren ondorioz geldirik egon zen urte batzuetan, baina, horren ondoren, Gazteen
Gurutze Gorriak bere entitate propioa eskuratu zuen erakundearen barruan, eta, ordutik, erreferente
izan zen bere erronka eta helburuekin.

70eko eta 80ko hamarkadetan sortu ziren lehen jarduerak haur eta gazteekin, eta hezkuntza-arloko
jardueren oinarriak ezarri ziren. 90eko eta 2000ko hamarkadetan, Gazteen Gurutze Gorriak esparru eta
sektore askotako esku-hartzeak zabaldu zituen, balioen transmisioa eta hezkuntza azpimarratuz, nahiz
eta 2009tik aurrera berdintasunaren arloan burua izan.

2017an, Liderren eta Lideresen Estatuko Batzarraren lehen edizioa egin zen, gazteen atalaren izaera
indartzeko hausnarketa-gunea eta mintegi-tailerrak. Beste inflexio-puntu bat 2018. urtean izan zen, XVI.
Batzar Orokorra egin zenean. Batzar horretan, bultzada handia eman zitzaien afiliatuei, 6 eta 17 urte
bitarteko pertsonen ahalduntze, sendotze eta partaidetza-agiria onartuta.

Eta horrela iritsi ziren 2020ra, GGGk Gurutze Gorriaren ERANTZUN planean parte hartuta, COVID-19
delakoaren aurrean, gazteek gizartearekin duten inplikazioa eta konpromisoa erakutsiz. 50 urteko
erronkak, lorpenak eta baita egoera konplexu batzuk ere, Gurutze Gorriko boluntarioak harro sentitzen
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baitira beren historiaz eta Estatu mailako txoko guztietan bertako kide izan diren haur eta gazte guztiez.

IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
https://www.youtube.com/watch?v=eRTrj_wDUt0

https://www.youtube.com/watch?v=FsT2d7lpSMU
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