Gazteen Gurutze Gorriak historiako
belaunaldirik prestatuena dela
aldarrikatzen du
•

“Lan-prekarietateari, esplotazioari eta kontratu partzialei eusten diegu, baina

aurrera ateratzeko modua bilatzen jarraitzen dugu”.
•

Abuztuak 12: Gazteen Nazioarteko Eguna

2022ko abuztuaren 11. Gazteen Gurutze Gorriak gezurtatu egiten du gaur egungo gazteekin
arduragabea zerikusia duen mito, eta, abuztuaren 12an, Gazteen Nazioarteko Egunaren
esparruan, gizartean duten zeregina aldarrikatzen du. Izan ere, gizartean duten zeregina
historiako belaunaldirik prestatuena da, beste edozein belaunaldik baino emakume
trebatu gehiago baititu, edo ingurumena eta gizarte-arazoak zaintzearekin bereziki
lotuta eta kezkatuta baitago.

Euskadiko Gazteen Gurutze Gorrian 430 boluntario baino gehiago daude erakundeko
gazteen sailean, “laguntza-sare bat eta ekintza desberdinak egiteko gune bat, guri laguntzen eta
zaintzen”, Eneko Kanpandegi Gazteen Gurutze Gorriko zuzendariak nabarmendu duenez. Gaur
egungo gazteek bi krisi ekonomiko, pandemia bat, energia-krisi bat, inflazio globala eta mundu
osoari eragiten dion gerra pairatu dituzte, “baina belaunaldi hau solidarioa da eta
kontzientziatuta dago planeta osasuntsuago batekin eta gizarte justuago batekin;
horregatik, Gazteen Gurutze Gorriak aldaketa hori bultzatzen jarraituko du”.

Kolektibo horretan parte hartzen dutenak animatuz, mugimendu horretan parte hartzen
dutenak eta Gazteen Gurutze Gorriarekin bat egiten dutenak, Erakundeak ez du ahazten egun
honetan gaur egungo “gazteok lan-prekarietateari, esplotazioari eta kontratu partzialei aurre
egiten diegula, baina aurrera ateratzeko modua bilatzen jarraitzen dugu”. Horrenbestez,
gogorarazi dute herrialdean lanean hasten diren pertsonen batez besteko adina 25 eta 34 urte

bitartekoa dela, eta erraz egokitzen direla errealitate digitalera, 2030ean teknologiari
baldintzatuta egongo dela aurreikusten den lan-merkatu batean, non egongo diren lanpostuen
% 85 oraindik ez diren asmatu. Era berean, gazte horiek klima-aldaketa geldiarazteko
borrokatzen dira, indarkeria armatuaren aurkako diskurtsoetan parte hartzen dute, beren
askatasuna sakrifikatzen dute adinekoak defendatzeko, eta feminismoa eta LGTBIQ+
eskubideak defendatzen dituzte, ahaztu gabe eskola-jazarpenaren, sareetako gorrotoaren,
buru-osasunaren, aniztasunaren, jolaserako sarbidearen eta haur guztien hezkuntzaren
aurkako borroka.
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