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I. IKERKETAREN HELBURUA

15 eta 34 urte bitarteko gazteei zuzendutako inkesta da, eta koronabirusak eragindako 
konfinamenduaren hasieran euskal gazteriaren egoera eta bizipenak ezagutzea du 
helburu.

Egoera desberdinei erreparatuz, galdera espezifikoak daude ikasten ari direnentzat, 
lanean ari direnentzat edo langabezian daudenentzat. Alderdi horiez gain, konfinamendu 
honetan gazteek dituzten sentimenduez eta jardueretan eta errutinetan izandako 
aldaketez ere galdetu dugu, bai eta egin ahal izan dituzten boluntariotza-jarduerez edo 
hasierako uneetan hain ugariak izan diren gezurrezko bulo eta albisteekiko jarreraz ere.

Jasotako erantzun garrantzitsuak eta idatziz utzi dizkiguten milaka iruzkinek esan digute 
gazte askok kontatu nahi zutela une horiek nola bizitzen ari diren, eta inkestak balio izan 
ahal izan duela, nolabait, horretarako.

“Mesedez, Lehendariak hau irakurtzen badu, jakin ezazu 

euskal gazteak oso kezkatuta gaudela eta erantzunak behar 

ditugula” 17urte, emakumea, Araba, ikaslea.
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II. METODOLOGIA ETA  LAGINA

• Online inkesta bat egitea erabaki da. Inkesta horrek azkar ematen dizkigu datuak, 
eta gazte asko biltzen ditu.

• Aukeratutako lagina da, ez probabilistikoa, hau da, gazteak ez ditu ikerketa-taldeak 
hautatu; aitzitik, hala erabaki duten pertsonek erantzun diote inkestari; beraz, 
emaitzak ezin dira Euskadiko gazte guztientzat orokortu. Hala eta guztiz ere, 
erantzun kopuru handiak indarra ematen die azterlanetik ateratzen diren ondorioei.

• Nabarmentzekoa da galdera irekietan jasotako erantzun kopurua. Iruzkin horiek 
asko aberasten duten inkesta eta, gainera, parte hartu duten pertsonen zintzotasuna 
eta erantzukizun-maila handia bermatzen dute. 

• Inkesta 2020ko martxoaren 20an (ostirala) hasi zen, 14: 00etan, eta WhatsApp bidez 
zabaldu zen. Itxiera martxoaren 29an (igandea) izan zen, 14: 00etan.

• Diseinua, datu-bilketa, arazketa eta analisia Gazteen Euskal Behatokiari dagozkio.
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Inkesta bikoiztuak edo osatugabeak garbitu ondoren, 
baliozko inkesten azken kopurua 3.482 da. Gehienak 
martxoaren 20an eta 21ean bete ziren (inkesten% 77,6).

Eguna Absolutuak %

Martxoak 20 1706 49,0

Martxoak 21 997 28,6

Martxoak 22 196 5,6

Martxoak 23 206 5,9

Martxoak 24 243 7,0

Martxoak 25 70 2,0

Martxoak 26 37 1,1

Martxoak 27 21 0,6

Martxoak 28 3 0,1

Martxoak 29 3 0,1

Guztira 3482 100



6

Absolutuak %

Ohiko 
bizilekua

Araba 546 15,3

Bizkaia 2147 61,9

Gipuzkoa 526 17,9

Beste probintzia 
bat

196 3,8

Atzerria 67 0,9

Zeregin 
nagusia

Ikasten 2207 64,0

Lan egiten 1009 29,3

Langabezian 121 3,5

Beste egoera 
batean

112 3,2

Laginaren ezaugarriak

Absolutuak %

Adina 15-19 urte 1197 34,4

20-24 urte 1272 36,5

25-29 urte 665 19,1

30-34 urte 348 10,0

Sexua Gizona 1010 29,0

Emakumea 2443 70,2

Ez-bitarra 29 0,8
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III.EMAITZA NAGUSIAK 

● Normalean beste probintzia batzuetan edo atzerrian bizi diren gazteen erdiak 
baino gehixeago, zehazki, % 55, Euskadira itzuli dira konfinamenduko lehen 
hamabostaldian.

● Gehienak gurasoekin eta anai-arrebekin bizi dira egun hauetan (% 78,3). % 11,4 
bikotekidearekin dago konfinatuta, eta beste % 2,6 bikotekidearekin eta 
seme-alabekin. Normalean % 10,5 lagunekin edo pisukideekin partekatutako 
etxebizitza batean bizi ohi zen, orain % 2,4k soilik jarraitzen du konfinamenduan 
lagunekin edo pisukideekin bizitzen.

● Atzerrian konfinamendua pasatzen ari diren pertsonentzat senideen osasuna da 
kezkarik handiena. Italian bizi ziren pertsonek izan ezik, gainerakoek adierazi zuten 
inkesta egiteko datetan, bizi ziren herrialdeetako egoera ez zela Euskadin 
hautematen zutena bezain larria.

 

Euskadira itzultzea konfinamenduan
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● Ikasle gehienak (inkesta osatu dute gazte guztien % 64,0 dira ikasleak) online eskolak 
jasotzen ari dira (% 81,6), batez ere Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (% 90,1), 
Batxilergoa (% 87,9) eta unibertsitateko graduak (% 86,4) ikasten ari direnak. Baina 
orientazio praktikoagoa duen Lanbide Heziketa ikasten ari direnen artean, erdiak baino 
ez dira mota horretako eskolak jasotzen ari direnak (% 50,3).

● Online eskolak dituztenen artean % 55,3k adierazi du zailtasunen bat edo asko 
dituztela eskolak jarraitzeko konfinamenduko lehen hamabostaldi honetan. Aitzitik, 
% 43,6k esan du eskolak ondo jarraitzen dituela; ehuneko hori online klaseak gustuko 
dituztenen ehuneko ia bera da (% 43,4). 

● Ikasten dutenek funtsezko kezka gisa aipatu dute egoera horrek azterketen gainean 
izan dezakeen eragina, bereziki selektibitatearen gainean; baita praktiken gainean 
ere, horiek bertan behera geratu baitira, edo gradu amaierako lanen gainean. Gainera, 
edukiak online jarraitzeko zailtasunak dituztela adierazi dute, eta uste dute horrek 
eragina izango duela ikasturte honen emaitzetan. 
 

Konfinamenduan ikastea
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● Pandemia hasi aurretik lan egiten zuten gazteen % 73k hala egiten jarraitzen du. 
10etik 6 telelanaren bidez, 10etik 3 aurrez aurre eta hamarretik 1 bi 
lan-modalitateak konbinatuz. Telelana egitea pozgarria da egiten duten 
gehienentzat. 

● % 27k jada ez du lanik egiten, batez ere enpresak etxera bidali dituelako (lanean ez 
dauden langileen % 65,1). Konfinamenduan lan egiten ez dutenen % 9,9 bajan dago 
eta % 8,5ek nahitaezko oporrak hartu behar izan ditu. 

● Inkestari erantzun diotenen % 3,5 langabezian daude. Gehienak (10etik 8) 
koronabirusaren krisiaren aurretik ere bazeuden langabezian. % 20,7k, ordea, 
enplegua galdu du koronabirusak sortutako egoeraren ondorioz. Egunotan lanik 
gabe geratu direnen artean gehienek ez dakite egoera hau amaitzean lana 
berreskuratuko duten ala ez.

 

Konfinamendua eta lana
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● Gazteek lanari buruz idatziz utzi dituzten iruzkinak egoera horrek ekonomian izango 
dituen ondorioetan eta kaleratzearen beldurrean zentratu dira. Ziurgabetasuna 
adierazi dute enpleguari, ERTEak edo behin betiko kaleratzeak egiteko aukerari, 
enpresaren itxierari eta abarri dagokienez, eta horrek dakartzan ondorioei 
dagokienez.

● Negozioa itxi behar izan duten autonomoek beldurra diote enpresa ixteari, lanik ez 
dutelako eta gastuei aurre egin ezin dietelako.

● Kezka handia dago langabezian daudenen artean, egoera hori amaitzean zailagoa 
izan daitekeelako lana aurkitzea eta hau prekarioagoa izan daitekeelako.

● Aurrez aurre lan egiten dutenek, nagusiki, beren burua eta beren senideak, 
lankideak edo erabiltzaileak kutsatzeko beldurra adierazi dute. Eta horrekin lotuta, 
osasun arloan lan egiten dutenek beren lana egiteko EPIen eskasia salatu dute.

● Telelanarekin lotutako zailtasunak, zeregin guztiak garatzeko zailtasunak eta 
modalitate horretan ordu gehiago lan egiteagatik sortutako kexak ere jaso dira. 
Irakasleek, bereziki, beren lana nahi bezala betetzeko dituzten zailtasunak eta 
ikasleekiko duten kezka adierazi dituzte.

 

Konfinamendua eta lana
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● Konfinamenduaren lehen aldi honetan, gazteen emozioak askoz positiboagoak izan 
dira negatiboak baino. 10 gaztetik ia 8k erantzukizuna eta konpromisoa sentitu 
dute (% 77). 30-34 urteko taldean, % 85,7k diote erantzukizun handia edo nahikoa 
sentitu dutela.

● Bigarren emozioa, eta lehen postuetan dagoen negatibo bakarra, asperdura da 
(% 49,6). 15 eta 19 urte bitarteko gazteen artean asperdura % 58,7ra iritsi da eta 
batez bestekoa baino txikiagoa izan da 30 eta 34 urte bitartekoen artean (% 36,2) 
edo konfinamenduan lanean jarraitu dutenen artean (% 35,8).

● % 48,9k maitasuna eta laztantasuna, samurtasuna sentitu du, asperduraren 
ehuneko antzekoa. Ehunekorik handienak 30-34 urteko pertsonen taldean (% 63,6) 
eta seme-alabak dituztenen taldean (% 78,9) ageri dira. 

● Itxaropena eta baikortasuna % 47,8k sentitu dute, zertxobait gehiago gizonek 
(% 51,1) eta lanean ari direnek (% 50,7).

Erantzukizuna eta konpromisoa: emozio nagusiak 



12

● % 45,6k lasaitasuna eta baretasuna sentitu du; gizonen artean orokorragoa izan da 
(% 61,4) emakumeen artean baino (% 38,9).

● % 42,3k segurtasun eta konfiantza handia edo dezente sentitzen duela adierazi 
dute, eta gehiago adierazi dute gizonek (% 55,8) emakumeek baino (% 36,6).

● % 41,5ek esan du harrotasun edo miresmen handia edo dezente sentitzen duela 
egoera horretan. 

● Aurrekoaren antzeko ehunekoa,% 41,3, kezkatuta eta beldurrez sentitu da, eta 
emozio hori nabarmenagoa da adin handieneko taldean (% 52,8).

● Portzentaje txikiagoekin baina hala ere garrantzitsuak, gainerako emozio 
negatiboak aurkitu ditugu: % 32,5ek esan du antsietatea edo estresa sentitzen 
duela; % 29,9k agobioa edo depresioa; % 27,6k amorrua edo haserrea, eta % 18,9k 
bakardadea edo tristura. Bakardadea % 38,2ra iritsi da konfinamendua bakarrik 
pasatzen ari direnen artean. 

Erantzukizuna eta konpromisoa: emozio nagusiak 
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● Hamar gaztetik seik eguneroko errutina bat ezarri dute, % 46,3k beren ekimenez 
egin dute, eta % 14,9k, berriz, ikasketa- edo lan-zentroak edo familiak emana. 
% 36,1ek ez du errutinarik ezarri konfinamenduko lehen hamabostaldian. 

● Gehien handitu diren jarduerak dira lagunekin edo senideekin hitz egitea edo 
txateatzea (% 75,7k esan du lehen baino gehiago egiten duela), filmak edo 
telesailak ikustea (% 68,1ek lehen baino gehiago egin du), bideojokoekin jolastea 
(% 62,9k) eta albisteak irratian edo telebistan jarraitzea (% 62,8k).

● Gazteen erdiak baino gehiagok adierazi du egun hauetan ohi baino gehiago  
garbitzen duela (% 55,8) bere gauzetan ordena jartzen duela (% 52,2) eta lo egiten 
duela (% 52,2). Hamarretik lauk ere konfinamenduaren aurretik baino janari 
gehiago prestatzen eta jaten dute. 

Errutinak eta jarduerak konfinamenduan
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● Gutxi gorabehera, erdiak esan du espazio komunetan igarotzen duela denbora 
gehiena, hala nola egongelan edo sukaldean, eta beste erdiak bere logelan. Zenbat 
eta zaharrago orduan eta bizikidetza handiagoa espazio komunetan; gazteenak dira 
beren gelan denbora gehiago igarotzen dutenak.

● Gutxiengoa dira (% 4,8) konfinamenduak familia-harremanak okertuko dituela uste 
dutenak. Gazteen laurdenak baino apur bat gehiagok uste du hobera egingo 
dutela, eta gehienek, % 65,9k, berdin jarraituko dutela uste dute. 

● Gazteek egindako iruzkinetan erreferentzia asko daude, adin handiagoko 
senideekiko kezkari eta horiek kutsatzeko aukerari buruz.

● Kutsadurarekiko beldurra iruzkin batzuetan agertu da. Aipatu dira, halaber, osasun 
mentalaren arazoak dituzten pertsonak, konfinamendu egoera horretan zailtasun 
gehiago dituztenak. Alde horretatik, genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeek bizi duten egoera zaila ere aipatu da.

Familia-harremanak
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● Konfinamenduak elkartasuna berpiztu du. Konfinamenduko lehen egunetan 10 
gaztetik 2k boluntario-sareren bati edo auzoari berari eskaini zioten beren burua.
 % 20,8 horri beste % 15,8 gehitu zaio, eta datozen egunetan egingo duela esan du. 
Boluntariotzako ekintzetako parte-hartzea zertxobait handiagoa da 20-24 urteko 
pertsonen artean (% 25,1).

● Gehien egiten den zereginak zerikusia du janaria edo botikak erostearekin eta, 
adinagatik edo beste egoera batzuengatik, arazoak dituzten edo kalera irten behar ez 
duten pertsonei ematearekin. Oso ohikoa da, halaber, zaborra jaisteaz arduratzea edo 
adineko pertsonen txakurrak paseatzea. Haurrak zaintzeko edo etxeko lanekin 
laguntzeko , odola emateko, 3D inprimagailuekin babes materiala egiteko, materiala 
emateko, laguntza psikologikoa eta abar eskaintzeko laguntza ere aipatu da.

● Erdiek baino gehiagok (% 54,3) egunero edo ia egunero parte hartu dute jarduera 
kolektiboren batean, hala nola egunero balkoietatik eta leihoetatik osasun-langileei 
egiten zaizkien txaloetan. Emakumeek gizonek baino gehiago parte hartu dute.

● Gazte askok beren iruzkin espontaneoetan aipatu dute egoerak kontzientzia 
komunitario handiagoa eragin dezakeela gizartean.

Elkartasuna eta boluntariotza
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● Gazteen erdiek uste dute ez direla nahikoak koronabirusaren krisia hasi zenetik 
Espainiako Gobernuak ezarritako neurriak (% 54,1); % 34,4k egokitzat jo dituzte, 
eta % 5,5ek gehiegizkotzat. Lanean ari direnen artean, hartutako neurriak nahikoak 
ez direla uste dutenen ehunekoa % 71,1ekoa da.

● Neurri eta gomendioen jarraipena guztiz nagusia da gazteen artean: % 53,3k 
konfinamenduari, garbiketari eta abarri buruzko gomendio guztiak jarraitzen ditu, 
eta % 42,1ek gehienak jarraitzen ditu. Gomendioekiko errespetua handitu egiten da 
adinarekin, 30-34 urteko pertsonen artean % 65,0k jarraitzen dituzte gomendio 
guztiak.

● Iruzkinetan konfinamendurako neurri zorrotzagoen eskaera asko aurkitu ditugu, 
hala nola, lehen beharrekoak ez diren jarduera guztiak ixtea eta isun handiagoak 
jartzea.

Hartutako neurrien balorazioa eta jarraipena 
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● Gazteek badakite sare sozialen bidez gezur asko jasotzen ari direla, eta jarrera 
aktiboa erakusten dute hedapenean ez laguntzeko. 10etik 9k gezurrezko mezuak  
jaso dituztela esan dute, eta % 81,7k euren egiazkotasuna egiaztatu dute.

● Inkesta amaitzean, pertsona askok idatzi dituzte gazteen egoerari arreta jartzeko 
eta gazte-kolektiboarentzako neurri espezifikoak eskatzeko oharrak:

“La juventud tiene que ser la gran prioridad de las políticas públicas en cuanto termine esto. 

Vivimos prácticamente al día porque las condiciones laborales no nos permiten ahorrar. Si no 

se planifican políticas dirigidas a garantizar condiciones laborales dignas, el acceso a la 

vivienda para jóvenes, etc., este país está perdido. Volveremos a marcharnos y no es lo que 

queremos.” 25 urte, gizona, atzerrian, langilea.

Koronabirusari buruzko gezurren aurreko jarrera

Zer eskatzen du gazteriak?
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
1. Itzuli al dira Euskaditik kanpo zeuden gazteak?

• Kontuan hartuta non bizi ziren gazteak Euskadin koronabirusaren lehen kasuak izan 
zirenean eta non ari diren pasatzen konfinamendua, esan dezakegu beste probintziaren 
batean ikasten edo lan egiten zeuden gazteen 55,1 % itzuli direla etxera, bai eta atzerrian 
bizi ziren % 55,2 ere.

(%) Non bizi zinen Euskadin lehen koronabirus kasuak izan zirenean?

Eta non 
zaude 
orain?

Araba Bizkaia Gipuzkoa Beste 
probintzia bat

Atzerria GUZTIRA

Araba 85,0 1,4 1,3 14,8 6,0 15,3

Bizkaia 7,0 94,2 5,3 25,5 28,4 61,9

Gipuzkoa 4,8 3,2 92,4 14,8 20,9 17,9

Beste probintzia bat 3,1 1,1 0,6 44,9 3,0 3,8

Atzerria 0,2 0,1 0,4 0,0 41,8 0,9

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
2. Norekin pasatzen dute konfinamendua? 

• Lau gaztetik hiru gurasoekin eta, izatekotan, neba-arrebekin pasatzen ari dira 
konfinamendua (% 78,3).

• % 11, 4 bikotekidearekin dago konfinatuta eta beste % 2,6 bikotekide eta seme-alabekin. 
• % 2,9 bakarrik pasatzen ari da konfinamendua eta lagunekin edo pisukideekin bizi izaten 

direnen ehunekoa % 10,5etik % 2,4ra murriztu da egun hauetan.

LEHEN ORAIN

Gurasoekin (eta neba-arrebekin) 71,4 Gurasoekin (eta neba-arrebekin) 78,3

Bikotekidearekin 9,8 Bikotekidearekin 11,4

Bikotekide eta seme-alabekin 2,8 Bikotekide eta seme-alabekin 2,6

Bakarrik 3,5 Bakarrik 2,9

Lagunekin edo pisukideekin 10,5 Lagunekin edo pisukideekin 2,4

Beste senide edo pertsonekin 2,1 Beste senide edo pertsonekin 2,4
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
3. Nola eragiten die ikasten ari direnei?

• Galderasorta erantzun eta konfinamendua Euskadin edo beste autonomia erkidego batean 
pasatzen ari diren hiru gaztetik bi ikasleak dira (64,0 %).

• Ikasketa mailaren araberako banaketak erakusten digu erdiak baino gehiago 
unibertsitateko ikasketak egiten ari direla (% 51,9k graduren bat ikasten du eta beste % 
4,6k graduondokoa, masterra edo doktoretza) eta ia laurden bat batxilergoa ikastean ari 
dela (% 22,0); azken horien artean erdiek baino gehiagok selektibitatea egin beharko dute 
aurten (% 55).

Batxilergoa ikasten ari 
diren % 55ek 
selektibitatea egin 
behar dute aurten
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• Ikasle gehienak internet bidez jasotzen ari dira klaseak (% 81,6). Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza (DBH), batxilergoa edo unibertsitateko graduren bat ikasten ari 
diren ikasleek gainerakoek baino gehiago diote klaseak on line jasotzen ari direla 
(% 90,1, % 87,9 eta % 86,4, hurrenez hurren). Bestalde, Lanbide Heziketa ikasten ari 
direnen artean, erdiek bakarrik diote horrelako klaseak jasotzen ari direla (% 50,3). Hori 
ez da harritzekoa kontuan hartuta ikasketa horiek praktikoagoak izaten direla.

• Klaseak on line jasotzen dituztenen artean, erdiek baino gehixeagok adierazi dute 
zailtasunak izaten dituztela klaseak ondo jarraitzeko: % 44,9k nolabaiteko zailtasunak 
ditu eta beste % 10,4k zailtasun handiak. Aitzitik, % 43,6k ondo jarraitzen ditu klaseak 
eta gainerako % 1,1ek ez du erantzun. Masterra egiten ari direnek dituzte zailtasun 
gutxien; horien artean erdiek baino gehiagok (% 57,4) klaseak ondo jarraitzen dituztela 
adierazi dute.  

• Klaseak on line jasotzen dituzten % 43,4k gustukoa dutela sistema hori adierazi dute. 
Ehuneko hori eta klaseak ondo, zailtasunik gabe, jarraitzen dituztenena oso antzekoak 
dira.

• Ikasleek adierazitako zailtasunak eta kezkak iruzkinak azaltzen diren atalean zehazten 
dira.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
3. Nola eragiten die ikasten ari direnei?
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(%) EGITEN ARI DIREN IKASKETAK

DBH Batxiller LH Gradua Masterra Oposizioak Beste 
mota

GUZTIRA

KLASEAK INTERNET BIDEZ 
JASOTZEN DITUZTE

Bai 90,1 87,9 50,3 86,4 59,8 48,5 55,9 81,6

Ez 9,9 12,1 49,7 13,6 40,2 51,5 44,1 18,4

NOLA JARRAITZEN DITUZTEN 
INTERNET BIDEZKO KLASEAK

Ondo 48,2 42,4 45,9 41,8 57,4 62,5 52,6 43,6

Nolabaiteko zailtasunekin 46,1 47,3 41,8 44,7 37,7 31,3 42,1 44,9

Zailtasun handiekin 5,8 10,3 12,2 11,7 3,3 6,3 5,3 10,4

Ez du erantzun 0,0 0,0 0,0 1,8 1,6 0,0 0,0 1,1

IV. EMAITZEN AZTERKETA
3. Nola eragiten die ikasten ari direnei?
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
4. Lan egiten dutenen edo langabezian daudenen egoera

• Galderasorta erantzun eta konfinamendua Euskadin edo beste autonomia erkidego batean 
pasatzen ari diren gazteen % 29,3k lan egiten dute eta beste % 3,5 langabezian daude.

• Konfinamenduaren lehen hamabostaldian, hau da, oinarrizko zerbitzuak betetzen ez 
dituzten langileen mugikortasuna murrizteko asmoz, martxoaren 29an ezarritako 
dekretuak konfinamendu neurriak zorroztu baino lehen, lan egiten zuten lau gaztetik hiruk 
lanean jarraitzen zuten (% 73). 
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• Konfinamenduaren lehen hamabostaldian lan egiten zutenen artean, erdiek baino 
gehiagok telelana egiten zuten (% 59,8). Beste % 29,9k lantokira joaten jarraitzen zuen 
eta % 10,3k  modu biak, presentziala eta telelana, konbinatzen zituen.

• Telelana bakarrik edo lantokira joatearekin konbinatuta egiten zuten gehienek 
gustukoa dute telelana sistema.

Telelana bakarrik edo 
lantokira joatearekin 
konbinatuta egiten zuten 
% 61ek telelana sistema 
gustatzen zaiola adierazi du.  

Beste % 34k ez duela 
gustuko esan du.

Eta gainerako % 5ek ez du 
erantzunik eman.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
4. Lan egiten dutenen edo langabezian daudenen egoera
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• Konfinamenduaren lehen hamabostaldian lanean ez zeuden langileek adierazitako 
arrazoien artean, enpresak etxera bidali zituztela da gehien errepikatu dena (% 65,1).

• 25 urtetik beherako langileen artean, enpresak etxera bidali zituztela edo oporrak 
hartzera behartu zituztela diotenen ehunekoak batez bestekoarekin gainetik daude.

Emakumeen % 66,8 
eta  25 urtetik 
beherakoen % 70,6.

Gizonen % 14,1 eta 
25 urtetik 
beherakoen % 12,9.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
4. Lan egiten dutenen edo langabezian daudenen egoera
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• Konfinamenduaren lehen hamabostaldian langabezian zeudenen artean, gehienak 
(% 79,3) bazeuden langabezian Euskadin lehen koronabirus kasuak izan zirenean.

• Koronabirusak eragindako egoeragatik langabezian geratu diren gazteen artean 
(galdera sorta erantzun duten langabeen % 20,7) ziurgabetasuna da nagusi, horien 
% 60k ez baitakite konfinamendua amaitzen denean bere lanpostua berreskuratuko 
duten. 

Koronabirusak eragindako egoeragatik 
lana galdu dutenen % 60k ez dakite 
berreskuratuko duten.

% 28k baietz uste du.

Eta beste % 12k ezetz.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
4. Lan egiten dutenen edo langabezian daudenen egoera
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
5. Nola sentitzen dira gazteak?

• Egun hauetan gazteen artean gehien zabaldu diren sentimenduak erantzukizuna eta 
konpromisoa izan dira.

• Oro har, sentimendu baikorrak ezkorrak baino zabalduago daude.
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• Sentimendu ezkorren artean hedatuenak asperdura eta nagia dira.

• Aitzitik, bakardadea eta tristura ez dira asko zabaldu gazteen artean, konfinamenduaren 
lehen hamabostaldian, behintzat.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
5. Nola sentitzen dira gazteak?
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• Orain sentimendu horiek zein taldetan hedatu diren gehien azalduko dugu, sentimendu 
bakoitza asko edo dezente sentitzen dutenen ehunekoak kontuan hartuta. Sailkapenaren 
hurrenkera ehuneko handienetik txikienera doa. 

• Erantzukizuna eta konpromisoa adinarekin batera zabaltzen dira; 15 eta 19 urte bitartekoen artean 
% 69,4k sentitzen dute hori eta 30 eta 34 urte bitartekoen artean, aldiz, % 85,7k.

• Asperdurak eta nagiak kontrako joera jarraitzen dute: adinean gora egin ahala murrizten dira (15 eta 
19 urte bitartekoen % 58,7 eta 30 eta 34 urte bitartekoen % 36,2 daude aspertuta). Gutxien 
aspertzen direnak konfinamenduan lanean jarraitzen duten langileak dira (% 35,8).

• Maitasuna eta laztanatasuna zabaltzen dira adinean gora egin ahala (20 urtetik beherakoen % 41,7k 
sentitzen dute hori eta 30 urtetik gorakoen kasuan, aldiz, % 63,6k). Baina sentimendu hori batez ere 
konfinamendua bikotekide eta seme-alabekin pasatzen ari direnek sentitzen dute (% 78,9).

• Itxaropena eta baikortasuna zabalduago daude gizonen artean (% 51,1) emakumeen artean baino 
(% 46,7). Bestalde, gehiago sentitzen dituzte lanean dabiltzanek (% 50,7) langabezian daudenek 
baino (% 45,5).

• Lasaitasuna eta baretasuna askoz hedatuago daude gizonen artean (% 61,4) emakumeen artean 
baino (% 38,9). 

IV. EMAITZEN AZTERKETA
5. Nola sentitzen dira gazteak?
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• Segurtasuna eta konfiantza ere zabalduago daude gizonen artean (% 55,8) emakumeen artean baino 
(36,6%).

• Harrotasuna eta miresmena gehiago sentitzen dute 20 urtetik gorakoek, beherakoek baino (15 eta 
19 urte bitartekoen % 34,5ek sentitzen baitute, batez bestekotik hamar puntu behera).

• Beldurra eta kezka hedatuago daude emakumeen artean (% 45,1) gizonen artean baino (% 32,2 %) 
eta, bestetik, adinean gora egin ahala gehiago sentitzen dira (30 eta 34 urte bitartekoen % 52,8k 
sentitzen dute beldurra edota kezka eta 15 eta 19 urte bitartekoen artean, aldiz, % 34,9k).

 

• Antsietatea eta urduritasuna handiagoak dira emakumeen artean (% 35,0) gizonen artean baino 
(% 26,7), baina are handiagoak langabezian dauden gazteen artean (% 37,2).

• Agobioa edota depresioa gehiago sentitzen dute emakumeek (% 32,4) gizonek baino (% 24,3), bai 
eta 25 urtetik beherakoek (% 31,1) eta ikasleek (% 31,8) ere.

• Amorrua eta haserrea antzera sentitzen dute talde guztiek, ez dago alde esanguratsurik batez 
bestekoarekiko (% 27,6).

• Azkenik, bakardadea eta tristura gehixeago sentitzen dute emakumeek (% 20,1), gazteenek (15 eta 
19 urte bitartekoen % 21,5) eta, batez ere, konfinamendua bakarrik pasatzen ari direnek (% 38,2).

IV. EMAITZEN AZTERKETA
5. Nola sentitzen dira gazteak?
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• Sentimentu horiek asko edo dezente sentitzen duten pertsonak kontuan hartuta, ikusten da 
gazteen artean zabalduen dauden 5 sentimendu multzoak hauek direla (esandako 
hurrenkeran): erantzukizuna eta konpromisoa, asperdura eta nagia, maitatasuna eta 
laztantasuna, itxaropena eta baikortasuna eta lasaitasuna eta baretasuna. 

• Ondoko taulan sexuaren eta adinaren arabera gehien sentitzen diren bost sentimenduak 

azaltzen dira.

GIZONAK EMAKUMEAK 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte 30-34 urte

Erantzukizuna, 
konpromisoa

Erantzukizuna, 
konpromisoa

Erantzukizuna, 
konpromisoa

Erantzukizuna, 
konpromisoa

Erantzukizuna, 
konpromisoa

Erantzukizuna, 
konpromisoa

Lasaitasuna, 
baretasuna

Maitasuna, 
laztantasuna

Asperdura, nagia Asperdura, nagia Maitasuna, 
laztantasuna

Maitasuna, 
laztantasuna

Segurtasuna, 
kofiantza

Asperdura, nagia Lasaitasuna, 
baretasuna

Itxaropena, 
baikortasuna

Itxaropena, 
baikortasuna

Beldurra, kezka

Itxaropena, 
baikortasuna

Itxaropena, 
baikortasuna

Itxaropena, 
baikortasuna

Maitasuna, 
laztantasuna

Lasaitasuna, 
baretasuna

Lasaitasuna, 
baretasuna

Asperdura, nagia Beldurra, kezka Segurtasuna, 
kofiantza

Harrotasuna, 
miresmena

Beldurra, kezka Itxaropena, 
baikortasuna

IV. EMAITZEN AZTERKETA
5. Nola sentitzen dira gazteak?



IV. EMAITZEN AZTERKETA
6. Aldaketak eguneroko errutinetan

• Gazteen % 46,3k bere kabuz ezarri du ordutegien eta jardueren eguneroko errutinaren 
bat. % 14,9ri ikasketa- edo lan-zentroak edo beste senide batzuek ezarri diote. % 36,1ek ez 
du errutinarik ezarri konfinamenduan.

• Errutina bat ezartzea askoz eskasagoa da langabezian dauden gazteen artean.

(%) ZEREGIN NAGUSIA

ORDUTEGI ETA JARDUEREN EGUNEKO 

ERRUTINARIK EZARRI DUZU?
IKASTEN LANEAN LANGABEZIAN GUZTIRA

Bai, zuk zeuk ezarri duzu 47,3 47,6 34,7 46,8

Ikasketa-zentroak, enpresak edo 

familiakoek ezarri dizute
15,9 15,5 1,7 15,0

Ez duzu errutinarik ezarri 34,9 35,4 60,3 36,4

Ez duzu erantzun nahi 1,8 1,6 3,3 1,8

Guztira 100 100 100 100

32
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• Ezarritako errutinak alde batera utzita, badira lehen baino maizago egiten ari diren hainbat 
jarduera. Gazteen erdiak baino gehiagok adierazi du egun hauetan ohi baino gehiago 
garbitzen, ordenatzen eta lo egiten duela. Hamarretik lauk ere konfinamenduaren aurretik 
baino gehiago sukaldatzen eta jaten dute.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
6. Aldaketak eguneroko errutinetan
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• Beste jarduera batzuen maiztasuna ere handitu egin da; izan ere, gazte gehienek diote 
konfinamenduaren aurretik baino gehiago egiten dituztela. Hauexek dira jarduera horiek: 
lagunekin edo senideekin hitz egitea edo txateatzea, filmak edo telesailak ikustea, 
bideojokoekin jolastea, albisteak irratian edo telebistan jarraitzea eta musika entzutea.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
6. Aldaketak eguneroko errutinetan
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• Irakurtzea, mahai-jokoetan jolastea eta jarduera artistikoak edo eskulanak egitea lehen 
baino ohikoagoa da; aitzitik, konfinamenduan zehar zertxobait murriztu da ariketa fisikoa 
(gizonen artean, ez emakumeen artean), borondatez on line ikastaroak egitea eta, batez 
ere, bideoak edo tutorialak grabatzea.

IV. EMAITZEN AZTERKETA
6. Aldaketak eguneroko errutinetan
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• Hurrengo taulan agertzen dira, konfinamenduan neurri handiagoan gora egin duten 
etxea eta norberaren zainketaren inguruko 5 jarduerak, portzentaje handienetik 
txikienera zerrendatuak, sexua eta adinaren arabera.

GIZONAK EMAKUMEAK 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte 30-34 urte

Lo egin Garbitu Lo egin Garbitu Garbitu Garbitu

Garbitu Ordenatu Garbitu Lo egin Ordenatu Ordenatu

Ordenatu Lo egin Ordenatu Ordenatu Lo egin Sukaldatu

Jan Jan Jan Jan Sukaldatu Jan

Sukaldatu Sukaldatu Sukaldatu Sukaldatu Jan Lo egin

IV. EMAITZEN AZTERKETA
6. Aldaketak eguneroko errutinetan
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• Ondoren, konfinamenduan neurri handiagoan gora egin duten 6 aisi jarduerak agertzen dira, 
portzentaje handienetik txikienera zerrendatuak, sexua eta adinaren arabera.

GIZONAK EMAKUMEAK 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte 30-34 urte

Lagunekin edo 
senideekin hitz 
egitea edo 
txateatzea

Lagunekin edo 
senideekin hitz 
egitea edo 
txateatzea

Lagunekin edo 
senideekin hitz 
egitea edo 
txateatzea

Lagunekin edo 
senideekin hitz 
egitea edo 
txateatzea

Lagunekin edo 
senideekin hitz 
egitea edo 
txateatzea

Lagunekin edo 
senideekin hitz 
egitea edo 
txateatzea

Bideojokoetan 
aritzea

Filmak eta/edo 
serieak ikustea

Filmak eta/edo 
serieak ikustea

Filmak eta/edo 
serieak ikustea

Filmak eta/edo 
serieak ikustea

Albisteak 
jarraitzea

Albisteak 
jarraitzea

Albisteak 
jarraitzea

Bideojokoetan 
aritzea

Bideojokoetan 
aritzea

Albisteak 
jarraitzea

Filmak eta/edo 
serieak ikustea

Seguir noticias 
en radio o TV

Bideojokoetan 
aritzea

Musika entzutea Albisteak 
jarraitzea

Bideojokoetan 
aritzea

Bideojokoetan 
aritzea

Musika entzutea Musika entzutea Albisteak 
jarraitzea

Musika entzutea Musika entzutea Musika entzutea

Irakurtzea Irakurtzea Mahai-jokoetan 
aritzea

Irakurtzea Irakurtzea Irakurtzea

IV. EMAITZEN AZTERKETA
6. Aldaketak eguneroko errutinetan



• Gazteen % 49,6k etxearen espazio komunetan pasatzen du denbora gehiena,  hala nola 
egongelan, sukaldean, etab. Beste % 48,0k bere gelan pasatzen du konfinamenduaren parterik 
handiena. % 1,5ek nahiago du ez erantzutea.

• Konfinatzeko garaian etxea erabiltzeko ohiturak oso desberdinak dira elkarrizketatutako 
pertsonen adinari erreparatzen badiogu. Zenbat eta gazteago, norbearen gelaren erabilera 
handiagoa.

(%) ADIN TALDEAK

NON PASATZEN DUZU 
DENBORA GEHIENA ETXEAN?

15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte 30-34 urte GUZTIRA

Espazio komunetan 35,7 44,7 66,5 83,3% 49,6

Zure gelan 62,9 52,6 30,2 13,5 48,0

Ez du erantzun 1,3 1,6 1,4 1,7 1,5

Guztira 100 100 100 100 100 38

IV. EMAITZEN AZTERKETA
7. Familia-harremanak



IV. EMAITZEN AZTERKETA
7. Familia-harremanak

• Familia-haremanak hobetuko direla uste dutenen portzentajerik altuena konfinamendu 
egunetan lagunekin edo pisukideekin bizi direnen artean aurki dezakegu; % 43,9 hain zuzen ere.

• Gazteen % 65,9ren ustetan, konfinamendua amaitzeko garaian familia-harremanak berdinak 
izango dira; % 26,2k hobeak izango direla adierazi du eta % 4,8k txarrera egingo dutela uste 
du.
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
8. Ekintza kolektiboetan eta boluntariotzan parte hartzea

• Euskadiko 15-34 urteko gazteen erdiek baino gehiagok (% 54,3) egunero edo ia egunero 
parte hartu dute jarduera kolektiboren batean, esaterako, balkoietatik eta leihoetatik 
egunero osasun-langileei egiten zaizkien txaloetan.

• Emakumeek gizonek baino askoz gehiago parte hartzen dute egunero (% 59,8 eta % 41,4, 
hurrenez hurren).
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• Euskadiko bost gaztetik batek (% 20,8) boluntario-sareren batean izena eman du 
konfinamenduko lehen egunetan, edo laguntza eskaini die bizilagunei edo zaurgarritasun 
egoeran dauden pertsonei. % 15,8k adierazi du, oraindik egin ez duen arren, hurrengo 
egunetan egingo duela, eta gainerako % 63,5ek ez du bere burua eskaini boluntariotzako 
jarduerak egiteko.

• Boluntariotzan gehien parte hartzen duten kolektiboak hauek dira: emakumeak (% 22,0), 
20 eta 24 urte bitartekoak (% 25,1) eta gaur egun Bizkaian bizi direnak (% 22,7).
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
9. Koronabirusaren aurkako neurrien balorazioa eta jarraipena

• Koronabirusaren krisia hasi zenetik Espainiako Gobernuak ezarritako neurriak ez dira nahikoak 
gazteen % 54,1en ustez; % 34,4k egokitzat eta % 5,5ek gehiegizkotzat jotzen dituzte. % 6,0k ez 
du erantzun.

• Adinak gora egin ahala, krisiaren lehen egunetan hartutako neurriak nahikoak ez direla uste 
dutenen ehunekoak gora egin duela ikus daiteke. Hori gertatzen da, batez ere, adin 
handiagoko taldeetan lan egiten duten pertsonen proportzio handiagoa dagoelako, eta horiek 
dira kritikoenak neurriekin (% 71,1ek uste du ez direla nahikoak).

(%) ADIN TALDEAK

GOBERNUAK EZARRITAKO 

NEURRIEN BALORAZIOA
15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte 30-34 urte GUZTIRA

Eskasak 42,6 56,2 63,0 69,4 54,1

Egokiak 43,0 32,6 28,1 23,0 34,4

Gehiegizkoak 7,5 5,2 3,7 2,9 5,5

Ez du erantzun 6,9 6,0 5,2 4,7 6,0

Guztira 100 100 100 100 100 42



IV. EMAITZEN AZTERKETA
9. Koronabirusaren aurkako neurrien balorazioa eta jarraipena

• Euskadiko 15 eta 34 urte bitarteko gazteen % 53,3k konfinamendu, garbiketa eta abarreko 
gomendio guztiak jarraitzen dituzte. Beste % 42,1ek gomendio gehienak jarraitzen ditu. 

• Zenbat eta urte gehiago izan, orduan eta gehiago jarraitzen dira ezarritako gomendioak: 15 
eta 19 urte bitartekoen % 48,6k gomendio guztiak betetzen dituzte eta 30 eta 34 urte 
bitartekoen kasuan % 65,0k. Gobernuak ezarritako neurrien balorazioan ikusten zen bezala, 
zeregin nagusia da, batez ere, jarrera baldintzatzen duena.

(%) ZEREGIN NAGUSIA

GOMENDIOEN BETETZE MAILA IKASTEN LANEAN LANGABEZIAN BESTE BAT GUZTIRA

Gomendio guztiak 50,3 58,5 63,6 53,6 53,3

Gehienak 44,4 38,4 32,2 42,9 42,1

Batzuk bakarrik 4,1 2,2 1,7 1,8 3,4

Ia bat ere ez 0,8 0,5 1,7 0,9 0,7

Ez du erantzun nahi 0,5 0,5 0,8 0,9 0,5

Guztira 100 100 100 100 100 43



• Taula batean alde batetik gobernuaren neurrien balorazioa eta bestetik konfinamenduari, 
garbitasunari eta abarri buruzko gomendioen betetzea lotzen baditugu, ikusten dugu 
gehiegizkotzat jotzen dituzten gazteak direla neurri horiek gutxien betetzen dituztenak.

• Neurriak eskasak direla uste dutenen artean, gomendio guztiak betetzen dituztenen 
ehunekoa % 56,2koa da; gehiegizkotzat jotzen dituztenen artean, berriz, % 44,2koa. 
Gehiegizkotzat jotzen dituztenen % 8,9k gomendio batzuk baino ez ditu betetzen.

(%) GOBERNUAK EZARRITAKO NEURRIEN BALORAZIOA

GOMENDIOEN  BETETZE MAILA ESKASAK EGOKIAK GEHIEGIZKOAK

Guztiak 56,2 51,1 44,2

Gehienal 39,7 45,2 43,7

Batzuk bakarrik 2,7 3,3 8,9

Ia bat ere ez 1,0 0,3 1,6

Ez du erantzun nahi 0,4 0,2 1,6
44
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
10. Koronabirusari buruzko gezurrezko mezuak

• 15 eta 34 urte bitarteko gazteen erdiek baino gehiagok (% 55,1) koronabirusarekin lotutako 
gezurrezko mezu asko jaso dituztela esan dute. % 36,6k dio baten bat jaso duela, eta % 3,0k 
bakarrik ez duela bat ere jaso. % 5,4k ez daki jasotako mezuetako bat gezurrezkoa ote zen.  
Gezurrezko asko jaso dituztenen ehunekoak ez du desberdintasunik agertzen, ez sexuagatik, ez 
adinagatik.

• Gazteen % 37,3k askotan egiaztatu du koronabirusari buruz jasotzen zituen mezuak 
gezurrezkoak ote ziren. % 44,4k jasotako mezuren bat egiaztatu du, eta % 14,3k ez du bat ere 
egiaztatu. Gizonek emakumeek baino mezu gehiago egiaztatu dituzte.

(%) SEXUA

JASOTAKO MEZUAK GEZURREZKOAK ZIREN 

EGIAZTATZEA
GIZONA EMAKUMEA GUZTIRA

Bai, asko 43,7 34,7 37,3

Bai, baten bat 38,3 46,9 44,4

Ez, bat ere ez 14,5 14,2 14,3

Ez du erantzun nahi 3,5 4,2 4,0

Guztira 100 100 100
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• Jasotako mezu askoren egiazkotasuna egiaztatu dutenak dira gezurrezko mezu asko jaso 
izana gehien adierazi dutenak.

• Aitzitik, jasotako mezuak egiaztatzeko iturri bat ere kontsultatu ez dutenek gainerakoek 
baino neurri handiagoan adierazi dute ez dutela gezurrezko mezu bat ere jaso. Horiek ere 
besteek baino  gehiago aitortu dute ez dakitela jasotako mezuak benetazkoak ala 
gezurrezkoak ziren. 

(%) JASOTAKO MEZUAK GEZURREZKOAK ZIREN EGIAZTATZEA

GEZURREZKO MEZUAK JASOTZEA ASKO BATEN BAT BAT ERE EZ EZ DU ERANTZUN GUZTIRA

Asko 76,3 47,9 34,4 12,4 55,1

Baten bat 22,0 49,6 36,6 26,3 36,6

Bat ere ez 1,2 1,0 11,7 9,5 3,0

Ez daki 0,5 1,5 17,2 51,8 5,4

Guztira 100 100 100 100 100
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IV. EMAITZEN AZTERKETA
11. Gazteek emandako iruzkinen azterketa

• Jarraian, gazteek galdetegiko galdera irekietan egindako iruzkinen analisia azalduko dugu.

• Galdera horiek, alde batetik, gazteek okupazio nagusiaren arabera dituzten kezka nagusiei 
egiten zieten erreferentzia; hala, ikasle gazteei ikasketei dagokienez dituzten kezka nagusiei 
buruz galdetu zitzaien, gazte langileei beren lanari dagokionez dituzten kezka nagusiei 
buruz, eta langabezian edo beste egoera batean dauden gazteei, oro har, enpleguari 
dagokionez dituzten kezkei buruz.

• Beste galdera ireki bat boluntariotzako jarduerak egiteko prest agertu ziren pertsonei 
zuzenduta zegoen; bertan, zer jarduera mota egin zituzten edo egiteko prest zeuden 
galdetu zitzaien.

• Atzerrian zeuden gazteen kasuan, non zeuden, herrialde horretako egoera zein zen eta nola 
bizitzen ari ziren  galdetu zitzaien.

• Eta, azkenik, galdetegia amaitzean, gazteek edozein iruzkin edo gogoeta aurkez zezaketen.

• Hurrengo orrialdeak gidatzen dituen eskema galdera horietara egokitzen da.
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• Argitu behar da galdetegia bete duten pertsona guztiek ez dutela iruzkinik eman, baina bai 
gehienek. Guztira 4.037 iruzkin idatzi dituzte.

• Ikasleen 1798 iruzkin jaso dira (hau da, galdetegia bete duten ikasleen % 81ek bere 
ikasketei buruzko kezkak azaldu dituzte), lan egiten dutenen 817 ekarpen jaso dira 
(galdetegia bete duten langileen % 81ek bere lanari buruzko ardurak kontatu dizkigute), 
langabezian daudenen 102 iruzkin (langabe guztien % 84) eta beste egoera batean dauden 
pertsonen 79 iruzkin (egoera horretan dauden guztien % 71).

• Atzerrian bizi diren eta Euskadira itzuli ez diren Euskadiko 32 gaztek (inkestan egoera 
horretan daudenen % 97) non dauden eta nola ari diren bizitzen egoera hau kontatu digute. 

•

• Boluntario sareren batean izena eman duten edo bizilagunei bere laguntza eskaini dien 636 
gaztek (inkestan jasotako boluntario guztien % 48) zein lan egiten duten edo egiteko prest 
dauden kontatu digute. 

• Gainera 575 gaztek (inkesta bete duten 3482 gaztetik % 17) inkestaren amaieran beste 
iruzkin edo hausnarketa egin dute.

• Azkenik, esan behar da gazteek azaldutakoa haiek idatzi duten jatorrizko hizkuntzan 
azaltzen dela. 

IV. EMAITZEN AZTERKETA
11. Gazteek emandako iruzkinen azterketa
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• Koronabirusaren krisiaren ondorioei dagokienez ikasleak gehien kezkatzen dituenari 
buruz hitz egitean, batez ere, berehalako etorkizunarekiko kezka-maila handia 
antzematen dugu. Ziurgabetasun hitza kasu askotan erabiltzen da egoera horren 
iraupenari buruz gaur egun dagoen ezjakintasuna adierazteko, eta horrek 
ikasturtearen, ikasturtearen balizko errepikapenaren, amaierako azterketen, 
selektibitatearen, gradu amaierako praktiken eta abarren gainean izango dituen 
ondorioak adierazteko.

• Ikasten ari diren gazteek gehien aipatu duten kezka ikasturte amaierako azterketei 
buruzkoa da. 400 pertsonak baino gehiagok aipatu dute beren kezka eta ardura 
gerta daitezkeen atzerapenen inguruan eta epe laburrean izan ditzaketen ondorioen 
inguruan. Gazte asko arduratuta daude azken azterketak egiteko ezintasunaz edo 
aparteko egoera batean egiteaz, eta horrek notetan izan dezakeen ondorioez.

Ikasten ari diren gazteen kezkak



50

 
• Amaierako azterketak egiteari buruzko kezka batxilergoa ikasi eta selektibitateari 

aurre egin behar diotenek eta egun unibertsitate-ikasketak egiten ari direnek dute 
nagusiki.

“La incertidumbre de saber cómo vamos a poder acabar el curso, especialmente 

cómo se van a poder hacer los exámenes. Además, el hecho de que se alargue el 

calendario escolar me preocupa en especial este año ya que iba a ser mi último 

verano como estudiante antes de acabar la carrera.” 22 urte, emakumea, Bizkaia, 

Unibertsitateko gradua.

“Que nos aplacen los exámenes. Tengo que hacer una recuperación de una 

asignatura que me quedo el cuatrimestre pasado ( a no ser que decidan aprobarme 

porque saque 5,1 y piden 5,3 para aprobar, cuando publiquen las notas globales en 

G.A.U.R) y no estudio igual en casa que en una biblioteca. No se como haré lo 

exámenes y si tendré que hacerlos en agosto.” 24 urte, gizona, Bizkaia, 

Unibertsitateko gradua.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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“No saber si podré terminar el cuatrimestre con normalidad o si estaremos en la 

obligación de retrasar  todos los exámenes finales, e incluso perder un cuatrimestre, 

ya que a pesar de las clases online, no todas las asignaturas las tienen, y el método de 

evaluación no va a cambiar.

Me preocupa que muchos profesores no nos están dando clase (de hecho de las 4 

asignaturas, solo tenemos clases online de 1), ya que estudio medicina y son médicos 

y tienen que trabajar. Tenemos que aprendernos todo de los apuntes de otros años 

combinado con libros de texto, lo cual es una locura. Aún así, tendremos los exámenes 

finales igual que siempre y con mucha más materia porque no hemos podido hacer los 

parciales. Todo esto implica que aparte de estar encerrados durante la cuarenta, 

también lo estaremos todo mayo y junio y me preocupa mi salud mental por estar 

tanto tiempo encerrada.” 22 urte, emakumea, Bizkaia, Unibertsitateko gradua.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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• Selektibitatea gaur egun batxilergoko azken ikasturtea egiten ari diren ikasleek 

aipatu dute. Aurreikusitako egunetan ez gertatzeko aukera, datei buruzko 
ziurgabetasuna eta unibertsitatera sartzean izan ditzakeen ondorioak aipatu dituzte 
gazte horietako askok.

“Pues que se me atrasa la selectividad, y realmente esta situación no me ayuda 

porque mis profesores no se han organizado del todo bien, hay cosas que no 

entendemos de varios temas, y nadie pone de su parte nada.” 17 urte, emakumea, 

Bizkaia, Batxilergoa.

“Aurten Selektibitatea daukadala eta beste ikastetxe batzuetan askoz hobeto 

dabiltzala kontu hau kudeatzen. Gurean ariketak egiteko esaten dabiltza gmailetik, 

baina klaserik jaso gabe. Beldurra daukat Euskadiko gainontzeko ikasleek 

selektibitatea askoz hobeto egingo dutela guk baino, egun hauetan benetan ikasten 

dabiltzalako.” 17 urte, gizona, Gipuzkoa, Batxilergoa.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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“Para empezar nos mandan muchísimos trabajos más de los que hacemos cuando 

estamos en clase lo cual causa estrés. El estrés sin poder salir de casa se lleva 0 bien. 

Además que tengo selectividad y me da miedo no ir suficientemente preparada, 

pasarme todo el verano estudiando en mi casa. Pero lo que peor llevo es el tener que 

estar estudiando sin saber si habrá selectividad o que va a pasar con mi futuro, la 

incertidumbre es lo peor que hay. “ 17 urte, emakumea, Gipuzkoa, Batxilergoa.

“Viendo que la selectividad está a la vuelta de la esquina y que no podemos avanzar 

con la materia tan bien como lo haríamos en clase, me preocupa que no lleguemos a 

la fecha con el nivel adecuado. Espero que se tomen medidas al respecto y que nos 

ayuden a que está situación sea más llevadera.” 17 urte, gizona, Araba, Batxilergoa.

“Lehendik neukan klase giro ona galtzea eta selektibitatea prestatzeko eta laguntza 

jasoteko denbora ez izatea ezin dodalako ezta akademiara joan.” 18 urte, gizona, 

Bizkaia, Batxilergoa.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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• Gradu amaierako lanak aipatu dituzte unibertsitateko graduren bateko azken 

ikasturtea ikasten ari diren askok.

“Terminar mi TFG porque es experimental, y sin ir al laboratorio es imposible avanzar. 

Además es mi último año de carrera y quiero terminarlo ya de una vez porque estoy 

hasta las narices.” 22 urte, emakumea, Bizkaia, Unibertsitateko  gradua.

“Azken kurtsoan nago eta Gradu Amaierako Lana egiteko 

zailtasun gehiago ditut orain, unibertsitateko ekipoak 

nahitanhiez behar ditudalako.” 21 urte, gizona, Bizkaia, 

Unibertsitateko gradua.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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• Praktikak nagusiki Lanbide Heziketako ikasleek aipatu dituzte, nahiz eta 

unibertsitateko titulazio jakin batzuetako ikasleei ere eragiten dieten. Pertsona 
horietako batzuk beren ikasketen amaierako praktiketarako prestatzen ari ziren, eta 
horiek egitera joateko ezintasunak, edo egoera horri buruzko ziurgabetasunak, 
kezka handia sortarazten die epe laburreko etorkizunari begira.

“Klase praktikoak eta hospitaleko praktikak galtzea. Fisioterapia ikasle bezala osasun 

arloan aritzeko praktiketan ikasitakoa behar dugu.” 22 urte, gizona, Bizkaia, 

Unibertsitateko gradua.

“Que al estar en un grado superior y no haber hecho las prácticas que no me den el 

título y no pueda acceder el año que viene a la universidad.” 19 urte, emakumea, 

Bizkaia, Lanbide Heziketa.

“Las prácticas, he terminado las horas escolares del grado, pero aún me quedan dos 

meses de prácticas que por ahora están paralizadas, espero no tener que hacerlas en 

verano.” 18 urte, gizona, Araba, Lanbide Heziketa.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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• On line klaseek ez dute balorazio positiboegirik jasotzen. Inprobisazioari buruzko 

iritziak dira nagusi, ia inoiz ez baita planifikatu aukera hau, eta on line sistemara 
jauzi egiteko modu horrek klaseen kalitatean eragiten baitu.

“La mala preparación de los profesores para dar clases online y que como 

consecuencia estemos mal preparados de cara a exámenes.” 21 urte, emakumea, 

Bizkaia, Unibertsitateko gradua. 

“Que los exámenes tengan el mismo nivel  que cuando ibamos a clase, es decir, dar 

clases online cambia mucho la manera de dar clase, la manera de hacer los ejercicios... 

con lo cual si el nivel sigue siendo el mismo, me preocupa suspender todo.” 20 urte, 

emakumea, Bizkaia, Unibertsitateko gradua.

“Que haya que estar cursando la universidad en la modalidad online lo que resta de 

curso, con los perjuicios que eso produce en la calidad de nuestros estudios y forma 

de aprendizaje. Alargar las clases más allá de junio también supone alargar el estrés 

escolar/universitario.” 18 urte, gizona, Bizkaia, Unibertsitateko gradua.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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“Oso zaila da atentzioa mantentzea pantaila baten aurrean, eta honetarako zekulako 

esfortsuak ein behar dira. Aldi berean, interes galera nabarmea suposatzen du bai eta, 

egin beharrak identifikatzeko zailtasunak asignatura bakoitzarekiko. Ildo beretik 

jarraituz, irakasleekin egoki komunikatzeko zaila da, batzuetan ez baitgara elkar 

ulertzen.” 20 urte, emakumea, Gipuzkoa, Unibertsitateko gradua.

“Que como no se solucione esto pronto vamos a llegar a mayo, época de exámenes, y 

vamos a poder preguntar bien las dudas a los profesores. La comunicación 

estudiante-profesor no es buena on-line.” 19 urte, emakumea, Araba, Unibertsitateko 

gradua.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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• Ziurgabetasunak, etorkizunean zer gertatuko den ez jakiteak asko kezkatzen ditu 

ikasleak.

“En esta situación debemos ser muy autodidactas y creo que estar en casa todo el día 

no es nada favorable para crear un hábito de estudio. Estoy aprendiendo a valorar lo 

importante que es poder ir a clase todos los días y la increíble labor de los profesores y 

profesoras. También los y las que hacemos este año la selectividad tenemos la 

incertidumbre de no saber qué es lo que pasará. Supongo que hay que tranquilizarse, 

ya que todas y todos tenemos esa incertidumbre, ya seas estudiante, trabajador, 

jubilado... Aún así, estamos viviendo bastante estrés con todo el trabajo que nos 

mandan online.” 17 urte, emakumea, Bizkaia, Batxilergoa.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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“Soy una persona que no tiene acceso a internet en casa y estoy en un curso 

"complicado" donde tengo que afrontar un cúmulo, digamos potente, de asignaturas 

por aprobar (la mitad de ellas presenciales y la otra mitad no, irónico en esta situación 

que vivimos). Eso requiere una cantidad importante de trabajo por realizar, alguno de 

manera individual y otra grupal. Y yo tengo dificultades para realizar tanto lo primero 

como  lo segundo porque no puedo trabajar ni ayudar a mis compañeras en las tareas 

compartidas, lo que supone una descompensación de trabajo que no me parece justa 

para ninguna.

Además, veo que al igual que tengo profesorado que se está poniendo al día e 

implicando al máximo para que esto salga hacia delante, también me encuentro con 

profesores y profesoras que hacen totalmente lo opuesto. Y yo reflexiono y concluyo 

pensando... si ya es complicado organizar lo que está en mis manos y adaptarme a 

ello, lo es más aún cuando (quien debería ayudarte y ser flexible en su método 

educativo) te ponen trabas y se olvidan todo lo que este confinamiento puede 

suponer.

Así que me preocupa mucho, demasiado en realidad, no ser capaz de recuperar todo 

este tiempo y que me suponga un lastre en la obtención del aprobado.” 24 urte, 

emakumea, Bizkaia, Unibertsitateko gradua.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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“Soy estudiante de 4 de enfermería y lo que más me preocupa es la incertidumbre 

con la que estamos viviendo esta crisis. Al comienzo nos aplazaron las prácticas 

con el fin de evitar el contagio. Esta semana nos dijeron que comenzaríamos a 

hacer prácticas en el consejo sanitario, sin contrato, con el turno antiestrés de las 

enfermeras y sin importar festivos, es obligatorio si queremos acabar este año. 

Además, nos han adelantado la entrega del TFG. A día de hoy ni siquiera sabemos 

cuándo empezaremos y la información que nos dan desde la uni y desde el 

departamento de sanidad es escasa.” 22 urte, emakumea, Araba, Unibertsitateko 

gradua.

Ikasten ari diren gazteen kezkak
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● Lanari lotutako balorazioek izendatzaile komuna dute, eta horixe da kaleratzeko 

beldurra, nagusiki.

 

• Ekonomiarako ondorio orokorrez gain.

“Koronabirusak eragindako krisi ekonomikoarengatik lana galtzea”,  26 urte, 

emakumea, Bizkaia.

“Ekonomiaren egoera orokorrak nola eragingo digun, batez ere arazoa luzatzen 

bada.” 24 urte, gizona, Gipuzkoa.

“Que a consecuencia de esta crisis del coronavirus se genere otra crisis económica, 

la empresa lo sufra y yo pierda mi trabajo.” 25 urte, gizona, Gipuzkoa, 

Koronabirusaren ondorioz atzerritik itzulitakoa.

“La economía se está hundiendo y, desgraciadamente, después de esa pandemia 

nos iremos todos a la calle por mucho contrato indefinido que nos hayan hecho 

anteriormente.” 25 urte, emakumea, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak

“Que pueda haber una crisis y que muchas empresas que vayan al garete”, 30 urte, 

emakumea, Bizkaia.
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• Badira, ordea, egun hauetan lan egoera nolakoa den kontuan hartuta neurri handi 

batean aldatzen diren beste kezka batzuk.

• Aurrez aurre, edo lantokira bertaratzen, behintzat, lan egiten dutenek, nagusiki, 
beren burua eta beren senideak, lankideak edo erabiltzaileak kutsatzeko beldurra 
adierazi  dute.

“Lanera joateagatik ni edo nigatik besteak kutxatzea.”  26 urte, gizona, Gipuzkoa.

“Contagiar a las usuarias del recurso. O al revés que me contagien y llevarlo a mi 

familia.” 28 urte, emakumea, Bizkaia.

“Poder contagiar a mi pareja ya que yo estoy expuesto todos los días al tener que ir 

a trabajar.” 33 urte, gizona, Bizkaia.

“Gaixotzea eta etxekoak kutxatzea, Gasteizen lan egiten dut eta kalean ibili behar 

naiz.”  25 urte, gizona, Araba.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Osasun edo asistentzia langileen kasuan, kutsatzeko arriskuaz gain, babeserako 

bitartekorik edo kutsatzeak prebenitzeko neurririk eza salatzen da.

• Eta kutsatutako pertsonei laguntzeak sortzen dien estresa eta eragin emozionala 
ere aipatu dituzte.

“Las condiciones en las que estoy trabajando, y el impacto emocional que me está 

generando. Soy enfermera de urgencias.”  29 urte, emakumea, Araba.

“Erizaina naiz eta nire burua babesteko neurrien eta desinfekzio produktuen falta 

da orain kezkatzen zaidana.” 32 urte, emakumea, Bizkaia.

“La falta de Epis en mi trabajo (Osakidetza).” 32 urte, emakumea, Gipuzkoa.

“Trabajo en el hospital de Galdakao, lo que más me preocupa es la situación límite a 

la que se está llegando y poder contagiarme, lo que supondría poder transmitir el 

virus a otras personas, algo indeseable.” 25 urte, gizona, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Telelanaren bidez lan egiten dutenek adierazi dute kasu batzuetan ezinezkoa dela 

lan guztiak telelanaren bidez egitea.

• Beste kasu batzuetan, telelana egiteko edo taldeko beste kide batzuekin 
koordinatzeko eta komunikatzeko zailtasun teknikoak aipatu dituzte.

 

“No poder desarrollar actividades como foros y entrevistas, que son parte de mi 

trabajo.” 33 aurte,  emakumea, Araba.

“Interneteko konexioa txarra izateak eta lana aurrera eramateko zailtasunak, horrek 

dakartzan ondorio negatiboekin.”  24 urte, emakumea, Bizkaia.

“Tailerrean egin beharreko lana ezin aurrera eramatea.” 21 urte, gizona, Araba.

“La falta de comunicación y de medios.” 27 urte, emakumea, Bizkaia.

“Telelanaren mugak eta arazoak, lana efizientziaz egiteko. Formakuntzaz gain, 

ordenagailu, telefono, aplikazio eta abarren faltan gaude.” 27 urte, gizona, 

Gipuzkoa.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Aipagarria da irakasleen kasua; izan ere, guztiek adierazi dute ezinezkoa dela beren 

lana behar bezala garatzea, eta oso kezkatuta ageri dira horrek ikasleengan izan 
dezakeen eragina dela eta.

 

“Lehen Hezkuntzako irakaslea naiz eta ez da berdina 6-7 urteko ikasleei modu 

presentzialean irakastea edo ordenagailu bidez lanak bidaltzea. Ezin dugu ziurtatu 

beraien ikaskuntza modu egokian doala.” 26 urte, emakumea, Gipuzkoa.

“Soy profesora de Ed. Primaria. Es difícil seguir desde casa la evolución del 

alumnado, ya que son inexpertos en TICs, apenas se han iniciado en ellas. Además, 

la mayoría de los padres/madres no tienen ni ordenador, ni impresora. El único 

medio por el que comunicarse es el correo electrónico o teléfono. Buscar la forma 

de hacer llegar los contenidos bien explicados con vídeos, PowerPoint, blogs... es 

tarea complicada cuando carecen de medios para visualizarlos. Cada día nos 

levantamos a la misma hora de siempre, nos sentamos delante del ordenador y a 

pensar en formas de aprendizaje... Es una locura.”  26 urte, emakumea, Bizkaia.

“Que el alumnado no adquiera las competencias y los conocimientos de forma 

eficaz.” 30 urte, gizona, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Pertsona batzuek telelanarekin ohi baino ordu gehiago ari direla lanean salatu dute.

• Eta lehen egunetan apenas aipatu diren arren, konfinamenduko bigarren astean 
jada etxetik lan eginez izan daitezkeen beste arazo batzuk adierazi dira, hala nola, 
kontzentratzeko zailtasunak, berariaz lan egiteko prestatutako gune baten falta...

 

“Realmente agradezco poder teletrabajar, pero el problema es que la gente asume 

que al estar en casa de confinamiento puedes trabajar festivos, sábados, domingos 

y estar disponible 24h. Con lo cual estoy teniendo que trabajar muchas horas”  27 

urte, emakumea, Bizkaia.

“Etxean nagoela distrakzio asko izaten ditut eta zailagoa egiten zait lanean 

zentratzea.” 25 urte, emakumea, Gipuzkoa.

“Telelanaren exkusarekin lan gehiago bidaltzen didatela eta nire kontratuan dauden 

ordu gehiago sartu behar ditudala.” 23 urte, emakumea, Gipuzkoa.

“No poder diferenciar ni separar el espacio de trabajo y el de casa, si tienes una casa 

grande quizás puedas, pero viviendo con más personas y estando todxs en casa se 

complica y dormir y trabajar en las mismas cuatro paredes no es fácil.” 28 urte, 

emakumea, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Pertsona gutxi daude pozik, eta ez dute zailtasunik ikusten edo ez daude kezkatuta 

beren kasu zehatzean.

• Pertsonaren batek adierazi du hau aukera bat izan daitekeela enpresan telelana 
ezartzeko, eta aukera horri heltzea gustatuko litzaiokeela.

“Me gustaría seguir teletrabajando cuando esto acabe.” 28 urte, gizona, Araba.

 

“Ezer ez, lan bera egiten dut.” 25 urte, emakumea, Bizkaia.

“De momento nada, ya que al ser programador informático puedo desempeñar mi 

actividad perfectamente desde casa.” 30 urte, gizona, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Nolanahi ere, lanean egon arren, talde honetan gehien hedatutako iruzkinak 

enpleguarekiko ziurgabetasunari, ERTEak edo behin betiko kaleratzeak egiteko 
aukerari, enpresaren itxierari eta horren ondorioei buruzkoak dira.

 

“Etxealdi honek eragingo duen krisi ekonomikoa da gehien kezkatzen nauena. 

Telelana egiten badut ere, agian gure ekoizpena ez da hainbesterako eta gazteok 

langabezian gera gaitezke. Halaber, soldatak agian murriztuko dira, krisi 

ekonomikoaren eraginez, eta etorkizuna ez det argi ikusten. Orain nire gurasoekin 

bizi naiz, baina gustatuko litzaidake, beste hainbat gazte bezala, nire garapen 

pertsonalerako nire kabuz bizitzea. Ildo horretatik orain arte ez geneukan itxaropen 

handirik, baina orain askoz ere gutxiago....” 26 urte, emakumea, Bizkaia.

“El perderlo y no poder pagar facturas de la casa, comida, en general gastos.” 26 

urte, emakumea, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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“Que es muy probable que me quede sin trabajo ya que empecé hace solo 4 meses 

y si las empresas industriales no siguen me iré al paro. Mal pinta. ... He sido 

mileurista hasta hace 4 meses, y cuando por fin tenía un buen sueldo, veía 

estabilidad y posibilidades de futuro y me planteaba poder emanciparme a finales 

de año, llega esto y yo, que en nada tendré 29 años, veo que no tendré futuro, que 

mi doctorado, mis idiomas, y experiencia laboral, incluso habiendo trabajado y 

vivido meses en el extranjero, no servirá para nada y nunca podré hacer mi vida. 

Además, había hecho inversiones económicas y con esta crisis estoy perdiendo 

dinero, además. Encima soy grupo de riesgo.... Fatal, lo veo todo negro. Muy negro. 

Muchos amigos míos ya están en paro. Un familiar mío, joven, tenía 2 trabajos, le 

han echado de los dos... Desastre.” 28 urte, gizona, Gipuzkoa.

“Egoera honen ostean lan izaten jarraitzea.” 23 urte, gizona, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Bestalde, aurrez aurreko lana eta telelana uztartzen dituztenen artean, kezkak 

askotarikoak dira; izan ere, kutsatzeko arriskuari, aurrez aurreko lana egiteagatik, 
eta etxetik bertatik, telelanetik, lan egiteagatik lan mota jakin batzuk garatzeko 
zailtasunei egiten zaie erreferentzia.

 

“Epeak eta baliabideak. Etxean baliabideak ez dira berdinak lana burutzeko eta, 

horrek zailtasunak ekartzen ditu epeak betetzeko.” 34 urte, emakumea, Bizkaia.

“Los posibles contagios, falta de EPIs.” 28 urte, emakumea, Gipuzkoa.

“Gaixotasuna lanean hartzea eta nire etxera eramatea, edota nik lanean topatzen 

ditudan pertsonei pasatzea.” 26 urte, emakumea, Bizkaia.

“Que parte del trabajo que no está informatizado quede pendiente y que la 

comunicación con el equipo que será menos fluida estos días.” 25 urte, emakumea, 

Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Gainera, beti dago presente enplegua galtzeko beldurra edo hemendik aurrera 

sortuko den egoera ekonomiko eta laboralari buruzko ziurgabetasuna.

 

“Ekarriko dituen ondorioak.” 31 urte, emakumea, Gipuzkoa.

“Quedarme sin trabajo.” 33 urte, gizona, Bizkaia.

“Lana galtzea.” 24 urte, emakumea, Bizkaia.

“La precarización de las condiciones laborales cuando la crisis 

sanitaria pase y comencemos a padecer las consecuencias de la 

crisis económica.” 25 urte, gizona, Bizkaia, Koronabirusaren 

ondorioz atzerritik itzulitakoa.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• EGUNOTAN LANEAN ARI EZ DIRENEN ARTEAN, beren enplegua ez berreskuratzeko 

beldurra da nagusi, alde batera utzita zergatik ez diren lanean ari.

• Osasun-alertak irauten duen bitartean enpresak etxera bidali dituen pertsonen 
artean, iruzkin errepikatuenak egunotan kobratuko duten soldatarekin lotuta daude 
…

 

• Enplegua galtzeko beldurrarekin lotuta…

“Ez kobratzea edo gutxi kobratzea eta etxea ordaindu ahal ez izatea.” 26 urte, 

emakumea, Bizkaia.

“El ERTE y que estaré ganando mucho menos y al estar en casa tengo que seguir 

pagando los gastos.” 27 urte, emakumea, Gipuzkoa.

“Hau amaitzean berriz lanera bueltatu ahal izatea.” 22 urte, emakumea, Bizkaia.

Lan egiten duten gazteen kezkak

“Que pierda mi trabajo.” 27 urte, emakumea, Gipuzkoa.
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• Edo egoera horrek azkenean ekarriko dien ziurgabetasun orokorrarekin…

 “Nire egoera benetan zein den ez jakitea.” 28 urte, emakumea, Araba.

“El cierre definitivo de mi empresa como consecuencia de esta situación.” 31 urte, 

emakumea, Araba.

“Ez dakit noiz itzuliko naizen lanera eta soldatan zer gertatuko den.” 25 urte, 

gizona, Bizkaia.

“Como se resolverá mi situación una vez pasado todo esto, ya que la empresa no 

nos ha comunicado nada simplemente que cerrábamos hasta nuevo aviso.” 30 

urte, emakumea, Gipuzkoa.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Bajan egoteagatik edo osasun-arrazoiengatik, adingabeak edo mendekoak 

zaintzeko baimenarekin edo borondatezko edo nahitaezko oporretan egoteagatik 
lanean ari ez direnen artean, kezka nagusiak hauek dira: lanera itzultzean 
kutsatzeko beldurra, eta sortutako egoera ekonomikoagatik enplegua galtzeko 
beldurra.

 

“Kalera botatzea.” 24 urte, emakumea, Bizkaia.

“Volver a trabajar, después de estos días de cuarentena, y volver a exponerme 

trabajando de cara al público.” 25 urte, emakumea, Bizkaia.

“Kontagiatzea.” 22 urte, emakumea, Bizkaia.

“Perder mi trabajo, retroceder en condiciones laborales, sufrir recortes...” 29 urte, 

gizona, Gipuzkoa.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Azkenik, negozioa itxi behar izan duten autonomoen artean, gehien adierazi den 

kezka enpresa ixtearen inguruko ziurgabetasuna eta beldurra da, lanik ez dutelako 
eta horrek dakartzan gastuei aurre egin ezin dietelako.

 

“Duración sin trabajar. Cómo afrontar los gastos fijos de la empresa. Incertidumbre 

sobre si superaremos esta crisis cuando todo termine.” 29 urte, emakumea, 

Bizkaia.

“Lanerako bueltan egongo den panorama: egoera berrantolatu.. .” 24 urte, 

emakumea, Bizkaia.

“La incertidumbre en cuanto a las ayudas del gobierno.” 29 urte, emakumea, 

Bizkaia.

“Mekanika tailer bat daukat (…) 3 sozio autonomo gara eta langile bat daukagu 

erregimen generalean.ERTE bat egin diogu, ez dakigulako zenbat denbora iraungo 

duen kasu kezkagarri honek. Lokalaren alkilerra ere iritxiko da, ta hiru sozioak 

etxeko hipoteka ere hor dugu....Ez dakigu zer egin.” 30 urte, gizona, Gipuzkoa.

Lan egiten duten gazteen kezkak
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• Ez dago alderik osasun-alerta ezarri aurretik langabezian zeudenek eta 

koronabirusak sortutako egoeraren ondorioz langabezian geratu direnek emndako 
iruzkinen artean. 

• Kasu guztietan, iruzkin hedatuena da atzeraldi ekonomikoko aldi batean sartuko 
garela, eta horrek lanpostuak galtzea ekarriko duela; horrela, enplegua aurkitzeko 
zailtasunak areagotuko dira, eta lan-baldintzak prekarioagoak izango dira, 
langabeen ustez. Langabezian dauden pertsonen diskurtsoa oso ezkorra da.

“Krisi ekonomiko bat hastea eta lana aurkitzea problema bat bilakatzea.” 25 urte, 

gixona, Bizkaia, Koronabirusaren ondorioz atzerritik itzulitakoa,  langabezian 

koronabirusa baino lehen.

“Que sea aún más difícil la búsqueda de empleo debido al cierre de empresas.” 25 

urte, emakumea, Bizkaia, langabezian koronabirusa baino lehen.

Langabezian dauden gazteen kezkak
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“Lehen zaila bazen lana aurkitzea orain askoz zailago.” 33 años, mujer, Bizkaia, en 

paro antes del coronavirus.

“La dificultad de volver a empezar a trabajar y sobre todo las condiciones de trabajo.” 

28 urte, emakumea, Bizkaia, langabezian koronabirusa baino lehen.

“Krisi ekonomikoan sartu eta gazteon lana guztiz prekarizatzea, lan kaxkarrak eta 

kondizio miserableak onartu behar izatera bultzatuz.” 25 urte, gizona, Gipuzkoa, 

langabezian koronabirusaren ondorioz.

“La falta de empleo que habrá o los empleos con contratos precarios que va a traer la 

posterior crisis.” 27 urte, emakumea, Araba, langabezian koronabirusa baino lehen.

“Las empresas se van a aprovechar de que va a haber mucha gente en paro para 

ofrecer condiciones aún más precarias con la excusa de que ellos también están mal.” 

31 urte, emakumea, Bizkaia, langabezian koronabirusaren ondorioz.

“Si antes del covid-19 era difícil encontrar un trabajo digno y estable con el que 

independizarme, con la crisis que esto va a generar me veo con 50 años viviendo con 

mis padres.” 22 urte, emakumea, Bizkaia, langabezian koronabirusa baino lehen.

Langabezian dauden gazteen kezkak
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Atzerrian jarraitzen duten gazteak

• Atzerritik inkestan parte hartu duten gazte gehienak, koronabirusa dela-eta Euskadira 
itzuli ez direnak, Europako hainbat herrialdetan bizi dira, hala nola Erresuma Batuan, 
Italian, Frantzian, Polonian, Finlandian, Irlandan, Alemanian, Belgikan edo Txekiar 
Errepublikan. Mexikon, Argentinan eta AEBetan bizi diren pertsonen kontakizunak ere 
jaso ditugu.

• Italian bizi ziren pertsonek izan ezik, gainerakoek, hasiera batean, nabarmentzen 
zuten egoera ez zela Euskadin hautematen zutena bezain larria, eta, horregatik, beren 
senideekiko kezka nabarmentzen zuten.

“Actualmente estoy viviendo en Bremen (Alemania) y la cosa está bastante tranquila, de 

momento la gente sigue saliendo a la calle aún estando los comercios cerrados. 

Personalmente, yo estoy haciendo cuarentena e intento no salir a no ser que sea 

necesario ya que considero que hay que tener responsabilidad individual y conciencia 

colectiva. Estoy un poco asustada porque no sé qué pasará, pero sobre todo me asusta 

que a mi familia le pase algo estando yo aquí.” 20 urte, emakumea.
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• Bizi ziren hirietan nahiz eta garai hartan koronabirus bidezko kutsatze kasu 
gutxi izan, gazte guztiak saiatzen ziren beren etxeetan giltzapetuta egoten, 
nahiz eta gobernuen berariazko agindurik ez izan, eta lan egiten zutenek 
beren etxeetatik egiten zuten.

“Actualmente vivo en Londres. La situación en el Reino Unido es algo mejor que en 

Euskadi, pero se espera que empeore en los próximos días. Yo estoy trabajando desde 

casa e intento salir a la calle lo mínimo posible. Por ahora la situación es llevadera pero si 

esta situación se alarga sus consecuencias serán muy duras tanto en lo referente a la 

salud pública como en lo económico. Personalmente lo que más me preocupa no es la 

posibilidad de contraer el virus sino que lo contraigan familiares, especialmente los de 

más avanzada edad y la crisis económica que esta situación generará.” 29 urte, gizona.

“Alemanian, Frankfurt hirian. Egoera ez da Euskal Herrian bezain kaxkarra oraindik... Baina 

adituek diote hori ere iritxiko dela... Lanera joan gabe nago, etxean.” 22 urte, emakumea.

Atzerrian jarraitzen duten gazteak
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• Italian bizi zirenek, ordea, estuasun handiagoa adierazi zuten, bizitzea tokatzen 
zitzaien konfinamenduagatik. Gainera, Trenton bizi zen pertsona batek uste zuen 
Eusko Jaurlaritzak arduragabekeriaz jokatu zuela Italian bizi ziren ikasleak eta 
bekadunak Euskadira itzultzea eskatu zuenean.

“Estoy de Erasmus en Trieste, Italia. Yo me encuentro bien y afortunadamente la situación 

en mi ciudad está controlada y no se han dado casos todavía. Es un poco agobiante la 

situación porque no se puede salir de casa (solo para hacer la compra), todo está cerrado, 

no puedes quedar con amigos para tomar algo y en casa me aburro mucho. Debido a la 

situación, tengo clases online pero no es lo mismo que ir a clases presenciales... creo que es 

mucho peor pero no tenemos otra opción.” 21 urte, emakumea.

Atzerrian jarraitzen duten gazteak

“Trento (italia). No he pensado volver en ningún momento, aunque el primer día pensaba que 

no iba a ser capaz (luego muy positiva) y el 12° me empezó a pesar otra vez. Hoy, 14° día, 

positiva otra vez porque es fin de semana. He empezado a hacer deporte con videos, ayer ya 

note que el cuerpo se resentía. Nos ha tocado pasarla y tenemos que aguantar. Opino que los 

que han vuelto a casa de sus padres son unos absolutos irresponsables y el gobierno vasco 

sugiriendo/obligando a la gente (erasmus y predocs) a volver también (entiendo que la 

atención sanitaria no está garantizada en el extranjero, pero se tenía que haber dado un 

mensaje de reclusión en casa y punto).” 30 urte, emakumea.
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• Inkesta egiteko egunek aurrera egin ahala eta koronabirusen kasuak ugaritu ahala 
mundu osoan, gobernuek neurri murriztaileagoak ezarri zituzten, eta lanaren edo 
ikasketen inguruko ziurgabetasuna areagotu egin zen atzerrian dauden gazteen 
artean.

“Praga, República Checa. Me encuentro bien de salud pero muy nerviosa. Me gustaría 

tener más información sobre casos erasmus, y qué es lo que va a pasar con nosotros.” 

20 urte, emakumea.

“Belgikan nago, Erasmusa egiten. Klase presentzialak eten dizkigute kurtso amaierara 

arte, eta konfinamendu egoera batean gaude hemen. Ni lasai nago, emandako aholku 

eta urratsak jarraitzen ditut, eta momentuz nagoen tokian seguru sentitzen naiz. 

Unibertsitateak ere behar beste laguntza eskaini digu, eta horrek lasaitasun handia 

ematen du..” 21 urte, emakumea.

“Hasieran ezer gertatuko ez balitz bezala, gero egiazki egoera larritzen ari zela 

konturatzerakoan urduritu. Eta gaur egun kalera ateratzeko gogo handiarekin. Eta hau 

lehen bailehen pasatzea esperoan.” 20 urte, emakumea, zein herrialdetan dagoen 

zehaztu gabe.

Atzerrian jaraitzen duten gazteak
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• Oro har, koronabirusaren krisiak atzerriko herrialdeetan harrapatu dituen 
Euskadiko gazteen gogo-aldartean kezka handia ageri da, beste herrialde 
batzuetan ere areagotu egin baita kutsatzeko aukera, haien senitartekoekiko 
kezka ere espresatzen dute, krisi honen ondorioen aurrean ziurgabetasuna eta 
kontrolatu ezin duten egoera baten aurrean inpotentzia sentitzen dute.

“Méxikon. Jada etxetik lan egiteko aukera izanda lasaiago, ez dakigu zer gertatuko 

den. Egoera hau atzerritik eramateak ardura ezberdinak ematen ditu, zure 

familiarengandik urruti egoteak  beraiei zerbait gertatzeko aukerak buruko minak 

ematen ditu baita gaixotasuna gure etxetik urruti eramateak.” 25 urte, emakumea.

“En Escocia. Bien pero nerviosa por no poder volver a casa (vuelos cancelados, 

subida de precios de vuelos sin garantía de que no vayan a cancelarse o ser 

suprimidos en escala intermedia para llegar a Bilbao). Viendo subir de forma 

alarmante el índice de contagios en Reino Unido por falta de medidas,  no 

sabiendo a quién recurrir (ayuda institucional).” 20 urte, emakumea.

Atzerrian jaraitzen duten gazteak
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• Boluntariotza-esperientzia kontatu duten pertsonen % 50 inguruk erakundeek 
eta gizarte-erakundeek ezarritako sareen bidez parte hartzen dute, eta beste     
% 50ek beren auzoan, modu pertsonalean. 636 iruzkinetan jasotako zereginak 
laburbiltzen ditugu:

• Gehien egiten den zereginak zerikusia du janaria edo botikak erosi eta 
eramatearekin, adinagatik edo beste egoera batzuengatik, arazoak dituzten edo 
kalera irten behar ez duten pertsonei, hain zuzen ere.

• Oso ohikoa da, halaber, zaborra jaisteaz arduratzea edo adineko pertsonen edo 
zaurgarriak direnen maskotak paseatzea.

• Gurasoak etxetik kanpo lan egiten duten familietan haurrak zaintzea eta etxeko lanak 
egiten laguntzea.

• Gazte batzuk zuzenean ari dira parte hartzen auzo eta herrietan elkartasun sareak 
antolatzen.

• Aisialdiko taldeetako begiraleek beren taldeetako kideentzako jarduerak prestatzen 
dituzte.

Boluntariotza
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• Osasunarekin lotutako ikasketak dituzten pertsonen artean eskaintza asko 
daude osasun lanetan laguntzeko.

• Norbera babesteko materiala ematea (eskularruak eta maskarak).

• Ospitaleetarako materialaren 3D inprimaketa. Babes-elementuen 
fabrikazioan laguntzeko dirua eta materialak ematea.

• Aterperik gabeko pertsonei laguntza konfinamendurako prestatutako 
aterpetxeetan, elikagaiak banatzen laguntzea, eta abar.

• Laguntza psikologiko telefonikoa adineko pertsonei, bakarrik daudenei 
edo osasun mentaleko arazoak dituztenei.

• Odola ematea.

• Ospitaleratutako pertsonei gutunak bidaltzea.

• Elikagaiak urrun dauden baserrietara eramatea.
 
 

Boluntariotza
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Beste edozer kontatu nahi diguzu?
 

“Dar las gracias a todas esas  personas que están en la primera línea para poder 

paliar esta situación lo antes posible. ESKERRIK ASKO!” 24 urte, gizona, Bizkaia, 

ikaslea.

“Me ha parecido una muy buena idea esta encuesta para los jóvenes y adolescentes. 

Espero que os sirva de algo.” 16 urte, emakumea, Bizkaia, ikaslea.

• Euskadiko gazteek berariaz eskertzen du inkesta hau egiteko ekimena.

• Osasun-arloan lan egiten duten pertsonei buruzko erreferentzia asko nabarmentzen 
dira. Haien lana eskertzen da, eta lan baldintza hobeak eskatzen dira, orain eta 
etorkizunerako.

“Se necesitan más EPIS en Osakidetza.” 32 urte, emakumea, Gipuzkoa, langilea.
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“Espero que después de esto el gobierno entienda que la sanidad, aunque no está mal, 

está falta de infraestructura e intenten estar más preparados para algo que podía pasar 

en cualquier momento.” 24 urte, gizona, Bizkaia, ikaslea.

“Osasun arloan lan egiten dut eta gaur egun erizaintza ikasketak burutzen ari naiz. 

Osasun arloan lan egiten duten pertsonentzako segurtasun neurri eskasak zalatu nahi 

nituzke. Lotsagarria da pertsonala babesik ez izatea. Nork zainduko ditu gaixoak, 

ospitaleko zein anbulategiko langileak babesten ez baditugu?” 24 urte, emakumea, 

Bizkaia, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Creo que mucha gente aún no es consciente de la situación y no respetan 

las medidas impuestas POR NUESTRO PROPIO BIEN. No entienden que los 

municipales, repartidores, sanitarios, dependientes... están corriendo un 

riesgo por nosotros. Gracias a todas esas personas que están ahí día y noche 

al pie del cañón!” 23 urte, emakumea, Bizkaia, ikaslea.

• Ez da soilik osasun arloko langileen lana eskertzen, ezinbesteko zerbitzuak 
mantentzen ari diren beste lanbide batzuk ere aipatu dituzte.

“Horrelako arazoek argi erakusten digute zerbitzu publikoen garrantzia, eta 

elektrizitatea, ura, gasa moduko oinarrizko zerbitzuak publiko bihurtzeko 

beharra. Baita murrizketek eragin dezaketen kaltea ere. Ondo legoke horri 

buruzko galdera batzuk egitea, bestela ez dugu inoiz hausnartuko honi 

buruz.” 34 urte, gizona, Gipuzkoa, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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• Erantzukizun kolektiborako dei asko daude. Ildo horretan bildu ditugun iruzkin 
asko laburbiltzen dituen bat nabarmentzen dugu.

“La sensación que tengo a día 10 de estar en casa (ya que cerraron la universidad el 

viernes 13) es que hay menos sensibilización de la que debería. Hay una gran 

dificultad de aceptación respecto a lo que "salir lo justo y necesario" implica. 

Conlleva adaptar tu rutina y hábitos de vida durante un tiempo. Nos quedamos en 

casa para prevenir un mal mayor, no para evitar la multa.

Ninguna persona de mi generación hemos vivido nunca ningún tipo de restricción 

así, siempre hemos podido "hacer lo que nos ha dado la gana". Repentinamente, sin 

esperarlo, en esta realidad en la que hasta hace 2 días ha sido premiado el 

individualismo, tenemos que actuar como colectivo. Hace falta un enorme ejercicio 

de empatía y solidaridad para comprender de qué trata esto. 

Es un hecho que como jóvenes tenemos menos peligro, pero no actuar de una 

manera socialmente responsable a día de hoy, supone que dentro de unas semanas 

la situación se desborde.” 21 urte, emakumea, Bizkaia, ikaslea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?

 



89

• Gazte askok aipatu dute egoera horrek gizartean kontzientzia komunitario 
handiagoa azaleratzea eragin dezakeela.

“Me da la sensación de que este tipo de situaciones nos sirven para sacar el mejor 

lado de las personas, aprender que todos somos iguales y que tenemos que ser 

solidarios para salir adelante.” 27 urte, gizona, Araba, langilea.

“Que solo espero  que todo esto pase pronto y nos de un cambio radical en nuestras 

vidas y aprendamos a valorar todo lo que poseemos, a ser agradecidos, a ser 

empáticos, ayudar al prójimo y dar lo mejor de nosotros a este mundo. ” 33 urte, 

emakumea, Bizkaia, langilea.

“Uste dut "krisi" hau datorkigun mundu berrirako bultzatzaileetako bat izango dela, 

beste batzuen artean. Adibidez, lehen diskurtsoa zen telelana, halabeharrez garatu 

beharko da. Tokiko merkataritzaren arazoak inoiz baino gehiago geratuko dira 

agerian. Bestetik, berrogeialdiak balio izan du gure eguneroko denbora gabean 

etenaldi bat egin eta hausnartzeko: ahaztuta ditugun gauzak berreskuratzeko; 

familiarekiko, bizilagunekiko, auzokideekiko harremana (ber)hartzeko...” 25 urte, 

gizona, Gipuzkoa, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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• Zentzu berean, batzuek positibotzat jotzen dute koronabirusaren konfinamenduak eta krisiak 
gutaz gutxiago pentsatzen laguntzen digula. Eta beste pertsonengan gehiago pentsatzeak, 
etorkizunari begira, hobetzeko balio diezagukeela.

“Eguneroko bizitzan uste dut bakoitza bere errutinan murgilduta dagoela: lanera 

joan, erosketak egin, kirola egin... Eta ez diogu jaramonik egiten ondokoari. Baina 

etxean sartuta zaudenean eta aspertzeko denbora duzunean, besteak zelan 

sentitzen diren eta besteek egoera hau zelan daramaten kezkatzen gaitu. Nire 

kasuan, lagunekin gehiago hitz egiten dut nahiz eta Skypen bitartez izan, sareetan 

dauden reto ezberdinak egiten ditugu eta horrek batera ekintza ezberdinak egitea 

ekartzen du... Orokorrean, zelan sentitzen garen eta besteak zelan sentitzen diren 

erreparatzeko denbora daukagu, eta hori oso polita da.” 25 urte, emakumea, 

Bizkaia, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?

 

“Egoera berri bati aurre egiteko ordua dugu. Orain arte gure mundu aurreratuan ez 

zen horrelakorik gertatzen, baina gu ere gizaki auskorrak garela konturatu gara. 

Epe honetatik irtetzean dena desberdin ikusiko dugu, gure ikuspuntua aldatuko 

dugu eta lehen garrantzirik ematen ez genien gauzei, garrantzia emango diegu.” 

34 urte, gizona, Bizkaia, langilea.
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• Asko dira konfinamendu neurri zorrotzagoen eskaerak. Gobernuei neurri 
zorrotzagoak eskatzen zaizkie, hala nola premia bizikoak ez diren jarduera guztiak 
etetea eta isun handiagoak jartzea.

“Creo que es importante que los trabajos que no son vitales, es decir aquellos que no 

tengan que ver con sanidad, seguridad y limpieza (de sitios necesarios) deberían poder 

no ir a trabajar porque sino va a seguir propagándose el virus. Además no creo que el 

metro debiese seguir teniendo tanto aforo de gente como está habiendo porque tienen 

que ir a trabajar. Gracias!” 20 urte, emakumea, Bizkaia, ikaslea.

“Tener que salir a trabajar (en un recurso que considero prescindible) me genera 

impotencia. Yo intento tomar las medidas pertinentes, pero luego me hacen ir hasta allí 

exponiéndome a riesgos y, para mí más importante, exponiendo también a las personas 

con las que vivo.” 24 urte, emakumea, Bizkaia, langilea.

“Ez daukana zentzurik da nik astelehenetik ostiralera lanera joan behar izatea normal 

normal eta kaletik ikusten bazaituzte pasatzen 600€ ko isuna jasotzeak. Ez du inolako 

zentzurik.” 26 urte, gizona, Gipuzkoa, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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• Neurriak gogortzeko eskaera horiek gobernuei egindako gaitzespenekin 
batera doaz kasu askotan.

“Me parece vergonzoso lo mal que ha actuado el gobierno ha actuado tarde dejando 

la manifestación del 8M, vista alegre y todos los partidos de fútbol cuando la 

situación ya era preocupante y empezaron a actuar cuándo ya había. Demasiados 

casos que ahora se está viendo lo mal que ha actuado el gobierno y realmente me 

parece vergonzoso que pongan antes la imagen del partido a la salud pública (el 8M 

por ejemplo). También me parece que el gobierno nos ha mentido en la gravedad del 

asunto porque no es normal que un día digan que está todo controlado cuando era 

claro que no y al día siguiente se empezasen a cerrar los colegios (que también me 

parece que se tardó mucho) y para finalizar me parece que se debería de 

incrementar el valor de la multa por saltarse la cuarentena y ese dinero destinarlo a 

la sanidad DIRECTAMENTE. Nada más que añadir.” 18 urte, emakumea, Gipuzkoa, 

ikaslea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Dezepzionatuta eta kezkatuta nago epidemiaren kudeaketaz. Hasiera batetik, Txinan 

zabaldu zenetik ez zen seriotzat hartu koronabirusa eta ez ziren prebentzio-neurri 

garrantzitsurik hartu. Behin koronabirusa Euskadin azaldu zenean, ez zen jarraipen onik 

egin lehen gaixotuen jatorrira, eta ez zeuden koronabirus test nahikorik. Gainera 

lotsagarria iruditzen zait osasun-zentroak material falta izatea. Berandu eta gaizki 

erreakzionatu dugu. Benetan beldurtzen nauela zein gaizki gauden prestatuta epidemiei 

aurre egiteko. Zorte ona eduki dugu koronabirusa ez dela birus oso hilkorra, ze hilkorra 

izango balitz, Ebola bezala, munduko populazioaren %80a hilko lirateke. Mundu-mailan 

epidemiei aurre egiteko mekanismoak sortu behar dira (sortu, bai, ze momentuz ez dago 

ezer), eta ikerkuntzan diru gehiago sartu. Lan hori aurretik eginda egongo balitz, orain 

gaixoen kasuak kontrolpean egongo lirateke eta ekonomia osasuntsu.” 21 urte, gizona, 

Bizkaia, ikaslea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“He perdido la fe en la solidaridad humana. Si yo con una niña de 5 años estoy haciendo 

cuarentena y no dejo que salga de casa, el que incumpla debe ser multado sin excusas.

También considero necesario que el Gobierno Vasco de la cara con más asiduidad. Que 

nos facilite más información y nos diga qué hace y cómo para que las normas se 

cumplan y para que nuestros sanitarios tengan lo necesario para cuidarnos y cuidarse 

ellos mismos. Que el confinamiento sirva para algo.” 34 urte, emakumea, Bizkaia, 

langilea.

“Si nos hubieran informado desde el principio adecuadamente y no quitando hierro al 

asunto y se hubieran tomado las medidas oportunas mucho antes, la de muertes que se 

habrían prevenido...” 31 urte, emakumea, Araba, langilea.

“Mesedez, erabateko neurri zorrotzak har itzazue.” 30 urte, gizona, Bizkaia, langabea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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• Neurri zehatzak ere proposatzen dira, hala nola kaleak garbitzea, 
auzo-antolaketa, proba masiboak, babes-neurriei buruzko informazio 
zehatzagoa, etab.

“Pedir voluntarios para limpiar las calles y baldear, también para hacer test de 

coronavirus en la calle sería todo más rápido organizando lo por barrios con las 

asociaciones de vecinos  o como en las elecciones usando los colegios y por censo acudir 

a hacerse la prueba y enseguida tendríamos nuestros resultados y se podría aislar a la 

gente por barrios y controlarlo más fácil.” 34 urte, gizona, Gipuzkoa, langilea.

“Necesitamos que las medidas de sanidad sean más claras, que las pongan por 

televisión. Cómo tenemos que ir a comprar, qué hacer después de venir de la calle, 

como podemos limpiar la comida. ¿Es más seguro usar bolsas de plástico, papel o tela? 

Y POR FAVOR, MÁS CONTROL POLICIAL, ESTOY HARTA DE VER GENTE QUE NO SE 

TOMAN ESTO EN SERIO Y SE VAN A PASEAR TAN TRANQUILAMENTE, CUANDO YO 

ESTOY AQUÍ ENCERRADA POR SEGURIDAD DE TODOS. Poned más multas, poneos más 

estrictos, si no esto no va a acabar NUNCA.” 27 urte, emakumea, Gipuzkoa, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“La juventud tiene que ser la gran prioridad de las políticas públicas en cuanto 

termine esto. Vivimos prácticamente al día porque las condiciones laborales no nos 

permiten ahorrar. Si no se planifican políticas dirigidas a garantizar condiciones 

laborales dignas, el acceso a la vivienda para jóvenes etc. este país está perdido. 

Volveremos a marcharnos y no es lo que queremos.” 25 urte, gizona, atzerrian 

bizitzen, langilea.

• Gazteen egoera artatzeko eskaera zehatzak daude.

“Esto pinta muy mal. Creo que el confinamiento llegará un momento que no se 

pueda alargar más, por salud mental y económica, por lo que la cifra de muertos se 

disparará. El futuro pinta muy mal, estoy muy desesperanzado. Deberían posibilitar 

pisos para que los jóvenes nos podamos emancipar tras esta crisis y fomentar el 

trabajo.” 28 urte, gizona, Gipuzkoa, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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• Adineko pertsonekiko eta senideekiko kezkak agertu dira bildutako hainbat 
iruzkinetan.

“Y por favor hacer todo lo que podáis por nuestros mayores, no se merecen esto 

después de sufrir todo lo que han sufrido en sus vidas.” 18 urte, emakumea, 

Gipuzkoa, ikaslea.

“Pero, por otro lado, no puedo ir a estar con mi amama, 

que vive sola, se angustia y sólo puede mantener 

contacto con otras personas por vía telefónica.” 24 urte, 

emakumea, Bizkaia, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Que pase lo antes posible todo porque este virus ha venido pegando fuerte y 

arrasando con muchas personas y es algo que entristece muchísimo.” 27 urte, 

emakumea, Bizkaia, langilea.

“Puedo con dos semanas de confinamiento, con más no sé.”  20 urte, gizona, 

Bizkaia, ikaslea.

• Gogo-aldarteari buruzko erreferentzia asko daude, pandemiaren ondorioek 
eragiten duten tristurari buruzkoak, hain zuzen ere.

“Me preocupa no poder ver a mi hijo y a mi madre por miedo a las multas que hay 

ahora, ya que todo esto me pilló trabajando y el niño se tuvo que quedar con mi 

madre que vive en Lakuabizkarra y yo en Santa Lucía.” 27 urte, emakumea, Araba, 

langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“El gobierno debería pensar más en la gente que no puede asumir las medidas de 

seguridad impuestas. Y para la gente que graba/fotografía a la gente que sale a la calle 

desde su balcón: no tenéis ni idea de cuál es su situación, es muy fácil denunciar al 

runner que se salta el confinamiento 10 minutos, pero mientras tanto nadie critica que 

sigan los aeropuertos abiertos, las empresas obligando a sus trabajadores a seguir con 

normalidad, etc. Y creo también que se debería pensar más en las personas con 

problemas psicológicos que no pueden permitirse no salir de su casa en tanto tiempo. 

Una vez más, nos importa muchísimo más la salud física, pero la salud mental se nos 

olvida.“ 20 urte, emakumea, Bizkaia, ikaslea.

“Creo que todo esto complicado en gente con trastornos a nivel de salud mental, 

cuadros de TCA, obsesión, TLP, ansiedad y depresión.. Al menos son los que 

conozco y sufro, es complicado llevar todo esto, pero con las rutinas ayuda algo.” 

24 urte, emakumea, Bizkaia, beste egoera batean.

• Osasun mental arazoak dituzten pertsonekiko kezka aipatu da, konfinamendua 
are gogorragoa baita haientzat.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Creo que como en otros países se debería de regular la posibilidad de hacer deporte. 

Por una parte para reducir el estrés y la ansiedad que el confinamiento provoca en los 

seres humanos. Por otra parte, hay que tener en cuenta como funciona una neumonía y 

cómo beneficia practicar deporte en la elasticidad pulmonar y la recuperación posterior. 

Asimismo, ayuda a subir las defensas. En la forma en la que se propaga este virus ésta 

práctica no es peligrosa y es muy beneficiosa.” 20 urte, gizona, Bizkaia, ikaslea.

“Considero que lo más dañino para la salud, tanto mental como física, es la ausencia 

de deporte al aire libre. Práctica que realizaba 4 días a la semana y que ahora se 

torna complicado poder hacer en casa. .” 28 urte, gizona, Bizkaia, langilea.

“Permitir hacer ejercicio al aire libre de manera individual, por favor, me habéis 

quitado lo que mantenía mi salud mental estable y ahora solo sé llorar.” 23 urte, 

emakumea,  Bizkaia, ikaslea.

• Ugariak dira ariketa fisikoa egin beharrari buruzko aipamenak eta kanpoan 
egiteko aukera zabaltzeko eskaerak.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Me preocupa que pueda aumentar la violencia en los hogares durante el 

confinamiento.” 28 urte, emakumea, Araba, langilea.

• Etxeko gatazkei buruzko aipamenak ere badaude. Etxeko gatazkak areagotu 
egin daitezke bizikidetzaren ondorioz, eta indarkeria areagotzea ekar dezakete.

“Somos personas, no robots. Tenemos sentimientos y espero que alguien se 

preocupe por nosotros y tome alguna medida que nos ayude en esta situación. 

Mucha gente tenemos problemas en casa y hasta hace poco pasábamos mucho 

más tiempo fuera gracias a la universidad y biblioteca, lo cual nos ayudaba a 

evadirnos de todos esos conflictos. Espero que esta situación no afecte mucho 

más de lo que ya está haciendo a mis estudios, se viene un curso duro.” 19 urte, 

gizona, Araba, ikaslea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Que los profesores no están teniendo en cuenta que muchos de nosotros estamos 

bien de salud pero tenemos familiares enfermos y concentrarse en los estudios como 

hasta ahora es prácticamente imposible, ya que recibes llamadas constantemente, 

estás preocupad@.” 21 urte, emakumea, Bizkaia, ikaslea.

“También estudio un máster online y la universidad ha puesto en marcha un plan para 

ayudarnos a sobrellevar el curso y compaginarlo con el trabajo y labores de cuidados 

en la familia. Creo que es muy importante y estoy agradecida por ello.” 26 urte, 

emakumea, Bizkaia, lanean eta ikasten.

• Ikasleek bizi duten egoerari buruzko erreferentziak agertzen dira berriz ere, kasu 
batzuetan egoera horretan prestakuntza jarraitzeko eskaintzen diren bitartekoak 
eskertzeko, baina sarriago ikasketekin behar bezala jarraitzeko zailtasunak agerian 
uzteko. Informazioa eskatzen dute.

“Mesedez, Lehendariak hau irakurtzen badu, jakin ezazu euskal gazteak oso 

kexkatutak gaudela eta erantzunak behar ditugula, batez ere selektibitatera aurkestu 

behar garenentzako.” 17 urte, emakumea, Araba, ikaslea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Me gustaría recibir más información por parte de la UPV respecto a la previsión de 

como van a organizar el cuatrimestre, pidiendo también más implicación por parte 

de los profesores.” 22 urte, emakumea, Bizkaia, ikaslea.

“Creo que el alumnado necesitamos una respuesta a lo que se hará, pero no 

recuperar horas ya que estamos trabajando en casa.” 16 urte, emakumea, Araba, 

ikaslea.

“Queremos que entre menos materia en selectividad y que no se retrase más de 2 

semanas.” 18 urte, gizona, Bizkaia, ikaslea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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“Mi mayor preocupación son las personas mayores de la familia, 

los profesionales sanitarios que no tienen EPIs y el futuro 

próximo, si no desaparece el covid19 de forma radical, tendremos 

que seguir con las medidas de seguridad, si no seguiremos 

infectándonos. Me preocupa también cuándo volvamos a 

trabajar, cómo lo vamos a hacer, EPIs, niños y adolescentes todos 

juntos en las aulas...” 34 urte, gizona, Bizkaia, langilea.

• Askok epe erdiko etorkizunarekiko kezka adierazi dute.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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Soy una de esas jóvenes contagiada (he tenido TODOS los síntomas: tos, fiebre y 

diarrea, y también algunos más característicos como neutralización de olfato y gusto) 

que no entrará en ninguna estadística porque por no ser "grupo de riesgo" no me 

hicieron la prueba. Empecé el confinamiento por tanto el día 10 y no tendré cómo saber 

en qué momento dejaré de ser potencialmente contagiosa, por lo que moralmente no 

puedo ni hacer la compra ni ayudar con tareas como bajar la basura por no infectar a 

nadie.” 27 urte, emakumea, Bizkaia, langilea.

• Koronabirus bidez gaixo dauden gazte batzuen testigantza ere badugu.

“Konfinamenduan nago 9 egunez, sintomak izan nituelako. Ez didate inolako testik egin, 

eta harnas arazo txikiak dauzkat duela 5 egunenatik, eta zoritxarrez ezin dut deskartatu 

COVID-a daukadan ala ez, eta beraz, gelan jarraitu beharko dut benetan ondo tratatzen 

ari naizen jakin gabe.” 32 urte, gizona, Gipuzkoa.

“Nire datuak ez dira guztiz erabilgarriak, gaixorik nagoenez gelan entzerratuta nago 

guztiz (gurasoak ez kutsatzearren) beraz ezin dut ez sukaldatu, ez erosketak egitera 

joan... kontuan izan dezazuen.” 26 urte, emakumea, Bizkaia, langilea.

Beste edozer kontatu nahi diguzu?
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ESKERRIK ASKO 

KORONABIRUSak 

eragindako KONFINAMENDUAri 

buruzko  IKERKETA honetan 

parte hartu duten  

GAZTE guztiei.


