
 

 

Maiatzaren 9a, Europako Eguna 

 
EAEko hamar gaztetik bederatziren iritziz, Europar Batasunak EBko 
edozein lekutan bidaiatu, ikasi eta lan egiteko askatasuna esan nahi 
du. 

 

Gazteen Euskal Behatokiak 2008an egindako azterlan baten datuen arabera 
(argitaratzeko prozesuan dagoena), EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
iritziz, Europar Batasunak EBko edozein tokitan bidaiatu, ikasi eta lan egitea 
esan nahi du (%88,6), baita EBko kide diren herrialdeen egoera 
ekonomikoa hobetzeko modua (%64,6), EBko herritarren eskubideak 
babesteko modua (% 63,6) eta Europako gobernua (%56,6) ere.  

 

Iritzi horiek EAEko gazte gehienenak izan arren, ez daude Europako 
gazteengan bezain zabalduta, batez beste. 

 

Era berean, EAEko hamar gaztetik lauk uste dute burokrazia handia dela, 
diru- eta denbora-galera (%40,9), eta ia beste horrenbeste dira gure 
nortasuna eta kultura-aniztasuna galtzeko arriskua dela uste dutenak 
(%36,8). Gure nortasuna galtzearen beldurra gehiago aipatzen da EAEn 
Europar Batasunean baino, batez beste.  
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia eta Europako Batzordea, "Flash Eurobarometer 202, Young Europeans"
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf


Adinean behera egin ahala, handiagoa da Europar Batasuna herrialde 
kideen egoera ekonomikoa hobetzeko eta herritarren eskubideak babesteko 
formula dela uste dutenen ehunekoa. Era berean, jaitsi egiten da burokrazia 
handia eta diru- eta denbora-galera egozten dizkiotenen ehunekoa. 

 

Esan beharra dago gure nortasun kulturala galtzeko beldurra gipuzkoarrek, 
gizonek eta 20 eta 24 urte bitartekoek adierazi dutela hein handiagoan.  

 

Prospekzio Soziologikoen Kabineteak Gazteen Euskal Behatokiarentzat 
egindako Gazteen argazkiak 11 azterlaneko 2007ko datu batzuen arabera, 
gazteek balorazio positiboa egiten diote EBri: %54ren esanetan, EBn egotea 
onuragarria da; %4k, ordea, kaltegarria dela diote. Gainerakoek, hau da, 
%42k uste dute ez dela ez ona ez txarra, edo ez dute inolako iritzirik gai 
horren inguruan.  

 

Gainera, gazteen %47ri EBk irudi positiboa iradokitzen die, %41i neutroa 
eta %7ri negatiboa.  

 

Irudi hori, nolanahi ere, ez da EAEko 29 urtetik gorako herritarrena bezain 
positiboa.  

Europar Batasunak iradokitzen duen irudia, 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia eta Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, 
"Gazteen argazkiak 11"
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/07retratos11.pdf


Amaitzeko, baiezta dezakegu EAEn, gero eta gazte gehiago sentitzen dela 
europar: 2000n oso edo nahikoa europar zirela ziotenak %33 ziren eta 
2008an %44, Gazteen Euskal Behatokiak egindako Euskadiko gazteak 2008 
txostenean jasotako datuen arabera.  
 

Europar izatearen sentimenduaren bilakaera, 
Euskadiko gazteen artean (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, "Euskadiko gazteak 2008"
 

 
 
 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/informacion/estudios_sociologicos/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2008_e.pdf

