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1. SARRERA
Nerabezaroan nortasuna birdefinitzen da, nortasun berri bat eskuratzen da eta horregatik,
desoreka eta krisia dakarren garapenaren aro gatazkatsua da. Honek, arrisku portaerak agertzea
eragiten du (eskolan zailtasunak, babes-neurririk gabeko harreman sexualak, drogen kontsumoa,
portaera deliktiboak...), beraz, garrantzitsua da desberdintzea portaera hauetako zeintzuk diren
garapen prozesuaren berezkoak eta, beraz, normalak, eta zeintzuk diren prozesua blokeatzen eta
nerabea baztertzen dutenak.
Azterketa honen funtsezko helburua da ikertzea eta aztertzea Hernaniko 12 eta 18 urte arteko
nerabeek aisiako eta aisialdiko espazioetan dituzten arrisku-praktikekin (drogen kontsumoa,
Interneten, sare sozialen, mugikorraren, bideo-jokoen, online jokoen eta apustuak dituzten
ausazko jokoen erabilera desegokia) zerikusia duten aisia-ohiturak.
Gure azterketa, beste azterketa-maila batzuk baztertu gabe, ikuspegi psiko-sozialarekin egin da.
Horretarako, datu kuantitatiboak - biztanleria gaztearen lagin adierazgarri batetik bildutakoaknahiz kualitatiboak erabili ditugu; datu kualitatiboak herriko gazteriaren arrisku - egoerekin
harremana duten edo horiek ezagutzen dituzten eragile, foku-talde, gazte eta familiekin egindako
eztabaida-taldeen bidez bildu dira.
Tokiko errealitatearen diagnosia beharrezkoa da programak eta ekintzak aplikatuko diren tokiko
errealitateetara egokitzeko. Errealitatearen azterketak Hernaniko gazteen hasierako egoera
aintzat hartzen du aisialdiko ohiturei, ahulguneei eta indarguneei dagokienez, eta drogakontsumoarekin, beraien arteko harremanekin, apustuekin eta teknologien erabilerarekin
lotutako arrisku-faktoreak identifikatzen ditu (Internet, sare sozialak, bideo-jokoak,…).
Emaitzen azterketari esker, Hernaniko gazteen eta nerabeen aisiaren eta aisialdiaren errealitatea
ezagutu ahal izan dugu, baita espazio horietako arrisku-praktikekin lotutako aldagai
nabarmenenak ere. Prebentziorako esku-hartzeak hobetzea eta, programa berriak garatzeko,
esku hartzeko esparru berriak antzematea izan da horren helburu nagusia.
Adierazi behar da azterketaren xedea gizarterako eta erakundeetarako elkarrizketa- eta
hausnarketa-espazioak sortzen laguntzea dela, gazteen egungo aisiaren errealitateari buruz
aritzeko, horrek planteatzen dituen erronkak nahiz horren ahalmenak kontuan hartuta. Aisiatestuinguruak zabaltzeko eta, ahal den neurrian, hobetzeko aukera emango duten estrategiak eta
ekintzak sustatzea izango da asmoa betiere.
Azterketaren planteamenduan nahiz garapenean eta gauzatzean, iritzi dugu genero-ikuspegia
errealitateari begiratzeko modu bat dela, kasu honetan Hernaniko gazteriaren errealitateari,
gizonen eta emakumeen arteko berezitasunak eta desberdintasunak kontuan hartuta, aisia- eta
aisialdi-ohiturei eta arrisku-jokabideei dagokienez.
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Horrek eragin du galdetegien itemak kuantitatiboki aztertzea, baina ez bakarrik adin-tarteen
arabera, baita generoaren arabera ere. Era berean, desberdintasunak eta berezitasunak kontuan
hartu dira tresna metodologikoak definitzeko, lagina hautatzeko, emaitzak ateratzeko eta
ondorioak interpretatzeko. Hala, desberdintasunak aurkitu ditugu, azterketan bertan zehaztuko
dugun bezala, honako hauekin lotuta: zenbait drogaren kontsumoarekin, Interneten, sare sozialen
eta bideo-jokoen erabilerarekin, apustuen eta ausazko jokoen erabilerarekin eta beraien arteko
harremanetan sor daitezkeen gatazka edo istiluekin.
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2. MARKO TEORIKOA
2.1. NERABEEN ETA GAZTEEN ARRISKU-JOKABIDEAK INTERPRETATZEA
Nerabezaroa guztientzat berdinak diren zailtasun eta ezaugarri batzuek bat egiten duten garapenfasea da, besteak beste, honako hauek: nahasmendua edo kaosa gauza berri eta ezezagunen
aurrean, barneko segurtasunik eza, jarrera desafiatzailea, balioak bilatzea, komunikatzeko behar
handia, sozializazio euforikoa, esnatze intelektuala edo izaera kritikoa areagotzea.
Aldaketa biologikoen, psikologikoen eta sozialen arteko erlazioak, haurtzarotik eta helduen
mundutik bereizteko beharrak, eta beste gazte-talde batzuekiko aldea markatzeko beharrak,
kontraesan pertsonalekin eta “nortasun berria” hartzeko zailtasunekin batera, eragiten du ia
nerabe gehienek arauak hausteko jokabideak izatea.
Gaur egun, droga-kontsumoa edo sexu-esperimentazioa jokabide normatiboak dira, gizartean
hedatuta eta onartuta daudenak; nolabaiteko igarotze-erritua da, haurtzaroa bukatu dela
markatzen duena. Horrela, arrisku jakin batzuk nork bere egitea, horiek duten arriskua alde batera
utzita, eboluzio-garapenaren une horretan ebatzi beharreko eginkizuntzat jo daiteke. Jokabide
horiek funtzionalak dira eta helburu nagusi batera daude bideratuta: nerabearen garapenera.
Bestalde, drogen erabilera eta kontsumoa, ausazko jokoetan aritzea eta teknologia nahiz sare
sozialak erabiltzea ere ohikoak dira helduen artean. Pertsona gehienek kontsumitzen dute droga
motaren bat - alkohola, esaterako - Gabonetan loteria erosten dute eta ez dute ez adikziorik ez
arazorik izaten.
Hala ere, nerabe horietako batzuek jokabide desegoki horiek mantentzen dituzte, maiztasuna
handitzen dute eta arriskuan jartzen dute nerabezaroko prozesua; horrek garapen ebolutiboa,
hezkuntza-arlokoa eta pertsonala zailtzen du.
Droga kontsumitzen edo ausazko jokoetan aritzen hastea eragiten duten faktoreak ez dira
jarraitzeko, mantentzeko edo abusatzeko prozesuan eragiten duten berberak, eta, jakina, ez dira
adikzioarekin lotutako berberak. Hortaz, zerk eragiten du pertsona batzuek nerabezaroan zituzten
arrisku-jokabideak uztea eta beste batzuk, aldiz, horiek ez uzteaz gain, horietan are gehiago
sakontzea?
Neurrizko erabilera edo kontsumotik arrisku-kontsumora igarotzeko prozesua ez da ausazkoa,
baina, era berean, ez dio kausa zehatz batzuei erantzuten; aitzitik, prozesu horretan eragina du
arrisku- eta babes-faktore batzuk egoteak edo horien gabeziak.
Carmen Arbexen arabera: “arrisku-faktoreak baldintza soziokulturalak eta ezaugarri indibidualak
dira, bat egiten dutenean, une jakin batean, urrakortasuna handitzen dutenak”; hala, gehiegizko
kontsumoa eta kontsumo arazotsua eragin dezakete. Babes-faktoreak, aldiz, adikzio-arazo bat
izateko aukera txikitzen duten baldintzak edo ezaugarriak dira.
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Inguruko arrisku-/babes-faktore antzekoen aurrean, pertsona batzuek arazoak izaten dituzte eta
beste batzuek ez. Horren azalpena da arazorik izaten ez dutenek arrisku-faktoreen eragina
indargetzen edo murrizten duten babes-elementu nabarmenak izaten dituztela; arazoak izaten
dituztenek, ostera, ez dituzte elementu horiek. Erabakigarria da gizabanakoak edo inguruak
babes-faktoreak izatea ala ez izatea. Hala, pertsona bat arrisku-egoeran dago arrisku-ezaugarri
asko eta nabarmenak eta babes-baldintza gutxi dituenean.
Ez du zerikusirik faktoreen kopuruarekin bakarrik, horietako bakoitzak arrisku-jokabide bat
handitzeko edo murrizteko duen elkarrekintzarekin eta pisuarekin ere lotuta dago. Era berean,
ezin dira kausa eta ondorio gisa neurtu, probabilitatearen bidez baizik.
Arrisku-jokabideen azterketa honetan, zehazki honako hauetan jarri dugu arreta: drogakontsumoetan, Interneten eta sare sozialen erabilera desegokian, bideo-jokoen erabilera
desegokian eta apustu eta ausazko joko presentzial nahiz lineakoetako parte-hartzean. Ez bakarrik
horietako bakoitzak arriskua ekar dezakeelako, baizik eta jokabide bat hartzeak berekin ekar
dezakeelako beste batzuk hartzea.

2.2. FENOMENOAREN INTERPRETAZIO EREDUA

Orain urte batzuk arte, nerabezaroan eta lehenengo gaztaroan agertzen diren zailtasun
ezberdinak bereizirik tratatzeko joera egon izan da, alderdi ikusgarrienak kontutan edukiz,
adibidez: drogen neurriz gaineko kontsumoa, gehiegizko argaltzeko dietak, jarduera sexual
arriskutsuak, biolentzia, delinkuentzia,... .
Honen arrazoia, neurri handi batean, fenomeno hauek azaltzeko garatu diren modeloek
gertakaritik hurbilen dauden baldintzei garrantzi handiegia eman dietela da, hau da, estatistikoki
fenomeno zehatz bakoitzarekin lotuen daudenei.
Arrisku jarrera edo portaera goiztiarrak, haustura sustatzen duten baloreak, jarduera
problematikoak bultzatzen dituzten taldeetan parte hartzea edo eskola porrota bezalako jarrera
konfliktiboetatik hurbil dauden faktoreak kontutan hartzea da gure ikuspuntua.
Portaera hauek interpretatzeko Jessor-en ideiatik (1992) abiatzen gara, hau da, nerabeetan
arazo jarduera ezberdinak daudela eta hauek sindrome berean hartzen dutela parte. Jarduera
hauek beraien helburua dute eta instrumentalak dira, hots, ez dira irrazionalak ezta
psikopatologikoak.
Gainera, gure ustez, nerabe guztiengan komunak diren zailtasunak daude, bizi duten unearekin
bat doazen arazoek sortzen dituztenak eta horrek, nerabe gehienek jarduera problematikoak
izatea eragiten du.
Haur,nerabe eta gazte batzuk hiru maila ezberdinetan dauden beste faktore batzuen eraginpean
daude: maila makrosoziala, mikrosoziala eta pertsonala.
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Maila hauetako bakoitzean influentzi mota birekin aurkitzen gara: adin honetako zailtasun
propioekin zerikusia dutenak eta arazo portaerei balore positiboa ematen dieten adierazle soziokulturalak.

Nerabezaroaren zailtasun komun eta orokorrak
NERABEZAROA:
Nerabe guztiek zailtasun komun batzuk dituzte eta hauek teknikoki ia nerabe guztiek arazo jardueraren
bat izatea eragiten dute (drogen kontsumoa, bortizkeria, dieta gogorregiak, …)

FAKTORE BIOLOGIKOAK

FAKTORE PSIKOLOGIKOAK

FAKTORE SOZIALAK

.Gorputzaren
garapen
desorekatua:
irudi
fisiko
negatiboa
.Sexualitateak
garrantzi
handiagoa
hartzen
du
(besteenganako
erakargarritasuna sortzen da)

.Pentsamendu
abstraktu,
malgu
eta
erlatiboaren
garapena, helduen arrazoia
zalantzan jartzea baimentzen
diolarik
.- Umetasuneko ezaugarriak
mantentzea:

.- Identitate sozial berri baten
definizioa:
Umearekiko desberdintze soziala
Helduekiko desberdintze soziala
.-Gaztetasunean
integrazioa,
lagun taldearen bitartez
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Zauriezintasuna
Arriskuarekiko interesa
Berehalakotasuna
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Nerabetasuna giza garapenaren fase bat da, zailtasun eta ezaugarri komun batzuen bateratzea
ematen delarik denentzat, eta esanguratsuenen artean hauek daude:












Identitatearen eskuraketa eta bilaketa
Ezegonkortasun emozionala
Itzartze fisiologikoa
Berria eta ezezagunaren aurrean nahasketa-anabasa
Barneko segurtasun-eza
Jarera desafiatzailea
Baloreen bilaketa
Komunikatzeko beharrizan sakona
Gizarteratze euforikoa
Itzartze intelektuala
Espiritu kritikoaren areagotzea

Biologikoak, psikologikoak eta gizartekoak diren aldaketen arteko harremana: umeengandik eta
helduengandik aldentzeko beharrizanak eta beste gazte batzuen taldeekin ezberdintasunak
finkatu nahiak, kontraesan pertsonalek eta “identitate berri” bat lortzeko zailtasunak, gazteek ia
bere osotasunean arauak urratzen dituzten portaerak edukitzea eragiten dute.
Eskolako jolastokia ordezkatuz, topagune bezala lokala edo txokoa erabiltzea; lehenengo
zigarroak eta mozkorrak; delitu txikiak (saltoki handietako lapurreta txikiak, taberna baten
hartzen duzuna ez ordaintzea,…), beste gazteen kontrako indarkeria (borrokak); gehiegizko
argaltzeko dietak; kiroletan edota ibilgailuen gidatzean arrisku portaerak; babes gabeko
harreman sexualak; kannabisaren eta sintesi drogen kontsumoa edota trafiko delitu txikiak ere;
hauek guztiak ohiko jokaerak izaten dira nerabe eta gazteen artean.
Gazte gehienak, heldu ahala, erantzukizunak hartu ahala eta etorkizunerako planak egin ahala,
adierazitako jokaeretatik urruntzen dira, hala ere, beste talde batzuek jokaera hauekin jarraitzen
dute eta hau ez da ezusteko jokaera eta ez dago buruko arazo larriekin lotuta; nerabeen
bizitzako hiru planoetan dauden arrisku faktoreen eraginaren emaitza dira.
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Arrisku faktoreak nerabezaroan
ARRISKU FAKTOREAK
Nerabe batzuk arazo jokaerekin jarraitzen dute arrisku faktoreak deritzen aldagaien eragina
dela eta.
ESANAHI SOZIALAK

ZAILTASUNAK
MAKROSOZIALAK

.-Gazteei eta haien jarduerei gizarte etiketak
jartzeko prozesua

.- Gizarte anomia gradua/hurrengo ezaugarri arteko
distantzia:

.-Arrisku jarduerak areagotzen dituzten balore
sozialak



Arrakasta materialen gizarte helburuak



Arrakasta lortzeko aukerak

.-Benetako gabezia egoerak

MIKROSOZIALAK

.-Jokaerekin permisiboak diren familia baloreak
.-Lagunak-parekoak. Antolaketa bereizgarriak
(gazte subkulturak), droga kontsumoaren
gehiegikeria sustatzen duten balioekin.

.-Familiarenak:




Gatazka
Heziketa eredu desegokiak:
Permisibotasuna,
sendotasunik
autoritarioa eta gainbabeslea.

gabekoa,

.- Eskolako giroa: Helburu akademikoak baino ez.
.-Baliabide falta duten auzoak.

PERTSONALAK
.-Haustearekin lagungarriak diren iritzi, jarrera
eta baloreak.




Taldearen giroan jarrera hauen iraupena
balioesten da.
Jarrera hau arau delakoan daude

.- Balore pertsonal gehiago eta garrantzitsuak
diren baloreen barneratze eskasagoa
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.-Gizarte elkarrekintzarako gaitasun gutxiago, giza
baliabide, adierazpen eta enpatia gaitasunetan
gabezia.
.-Autoestimu baxua
.-Inpultsibitate/oraingotasun
sentsazio bilaketa.

handiagoa

eta

.- Emozioen kontrol gutxiago.
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ARRISKU FAKTORE MAKROSOZIALEN ERAGINA
Atal honetan barneratutako faktoreak nerabe guztientzat amankomunak dira, baina denek ez
dituzte bizipen berdinak elkarbanatzen eta gainera, beste aldagai batzuen eraginpean ere
badaude, batez ere, mikrotaldeekin lotuta dauden aldagaienean.
 ELEMENTU KULTURALAK (ESANGURA SOZIALAK)
a. Gizartearen jarrera gertakari eta portaera hauen aurrean (gizartearen baloreak).
Gizarteak portaera jakin batzuen aurrean (drogen kontsumoa, matxismoa, arazoak
ebazteko indarkeria erabiltzea,...) erakusten duen permisibitateak edo tolerantziak, eta
batzuetan baita ere sustapenak, portaera horiek behin eta berriz ematea erraztuko du.
Gizartearen jarrerak osagai formal bat du eta osagai hau arauek eta legeek osatzen dute,
baina askoz ere garrantzitsuagoa den osagai informal bat ere badu, eta hau jendearen iritzi
eta balorazioetan adieraziko da.
Adibide bezala, alkoholaren kontsumoa gure gizartean hartu dezakegu. Honek, konnotazio
sozial positiboak ditu, giza-harremanekin lotuta, ondo bizitzen jakiteari eta dibertimenduari
lotuta; arrazoi honegatik, permisibitate handia dago eta hau argi ikusten da: kontsumitzera
gonbidatzen zaituzten hainbat mezu daude eta lege araudiaren aurka joan arren, adintxikikoek oso erraz eskuratu dezakete alkohola.
b. Gizartearen kontrol mekanismoen ekimena, gazteen jokabide gatazkatsuen aurrean.
Gaztaroa balore positiboa bezala hartzen den arren, gizartean bultzatzen den
kontsumismoak, eta umeen eta nagusien arteko bereizte beharrizanari erantzuten dieten
jokabide disruptiboek, etengabe jartzen dituzte gazteak kontrol agentzietan, eta honek
gizarteratzea oztopatzen du, gazteen portaerak estereotipatzen dituelako, portaera batzuk
jokabide desbideratu bezala definitzen dituelako eta gaztaroa eta desbiderapena lotzen
dituelako, gizarte definizio eta etiketak jartzeko prozesuak sortzen dituelarik.
Bestalde, gazte askok, jokabide horiek normalak direla uste dute, benetako gaztea izateko
derrigorrez portatu behar direla horrela pentsatzen dute eta jokabide horiek modu
naturalean bereganatzen dituzte, honela desbiderapenerako bidea hasiz.
 ZAILTASUNAK
a. Gizartearen anomia maila.
Guztiok ditugu arrakastari buruzko ideia antzekoak, batez ere, komunikabideetan agertzen
zaizkigulako, baina guztiok ez ditugu arrakasta hori lortzeko aukera berdinak. Honek,
gazteen artean, itzelezko eragina du: gizartean gaztea izatearen neurriz gaineko balorazioa
egiten da eta arrakastari buruzko kanon batzuk inposatzen dira, baina benetan gazteek ez
dituzte kanon horiek edo arrakasta hori lortzeko baliabiderik (ikasten edo langabezian
daude edo lan kontratu ezegonkorrak dituzte). Publizitateak ezartzen dizkigun nahi edo
asmoen eta errealitatearen artean dagoen distantzia oso handia da.

Hernaniko nerabeek dituzten arrisku jarreren azterketa

10

b. Gabezi ingurune gogorrak.
Puntu honetan ez gara txirotasunaz ari (txirotasuna sekulakoa ez bada, berez ez da arrisku
faktore bat), beste elementu batzuetaz baino, adibidez:




Gatazka maila altuak dituzten erkidegoak (delikuentzia, indarkeria, drogen
kontsumoa,...)
Egiturarik ez duten erkidegoak, gizarte-kohesio gutxirekin, biztanleen arteko lotura
eskas edo ahulekin.
Gizarte-baliabide gutxiko erkidegoak.

ARRISKU FAKTORE MIKROSOZIALEN ERAGINA
Esparru honek gizarte egituraren influentzia osoa jasaten du eta era berean, pertsonen
ezaugarriak eratzen ditu.
 ELEMENTU KULTURALAK (ESANGURA SOZIALAK)
a. Familia
.- Modelatze prozesuak: familiako kideen portaera desbideratuaren eta seme-alaba
nerabeenaren artean lotura bat dago. Portaera desbideratua eredu gisa ikasten da. Portaera
desbideratuaren transmisioan permisibitateak ere zerikusia du, hau da, portaera
desbideratuarekiko jarrera baikorrak, adibidez: gurasoek ez dute ezer egiten seme-alaben
lapurreta txikien aurrean. Azken aldi honetan gurasoek ez ezik neba-arrebek ere eragin
handia dutela ikusi da, batez ere, drogen kontsumoan.
Nerabeek edukiko dituzten baloreen zati garrantzitsu bat, familian transmititzen denetik
etorriko dira, eta hauen artean, drogen neurriz gaineko erabilera bezalako arazo portaerak
edo portaera desbideratuak egongo dira.
b. Parekoen taldea
Nerabezaroan, lagunek paper oso garrantzitsua dute gizarteratze elementu bezala.
Nerabezaroan nagusiek ematen diguten ume-menpekoaren nortasuna atzean uzten dugu eta
nortasun berri bat definitzen hasten gara. Lagun edo parekoen taldeak emango digu
kategoria berri hori eta horregatik hauen garrantzia.
Elkartze eta antolatze diferentzialaren teoriaren arabera: portaera desbideratua beste
edozein portaera bezala ikasten da, portaera hauekiko jarrera baikor lar ematen diren
taldeetakoa izateagatik. Nerabe batek portaera desbideratu jakin bat onartzen eta
praktikatzen duten lagunak baditu, lagun talde hori ohitura antisozialen iturri izango da.
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Arazo-portaera jakin bat errepikatzeko, hau indartu egin behar da, gaztearen lagun taldeak
baloratu egin behar du; gainera, lagun talde horrekin batzea ez dugu uste ausazkoa denik;
Hautaketaren Hipotesiaren arabera, lagunak aukeratzeko orduan antzekotasunak pisu handia
du, horregatik arazo portaeradun gizabanakoak, seguruenik, antzekoak diren eta antzeko
portaerak dituzten lagunak aukeratuko ditu.

 ZAILTASUNAK
a. Hurbileko gune soziala
Familia eta pertsona dauden erkidego hurbilena, auzoa edo herria, arrisku faktore nabaria da,
gabezi gogorreko ingurunea denean (gizarte-gabetzea). Aldagai hau bereziki esanguratsua da,
anomia mailari buruz (edo arrakasta izateko helburuen eta inguruak eskeintzen dituen
baliabideen arteko tentsioari buruz) hitz egiten dugunean; ingurune deprimituetako
nerabeek, komunikabideen eraginagatik, erdi-mailako nerabeek bezalako arrakasta idealak
dituzte, baina askoz aukera gutxiago dituzte, eta honek, gazteen azpikulturak sortzea
errazten du.
Azpikultura hauek, beraien gaitasunetan oinarritzen diren eta arazo-portaerak (drogen
kontsumoa, biolentzia, legez kanpoko metodoen bitartez luxuzko ondareak lortzea,...)
baloratzen eta saritzen dituzten arrakasta mekanismoak eskeintzen die taldekideei.

b. Familia
Lotura estua dago familian ematen diren gatazka harremanen eta kontsumo arriskutsuen
artean; baina gero eta ohikoagoa da gatazka handirik ez duten familietako seme-alaben
artean, droguen neurriz gaineko kontsumoa aurkitzea eta horrek familian ematen diren beste
aldagai batzuk ikertzea eragin du. Ikerketa honen ondorioz, arazo portaeren eta heziketa
eredu ezegokien arteko lotura argia aurkitu da. Eredu ezegoki horiek ondorengoak dira:





Autoritarioa: kontrol handia eta laguntza aktibo gutxi.
Permisiboa: kontrol gutxi.
Trinkotasunik gabekoa: arauak irizpide gabe ezartzen dira, aleatorioki.
Lar-babeslea: nortasuna deuseztatzen da, ez zaiolako inolako erabakirik eta
erantzukizunik hartzeko aukerarik ematen.

Gizartearen joera, eredu autoritarioak murriztea eta besteak gehitzea da. Gainera, heziketa
eredu permisiboak eta trinkotasun gabekoak utzikeriarekin (edo seme-alabetaz ez
arduratzearekin) batera joaten dira, eta horrek laguntza afectivo baxuasuposatzen du.
Garrantzitsua da azpimarratzea, familiaren heziketa prozeduran ematen diren zailtasun
hauek gabezia pertsonal askoren sorburua izango direla: gizarte elkarrekintzarako gaitasun
eskasa edo eza, autoestima baxua, berehalakotasuna, oldarkortasuna,... .
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c. Eskola
Eskolak eragin handi dauka, familiak duen zama afektiboa eduki ez arren. Formakuntza
bultzatzea da bere funtzioa gizartera egokituta dauden portaerak eragiteko eta gizarteratze
prozesuari elementu oso garrantzitsuak eransten dizkio:





Parekoekin egiten diren lehenengo elkarrekintzak.
Gurasoengandik ezberdinak diren lehenengo autoritate figurak.
Gizartean aintzatetsitako lehenengo arrakasta edo lorpen aukerak.

Gaur egun eta eskola bizitzaren antolakuntza kontutan harturik, eskolak erakunde
gizarteratzaile bésala gero eta garrantzi gehiago dauka, batez ere, bigarren haurtzarotik
aurrera. Familia bezala, ume eta nerabe gehienentzat, eskola heltze prozesuan erakunde
baliagarria da. Hala eta guztiz ere, batzutan umearen eta eskolaren arteko orekarik eza
ematen da (eskola desdoikuntza). Ohikoak diren bizi estiloak bultzatzen dituen ingurunean
ematen den porrotak, nerabea oso zaurgarri bihurtzen du arazo-portaeren aurrean; beraz,
eskola porrotak drogen gehiegizko kontsumoekin zerikusi handia du, baina ez da drogen
gehiegizko kontsumoaren zergati zuzena bezala hartu behar; eskola porrota, aldagai handi
biren influentziaren emaitza da:




Umearen inguruan ematen diren zailtasunak (gizarte-gabetzea, familiako gatazkak
edo heziketa eredu ezegokiak).
Hezkuntza sistemaren zailtasun propioak. Eskola giro ezegokiak, sarritan larregizko
eskakizun akademikoekin lotuta, ikasleen beste beharrizan batzuei ez erantzutea
eragiten du, gaitasun nahikoak ez dituztenak porrot egitea utziz (errendimendu
baxua, eskola bizitzan inplikazio maila baxua, aldentze emozionala, itxaropen
negatiboak,...).

Aldagai hauek banaka eman daitezke, edo batera, arrisku aukerak gehituz. Sarritan, dedikazio
afektibo gutxi duten guraso permisiboek, arrakasta akademikoak eta diziplinak zuzendutako
ikastetxeetan delegatzen dituzte beraien zeregin hezitzaileak; kasu hauetan, haurrak ez du
behar duen laguntza aurkitzen etxean eta eskolan exijentzia maila altua da, eta beraz,
arriskua areagotu egiten da.

ARRISKU FAKTORE PERTSONALEN ERAGINA
Jokabide gatazkatsuak ez dira ematen indar edo bizitasun berdinarekin gazte eta nerabe guztien
artean, bizitasuna ezaugarri pertsonal jakin batzuk edukitzearekin edo ez edukitzearekin dago
lotuta.
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 ELEMENTU KULTURALAK (ESANGURA SOZIALAK)
.- Sineskerak eta jarrerak: Jokabide gatazkatsuak edukitzen hasi aurretik, jokabide horien
aldekoak diren jarrerak ematen dira:
Ingurugiro horretan jokabide hori gehiegi estimatzen da.
Jokabide hori ingurugiro horretan arau bat dela sinesten dute.
.- Gazteen azpi-kultura batzuetan, ohikoak ez diren beste balore ezberdin batzuk dute indarra.
Hauetako batzuk berehalako plazerraren bilaketa goraipatzen dute, gizarte-garrantzia duten
baloreak alde batera utziz.

 ZAILTASUNAK
.- Gizarte-elkarrekintzarako gaitasuna: jokabide gatazkatsuak, gizarte harremanetan, norbere
jarrerak baikortasunarekin adierazten jakitean eta enpatian gaitasun gutxiago edukitzearekin
lotzen dira.
.- Emozioen kontrola: kasu batzuetan drogak kontsumitzea ezinegon emozionala arintzeko
erabiltzen da.
.- Autoestimua: arrisku baldintzetan, autokontzeptu positiboa dutenek, portaera antisozialekiko
zaurgarritasun txikiagoa izaten dute: arazo jokabideak familia eta eskola eremuetan
autoestimu baxua edukitzearekin lotzen dira, baina hau lagun artean autoestimu altua
edukitzearekin orekatzen dela dirudi, jokaera antisozialak familian edo eskolan kaltetutako
autoestimua berreskuratzeko balioko balu bezala.
.- Oldarkortasuna: arazo portaerak orainaldian oinarritzen den ikuspuntuarekin lotzen dira;
forma ezberdinak izan ditzake:
-Berehalakotasuna: sariak atzeratzen eta itxaroten ez jakitea.
-“Pentsatzeko gelditu” ezina: portaeraren ondorioak kontutan hartzeko ezintasuna.
-Erabakiak hartzeko orduan, berehala ematen denaren onurak baino ez dira baloratzen, epe
luzera izango diren kostu negatiboak kontutan hartu gabe.
.- Sentsazioen bilaketa: arazo portaerak sentsazio berri eta biziak edukitzeko beharrizan
altuaren, eta aukerarik eskaintzen ez duen ingurugiroaren ondorioa dira.

ALDAGAIEN OSAGARRITASUNA
Arazo portaerak ondorengo aldagaiekin dute lotura:
 Aldaketa biologikoak.
 Gaitasun kognitiboen hazkundearen eta haurren ezaugarrien arteko kontraesana.
 Gurasoengandik bereizitako nortasun propioa nahi izatea.
 Haurrengandik eta nagusiengandik ezberdina den nortasun berri bat definitzeko
beharrizana eta beraien parekoekin integratzeko beharrizana.
 Gazteen portaerak arazozkoak bezala definitzea eragiten duten etiketatze eta gizarte
definizio prozesuak.
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Denak egon arren zailtasun hauen eraginpean, eta denek eduki arren arriskuzko portaerak,
zailtasunak ez dira berdinak izango nerabe guztientzat, zailtasun hauek jasatea edo ez
mikrotaldeen eraginarekin eta norbere ezaugarri pertsonalekin lotuta dauden aldagaien arabera
egongo da.
Apurka-apurka, portaera hauek alde batera utziko dira edo alderantziz, sarriago errepikatuko
dira. Honela:
 Ingurune deprimitu batetan sartzeak ez dio tentsio anomikoaren (helburuen eta
baliabideen arteko distantziaren) irakurketa egoki bat egiten utziko, eta portaera
berritzaileak (legez kanpokoak) suspertu daitezke, besteek aintzat hartzea lortzeko.
 Familia “liskarti” batetan edo zailtasunak gutxi konpentsatzen dituen eskola batetan, ez
dira jardute gizarteratzaile egokiak hedatzean, eta honek atxikimendu gutxiago eragingo
du eta erakunde hauek ez dira eraginkorrak izango balore garrantzitsuen transmisioan.
 Eredu hezitzaile “ezegokia” duten familia eta eskoletan, garapen psikosozial orekaturako
beharrezkoak diren gaitasun pertsonal batzuk benetan kaltetuta daudela ikusiko dugu
eta ingurune horiek (familia, eskola,...) gaitasun horientzako mehatxua bihurtuko dira.

Mikrotaldeen garrantzia handia da, batez ere familiarena eta eskolarena. Honen zergatiak:
 Gazteek, erakunde horienganako zenbat eta atxikimendu gutxiago eduki, hauen, balore
eta jarrera garrantzitsuenak (adibidez: onura ez zuzenaren onarpena, besteekiko eta
norberekiko errespetua,...) modu eraginkorrean transmititzeko gaitasuna gutxituz
joango da eta hutsune hau berehalakotasunaren gozamenarekin zerikusia duten
heldutasunik gabeko jarrerek, jarrera oldarkorrenek eta orainean oinarritzen direnek
beteko dute.
 Autoestima edo gizarte-elkarrekintzarako baliabideak bezalako gaitasun pertsonalak
kaltetu egingo dira mikrotalde hauetan eta hauek gaitasun pertsonal hauentzat
mehatxua bihurtuko dira.
Egoera honen aurrean, oso erraz ulertu daiteke nerabeek zailtasun bereziko egoera honetan
lagun taldeen babesa bilatzea, batez ere, zailtasun berdinak dituzten lagunen babesa; talde
hauek taldekideei honakoa eskaintzen die:
 Eskolan eta familian kaltetua izan den autoestima konpontzeko eta gizarteelkarrekintzarako beste baliabide batzuk garatzeko alternatiba bat.
 Beraien arrakasta ereduak lortzeko bide bat.
Sarritan talde batekin izaten den lotura ez da zorizkoa izaten, antzekotasunaren irizpideari
erantzuten dio. Laguntza eta kontrol falta edo autoestimua kaltetua duen gizabanako batek
portaera oldartsua eta problematikoa badu, portaera hori onartzen eta sendotzen
(autoestimuaren berrezarpena) dituzten parekoak hautatuko ditu lagun bezala.
Azkenik, gizarteak berak ere sendotzen ditu portaera horiek, gazte bat izan beharko
litzatekeenaren irudi oso estereotipatuak eta irakurketa sinpleegiak proposatzen ditu eta.
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Fenomeno hau azaltzeko erabiltzen ditugun aldagai gehienak bateratu egiten dira gaur egun
ematen den egoeran:
 14 eta 20 urte bitarteko gazte eta nerabeak, gehienak mutilak.
 Sintesi-drogen ohiko kontsumoak eta kokainarekin hasten.
 Delituak gauzatzea: jabetzaren kontra, osasun publikoaren kontra (droga-trafikoa) eta
pertsonen kontra (borrokak).
 Arriskuzko portaerak sexu harremanetan, gaixotasunak eta haurdunaldiak kontutan
hartu gabe, nesken artean sarri samar ematen dira.
 Familia normalizatu samarretakoak dira, ez familia estruktura gabetuetakoak.
 Gabezia larririk ez dagoen gizarte-guneetakoak dira.
 Arrakasta ekonomikoa adierazten duten kanpo-aztarnak baloratzen dituzten eta droga
kontsumoa eta delituzko portaerak sustatzen dituzten gazte-azpikulturetan hartzen dute
parte.

2.3. AISIA ETA AISIALDIA
Aisia fenomeno konplexua da, hainbat interpretazio izan ditzakeena, baina egun esperientzia
hauek barne hartzen dituela esan genezake: ideiagintza, gozamena, pertenentzia, birsorkuntza,
askapena eta konpentsazioa.
Aisia-espazioak eta -esperientziak oso garrantzitsuak dira edozein pertsonarentzat eta bereziki
haur eta nerabeentzat, etorkizuneko bizimoduak etapa horretan eratuko direlako. Era berean,
aisia-esperientzia guztiek ez dute esanahi berbera, eta ez dute zertan osasungarriak izan. Horren
adibidea da asteburuko gehiegizko droga-kontsumoa.
Azken hamarkadan gazteen aisia-ohituretan erregistratutako bilakaerak ezaugarri hauek ditu:
 Denbora libre gehiago dute (hezkuntza-sisteman denbora luzeagoa ematen dutelako eta
familiarekin nahiz lanarekin lotutako emantzipazio-prozesuak atzeratzen direlako).
 Haientzako espazioak bilatzen dituzte, berariaz gazteenak direnak, helduen begiradatik
aldenduta: lokalak.
 Jarduera atsegingarrien eta derrigorrezko eguneroko bizitzako jardueren arteko lotura
(ikasketak edo astegunetako lana).
 Dibertsioa da balio nagusietakoa.
Eusko Jaurlaritzak egindako gazteriari buruzko diagnostikoaren arabera, aisialdi-jardueren
artean, 15 eta 29 urte arteko gazteek eguneroko maiztasunarekin gehien egiten dutena musika
entzutea da (gazteen %81,9k diote musika egunero edo ia egunero entzuten dutela). Hain zuzen
ere, beste jarduera batzuk egiten diren bitartean entzun daiteke musika; hau da, ez da
baztertzailea, eta kalean daudela (hori da gazteek gehien aipatzen duten bigarren jarduera),
kirola egiten ari direla, bideoak ikusten ari direla edo beste edozertan ari direla entzun dezakete.
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Azpimarratu behar da teknologia berriekin lotutako jarduerak direla ohikoenak, kalean
egotearekin (%56,8) eta kirola egitearekin batera (%23,6). Hauek dira teknologia berriekin
lotutakoak: musika entzutea gailu mugikorretan (%81,9), filmak eta telesailak ikustea (%52,5),
youtubeko, vimeoko eta beste plataforma batzuetako bideoak ikustea (%43,1), eta bideojokoetan ibiltzea (%14,8).
15 eta 29 urte arteko Euskadiko gazteek egunero edo ia egunero egiten dituzten aisia‐jarduerak

*Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2016)

EAEko gazteen artean gora egin du erregularki kirola praktikatzeak, gizonen zein emakumeen
artean: %71k kirola egiten dute, gutxienez astean behin.
Kirol-jarduera erregularrak (astean hiru egunetan edo gehiagotan) gora egin du azken urteotan
eta gorakada hori gizonen zein emakumeen artean gertatu da.
EAEko gazteek gehien praktikatzen duten kirola futbola edo areto-futbola da, baina zehaztu
behar da kirol-jarduera hori nagusiki maskulinoa dela (gizonen %34k aipatzen dute gehien
praktikatzen dituzten kirolen artean eta emakumeen kasuan, %4k baino ez dute aipatzen).
Emakume gazteek hein handiagoan egiten dituzte mantentzearekin edota sasoian jartzearekin
lotutako kirol-jarduerak, hala nola pilatesa eta abar, eta gizonengandik desberdintzen dira, batez
ere, neskak askoz gehiago ibiltzen direlako bai eta musikarekin lagundutako ariketa fisikoa
(dantza, aerobika, zumba edo gimnastika erritmikoa) egiten dutelako.
Kirolaz gain, eta aisialdiko ekintzen testuinguruan, EAEko gazteen %55ek zaletu gisa parte hartzen
dute artearekin edo kulturarekin erlazionatutako jardueraren batean.
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2.4. DROGA-KONTSUMOA
Droga-kontsumoa aisiarekin lotutako fenomenoa da, eta batez ere gazteei eta nerabeei eragiten
die. Legezko drogei dagokienez, alkoholak eta tabakoak gehien kontsumitzen diren substantzia
psikoaktiboak izaten jarraitzen dute. Kannabisa, kokaina eta estasia dira, hurrenez hurren,
gehien hartzen diren substantziak.
Azken urteotan, drogen kontsumo-ereduen aldaketa egon da, hertsiki lotuta dagoena aldaketa
sozioekonomikoekin eta lan-arloko aldaketekin.
90eko hamarkadaren erdialdean, “botelloiaren” fenomenoa sortu eta finkatu zen gazteen
artean; hori bide publikoan edari alkoholdunak edatean datza. Alkohola beharrezko eta
ezinbesteko elementu gisa finkatu da nerabeen eta gazteen harreman interpertsonaletan.
Bide publikoaz gain, alkohola kontsumitzen den beste leku batzuk ere badaude, eta lotura dute
aisialdiarekin, gazteen arteko gizarte-harremanekin eta asteburuetako berdinen arteko
harremanekin: lokalak, jai-ekitaldiak edo kultura-ekitaldiak, kontzertuak...
Alkohola da nerabeek gehien erabiltzen duten substantzia, nahiz eta etxean ez ohi duten
alkoholik edaten, lagunekin eta aisialdian baizik.
Hortaz, esan genezake alkoholaren kontsumoa “dibertitzeko” dela, eta joera hori duela zenbait
hamarkadatik finkatzen ari da. Halaber, substantziaren kontsumoa normalizatzeko joera dago,
gazteen aisialdia eta izaera soziala antolatzeko elementu gisa.

Euskal Behatokiaren Euskadiko Gazteak 2016 azterketaren arabera, osasunerako arriskujokabideen artean, behera egin dute alkoholaren eta tabakoaren kontsumoak.
Gazteen %31k egunero erretzen dutela diote; mutilek neskek baino gehiago (%34 eta %28,
hurrenez hurren). Tabakoaren eguneroko kontsumoak behera egin du 2012. urtearekiko, urte
hartan %39k erretzen baitzuten.
15 urtetik 29 urtera bitarteko euskal gazteen %42 behin mozkortu da, gutxienez, inkesta egin
aurreko hilabetean. Ehuneko horrek ere behera egin du 2012arekiko (%48).
Ehuneko hori hamar puntu altuagoa da gizonen artean, emakumeen artean baino (%47 eta %37,
hurrenez hurren). Aztertutako hiru adin-taldeei dagokienean, proportzio handiena 20 urtetik 24
urtera bitartekoen artean aurkitzen da (%48 noizbait mozkortu da inkesta egin aurreko
hilabetean).
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*Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2016)

Gainera, gazteen %10ek baimendutako alkohol-tasa gainditzeko moduan gidatu dute edo
alkohol-tasa gainditzeko moduan zegoen norbaitek gidatzen zuen ibilgailu batean ibili dira
(mutilen %12 eta nesken %7).
Eta %19k onartu dute legez kanpoko drogaren bat (kanabisa, kokaina, pilulak edo horrelakoak)
kontsumitu dutela aurreko hilabetean. Mutilen kasuan, proportzio hori %23 da, eta nesken
kasuan, %14.
2012tik 2016ra bitarte ez da aldaketa handirik egon legez kanpoko drogen kontsumo-zifretan
edota baimendutako alkohol-tasa gainditzeko moduan gidatu duten, edo hori gainditzeko
moduan zegoen norbaitek gidatzen zuen ibilgailu batean ibili diren gazteen zifretan.

*Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2016)
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2.5. TEKNOLOGIA - INTERNET - SARE SOZIALAK - BIDEO-JOKOAK
Egungo gizartean, gure bizimodua, hein handi batean, teknologia berrien eraginagatik aldatu da.
Oro har, eta bereziki nerabezaroan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek (IKT) paper
erabakigarria hartu dute euren prestakuntzan, hezkuntzan eta berdinekiko harremanetan.
Publizitate Interaktiboaren Europako Elkartearen azterketa/txosten baten arabera, 16 eta 24 urte
arteko gazteek denbora gehiago ematen dute Interneten telebista ikusten baino. Camilo José Cela
unibertsitatearen beste azterlan baten arabera, 12 eta 17 urteko nerabeen %80k erabiltzen ditu
sare sozialak. Sare sozialak benetako fenomeno sozial bilakatu dira gazteen komunikazioereduetan.
Horrela, gaur-gaurkoz, telebista-dosi handiekin ez ezik, batez ere, Interneten, telefono
mugikorren eta bideo-jokoen dosi handiekin ere bizi gara. Sare sozialak bat-batean eta modu
masiboan sartu dira, eta, horrela, nolabaiteko bizimodua sortu da non garrantzitsuena "ONLINE
EGOTEA" den.
Gailu (tabletak, PDAk, Blackberryak, iPhoneak, iPadak eta abar), aplikazio, tresna eta programa
ugari dago, eta gero eta presentzia eta erabilera handiagoa dute eguneroko bizitzan; horregatik
guztiagatik, garrantzitsua da horiek kontuan hartzea.
Hasiera batean, teknologia berriak gure bizitza hobetzeko eta errazagoa eta erosoagoa egiteko
sortu ziren, baina arazoak sor diezazkigukete. Horiek erabiltzeko moduaren araberakoak izango
dira gure bizitzan dituzten ondorioak. Aldi berean, gizartean handituz joan da teknologia berrien
erabilera, eta teknologien erabilera desegokia ere areagotu egin da, batez ere gazteen eta
nerabeen artean (sareetako erabilera ez-seguruak, pribatutasuna, ciberbullying-a, sareko
jazarpenak, teknologia-adikzioak,...).
Teknologia berriak ikasteko eta komunikatzeko tresnak dira, eta horietatik ahalik eta
errendimendu handiena atera behar da, dituzten onura ugariez baliatzeko. Ondo erabiltzen
baditugu eta arriskuak ezagutzen baditugu, teknologiak, alfabetatzeko bitartekoa izateaz gain,
trebetasunak garatzeko eta hazkunde pertsonalerako bitartekoa ere badira. Era berean, sormena,
berrikuntza eta autoestimua pizten lagundu dezakete, teknologiak hautatzen eta neurtzen jakinez
gero, eta ezagutza eta entretenimendua uztartzen badira.
Nerabeak natibo digitalak dira, eta helduok, immigrante digital gisa, hasierako ahalegina egin
behar dugu haiengana gerturatzeko eta berdin gisa elkarrekin bizitzeko; izan ere, natiboak izateak
ez du esan nahi horiek behar bezala eta inolako arriskurik gabe erabiltzen dakitenik. Ingurune
berri horietan ibiltzen lagundu behar diegu irizpideak eta erreferentziak emanez.
Teknologia berrietan hezteko, kontsumoarekin, jendetasunarekin eta emozioekin lotutako ohitura
osasungarriak izan behar dira; era berean, beharrezkoak dira gazteak pantailekiko
elkarbizitzarekin hazteko eta gozatzeko jarrerak eta jokabideak Garrantzitsua da harrera aktiboa,
zentzuduna eta argia estimulatzea, eta ez pasiboa, liluratua eta sentsazioak jasotzeko prest
dagoena. Gazteei ingurune berri horiek helarazten dituzten mezuekin eta emozioekin begirada
kritikoa izaten lagundu behar diegu.
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Euskadiko Gazteak 2016 azterketan agertzen den bezala, ia gazte guztiek erabiltzen dituzte sare
sozialak eta, batez bestez, egunean hiru saretara konektatzen dira.
WhatsApp da sare sozial nagusia, kolektibo guztietan %90etik gorako eguneroko konexio-mailak
erregistratzen baitira.
Sexuaren eta adinaren araberako diferentziak handiak dira sare sozial desberdinen erabileran.
15-19 urteko neskak dira sare sozialen «kontsumitzaile» nagusiak. WhatsAppen atzetik,
Instagram, Youtube eta Snapchat dira gazteenek (15-19 urte) gehien erabiltzen dituzten sare
sozialak, batez ere, adin horietako nesken artean. Facebook hein handiagoan erabiltzen da 20
urtetik gora, eta bigarren postuan dago WhatsAppen atzetik; neskek presentzia handiagoa dute
Facebooken, mutilek baino, izan ere, Facebooken erabiltzaile-profila 20-24 urteko emakumea
da, Youtuberen kasuan, 15 urtetik 19 urtera bitarteko mutila (Youtubek pisu handiagoa du
mutilen artean, adin-talde guztietan), eta LinkedInen kasuan, berriz, 25 urtetik 29 urtera
bitarteko gizona.
Oro har, 20 urtetik beherako neskak dira sare sozialen erabiltzaile ohikoenak.

15 eta 29 urte arteko gazteek egunero erabiltzen dituzten sare sozial birtualak, eta adin-taldeen
arabera, honakoa da banaketa:

*Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteen joeren koadernoak 11, datu‐aurrerapena)

Gazteen heren batek baino gehiagok erabili dituzte sare sozialak eztabaidak edo salaketak
sustatzeko edo aldezteko.
Gazteen %9k eztabaida edo salaketaren bat sustatu dute Interneten edo sare sozialetan, testu,
bideo edo irudi bat zabalduz. %28k ez dute halakorik sustatu, baina aldeztu egin dute, birbidali
egin dute edo beren iritzia adierazi dute. Guztira, %37ak «ziberjardun» dute.
Ziberaktibismoa gero eta handiagoa da adinak, ikasketa-mailak, politikarekiko interesak, arazo
publikoetan parte hartzeko gogoak eta gizarte-aldaketarako nahiak gora egin ahala.
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Gazteen laurden batek baino zerbait gehiagok esperientzia negatiboren bat izan dute sare
sozialetan.
Gazteen %20 noizbait kanporatu dituzte WhatsApp-eko talderen batetik. %9k sare sozialetan
beren identitatea ordeztea pairatu dute eta %7, berriz, sare sozialetan irudi konprometitu edo
umiliagarriren bat baimenik gabe zabaltzearen biktima izan dira. Guztira, %28k egoera
negatiboren bat bizi izan dute sareetan.
%4k egoera horietakoren bat behin baino gehiagotan jasan dute, eta horri «ziberjazarpen»
deritzo. 15 urtetik 19 urtera bitarteko pertsonak dira sare sozialetan jazarpena jasateko aukera
gehien dituztenak, eta hori logikoa da, adin-tarte horretako pertsonak baitira sare sozialen
erabiltzaile handienak.

INTERNET - ADIKZIOA?
Duela gutxi eztabaidatu da lineako sare sozialek (Facebook-ek, adibidez) duten adikzioa sortzeko
ahalmenari buruz, eta hainbat azterlanek mugikorrarekin lotutako adikzioa ikertu dute.
Sarean eta bideo-jokoetan denbora ematea, Whatsappean aritzea...
sortzeko moduko jokabide bihur daitezke.

ondorio kaltegarriak

Normalean, nerabeen kasuan, haien emaitza akademikoetan eragina duela ikusten dugunean
kezkatzen gara, edo gurasoak euren seme-alabekiko komunikazio- eta harreman-faltaz kexatzen
direnean.
Hala ere, teknologiaren erabilera desegokiari dagokionez, kezka nagusia gazte horietako askoren
gizarte-isolamendua da. Teknologia erabiltzeak “konektatuta” egoten laguntzen die eta, horri
esker, beste batzuekin harremanetan daude, baina, aldi berean, horrek berdinekin harremanak
izateko zailtasuna ezkuta dezake, eta are txarrago, baliteke hazteko harremanak izatea
beharrezkotzat ez jotzea, sarearen bidez dagoeneko komunikazioa badagoelako.
Ivan Goldberg psikologoak 1995ean aipatu zuen lehenengoz "Internet-adikzio" terminoa,
psikologia-arloko profesionalen foro batean, eta DSM-IVren parodia bat egiten saiatzeko izan
zen.
Goldbergek ironiaz adierazi zuen sindrome berria aurkitu zuela, Internet-adikzioaren sindromea,
eta haren lankideek ez zioten garrantzi handirik eman; une horretan, sarea lehen urratsak egiten
ari zen mundu-mailan eta apurka-apurka gerturatzen ari zen herritar arruntengana.
2013ko maiatzean argitaratutako DSM 5 gidaliburu berrian, “Internet-adikzioa” berrikusi
beharreko patologiatzat jotzen da.

Hernaniko nerabeek dituzten arrisku jarreren azterketa

22

Hauexek dira, besteak beste, DSM-5 gidaliburuaren aldaketa batzuk:


Gogo-aldartearen desarauketa disruptiboaren nahasmendua sartzea; hori
"suminkortasun iraunkorra eta jokabide-deskontroleko gertakariak (haserrealdiak) maiz
(astean hiru aldiz edo gehiagotan, urtebete baino gehiagoko denbora-tartean) dituzten
haurren ezaugarria da. Horren helburua da haurtzaroko nahasmendu bipolarraren
diagnosia murriztea, izan ere, horren prebalentzia handitu egin da DSM-IV-R
gidaliburuak suminkortasun kroniko larriko arazoak sartzen zituelako diagnosi-kategoria
horretan, eta, maiz, osasun-arloko profesionalek haurren mania-sintomatzat jotzen
zituztelako.



Substantzien kontsumoak eragindako nahasmendua DSM-5 gidaliburuan sartu zen,
substantzien gehiegizko kontsumoak eta substantzia-mendekotasunak eragindako
nahasmenduak taldekatzeko. Gainera, kategoria berria sortu zen "jokabide-adikzioak"
biltzeko, eta bertan sartzen da joko patologikoa (lehen "sailkatu gabeko bulkadak
kontrolatzeko nahasmenduak" kategorian zegoen).

Hala ere, adikzioari buruz hitz eginez gero, komunikatzeko modu horrek beste irizpideren bat
bete beharko luke patologia mentaltzat jotzeko. Jokoan emandako orduak izan dira teknologiaadikzioa duten pertsonak identifikatzeko erabilitako lehen adierazlea, baina ez da nahikoa
mendekotasunaren muga zehazteko.
Ez du ematen hain garrantzitsua denik ordenagailuan emandako ordu kopurua, baizik eta,
besteak beste, arlo familiarrean, sozialean, akademikoan dituen ondorioak. Hirugarren
elementua mendekotasun psikologikoa da, eta nahia, grina edo eutsi ezinezko irrika (craving-a),
gogo-aldartearen aldaketa eta kontrol-gaitasunik eza barne hartzen ditu. Irizpide hori adikzio
guztietan betetzen da, neurri handiagoan ala txikiagoan.
“Internet-adikzioari dagokionez”, alde batetik, hainbat egilek defendatzen dute existitzen dela,
eta, beste aldetik, horren kontrako teoriak ere badaude.
“Internet-adikzioa” existitzen dela defendatzen duten teoriak
“Berehala agertu ziren adikzioak Internet erabiltzeari utzi gabe tratatzen espezializatutako
klinika birtualak. Kimberly Young Estatu Batuetako psikologoa (1998), Center for Online
Addiction zentroko zuzendaria, Internetek adikzioa sortzen duelako ideia gehien defendatzen
duen pertsonetako bat da gaur egun. Haren webgunea erabat sinesgarria da. Eta errentagarria.
Terapiak, liburuak, bideoak eta abar eskaintzen dizkie guraso kezkatuei, enpresei, abokatuei
nahiz erakundeei, guztientzat ditu baliabideak.
Norbaitek Internet-adikzioa daukan ala ez jakiteko test bat ere eskaintzen du, nahiz eta test
horren fidagarritasun- eta baliozkotasun-datuak ez diren inon agertzen” (H.Matute, 2003).
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Jendearentzat adikzioaren kontzeptuak drogak hartzea barne hartzen du, eta adikzioa
azaltzeko definizio gehienak substantzien gehiegizko kontsumoan ardazten dira. Hala ere, gero
eta egile gehiagok (Echeburúa, 1999; Griffiths, 1998) antzematen dituzte adikzioa eragin
dezaketen jokabideak, droga kontsumitzea ez dakarten jarrera asko barne. Kimikoak ez diren
adikzio horien artean daude, besteak beste, jokoa, sexua, lana edo erosketak (Echeburúa,
1999).
Mendeetan jendeak mendekotasun psikologikoa nahiz fisikoa izan du jokabide eta substantzia
askorekin lotuta. Horren arrazoia ez da interes hutsa; aitzitik, erabilera-eredua da,
funtzionamenduan inpaktu kaltegarria izan dezakeena, eta, hala, ezkontza-harremanean,
harremanetan, lanean, ekonomian eta lege-estatusean ere eragin dezake (Greenfield, 1999).
Hala ere, adikzio psikologikoak edo ez-kimikoak ez dira horrela biltzen DSM – IV gidaliburuan,
adikzio terminoak substantzia psikoaktiboen gehiegizko kontsumoak eragindako
nahasmenduei bakarrik egiten baitie erreferentzia. DSM – IV gidaliburuan (APA, 1994), adikzio
psikologikoak bulkadak kontrolatzeko nahasmenduen barnean sartzen dira, joko
patologikoaren kasuan bezala.
Echeburúa eta Corralen (1994) arabera, edozein jokaera arrunt eta atsegingarri bihur daiteke
adikzio-jokabide. Jokaera baten erabilera ezohikoa egin daiteke intentsitatearen,
maiztasunaren edo inbertitutako diruaren arabera eta, azken beltzean, inplikatutako
pertsonen familia-, gizarte- eta lan-harremanetan duen eragin-mailaren arabera. Adikzionahasmenduen funtsezko osagaiak kontrol-galera eta mendekotasuna dira.
Griffiths-en iritziz (1998), sei irizpide hauek betetzen dituen jokabide oro hartuko da modu
operazionalean adikziotzat:
Sei irizpide hauek betetzen dituen jokabide oro hartuko da modu operazionalean adikziotzat:
Salientzia: Prozesu honetan, jarduera jakin bat gizabanakoaren bizitzako garrantzitsuen
bilakatzen da eta haren pentsamenduak, sentimenduak eta jokaera menderatzen ditu.
Umore-aldaketa: Jendeak jardueran inplikatzearen ondorioz izaten dituen esperientzia
subjektiboak.
Tolerantzia: Prozesu honetan, jarduera jakin baten kantitatea handitu behar da aurreko
eraginak lortzeko.
Abstinentzia-sindromea: Jarduera jakin bat eteten edo bat-batean murrizten denean sortzen
diren egoera emozional desatseginak eta/edo eragin fisikoak.
Gatazka: Lotuta dago adikzioa duen eta haren inguruko pertsonen arteko gatazkekin (pertsona
arteko gatazka), beste jarduera batzuekiko gatazkekin (lana, bizitza soziala, interesak,
zaletasunak), edo jarduera jakinean inplikatuta dauden gizabanakoen barneko gatazkekin
(gatazka intrapsikikoa).
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Berrerortzea: Jardueraren hasierako ereduetara itzultzeko joera da; horiek errepikatzen dira
eta adikzioaren muturreneko ereduak berreskuratzen dira, urte askoko abstinentzia edo
kontrolaren ondoren.
Hortaz, adikzioari dagokionez, garrantzitsuena ez da mendekotasuna sortzen duen jarduera
zehatza, baizik eta horrekin ezartzen den erlazioa. Erlazio kaltegarria da, suntsitzailea ere bai,
eta subjektua ez da hori kontrolatzeko gai. Griffiths (1998).
“Internet-adikzio” terminoa existitzen ez dela defendatzen duten teoriak
“Sarearekin edo teknologiarekin lotutako adikzio” terminoa oraindik DSM IV gidaliburuan ez
egoteak ez du esan nahi existitzen ez denik edo gerta ez daitekeenik, eta patologia-estatus
probablea ere ez du baliogabetzen. Egun, ematen du jende asko dagoela sarean “harrapatuta”,
eta errealitateak ematen digu egiaztagarria ez den datu hori. Esan dezakegun arren modan
dagoela Internet-adikzioaz hitz egitea, horrek ezinbestean ez du esan nahi epidemia baten
aurrean gaudenik, eta are gutxiago gaixotasun baten aurrean, askori esatea gustatuko
litzaiekeen bezala.
Teknikoki, sarearekin lotutako adikzioa ez da existitzen, izan ere, adikzioa sortzen duena ez da
sarea bera, hori osatzen duten inguruneak baizik. Hori behin eta berriz argitzea merezi duen
funtsezko abiapuntua da. Gerta daiteke sarearen inguru desberdinekin adikzio-harremana edo
mendekotasun-harremana ezartzea. Ohikoenak online jokoekin, kasinoekin, rol-jokoekin eta
pornografiarekin lotutakoak dira.
Askotan joera dago pentsatzeko adikzio-erlazioetan substantzien erabilera egon behar dela; hala
ere, Interneten kasuan, beste askotan bezala, adikzioa jarduera batekin dago lotuta.
Jarduerarekiko konpultsioa nabarmendu ohi den elementuetako bat da, eta joko hertsagarrian
ere edukitzearen ezintasunarekin parekatzen da. Dodes-en (1996) iritziz, konpromisoarekin
lotutako eraketak/irtenbideak dira, konpultsioen berdin-berdinak; antzeko egitura dute.
Baina, Internet-adikziorik ez badago, zer gertatzen da, orduan, sarean hainbeste ordu ematen
duten eta deskonektatzeko hainbeste zailtasun duten pertsona horiekin? Bai, argi eta garbi esan
genezake Internet gehiegikeriaz erabiltzen duten pertsonak daudela; era berean, telebista
gehiegi ikusten duten pertsonak daudela esan genezake, baita ohi baino kirol gehiago egiten
dutenak ere, baita gure bizimoduarekin alderatuta ohi baino gehiago irakurtzen dutenak ere. Eta
horrek batzuetan arazoak sor ditzake. (Balaguer, 2008).
Jarduera batean ordu asko emateak, halabeharrez, ekartzen du beste jarduera batzuetan
ematen ditugun orduen kopurua murriztea. Testuliburuak beharrean, nahi duena irakurtzen
ordu gehiegi ematen dituen ikasleak arazoak izango ditu ikasketetan, eta gauza bera gertatuko
da kalean lagunekin, kirola egiten edo jendearekin Internet bidez hizketan ordu asko ematen
dutenekin. (H.Matute, 2003).
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2.6. AUSAZKO JOKOAK ETA APUSTUAK
Ausazko jokoak eta apustuak hertsiki errotuta daude gure kulturan. Hala ere, online jokoa eta
apustuak ezarri zirenetik, eta irisgarritasunari eta eskuragarritasunari dagokionez izan duen
eraginagatik, jokatzen eta apustuak egiten dituzten pertsonen kopurua handitu egin da, eta,
hortaz, baita ludopatia duten pertsonen kopurua ere, bereziki gazteen eta nerabeen artean.
Online jokoak txanpon-makina tradizionalen bestelako ezaugarriak ditu (anonimotasuna, 24 orduz
erabiltzeko aukera Interneterako sarbidea duen edozein terminaletatik, diru birtualaren
erabilera), eta horiek adikzioa sortzeko aukerari laguntzen diote eta hori bultzatzen dute.
Berehalako ordain ekonomikoa, ausazko jokoen inguruko estimuluekin batera, bete-betean bat
dator nerabezaroko ezaugarri edo beharrekin, zerikusia dutenak sentsazioak eta emozioak
bilatzearekin, oldarkortasunarekin, presentismoarekin eta abarrekin.
Gazteriari buruzko eusko jaurlaritzak egindako azken diagnostikoaren arabera, 15 eta 29 urte
arteko gazteen %3,7k jarrera arriskutsua dute jokoari dagokionez
2017an, 15 eta 29 urte arteko gazteen %3,7k gehiegi edo modu arriskutsuan jokatzen edo
apustu egiten dute. Ehuneko hau handitu egin da 2012az geroztik; orduan, %2,1ekoa zen.
Substantzia eta jokabide arriskutsu guztiekin gertatzen den moduan, gizonen ehunekoak
handiagoak dira emakumeenak baino (%6,5 eta %0,8, hurrenez hurren). Are, 2012tik 2017ra
izan den gorakada gizonen ehunekoaren areagotzearen ondorioa da (%3,5etik %6,5era), eta
gehiegi edo modu arriskutsuan jokatzen duten emakumeen ehunekoa oso-oso txikia da, hala
2012an nola 2017an.
Gehiegi edo modu arriskutsuan jokatzen duten 15 eta 29 urte arteko gazteen ehunekoaren
bilakaera, sexuaren arabera (%)

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017)

Hala ere, zaila da kuantifikatzea biztanle gazteen zer ehunekok egiten dituen apustuak, lineako
apustu-etxe askok ez baitute erabiltzailearen adina erregistratzen eta egiaztatzen.
Datu baliagarria izan daiteke anbulatorioetan nahiz egoitzetan mendekotasuna gainditzeko
tratamenduen eskaerak gora egin duela, online jokoarekin, kirol-apustuekin eta erosketa
konpultsiboekin zerikusia duten adikzioekin lotuta.
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3. HELBURUAK
Hauexek dira azterketaren helburuak:


Hernaniko 12 eta 18 urte arteko gazteen eta nerabeen aisialdi- eta aisia-ohiturak
aztertzea eta ezagutzea, baita arrisku-jokabideekin duten erlazioa ere (droga-kontsumoa,
sare sozialen, Interneten, mugikorraren, bideo-jokoen, online jokoen eta apustuak
dituzten ausazko jokoen erabilera desegokia).



Hernaniko nerabeen eta gazteen aisiarako eta aisialdirako espazioetako arrisku-praktikei
lotutako aldagaiak edo elementuak ezagutzea.



Herriko gazteen aisia-espazioak, -ohiturak eta -jokaerak ezagutzea.

HELBURU ESPEZIFIKOAK


Egungo drogen kontsumo-ereduak identifikatzea, baita herriko 12 eta 18 urte arteko
biztanleekin lotutako arrisku-faktoreak ere.



Hernaniko gazteen teknologia-kontsumoarekin (Internet, mugikorra, sare sozialak, online
jokoak, apustuak dituzten ausazko jokoak) lotutako erabilerak eta arriskuak identifikatzea.



Herriko gazteen pertsona edo erakunde erreferenteak antzematea.



Ondoren errealitatera egokituko diren ekintzak edo prebentzio-programak programatzea
ahalbidetuko duten estrategiak eta jarduketak proposatzea.
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4. DIAGNOSIA: EGOERAREN AZTERKETA
Azterketaren helburu nagusia izan da Hernaniko 12 eta 18 urte arteko gazteen eta nerabeen
aisialdi- eta aisia-ohiturak aztertzea eta ezagutzea, baita arrisku-jokabideekin duten erlazioa ere
(droga-kontsumoa, sare sozialen, Interneten, mugikorraren, bideo-jokoen, online jokoen eta
apustuak dituzten ausazko jokoen erabilera desegokia).
Helburu horretara heltzeko, beharrezkoa izan da gazteriaren aisia-ohiturekin lotutako herriaren
errealitatearen egungo egoerari buruzko diagnosi zehatza eta ondorengo azterketa egitea.
Azterketa egiteko, metodologia hau garatu dugu.

4.1. AZTERKETA KUANTITATIBOA
Gazteriaren aisia-ohituren fenomenoarekin lotutako errealitatearen azterketa eta diagnosia
barne hartu ditu, eta horiek metodologia-txostenean erantsitako (I. eranskina) galdeketa
anonimo eta konfidentzial baten bidez egin dira, 12 eta 18 urte arteko 450 gaztek bete dutena.
Galdeketak 61 item zituen eta gai hauei buruzko informazioa biltzen zuten: aisia-ohiturak,
elkarteen kide izatea, lokalen fenomenoa, droga-kontsumoak (hasteko adinak, gehien
kontsumitzen diren substantziak, ondorioak, arrisku-pertzepzio, kontsumitzeko lekuak...),
teknologia berrien erabilera (sare sozialak, mugikorrak...), ausazko jokoetako eta online
apustuetako parte-hartzea, berdinen arteko harreman afektiboak...
Galdeketa euskaraz eta gazteleraz egin da, eta hartzaileen errealitatera egokitu da.
Tresna metodologiko horrek fidagarritasun handia du, lagin guztiz adierazgarrian aplikatu baita,
12-18 urteko adin-tartean; hala, azterketa kuantitatiboaren lagina adin-tarte horretako
Hernaniko nerabe eta gazteen %11,25 da. Bestalde, laginaren adierazgarritasuna errespetatu da
generoaren, adinaren eta ikastetxearen aldagaiei dagokienez ere bai.

4.1.1. LAGINA
Gure ikerketaren lagina 432 pertsonek osatu dute; hauetatik, 217 emakumezkoak izan dira
(%50,2) eta gainontzeko 215ak gizonezkoak (%49,8).
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SEXUA
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

% 49,65
% 50,12

LAGINA SEXU ETA ADINAREN ARABERA
EMAKUMEZKOA

18

17

GIZONEZKOA

%0,00
%2,36
%1,39
%2,32
%29,03

16

%33,48
%21,65

15

%17,20
%25,80
%26,51

14

%15,67
%13,95

13

%6,00

12

11

%4,18
%0,46
%0,00

Grafikoan ikus daitekeenez, inkesta bete duten gazte gehienak 14 eta 16 urte bitartean kokatzen
dira eta gazte gehienek 16 urte dituzte, laginaren %31,2k hain zuzen ere.
Azterketa osoa Hernaniko ikastetxe ezberdinetan ikasten duten ikasleen artean gauzatu da:
Hernani BHI, Transparcar OLHI, Hernaniko Lanbide Heziketa eta Inmaculada ikastetxeko ikasleei
pasatu zaie galdetegia.
Jatorriari dagokionez, %78,9 Hernanikoak bertakoak dira eta gainontzeko %21,1 inguruko beste
herri batzuetakoa da.
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Printzipioz, hasieran planteatutako laginean Batxilergoko 216 ikasle aurreikusten eta OLHIko 58
ikasle. Etapa hauetako ikasleen adinak kontuan izanda, lagin horrek 16 eta 18 urte bitarteko
gazteen kopuru adierazgarria ziurtatzen du. Hala ere, azkenean Batxilergoko 74 ikaslek eta
OLHIko 26k baino ez zuten galdetegia erantzun eta arrazoi horrengatik, adin tarte horretako
lagina ez da guztiz adierazgarria. Dena den, txosten honetan 12 eta 18 urte bitarteko lagina
mantendu izan da.

4.1.2. AISIALDI-OHITURAK
Hernaniko 11 eta 18 urte bitarteko gazteek, beti ere gure laginak eskaini digun datuen arabera,
bataz beste 10 euro izaten dute astean beraien gastuetarako eta ez dago ezberdintasun
adierazgarririk neska eta mutilen artean.

Batazbesteko dirua astero adinaren
arabera
70 €

61 €

60 €
50 €
40 €
25,63 €

30 €
20 €
10 €

2€

6,14 €

6,50 €

7€

12urte

13urte

14urte

10,66 € 11,83 €

0€
11urte

15urte

16urte

17urte

18urte

Asteburu gauetan irteteari dagokionez, laginaren %15 astero edo ia astero irteten da eta %23,1
ez da inoiz irteten.
Adinari eta sexuari dagokionez, 17 urteko mutilen %60 astero edo ia astero irteten da eta 12tik
16 urte bitarteko mutilak kontuan hartzen baditugu, %14,08 dira astero edo ia astero irteten
direnak.
Nesken kasuan, 17 urteko nesken %33,33 irteten dira astero edo ia astero.
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ASTEBURU GAUETAN ETXERA BUELTATZEKO ORDUA SEXUAREN ARABERA
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%47,62
%37,91
%33,33

%32,70

%19,91
%10,00

22:00 BAINO LEHENAGO

22:00 ETA 23:00 ARTEAN

%9,48

%9,05

23:00AK ETA 00:00 AK
ARTEAN

00:00AK BAINO
BERANDUAGO

Deigarria da laginaren %35,5 00:00ak baino beranduago heltzen dela etxera, bereziki kontuan
hartzen badugu lagina 12 eta 18 urte bitarteko gazteek osatzen dutela eta gehienak adingabeak
direla.
Sexuaren arabera, gehiago dira 12ak baino beranduago heltzen diren mutilak, %37,9 nesken
%33,3arekin alderatuta. Nesken artean ehuneko handiena gaueko 10ak baino goizago
bueltatzen da etxera, %47,6 hain zuzen ere; gainontzeko %19 10ak eta 12ak bitarteak bueltatzen
da.
Mutilen artean, lehen esan bezala, ehuneko handiena 12ak baino beranduago bueltatzen da
etxera asteburuetan (%37,9); ia heren bat 10ak eta 12ak bitartean eta gainontzeko %32,7 10ak
baino goizago.
Lokalei dagokienez, Hernanin ez dirudi fenomeno hau oso hedatuta dagoenik, adin tarte
honetan behintzat. Laginaren ia %74k ez dauka lokalik eta ez du inoiz eduki eta %76,9 ez da inoiz
lokalera joaten, ez berera ez beste norbaitenera. Sexuari begira, ez dago desberdintasun
nabarmenik nesken eta mutilen artean emaitza hauetan.
Lokala dutenak %6,3 dira eta datuak antzekoak dira nesken eta mutilen artean kasu honetan
ere; hauetatik, 17 urte dituztenak %37,5 dira eta %20 18 urtekoak.
Bestalde, %6,3k lokala duela adierazten du eta kopuru berbera dira lokalera egunero joaten
direla erantzuten dutenak.
Aisialdiko ekintza egituratuen harira, hots, kirol edo ekintza kulturalen testuinguruan, laginaren
gehiengoak bere aisialdian honelakorik bai egiten duela adierazten du, baina aldea handia da
bakarka edo taldeka egitearen artean: %43,5 dira beren kabuz kirola edo ekintza kulturalak
astero egiten dituztenak eta %29,5 beren kabuz honelakoak inoiz egiten ez dituztela erantzuten
dutenak; aldiz, astero kirola edo ekintza kulturalak egiten dituztenak taldeka %75,2 dira eta
honelakorik inoiz egiten ez dutenak %11,4ra jaisten dira.

Hernaniko nerabeek dituzten arrisku jarreren azterketa

31

KIROLIK EDO EKINTZA KULTURARIK EGITEN DUZU BAKARKA
GIZONEZKOA

KIROLIK EDO EKINTZA KULTURARIK EGITEN DUZU TALDEKA

EMAKUMEZKOA

GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%50,00

%24,17

%74,03 %76,44
%37,07

%35,34
%20,83 %22,41
%5,00 %5,17
INOIZ EZ

NOIZEAN BEHIN

HILEAN BIRRITAN EDO
GEHIAGOTAN

ASTERO

%12,15 %10,67

%11,05 %10,67

INOIZ EZ

NOIZEAN BEHIN

%2,77

%2,22

HILEAN BIRRITAN EDO
GEHIAGOTAN

ASTERO

Sexuaren arabera, mutilen %50ek astero egiten du mota honetako ekintzaren bat bakarka eta
%24,17k inoiz ez; nesken kasuan, %37,07 dira astero bakarkako ekintzaren bat egiten dutenak
eta %35,34 inoiz bakarka ezer egiten ez dutenak.
Taldeka egiten diren ekintzetan, mutilen %74,03k astero egiten du ekintzaren bat eta nesken
%76,44k.
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4.1.3. SUBSTANTZIEN KONTSUMOA

4.1.3.1. EDARI ENERGETIKOAK
Laginaren ia %12k edari energetikoak egunero edaten dituela onartzen du. Ia %28k azken
hilabetean kontsumitu ditu. Inoiz edan ez dutenak %1,3 baino ez dira.

EDARI ENERGETIKOAK ALKOHOLIK GABE
1,3%
11,8%
INOIZ EZ

BIZITZAN NOIZBAIT KONTSUMITU DUT

42,3%
27,9%

NOIZBAIT KONTSUMITU DUT DUELA 12
HILABETE BAINO GUTXIAGO
NOIZBAIT KONTSUMITU DUT DUELA 30
EGUN BAINO GUTXIAGO
EGUNERO EDO IA EGUNERO
KONTSUMITZEN DUT

16,7%

Mota honetako edariak alkoholarekin nahastuta edaten badituzte ere galdetu zaizkie. %9,4k ez
du inoiz bere bizitzan mota honetako konbinaziorik edan; aldiz, %20,2k azken hilabetean
noizbait edan duela onartzen du.

EDARI ENERGETIKOAK ALKOHOLAREKIN
0,9%
9,4%

INOIZ EZ

20,2%
BIZITZAN NOIZBAIT KONTSUMITU
DUT
NOIZBAIT KONTSUMITU DUT DUELA
12 HILABETE BAINO GUTXIAGO

24,4%

45,1%

NOIZBAIT KONTSUMITU DUT DUELA
30 EGUN BAINO GUTXIAGO
EGUNERO EDO IA EGUNERO
KONTSUMITZEN DUT
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4.1.3.2. ALKOHOLA
Alkoholik bizitzan inoiz edan ez dutenak laginaren %29,07 dira; %53,35k noizbait (behin edo
birritan) edan du, beraz, alkohola probatu dutela esan daiteke baina ez alkohol-kontsumitzaileak
direla derrigorrez. Azkenik, ia %17k astero edo ia astero edan izan du bizitzan zehar noizbait.

ALKOHOLA EDAN DUTE NOIZBAIT BIZITZAN
BATEN EDO BITAN

ASTERO EDO IA ASTERO

EGUNERO IA EGUNERO

INOIZ EZ

%29,07

%0,60

%53,35
%16,98

Alkohola inoiz edan dutenei zein adinekin edan zuten lehenengo aldiz galdetu zitzaien.
Ehunekorik altuenak 13 urtetan aurkitzen ditugu eta, hau honela, sexuen arabera, nesken
%35,2k eta mutilen %25,4k 13 urterekin edan zuen alkohola lehen aldiz. Hala ere, mutilen %9k
10 urterekin probatu zuen. Orokorrean, 12 eta 14 urte bitartean izan zuten alkoholarekin
lehengo esperientzia gure lagineko partaide gehienek.

LEHENENGOZ ALKOHOLA EDAN
GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

35,18%

25,52%

25,37%
22,76%

21,64%

19,40%

9,00%
3,73%
0,68%

8 urte

3,73%

2,75%

8,95%
7,59%
5,22%
4,14%

2,96%
1,38%

0,00%

9 urte

10 urte

11 urte

12 urte

13 urte

14 urte

15 urte

16 + urte

Alkoholaren neurrigabeko kontsumoa edo gehiegizko kontsumoa aztertzeko, inoiz mozkortu
diren, zein adinekin lehen aldiz eta zenbat aldiz mozkortu diren galdetu zaie.
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Bizitzan zehar noizbait mozkortu direnak %34,41 dira, astero edo ia astero mozkortu direnak
%3,53 eta inoiz mozkortu ez direnak ia %62.

LEHEN ALDIZ MOZKORTU
GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK
36,1%
29,3%
23,8%

23,8%

23,8%

16,0%
12,5%

1,3%
8 urte

9 urte

2,5%
1,3%

2,5%
1,3%

10 urte

11 urte

12,0%
10,0%

4,0%

12 urte

13 urte

14 urte

15 urte

16 + urte

Mutilen artean, lehenengo mozkorra 13 eta 15 urte bitartean izan da, emaitzak berdinak izanik
hiru urteetan (13, 14 eta 15); nesken artean ere, adin tarte honetan ematen dira lehen
mozkorrak, baina adinak gora egin ahal, ehunekoak ere gora egiten du eta neska gehienak 15
urterekin mozkortzen dira lehenengoz (%36,1).

ZENBAT ALDIZ MOZKORTU ZARA AZKENEKO 30 EGUNETAN
Baten edo bitan

Astero edo ia astero

Egunero ia egunero

Inoiz ez

%18,28

%5,17

%1,03

%75,52

Datuen arabera, gehienak ez dira inoiz mozkortu ezta bizitza osoan (%61,76) ezta azken
hilabetean ere ez (%75,52). Badago hala ere, azken hilabetean astero edo ia astero mozkortu
den %5,17.
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ZENBAT ALDIZ MOZKORTU AZKEN 30 EGUNETAN
12

13

14

15

16

17

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

edo

%0,00

%12,50

%10,53

%12,00

%7,32

%27,03

%8,33

%21,43

%34,04

%22,45

%0,00

%0,00

Astero edo ia
Astero

%0,00

%0,00

%5,26

%0,00

%0,00

%0,00

%4,17

%0,00

%8,51

%12,24

%100,00

%33,33

Egunero

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

%2,70

%0,00

%0,00

%2,13

%0,00

%0,00

%0,00

Inoiz ez

%100,00

%87,50

%84,21

%88,00

%92,68

%70,27

%87,50

%78,57

%55,32

%65,31

%0,00

%66,67

Behin
birritan

Azken 30 egunetako alkohol kontsumoari dagokionez, eta sexuari eta adinari begiratuta, 13tik
15 urte bitartera, neskek altuago ematen dute behin edo birritan mozkortzean, 15 urtetako
emaitzetan desberdintasuna nabaria izanik: %8,33 mutilak eta %21,43 neskak. Hamabi urtekoen
artean, mutilak ez dira inoiz mozkortu azken hilabetean baina badago nesken %12,50 behin edo
birritan mozkortu dena.

Hernaniko gazteek alkohola edateko dituzten patroiak aztertze aldera, “litroei” buruz ere
galdetu zitzaien.

LITRORIK EGIN NOIZBAIT BIZITZAN
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA
%56,76

%47,66
%41,36

%32,97

%9,73

%9,94

%0,54
BATEN EDO BITAN

ASTERO EDO IA ASTERO
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Laginaren %52,3k ez du inoiz litrorik egin bere bizitzan. Ehuneko hau handitu egiten da azken
hilabeteko ohiturei buruz galdetzen denean eta hau honela, %64,05ek ez du litrorik egin azken
30 egunetan; aldiz, %7,85ek hau astero edo ia astero egin ditu litroak.

LITRORIK EGIN AZKEN 30 EGUNETAN
BATEN EDO BITAN

ASTERO EDO IA ASTERO

EGUNERO IA EGUNERO

INOIZ EZ

%27,2

%64,0

%7,9

%0,9

Nesken %59,8k ez du litrorik egin inoiz azken hilean, %32,3k behin edo birritan egin ditu eta
%6,7k astero edo ia astero egin ditu. Mutilei dagokienez, %68,1ek ez du inoiz litrorik egin,
%22,3k behin edo birritan egin ditu eta %9k astero edo ia astero egin ditu litroak azken
hilabetean.
Azken hilabetean astebururo edo ia astebururo litroak egin dituzten neskak kontuan hartuta,
gehienak 16 urte dituzte (%72,7k), gainontzekoak, 13 (%9,1), 14 (%9,1) eta 17 urte (%9,1)
dituzte.
Mutilak kontuan hartuta, hauen kasuan ere gehienek 16 urte dituzte (%40) baina 15 urtekoak
ere aurkitzen ditugu (%6,7) eta baita 13, 14, 17 eta 18 urtetakoak ere (%13,3ko ehunekoarekin
adin bakoitzean).
Alkohola lortzeko moduari dagokionez, %29,19k zuzenean lortzen du alkohola, %34,1ek 18 urte
edo gehiago dauzkaten pertsonen bitartez, %8,22k beste adingabeko batzuen bitartez eta
%15,05ek senideren baten bitartez.

Hernaniko nerabeek dituzten arrisku jarreren azterketa

37

ALKOHOLA LORTZEKO MODUA
Zuk zuzenean

18 urte edo gehiago dituzten pertsonen bitartez

18 urte baino gutxiago dituzten pertsonen bitartez

Senideren baten bitartez

Beste modu batean

%13,4

%29,2

%15,0

%8,2

%34,1

ALKOHOLA EROSTEKO TOKIAK
Supermerkatuan

Tabernetan

Janari dendetan

Beste leku batzuetan

%28,0
%36,9

%6,3

%28,8

Alkohola beraiek erosten dutenek, gehienek supermerkatuetan (%36,9) eta tabernetan (%28,8)
egiten dute eta %6,3k bestelako janari-dendetan.
Sexuari dagokionez, ez dago ezberdintasun lar nabarmenik baina zerbait azpimarratzekotan,
supermerkatuetan neskek mutilek baino gehiago erosten dute eta mutilek, aldiz, neskek baino
gehiago tabernetan eta bestelako janari-dendetan.
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ALKOHOLA EDATEKO TOKIAK AZKEN 30 EGUNETAN
Tabernak edo pub-ak

Diskotekak

Lokalak

Bizi zaren etxea, esparru osoa kontuan hartuz

Kalea,plazak,parkeak,hondartza edota leku irekiak

Beste lekuren batzuetan

%13,8
%34,2

%24,6

%10,4
%11,3

%5,8

Azken hilabetean batez ere non edan duten galdetuta, balio altuenak dituztenak tabernak edo
pub-ak (%34,17) eta leku irekiak (%24,58) dira; lokalak aldiz, azkeneko postuan agertzen dira
(%5,83).
Alkohol gehien noiz edaten duten ere galdetu zitzaien eta, dudarik gabe, jaietan izaten da:
noizbait edan dutenen edo edaten dutenen ia %82k alkohol kopururik handiena Sanjoanak, San
Tomas, inauteriak eta herriko beste jai batzuetan edan dute. %2,4k “txotx” garaian edaten duela
gehien dio, %5,21ek ikasturteko asteburuetan eta %10,41ek oporretan.
Kasu honetan, sexuari begira badira ezberdintasun deigarri batzuk: neska zein mutilek jai
ezberdinetan edaten dute alkohol kopururik handiena, baina mutilen kasuan %77,54 dira aukera
hau hautatzen dutenak eta nesken artean aldiz, %85,9; oporretan berdintsuak dira emaitzak
(%10 inguru); neska batak be ez du asteburuak mutilen %6,52k aukeratzen ditu eta nesken %4k;
azkenik, mutilen %5,07k “txotx” garaian edaten duela gehien onartzen du, baina aldiz, neska
batak be ez du sagardotegi garaia erantzuten alkohol gehien edateko sasoi edo une bezala.
Azkenik, alkohola edateko izan ditzaketen arrazoiak ere aztertu nahi izan ditugu.
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ARRAZOI NAGUSIA ALHOHOLA EDATEKO

Tarte on bat pasatzeko, dibertitzeko eta gozatzeko
%17,6
Adiskideekin, lagunekin egoteko era bat da, hitz
egiten, txisteak kontatzen,planak egiten, etab.

%1,1
%2,6

Atsegin zait zaporea eta nola sentitzen zaren
puntutxoa hartzen duzunean

%44,1

Lotsa galdu eta taldean hobeto parte
hartzeko,hobeto integratzeko eta ligatzeko ere

%6,6

Etxean, ikasketekin edo lagunekin ditudan arazoei
ihes egiteko
Gure aisia alkoholarekin oso lotuta dagoelako

%16,9

Goiko arrazoi bat ere ez, beste arrazoi bat dago
%11,0

Erantzunak sexuen arabera aztertuta, badaude berezitasunen batzuk; adibidez, arrazoi nagusia
tarte on bat pasatzea, dibertitzea eta gozatzea dela mutilen %48,09k eta nesken %39,86k
erantzuten du; “puntutxua” hartzen dutenean nola sentitzen diren gustuko dutelako mutilen
%13,74k eta nesken %19,78k; etxean, ikasketekin edo lagunekin dituzten arazoetatik ihes
egiteko, mutiletako batak ere ez baina aldiz, nesken ia %5entzat hau da edateko arrazoi nagusia.

ARRAZOI NAGUSIA ALHOHOLA EDATEKO
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%48,09
%39,86

%19,78
%12,21

%19,18
%16,79

%13,74
%9,99

%7,63

%5,59

%4,90
%0,00

Tarte on bat pasatzeko,
dibertitzeko eta gozatzeko

Adiskideekin, lagunekin
egoteko era bat da, hitz
egiten, txisteak
kontatzen,planak egiten,
etab.

Atsegin zait zaporea eta
nola sentitzen zaren
puntutxoa hartzen
duzunean
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Lotsa galdu eta taldean
Etxean, ikasketekin edo
hobeto parte
lagunekin ditudan arazoei
hartzeko,hobeto
ihes egiteko
integratzeko eta ligatzeko
ere

%1,54 %0,70
Gure aisia alkoholarekin
oso lotuta dagoelako

Goiko arrazoi bat ere ez,
beste arrazoi bat dago
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4.1.3.3. TABAKOA
Tabakoa bizitzan noizbait erre duten galdetuta, %68,8k inoiz ez duela erre adierazten du.
Ehuneko hori handitu egiten da azken 30 egunetako kontsumoari dagokionez eta %75,1 da inoiz
ez duena erre tabakorik azken hilabetean; aldiz, egunero erretzen dutenak %9,3 dira eta %4,8k
astero edo ia astero erre duela onartzen du.

TABAKOA ERRE NOZBAIT BIZITZAN
BEHIN EDO BIRRITAN

ASTERO EDO IA ASTERO

TABAKORIK ERRE AZKEN 30 EGUNETAN

EGUNERO

INOIZ EZ

BEHIN EDO BIRRITAN

ASTERO EDO IA ASTERO

EGUNERO

INOIZ EZ

%4,8
%10,8
%22,5
%9,3

%4,2
%68,8

%4,5

%75,1

Datu hauek sexuaren arabera aztertuta, mutilen %69,42k ez du inoiz bizitzan erre eta nesken %68,06k
ezta ere.
TABAKOA ERRE AZKEN 30 EGUNETAN
12

13

14

15

16

17

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Behín edo
birritan

%14,28

%0

%8.69

%14,81

%11,11

%28,57

%4,38

%12,5

%3,33

%9,25

%0

%0

Astero edo
ia Astero

0%

%0

%8,69

%3,7

%4,44

%2,38

%8,69

%12,5

%5

%1,85

%0

%0

%0

%9,09

%8,69

%0

%4,44

%0

%8,69

%9,37

%15

%16,6

%50

%66,6

%85,8

%90,91

%73,93

%81,49

%80,01

%69,05

%78,24

%65,63

%76,67

%72,3

%50

%33,4

Egunero

Inoiz Ez

Goiko taulan agertzen diren azken hilabeteko datuetan, mutilen %77,93k ez du inoiz erre, ezta
nesken%72,37k ere. Egunero erretzen duten mutilak, ordea, %9,81 dira eta neskak %8,82.
Egunero erretzen dutenei dagokienez eta adina kontuan hartuta, adinez zaharragoak diren
heinean, erretzaile gehiago aurki daitezke bai nesken eta bai mutilen artean ere: 15 urteko
mutilen artean %8,69k egunero erretzen du, 16 urtekoen artean %15ek eta 17koen artean
ehuneko hau %50ra heltzen da; nesken kasuan, 15 urterekin egunero erretzen dutenak %9,37
dira, 16 urterekin %16,6 eta 17 urterekin %66,6.
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LEHEN ALDIZ ZIGARROA ERRE
GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

26,02%

27,39%
25,00%
23,28%

22,22%
19,44%
13,69%

12,50%
6,98%
5,53%

6,94%
1,38%
8 urte

2,77%

9 urte

2,77%
1,36%

2,73%

10 urte

11 urte

12 urte

13 urte

14 urte

15 urte

16 + urte

Inoiz zigarroren bat probatu edo maiztasun handiagorekin erretzen duten mutil gehienak 12 eta
14 urte bitartean hasi ziren edo erre zuten beraien lehen zigarroa eta ehunekorik handiena 14
urtetan kokatzen da, %25. Nesken kasuan gehienak 13 eta 15 urte bitartean hasten dira baina
hauen kasuan ere, ehunekorik handiena 14 urtetan aurkitzen dugu, %27,39.

4.1.3.4. CANNABISA

Cannabisaren inguruan, bizitza osoko, azken urteko eta azken hilabeteko kontsumoari buruz
galdetu zaie. Laginaren ehunekorik handienak ez du substantzia hau inoiz kontsumitu: %72,5ek
ez du bere bizitzan zehar inoiz probatu, %72,6k ez du azken urtean kontsumitu eta %78,1ek ez
du azken hilabetean kontsumitu. Aldiz, azken hilean egunero kontsumitu dutenak %5,4 dira eta
asteburuetan bakarrik egiten dutela diotenak %4,7.

CANNABIS KONTSUMOA BIZITZA OSOAN
Noizean behin

Asteburuetan bakarrik

Egunero

CANNABIS KONTSUMOA AZKENEKO 30 EGUNETAN
Inoiz ez

Noizean behin

Asteburuetan bakarrik

Egunero

%11,8

%4,7

%22,2
%5,4
%2,4
%3,0
%72,5
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Inoiz ez

Sexuari dagokionez, nesken artean inoiz substantzia hau probatu ez dutenen ehunekoa mutilena
baina handiagoa da: %74,6 eta %70,1 hurrenez hurren. Azken hilabeteko ehunekoak oraindik
altuagoak dira eta nesken %80,4k ez du kontsumitu inoiz azken hilean eta mutilen %75,7k ere
ez.

CANNABIS KONTSUMOA AZKEN 30 EGUNETAN
12

13

14

15

16

17

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Noizean behin

%0,00

%0,00

%9,09

%8,33

%8,57

%23,33

%12,00

%4,00

%17,02

%12,77

%0,00

%33,33

Asteburuetan
bakarrik

%0,00

%0,00

%4,55

%0,00

%8,57

%6,67

%0,00

%8,00

%8,51

%0,00

%0,00

%33,33

Egunero

%0,00

%0,00

%4,55

%4,17

%0,00

%0,00

%0,00

%8,00

%12,77

%2,13

%66,67

%0,00

Inoiz ez

%100,00

%0,00

%81,82

%87,50

%82,86

%70,00

%88,00

%80,00

%61,70

%85,11

%33,33

%33,34

CANNABIS KONTSUMOA AZKEN 30 EGUNETAN
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%80,43
%75,71

%11,43

%12,32
%5,71

Noizean behin

%3,62

Asteburuetan bakarrik

%7,14

%3,62

Egunero

Inoiz ez

Adinaren aldagaia ere kontuan hartuta, azken hilean egunero erre duten mutilak %7,1 dira eta
hauetako %60k 16 urte ditu.
Azken hilean egunero cannabisa kontsumitu duten neskak gutxiago dira, %3,6 hain zuzen ere,
eta gehiengoak 15 urte ditu, %40k; kontuan izan behar dugu ehuneko hori neska bik osatzen
dutela.
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CANNABISA LEHEN ALDIZ PROBATU
GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK
37,0%
32,6%
28,6%

26,8%
23,2%

17,4%
10,7%
7,1% 6,3%
2,2%

1,8%

9 urte

10 urte

4,6%

1,8%

11 urte

12 urte

13 urte

14 urte

15 urte

16 + urte

Mutilen artean, kopururik handienak 13 urterekin erre du haxixa edo marihuana lehen aldiz
bizitzan, %28,6k hain zuzen ere; nesken artean 14-15 urterekin hasten direla dirudi emaitzen
arabera, baina batez ere, gehienek, %37k, 14 urterekin erre zuten beraien lehen porroa.
Cannabisa kontsumitzen dutenei, substantzia hau nola lortzen duten galdetzen zaienean %17k
autolaborantzaren bitartez lortzen duela adierazten du eta %24k beste adingabeko batzuen
bitartez lortzen duela onartzen du.

CANNABISA LORTZEKO MODUA

%16,8
Zuzenean (erabilera pertsonaleko laborantzan)
18 urte edo gehiago duen pertsona baten bidez

%45,1
%14,2

18 urte baino gutxiago duten beste pertsona baten
bidez
Beste moduren batean

%23,9

Sexuaren arabera, ezberdintasun nabariak ikusten dira. Autolaborantzaren kasuan, mutilek 4
aldiz gehiago puntuatzen dute neskek baino; adinez nagusia den beste norbaiti erosten dioten
neska eta mutilen artean ez dago ezberdintasun deigarririk, nahiz eta mutilak pixka bat gehiago
izan eta beste adingabeko baten bitartez lortzeari dagokionez, neskek mutilak bikoizten dituzte.
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CANNABISA LORTZEKO MODUA
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%48,00
%42,87
%34,00
%25,39

%15,87

%15,87
%12,00

%6,00

Zuzenean (erabilera pertsonaleko
laborantzan)

18 urte edo gehiago duen pertsona
baten bidez

18 urte baino gutxiago duten beste
pertsona baten bidez

Beste moduren batean

PORROAK ERRETZEKO ARRAZOIAK
GIZONEZKOAK
%40,92

EMAKUMEZKOAK

%40,00

%22,00
%18,00
%16,66

%15,15
%8,00

%9,09

%9,09 %8,00

%9,09

%4,00

TARTE ON BAT PASATZEKO, ADISKIDEEKIN, LAGUNEKIN ATSEGIN ZAIT ZAPOREA ETA
LOTSA GALDU ETA
ETXEAN, IKASKETEKIN EDO GOIKO ARRAZOI BAT ERE
DIBERTITZEKO ETA
EGOTEKO ERA BAT DA,HITZ
NOLA SENTIARAZTEN
TALDEAN HOBETO PARTE
LAGUNEKIN DITUDUN
EZ,BESTE ARRAZOI BAT
GOZATZEKO
EGITEN, TXISTEAK
NAUEN
HARTZEKO,HOBETO
ARAZOIE IHES EGITEKO
DAGO
KONTATZEN,PLANAK
INTEGRATZEKO ETA
EGITEN
LIGATZEKO ERE

Cannabisa erretzeko arrazoiei dagokienez, porroak erretzen dituzten neska eta mutil gehienek
tarte on bat pasatzea, dibertitzea eta gozatzea dela arrazoi nagusia adierazten dute: mutilen
%40,92 eta nesken %40.
Hala ere, baitaude deigarriak izan daitezkeen faktore bi: alde batetik, mutilen %9,09k eta nesken
%8k etxean, ikasketekin edo lagunekin dituzten arazoei ihes egiteko erretzen dutela onartzen
dute eta beste aldetik mutilen %9,09k eta nesken %22k ez dute proposatutako arrazoietako bat
ere aukeratzen eta agian, porroak erretzeko arrazoiak ez dituztelako argi izan daiteke, hau
arrisku portaera bat izanik berez.
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4.1.3.5. GAINONTZEKO SUBSTANTZIAK

BESTE SUBSTANTZIA BATZUEN KONTSUMOA
INOIZ EZ

EGUNERO EDO IA EGUNERO KONTSUMITU DU

NOIZBAIT KONTSUMITU DU AZKENENGO 30 EGUNETAN

NOIZBAIT KONTSUMITU DU AZKENENGO 12 HILABETETAN

BIZITZAN NOIZBAIT

HEROÍNA

PERRETXIKO HALUZINOJENOAK

LURRINKOR, INHALATZAILEAK

KETAMINA

HALUZINOJENO SINTETIKOAK

MDMA - EXTASIS

ANFETAMINAS - SPEED

KOKAINA

LASAIGARRIAK, SOMNIFEROAK

EDARI ENERGETIKOAK ALKOHOLAREKIN

84,30%

0%
0%

5,90%
9,80%

14,50%
71,90%

1,80%
1,80%
5,30%

19,30%

0%
1,90%
5,70%

81,10%
11,30%
76,80%

1,80%
1,80%
1,80%

17,90%
78,20%

1,80%
5,50%
1,80%

12,70%
76,80%

3,60%
1,80%
1,80%

16,10%
69,50%

1,70%
5,10%

10,20%
13,60%
57,60%

1,50%
4,50%
7,60%
0,90%

1,30%
EDARI ENERGETIKOAK

78,20%

0%
1,80%
5,50%

28,80%

9,40%
20,20%
24,40%
11,80%
16,70%

45,10%

27,90%
42,30%

Substantzia ezberdinei buruz galdetu zitzaien galdetegian, bai legezkoak eta baita legez
kanpokoei buruz ere. Goiko taulan substantzia guzti hauen kontsumoari buruzko emaitzak
agertzen dira, emaitzok erantzun duten partaideen araberako ehunekoak izanik. Izatez, galdera
hau 23 gaztek baino ez dute erantzun, beraz, emaitza hauek ez dira batere adierazgarriak,
laginaren %5,32 baino ez baitira.
Aldagaiei dagokienez, bizitzan noizbait kontsumitu duten, azkeneko urtean, azkeneko
hilabetean, egunero edo inoiz ez badute kontsumitu neurtu da.
Edari energetikoei buruz arestian hitz egin dugunez, ez dugu informazioa errepikatuko hemen.
Lasaigarri eta somniferoen kasuan laginaren ia %30ek bizitzan noizbait hartu dituela adierazten
du eta %57,6 baino ez dira inoiz honelako medikamenturik hartu ez dituztenak.
Hernaniko nerabeek dituzten arrisku jarreren azterketa

46

Legez kanpoko substantziei dagokienez, emaitzak ondorengoak dira:
Anfetaminen kasuan (Speed), laginaren %76,8k ez du inoiz bizitzan substantzia hau probatu;
%16,1ek, ordea, noizbait probatu du.
Kokaina laginaren %13,6k noizbait probatu du bere bizitzan eta %10,2 dira azken hilabetean
kontsumitu dutenak. %69,5ek ez du inoiz probatu, ehuneko hau anfetaminena baino txikiagoa
delarik, hau da, kokaina gehiagok probatu dute.
MDMA edo estasia %12,7k probatu du eta %5,5ek azken hilabetean kontsumitu ere; %78,2 dira
inoiz probatu ez dutenak.
Ketamina ez du inoiz probatu laginaren %81,1ek; %11,3k bizitzan noizbait probatu du eta %5,7k
azken urtean kontsumitu du.
Haluzinogeno sintetikoen kasuan, %76,8k ez ditu inoiz probatu baina %19,3k noizbait probatu
ditu.
Laginaren %19,3k inhalatzen diren droga lurrinkorrak bizitzan noizbait probatu ditu eta ia %72
dira inoiz honelakoak probatu ez dituztenak.
Azkenik, heroinaren kasuan %84,3 ez du substantzia hau inoiz hartu baina ia %10 dira noizbait
hartu dutenak; hala ere, ez dago eguneroko kontsumorik eta azken hilabetean ere ez du inork
heroinarik kontsumitu.
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4.1.4. INTERNET, SARE SOZIALAK ETA BIDEOJOKOAK

Nerabezaroan ager daitezkeen arrisku portaeren artean, egun, dudarik gabe, Informazio eta
Komunikazio Teknologien neurrigabeko erabilera edo erabilera ez egokia ezin dugu ahaztu.
Arrazoi honengatik, Internet, sare sozialak eta bideojokoen erabilera ohiturak aztertu nahi izan
dira.
Bideojokoen kasuan, laginaren %45,5ek ez du eguneko ordu bat ere ematen hauetara jolasten
aste barruan zehar eta %42k 2 ordu edo gutxiago ematen ditu egunean. Hala ere, badago
astegunetan bideojokoetan eguneko ordu bi baino gehiago ematen duen %12,4.
Sexuari dagokionez, argi dago bideojokoen erabilera askoz hedatuago dagoela mutilen artean
nesken artean baino eta ezberdintasunak nabarmenak dira: nesken %66,5ek ez du ordu bete ere
ematen bideojokoetara jolasten astegunetan; aldiz, mutilak ez dira %2,5era heltzen.

BIDEOJOKOEKIN ZENBAT ORDU ASTEGUNETAN
%1,2

%2,0

%2,2

BAT ERE EZ

%7,0

EGUNEAN ORDU BAT BAINO
GUTXIAGO
EGUNEAN 1-2 ORDU
%17,9

%45,5
EGUNEAN 2-3 ORDU
EGUNEAN 3-4 ORDU
EGUNEAN 4-5 ORDU
EGUNEAN 6 ORDU EDO
GEHIAGO

%24,1

BIDEOJOKOEKIN ZENBAT ORDU ASTEGUNETAN
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%66,50

%26,23
%22,00

%28,71
%25,28

%10,39
%7,00
%3,50

%2,47
BAT ERE EZ

EGUNEAN
ORDU BAT
BAINO
GUTXIAGO

%2,47

%4,45

EGUNEAN 1-2 EGUNEAN 2-3 EGUNEAN 3-4 EGUNEAN 4-5
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
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Asteburuetan bestalde, inoiz jolasten ez dutenak piskatxo bat jaisten dira (%43,6 dira), baita 2
ordu edo gutxiago jolasten dutenak (%26,8) baina, aldiz, ordu bi baino gehiago ematen
dituztenak ia %30 izatera pasatzen dira. Ezberdintasunik nabariena egunean 3-4 ordu jolasten
dutenen artean topa dezakegu, astegunetan %1,2 baitira eta asteburuetan, berriz, %9,5.
Sexuaren arabera, asteburuetan ere, neskek gutxiago jolasten dute mutilek baino
bideojokoetara, baina mutilen kasuan, egunean ordu bete ere ematen ez dutenak astegunetako
%2,47tik asteburuetan ia %21 izaera pasatzen dira.

ZENBAT ORDU EMATEN DITUZU ASTEBURUETAN, BIDEOJOKOAK

%2,0
%5,0
%3,8

BAT ERE EZ
EGUNEAN ORDU BAT BAINO GUTXIAGO

%9,5
EGUNEAN 1-2 ORDU
EGUNEAN 2-3 ORDU

%43,6

EGUNEAN 3-4 ORDU

%9,3

EGUNEAN 4-5 ORDU
EGUNEAN 5-6 ORDU
EGUNEAN 6 ORDU EDO GEHIAGO

%11,8

%15,0

BIDEOJOKOEKIN ZENBAT ORDU ASTEBURUETAN
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%66,7

%20,9

%18,7

16,9%

15,4%

15,9%
12,5%

11,4%
7,0%

%6,6
%3,0

BAT ERE EZ

EGUNEAN ORDU
BAT BAINO
GUTXIAGO

EGUNEAN 1-2
ORDU
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ORDU
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Internet eta sare sozialen kasuan aldagai berdinak neurtu ziren.
Astegunetan, gure laginaren ia %36k egunean hiru ordutik gora ematen du Interneten, eta
%11,6k bost ordutik gora egunean. Tarterik handiena ordu bete eta hiru ordu bitartean kokatzen
da, %44,5 izanik.
Sexuari dagokionez, kasu honetan neskak dira mota honetako tresnak erabiltzen dituztenak eta
mutilek “ordu bete ere ez” edo “egunean ordu bete baino gutxiago” aukeretan soilik puntuatzen
dute neskek baino gehiago. Hala ere, nesken eta mutilen arteko ezberdintasunak ez dira
bideojokoen kasuan bezain nabarmenak.

INTERNET ETA SARE SOZIALEKIN ZENBAT ORDU ASTEGUNETAN

%7,9

%4,7
BAT ERE EZ

%3,7
%14,9

EGUNEAN ORDU BAT BAINO
GUTXIAGO

%10,7

EGUNEAN 1-2 ORDU
EGUNEAN 2-3 ORDU
EGUNEAN 3-4 ORDU

%13,6
EGUNEAN 4-5 ORDU

%25,6

EGUNEAN 5-6 ORDU
EGUNEAN 6ORDU EDO GEHIAGO

%18,9

INTERNET ETA SARE SOZIALEKIN ZENBAT ORDU ASTEGUNETAN
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%26,5
%24,62
%21,6
%19,09
%16,08
%14,2
%13,06

%12,3
%11,3

%10,8

%11,07

%10,05
%6,03
%3,4

BAT ERE EZ

EGUNEAN ORDU
BAT BAINO
GUTXIAGO

EGUNEAN 1-2
ORDU
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Asteburuetan hiru ordutik gora ibiltzen direnen ehunekoa handitu egiten da eta %53,3ra heltzen
da eta egunean bost ordu baino gehiago ematen dutenak Interneten ere bikoiztu egiten dira,
%24,4ra helduz. Ondorioz, eta logikoa denez, egunean ordu bete eta hiru bitartean ematen
dutenak %34ra jaisten dira.
Sexuaren arabera, astegunetan gertatzen zen moduan, neskak mutilek baino zerbait gehiago
ematen dute tresna hauekin asteburuetan ere, baina emaitzak parekatuagoak dira.

INTERNET ETA SARE SOZIALEKIN ZENBAT ORDU
ASTEBURUETAN
BAT ERE EZ
%4,7
%14,7

EGUNEAN ORDU BAT BAINO
GUTXIAGO

%8,0

EGUNEAN 1-2 ORDU
%9,7

EGUNEAN 2-3 ORDU

%13,7

EGUNEAN 3-4 ORDU
%12,7

EGUNEAN 4-5 ORDU
%20,2

EGUNEAN 5-6 ORDU

%16,2

EGUNEAN 6ORDU EDO GEHIAGO

INTERNET ETA SARE SOZIALETAN ZENBAT ORDU ASTEBURUETAN
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%26,4
%22,5
%20,4

%20,0
%17,6

%15,6
%11,7

%11,2

%14,8
%12,8

%12,7

%6,6
%4,9
%2,9

BAT ERE EZ

EGUNEAN ORDU EGUNEAN 1-2 ORDU EGUNEAN 2-3 ORDU EGUNEAN 3-4 ORDU EGUNEAN 4-5 ORDU EGUNEAN 6ORDU
BAT BAINO
EDO GEHIAGO
GUTXIAGO
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4.1.5. AUSAZKO JOKOAK EDO APUSTUAK

Beste arrisku portaeretako bat apustu-jokoetara jolastearen ohitura da. Teknologia digitalek eta
online egiten diren apustuek, fenomeno honen hedapena erraztu eta bultzatu dute, baita
adingabekoen artean ere. Diruzko apustuak eta jokoak substantzia gabeko adikzioen barnean
kokatzen dira eta nahiz eta legearen arabera 18 urtetik gora izan behar den apustu egiteko,
errealitatean eta beste portaera adiktibo batzuekin gertatzen den moduan (drogen kontsumoa
kasu), adingabeko askok jolasten dute mota honetako jokoetara etorkizunean arazoak izateko
arriskua modu nabarmenean areagotzen delarik.
Gure laginaren kasuan, %72,1ek ez du inoiz apusturik egin edo ez da ausazko jokoetan aritu
baina ia %28 bai.
Sexuaren arabera, ezberdintasun nabariak aurki ditzakegu eta inoiz mota honetako jolasetan
ibili direnen artean mutilak dira nagusi.

NOIZBAIT AUSAZKO JOLAS EDO APUSTUETAN IBILI

NOIZBAIT AUSAZKO JOLAS EDO APUSTUETAN IBILI
GIZONEZKOA

BAI

EMAKUMEZKOA

EZ
%86,07
%57,60

%27,9
%42,40
%72,1

%13,93

BAI

EZ

NOIZBAIT AUSAZKO JOLAS EDOTA APUSTUETAN PARTE HARTU DUZU
12

13

14

15

16

17

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

BAI

%28,57

%25

%36,36

%21,87

%41,07

%11,11

%34,28

%4,54

%46,03

%16,66

%100

%33,33

EZ

%71,43

%75

%63,64

%78,13

%58,93

%88,89

%65,72

%95,46

%53,97

%83,34

%0

%66,67

Sexua eta adina kontuan hartuz, goian esan bezala, mutil gehiago dira apustuan ibiltzen direnak
adin tarte guztietan, baina ezberdintasunak adierazgarriagoak dira adinez nagusiagoak direnen
artean, batez ere 14 urtetik gora; 12 eta 13 urte bitartean, berriz, ezberdintasunak dauden
arren, hauek ez dira hain nabarmenak.
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Mota honetako jokoetara jolasten dutenek, batez ere, kirol apustuak egiten dituzte: laginaren ia
%24k azken urtean kirol apusturen bat egin du; %9,8 makina txanpojaleetan ibili da; %5,9 dirua
jokatzen zen karta-jokoan eta %5,4 lineako beste joko batzuetan.

AZKEN URTEAN
10 ALDIZ BAINO GEHIAGO

Timba batean parte hartu

5-10 ALDIZ

5 ALDIZ BAINO GUTXIAGO

INOIZ EZ

%0,00
%1,40
%4,50
%94,10

Diruzko lineako jokoak

%0,60
%1,70
%3,10
%94,70

Kirol Apustuak

%4,20
%5,80
%13,90
%76,10

Makina Txanponaleetan jokatu

%0,30
%1,40
%8,10
%90,20

4.1.6. HARREMAN INTERPERTSONALAK

HARREMAN AFEKTIBO-SEXUALAK
Genero indarkeria aztertu ahal izateko, bikotearen testuinguruan sexua edo generoa dela eta
eman daitezkeen portaera bortitzak edo oldarkorrak hauteman nahi izan dira eta horretarako,
alor honetan galdera ezberdinak egin dira.
Lehenik eta behin, bikotekidea duten galdetu zitzaien.
Mutilen %78,14k bikotea du. Hauetatik, %93,16k harreman heterosexuala du, hau da, bere
bikotekidea neska da; gainontzeko %6,84ren bikotekidea mutila da.
Nesken kasuan, %75,94k du bikotekidea eta hauetatik %92,3k harreman heterosexuala du eta
gainontzeko %7,7k harreman homosexuala.
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BABESIK GABEKO SEXU PRAKTIKAK
GIZONEZKOA

EMAKUMEZKOA

%92,06
%83,60

%10,58

INOIZ EZ

%5,82

BATZUETAN

%1,59

%4,23

%1,59

SARRITAN

%0,53

ASKOTAN

NORBAITEK NOIZBAIT BABESIK GABEKO SEXUA IZATERA BULTZATU
GIZONEZKOA

%94,74

EMAKUMEZKOA

%95,74

%3,16
INOIZ EZ

%3,19

BATZUETAN

%0,53

%0,53

SARRITAN

%1,58

%0,53

ASKOTAN

Harreman sexualetan ematen diren arrisku-praktikei dagokienez, galdetutako gehienek ez dute
inoiz babes-neurririk gabeko sexu harremanik izan; hala ere, badaude inoiz holako jarrera
arriskutsuak izan dituztenak: mutilen %16,4 eta nesken %7,9 hain zuzen ere.
Galdetegian erantzundakoaren arabera, norbaitek noizbait babes-neurririk gabeko sexuharremanak izatera bultzatu dituzten mutilak %5,3 dira eta neskak, berriz, %4,2.
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BIKOTEKIDEARENGANDIK JASOTAKO JARRERAK
ASKOTAN

Neurriz kanpo babestuz jokatu, zu babestu behar duela esanez

Sexu-harremanak izateko presioa jaso, ez duzunean nahi

Beste batekin joango dela xantaia jasotzea

Zu gabe ezin dela bizi zure aisialdi planak aurrera ez eramateko

Mehatxuak jaso

Ohiu egin edo txarto hitz egin

Isiltzeko esan, lelokeriak ez esateko esan edo zure iritziez burla egin

Sarritan kritikatu, jendaurrean edo bakarka

Iraindu edo lotsagarri utzi, bakarka edo jendaurrean

SARRITAN
4,10%
2,90%

1,70%
2,90%

10,70%

1,20%
2,90%

84,70%
19,40%

67,80%

93,40%
14%

80,20%

13,60%

82,20%

1,20%
2,10%
8,70%

88%

0,80%
2,10%
7,40%

Zutaz paso egin, bere buruaz soil-soilik kezkatu

3,30%
2,10%

89,70%
20,20%

18,60%

18,70%

74%

76,90%

75,90%

2,10%
1,60%
5,80%
3,30%
6,60%

Jeloskor jarri

1,70%
0,80%

Nora, norekin eta zer egitera zoazen jakin behar duela esan

1,70%
0,80%
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90,80%

2,10%
3,70%

Jaramonik ez egin edo zu alde batera utzi

Janzkera edo makilatzeko era kritikatu edo aldatzeko eskatu

77%

0,80%
1,70%
4,10%

1,70%
2,90%

Pasahitzak erabili, nortasuna / profila ordezkatzeko edo kontrolatzeko

16%

5,40%
7,40%

Beste pertsona batzuekin konparatu

Beste pertsona batekin harremana duzula leporatu

INOIZ EZ

1,70%
1,30%
6,30%

2,50%
3,30%

Lagunekin edo familiarekin ez egoteko eskatu

BATZUETAN

0,40%
1,20%
7,30%
1,20%
2,40%
6,50%

90,50%
18,20%

18,70%

18,70%

71,90%

78,80%

78,80%

91,10%

89,80%
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Bikotekidearengandik jasotako jarrera ezegokiei dagokienez, azpimarragarria da mota
honetako jarrerak jasotzen dituztela diotenen artean mutilak gehiago direla neskak
baino, normalean alderantziz izaten denean. Mutilak kasu zehatz honetan gai honekiko
hipersentiberatasun handiagoa dutelako izan daiteke honen zergatia. Neskak
barneratuago eta normalizatuago dute jarrera hauek jasotzea eta sarritan, ez dituzte
eraso edo portaera ezegoki moduan ikusten; mutilentzat aldiz, deigarriagoa izan daiteke
horrelako jarreraren bat jasotzea, ez baita ohikoa izaten beraientzat eta horregatik,
askoz errazago identifikatzen dituzte jarrera hauek neskek baino.
Hala ere, aipatzekoa da galdera guztietan, gehiengoak inoiz ez duela halako jarrerarik
jaso erantzuten duela.
Jarrera hauen maiztasuna alde batera uzten badugu, orokorrean bikotekidea
dauzkatenetik bosten batek (%20 inguru), jarrera ezegokiak ala “toxikoak” jasotzen ditu.
Laginaren %5ek gutxi gora-behera (%4,10 eta %5,40 bitartean) neurriz kanpoko babesa
eta xantai emozionalak (adibidez, bikotekideak zu gabe ezin dela bizi esatea), askotan
jasotzen duela adierazi du.
Ehuneko handienak arlo pribatuan jasotako jarrera “toxikoetan” aurkitzen ditugu, hau
da, arlo publikoan ematen direnak eta ondorioz, ikusgarriagoak edo deigarriagoak
direnak ez dira hain ohikoak baina bikotearen pribatutasunean ematen direnak sarriago
ematen dira eta batez ere, bikotekidearekiko kontrol-jarrerekin eta botere-harreman
desorekatuekin daude lotuta.

PAREKOEN ARTEKO HARREMANAK

Lagun edo ikaskideen arteko jazarpen edo indarkeriari buruz ere galdetu zitzaien.
Horretarako aldagai ezberdinak neurtu ziren: mehatxuak edo isekak, lapurretak, kolpeak (jo) edo
Internet bidezko mehatxuak eta irainak.
NORBAITEK BURLA EGIN
INOIZ EZ

BATEN EDO BITAN

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN

NORBAITI BURLA EGIN
INOIZ EZ

BEHIN EDO BIRRITAN

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN

%8,3
%19,8
%44,5
%41,5

%50,3

%35,6

Hernaniko nerabeek dituzten arrisku jarreren azterketa

56

Laginaren %55,4k adierazten du noizbait mina emateko asmoarekin irain edo mehatxu egin
diotela eta %49,8k onartzen du noizbait beste norbait mehatxatu duela edo mina emateko
asmoarekin iraindu duela.
Sexuaren arabera, mutilen %48,43k inoiz ez diotela irain edo mehatxurik egin dio; nesken
artean, %40,5 dira inoiz ez dituztenak iraindu ez mehatxatu. Beste era batera esanda, mutilen
%51,57 eta nesken %59,5 noizbait iraindu edo mehatxatu egin dute.
Bestalde, mutilen %48,2k eta nesken %51,7k ez duela inoiz beste inor iraindu edo mehatxatu
dio.
NORBAITEK LAPURRETAN EGIN
INOIZ EZ

BATEN EDO BITAN

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN

NORBAITI LAPURRETAN EGIN
INOIZ EZ

BEHIN EDO BIRRITAN

%5,8

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN

%3,0
%9,3

%27,4

%66,8
%87,7

Laginaren %33,2ri noizbait lapurretan egin diote edo bere gauzak apurtu dizkiote; mutilen %32,1
eta nesken %34,4ri.
%12,3k beste norbait lapurtu duela edo gauzak apurtu dizkiola onartzen du; mutilen %19,08k
eta nesken %6,4k.
NORBAITEK JO
INOIZ EZ

BATEN EDO BITAN

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN

%5,1

NORBAITI JO
INOIZ EZ

BEHIN EDO BIRRITAN

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN

%3,0
%10,2

%11,0

%83,9

%86,8

Laginaren %16,1 kolpatu edo jo egin dute eta %13,2k beste ikaskideren bat kolpatu edo jo du.
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Sexuaren arabera, mutilen %80,76k eta nesken %86,84k inoiz ez dutela jo edo kolpatu
adierazten du; beste ikaskideren bat jo edo kolpatu dutenak mutilen %19,8 eta nesken %7,5
dira.

Azkenik, Internet bidezko irain, iseka eta mehatxuen kasuan, %15,4k noizbait holakoak jaso izan
ditu eta %4,1ek inoiz beste norbaiti holakorik egin diola onartzen du.
Sexuaren arabera, mutilen %8,9 iraindu edo mehatxatu dute Internet bidez; nesken kasuan,
kopurua %22,2ra heltzen da.
Beraiek beste norbaiti Internet bidez irain edo mehatxu egin diotenak, mutilen %4,7 eta nesken
%3,5 dira.

NORBAITEK INTERNET BIDEZ MEHATXATU
INOIZ EZ

BATEN EDO BITAN

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN

NORBAIT INTERNET BIDEZ MEHATXATU
INOIZ EZ

BEHIN EDO BIRRITAN
%3,6

%2,2

HIRUTAN EDO GEHIAGOTAN
%0,5

%13,2

%84,6

%95,9

Datu hauen arabera, ondorio argi bi atera ditzakegu; alde batetik, portaera oldarkor edo bortitz
bakoitzean eta guztietan, bai fisikoki eta bai Internet bidez (iraindu, mehatxatu, jo, lapurretan
egin,…), mutilek neskak baino altuago puntuatzen dute, hau da, mutilek neskek baino gehiago
egiten dituzte portaera hauek, baina, aldiz, neska gehiago dira portaera hauek sarriagotan
jasaten edo pairatzen dituztenak, jotzearen kasuan izan ezik; bestalde, eta azken datu honekin
lotuta, neska gehiagok jasaten dituzten arren portaera oldarkorrak, indarkeria fisiko nabari edo
ikusgarrienaren kasuan, hots, jo edo kolpatzearen kasuan, mutilak zerbait gehiago dira mota
horretako erasoak jasaten dituztenak. Hala ere, deigarria da Internet bidezko erasoen kasuan
nesken eta mutilen artean dagoen desberdintasuna: mota honetako indarkeria jaso duten
mutilak %8,9 dira baina nesken kasuan kopurua %22,2raino igotzen da.
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NORBAITEK LAGUNDU
BAI

NORBAITI LAGUNDU

EZ

BAI

EZ

%6,0

%16,1

%83,9

%94,0

4.2. AZTERKETA KUALITATIBOA
Prozedura eta tresna kualitatiboekin aberastu da, egiaztapena eta ahalik eta diagnosirik
zehatzena egiteko helburuarekin. Horretarako, foku- edo eztabaida-taldeak sartu ditugu.
Eztabaida- edo foku-taldea teknika kualitatiboa da, eta, pertsona-talde bati egindako
elkarrizketaren bidez, aztergaiari edo ikergaiari buruzko informazio esanguratsua biltzen du.
Hortaz, teknika horretan nabarmentzen den ezaugarri nagusia da kolektiboa dela, elkarrizketa
sakonaren singulartasun pertsonalarekin alderatuta.
Interes-esparru jakin bati buruzko pertzepzioak lortzeko arretaz diseinatutako eztabaidatzat jo
daiteke. Horrek foku-talde izena eman dio bi zentzutan:



Lehenik eta behin, bideratuta dagoelako topikoen edo azterketa-dimentsioen oso
kopuru zehatz bati modu sakonean heltzera.
Bigarrenik, taldean parte hartzen duten pertsonek partekatzen duten lehentasunen bat
identifikatu ondoren eratzen delako taldea.

Krueger-en (1988) arabera, eztabaida-taldea arretaz prestatutako elkarrizketa dela esan daiteke.
Era berean, interes-esparru jakin bati buruzko informazioa lortzeko diseinatuta dago.
Eztabaida-taldea moderatzaile batek zuzentzen du, eta hark gaiak planteatzen ditu galdera
irekien bidez eta topaketaren jarraipena egiten du. Moderatzaileak moderatu, behatu eta
entzun egiten du.
Parte-hartzaile guztiek ardura hauek dituzte:






gaiari buruzko ezagutzak partekatzea modu erraz eta zehatzean
ahots argi eta entzungarriarekin hitz egitea
dagoen denbora neurriz eta errespetuz erabiltzea
iritzi disidenteak errespetatzea
adi egotea ideiak ez errepikatzeko

Asko dira teknika hori erabiltzearen abantailak:
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Eztabaida-taldeak sozialki orientatuta daude eta parte-hartzaileak egoera erreal eta
naturaletan jartzen dituzte.
Formatuari dagokionez, eztabaidak ez dira egituratuak, eta horrek aurrez aipatu gabeko
gaiak aztertzeko beharrezko malgutasuna ematen dio moderatzaileri.
Teknika ulertzeko erraza da eta emaitzak sinesgarriak dira informazioaren
erabiltzaileentzat.
Eztabaidek baliozkotasun subjektibo handia dute.
Eztabaida-taldeak biziak dira emaitzen ekoizpenari dagokionez.
Azterketa kualitatiborako beste estrategia batzuen kasuan bezala, aberastuz eta berriz
orientatuz doaz ikerketa- edo azterketa-prozesuak aurrera egin ahala.
Metodologiaren ikuspuntutik, egokia da datuen oinarrizko iturri gisa erabiltzea, baita
azterketan sakontzeko bitarteko gisa ere.

Egindako eztabaida-talde guztiak grabatu eta transkribatu egin dira ondoren aztertu ahal
izateko.

4.2.1. EZTABAIDA TALDEEN ERAKETA ETA DESKRIBAPENA
Hiru eztabaida-talde egin ditugu eta guztira 19 pertsonek hartu dute parte. Pertsona hauek
esparru ezberdinen arabera hautatu dira, hala hezkuntza esparruko profesionalak, udaleko
teknikariak, komunitatearen eta gazteen esparruko pertsona ezberdinak,..., udalerriko ahalik eta
laginik erakusgarriena izateko helburuarekin.
Eztabaida-talde bakoitzean hiru aldagai ezberdinei buruzko hausnarketa egin zen:

1. Hernaniko biztanleen arrisku portaerak
2. Hernaniko biztanleen asialdi-ohiturak
3. Udalaren eskumen eta erantzukizunak; proposamen eta iradokizunak

Aldi berean, aldagai bakoitza zehaztasun handiagoarekin landu ahal izateko, galdera ezberdinen
inguruan eztabaidatu zen:
1. Arriskuaren eta arrisku jarreren kontzeptualizazio orokorra
2. Hernaniko gazteriaren arrisku portaerak
3. Hernaniko biztanleen osasun-ohiturak
4. Hernaniko drogen kontsumoari buruzko hausnarketa
5. Informazio eta Komunikazio Teknologien erabileraren inguruko hausnarketa
6. Hernaniko biztanleen jokoarekiko ohiturak: zorizko jokoak, apustuak,… .
7. Udalak egin beharko lukeenari buruzko hausnarketa
8. Hobekuntzak, ekarpenak eta iradokizunak
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4.2.2. AZTERKETA KUALITATIBOAREN EMAITZA NAGUSIAK

 HERNANIKO BIZTANLEEN ARRISKU PORTAERAK
Partaideei arrisku jarrerei buruzko iritzia galdetzerakoan, hots, beraientzat arrisku jarrerak zer
eta zeintzuk diren, hauek izan dira, gazteekin lotutako arrisku jarrera aipatuenak:
-

Substantzia ezberdinen kontsumoaren normaltasuna.
Segurtasuna galtzen denean, beldur puntu bat dagoenean, arriskua dago.
Denbora librearen kudeaketa ezegokia.
Mugikorra edo teknologia berrien neurri gabeko erabilera.
Udal azpiegituren falta edo aukera osasuntsuen falta.
Harremantzako modu ezegokia. Harreman toxikoak izatea.
Adimen emozionala edo emozioak orokorrean ez dira lantzen
Gizartearen eta familien ezegonkortasuna.
Arau eta muga falta.
Emakume bezala, gauez etxera bueltan zaudenean arriskuan zaudela esan ahal da.
Sozialki ikusezina izatea.
Substantzien kontsumoa ez kontrolatzea edo informazio gabe kontsumitzea.
Haurtzaro eta nerabezaro arteko aldaketak azkarregi egitea.
Sozializatzeko eredu ez egokiak, bai sare sozialetan, telebistan, gizartean edo familian
ere. Erreferente toxikoen jarraitzaile izatea (sare sozialetan, adibidez).
Sozializatzeko moduarekin lotuta, talde presioa edo ezetz esaten ez jakitea.

Eztabaida taldeetako partaide gehienen iritziz, Hernaniko gazteen artean arestian aipatutako
arrisku jarrera horiek eman egiten dira, baina batez ere mutilen artean; generoaren araberako
ezberdintasunek eta genero estereotipoengatik dauzkaten jarrerek kezkatu egiten dute. Beraien
iritziz, mutilek beraien portaera dela eta jasaten edo pairatzen dute arriskua; neskek, ordea,
besteengandik, eta batez ere mutilengandik, jasotzen dute arriskua.
Kontu honen harira, partaideen esanetan, substantzia “gogorrei” dagokienez, (estimulatzaileak,
diseinuko drogak) mutilek askoz gehiago kontsumitzen dituzte mota honetako drogak. Apustuen
kontuan ere, mutilak nabarmentzen dira eta harrotasunarekin ibiltzen dira, baita adingabekoak
ere (16 urte inguruko mutilak). Bestalde, apustu egiten emakumeak topatzea zaila dela diote.
Beraien aburuz, orokorrean arrisku portaera gehiago topa ditzakegu mutilen artean eta batez
ere, 14-15 urtetik gora, baina sare sozialen erabileran esaterako, nesken artean arrisku
handiagoa antzematen dute.
Gaiari ikuspegi orokorrago batetik helduta, substantzien inguruan ez dago arriskuaren
pertzepzio handiegirik, kannabisaren kasuan izan ezik; partaideen arabera, kannabis kontsumo
larriak, goiztiarrak eta normalizatuak topa ditzakegu.
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Teknologia berriekin lotuta ere, hauen erabilera ezegokia areagotzen ari dela diote eta egoera
gero eta larriagoa dela.
Berdinen arteko harremanei begiratuta, bikote-harreman heterosexualetan botere harreman
arriskutsuak ezartzen direla aipatzen dute.
Diruaren erabilerari dagokionez, eztabaida taldeetako partaideek iritzi ezberdinak dituzte:
batzuen ustez, adin tarte batzuetan, gazteen artean hain zuzen ere, diru asko izatea arrisku
faktore bat da, baina beste askok, ordea, diru hori ondo kudeatuz gero, ez dute arriskutsutzat
jotzen aldagai hori.
Arazorik ematen ez dutenen inguruko hausnarketa ere egin da: “zaratarik” egiten ez duten
nerabe eta gazteek, sarritan arrisku gehiago izaten dute baina deigarriak ez diren heinean ez zaie
kontu hartzen; garrantzitsua deritze gazte hauen detekzio goiztiar egokia egitea.

 HERNANIKO BIZTANLEEN ASIALDI-OHITURAK
Orokorrean Hernaniko biztanleria osasuntsua den pertzepzioa dago, gazteria ere osasuntsu
bezala ikusten da, baina bizitzako beste esparruetan bezala, heziketa oso garrantzitsua dela
azpimarratzen da: bizitzan eta munduan ibiltzen erakutsi behar zaie, hots, drogak zer diren,
teknologia berriak modu egokian nola erabili, arduratsuak izaten eta erantzukizuna hartzen eta
azken finez, horretarako guztirako, mugak ezarri behar zaizkie.
Hala ere, alkoholari lotuta, gazteen kontsumo-eredu batzuk kezka eragiten dute ez baitira oso
osasuntsuak: edari destilatuak edatea, “binge-drinking”, “litroak”,... .
Berdinen arteko harremanei buruz hitz egiterakoan, herrian giro ona, giro “osasuntsua” dagoela
sentitzen da orokorrean. Hernaniko gazteek gazteria oso “potentea” eratzen duten sentsazioa
dago, herrian mugimendu piloa dagoela eta Hernaniko gazteria, oro har, parte-hartzaile,
kalezale eta parrandazale bezala deskribatzen dute taldeotako partaideek.
Hala ere, gazte batzuen esanetan, herrian kuadrillaren kontzeptua oso finkatuta dago eta
sarritan kuadrilla hauek oso hertsiak izaten dira. Antza denez, lagunak ez dira naturalki egiten
eta ez da erraza izaten lagun berriak egitea edota kuadrillaz aldatzea.
Droga kontsumoez hausnartzeko orduan, drogak erabiltzeak eta arriskuak ez dutela zertan
batera joan behar derrigorrez aipatzen dute askok. Kontsumoen arriskua, substantziaz gain,
beste faktore batzuekin lotuta ere badago: adina, drogei buruz daukazun informazioa, egoera
fisiko eta mentala, giroa, esparrua, testuingurua,...; hala ere, gehienetan batera joaten omen
dira.
Berriro ere, generoak influentzia handia duela dirudi eta generoaren arabera desberdintasuna
handiak topa daitezke. Kontsumoen inguruko arriskuzko portaeretan arreta jarriz gero,
emakume eta gizon kontsumitzaileei buruzko aurreiritziak ere desberdinak dira eta honek
kontsumo patroiak eta, ondorioz, arriskuzko portaerak ere, gizonengan eta emakumeengan
desberdinak izatea eragiten du; adibidez, aurreiritziak direla eta, ohikoagoa izaten da
emakumeek – batez ere adin batetik aurrera- klandestinitatean, ezkutuan edo etxean
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bakardadean kontsumitzea, hau da, kontsumoa pribatuagoa izaten da; gizonen kontsumoa,
ordea, publikoagoa izaten da.
Hernaniko gazteen kontsumoa ez da beste leku batzuetakoarekin alderatuta nabarmenagoa edo
handiagoa; batezbestekoaren barruan dago.
Apustuen eta zorizko jokoen inguruan, aldiz, Hernanin beste leku batzuetan baino gehiago
jokatzen den ustea dago; ohitura oso hedatua da, antza denez, orokorrean biztanleen artean.
Honekin lotuta, gazteek ere, gizartean ikusten dutena eredutzat hartuz eta nagusien portaerak
antzeratuz, erraztasun handiarekin ibiltzen dira apustuetan edo zorizko jokoetan nahiz eta asko
adingabekoak izan. Lehenago aipatu bezala, genero ikuspegiak pisu handia dauka gai honetan,
mutilak izaten baitira gehien jokatzen dutenak, batez ere kirol apustuak eginez; gainera,
adingabekoak izan arren, erabateko normaltasunarekin, eta baita harrotasunarekin ere, hitz
egiten dute egindako apustuei buruz lagun taldean, eskolan… .

 UDALAREN ESKUMEN ETA ERANTZUKIZUNAK; PROPOSAMEN ETA IRADOKIZUNAK
 Familia, haurren sozializaziorako lehentasunezko esparrua da eta norbanakoen garapen
osoan oinarrizko elementua den heinean, familiek seme-alaben heziketarako dauzkaten
trena eta baliabideak areagotu behar dira eta jadanik daudenak sendotu.
 Sail, eragile eta herritarren arteko koordinazioa falta da, beraz, gehiago batzeko eta elkarlana
bultzatzeko bidea eta erraztasunak eman behar dira.
 Gazteei protagonismo gehiago ematea, beraiei dagozkien arazo, kezka eta erabakietan parte
hartzeko aukera eman behar zaie.
 Gazteen arteko harremanak errazteko eta sendotzeko bultzada eta testuingurua eman.
Adibide moduan, “Gazte Olinpiadetan” sortzen den giro pozgarria eta parte hartzailea oso
polita da.
 Esku-hartze ezberdinetako begiradan etorkinak ere kontuan hartu, batez ere etorkin gazteak;
saiakerak egin izan dira, baina zaila da.
 Kirol elkarteak eta klubak beste esparru batzuetan inplikatzera animatu behar dira.
 Formazio eskaintza garatu eta kirol entrenatzaileei edo aisialdi begiraleei eskaintza zabalagoa
eskaini.
 Entrenatzaile edo begirale izateko aukerak gazteengana hurbildu: ikastaroak, formazioa,
etab.
 Aisialdirako espazio eta aukera gehiago eskaini.
 Drogei dagokienez, hezkuntza arloan aldaketak egin behar dira; hitzaldiez eta tailerrez gain,
beste zerbait gehiago ere egin beharko zen. Drogen fenomenoaren inguruko ikuspuntua eta
begirada aldatu egin beharko litzateke.
 Genero ikuspegiari dagokionez eta udalerrian, batez ere jai giroan eta “txotx” garaiaren
testuinguruan, neskek bizi duten arrisku edo segurtasun-ez egoera dela eta, “erasotzaileak”
izan daitezkeenekin esku hartu, ez beti biktimekin bakarrik, erasoak prebenitze aldera.
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5. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK
Esku hartze aukerak atal honetan agertzen direnak baino zabalagoak direla kontuan izanda,
Hernaniko gazteriarekin gauzatutako ikerketa honen azterketa kuantitatibo eta kualitatiboetako
emaitza orokorretan oinarritzen gara estrategia eta lan-ildo posibleetako batzuk aurkezteko.
Datuetan oinarrituta, Hernaniko gazteek izan ditzaketen arrisku portaerak prebenitzeko edota
murrizteko esku hartzeen inguruko proposamen edo iradokizun batzuk aurkeztea da gure
asmoa. Lan-ildo hauek oso zabalak dira baina herrian nolabait gazteekin lotuta dauden sail eta
zerbitzu guztien arteko elkarlanaren bitartez, plangintza operatibo zehatzagoa gauzatzeko
oinarritzat hartu daitezke, esku-hartze egokienak zeintzuk izan daitezkeen erabakitzeko.

Lan-ildo eta esparru estrategikoak zeintzuk izan daitezkeen erabakitzeko, kontuan izan
beharreko faktoreak.
Haurtzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa aro bereziki zaurgarriak dira arrisku portaera ezberdinen
aurrean. Gizarte bitartekari ezberdinak gazteengana hurbiltzea lortzen ez dutenean edota hauen
esku hartzeek aurrez ezarritako helburuak betetzen ez dituztenean eta nahi den eragina ez
dutenean, arrisku faktoreak areagotu daitezke. Hori dela eta, haur, nerabe eta gazteak azken
hartzaileak (hartzaile ez zuzenak) ez diren programa eta ekintzak oso garrantzitsuak diren arren
(adibidez, familiei edo hezitzaileei zuzendutakoak), kontuan izan behar da beraiek hartzaile
zuzenak diren esku hartzeak ere oso egokiak izaten direla arrazoi honengatik. Esku hartze hauek
ikasgeletan, txoko edo lokaletan, gazteguneetan eta beraien aisialdi gune naturaletan gauzatzen
direnak dira.
Azterketaren emaitzen harira, ildo honetatik landu daitezkeen gaietako batzuk ondorengoak
izan daitezkeela uste dugu:







Informazio eta Komunikazio Teknologiak: Internet, sare sozialak, bideojokoak,... .
Zorizko jokoak eta apustuak.
Drogen kontsumoa, batez ere, alkohola eta kannabisa.
Edari energetikoak.
Adimen emozional eta emozioen kudeaketa egokia.
Hezkidetza eta genero berdintasuna.

Detekzio goiztiar egokia garrantzitsua da haur, nerabe eta gazteekin hauek eta beste gai batzuk
lantzeko orduan. Azterketa kualitatiboan agertzen den moduan, printzipioz arazorik ematen ez
duten haur edo gaztetxoak, “zaratarik” egiten ez dutenak, kezka eragiten dute sarritan arrisku
gehiago izaten dutelako eta testuinguru horretan detekzio goiztiarra baliabide oso baliagarria
izaten da.
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Esku hartze goiztiarren egokitasuna ere argia da, hots, gazteen artean ohituren aldaketa
sustatzeko goiz hasi behar da, zenbat eta goizago hobe. Arrisku portaerak ekiditeko eta drogak
kontsumitzen hasteko adina atzeratzeko, haurtzarotik hasi behar da esku hartzen bai familian,
eskolan eta baita aisialdiaren esparruan ere. Argi dago, adinaren arabera mezuak eta esku
hartzeak ezberdinak izan behar direla eta txikienekin prebentzioan ekin behar den heinean,
nerabe tea gazteekin arriskuen murrizketara zuzendutako esku hartzeetan sakondu behar dela,
esperientziaren arabera, beldurraren eta zigorraren taktikak ez baitira eraginkorrak izaten
orokorrean adin tarte hauetan.
Printzipioz, detekzio eta esku hartze goiztiarrera zuzendutako estrategia edo ekimenak mota
ezberdinetakoak izan daitezke: haur eta nerabeei zuzentzen zaizkienak alde batetik eta bestetik,
hauekin harremana duten bitartekariei zuzentzen zaizkienak.
Esku-hartze hauen helburua modu goiztiarrean haur eta nerabe hauek arrisku egoera berezian
dauden detektatzea da, beste batzuekin alderatuta zaurgarritasun handiagoa duten edota
arrisku faktore gehiago dituzten, alegia. Honetarako beraiekin zuzenean edo beraien
hezitzaileekin lan egin daiteke. Adibidez, haurrekin adimen emozionala lantzeko esku-hartzeen
bitartez, emozioen kudeaketa egokia landuz edo, gurasoekin eta irakasleekin adibidez,
sentsibilizaziora eta formaziora bideratutako ekimenen bitartez, prebentzio agente bezala duten
zereginaz jabetzeko eta ildo honetan eraginkorrak izaten ikasteko.
Eskaintzaren kontrolean lanean jarraitu beharra dago, azterketaren emaitzak kontuan izanda,
argi dirudielako adingabekoek eskuragarritasuna eta erraztasuna dutela bai substantzia
ezberdinak kontsumitzeko, alkohola esaterako, eta baita apustuan ibiltzeko. Ondorioz, ildo
honetatik jardun beharko litzateke, beste batzuen artean aktuazio-protokoloak zehaztuz,
indarrean dagoen lege-araudia betearazten dela ziurtatuz eta herrian ekintza ezberdinak
antolatzen direnean inplikatutako sail, erakunde eta talde guztien artean koordinazioa eta
koherentzia bermatuz.
Hernaniko herritarrei dagokienez, orokorrean gizartea gazteei helarazten zaien mezuen
koherentziaren garrantziaz sentsibilizatu behar da eta helburu desiragarria izango litzateke
administrazioaren eta herritarren benetako inplikazioa lortzea, horretarako behar diren
tresnak eta baliabideak eskainiz.
Azterketa kualitatiboan ondorioztatzen den moduan, badago gizartean kontsumo batzuen
normalizazioa, batez ere, kannabisarena aipatzen zen, baina azterketa kuantitatiboan
alkoholarena ere oso hedatuta dagoela ikus daiteke eta azterketa kualitatiboan gazteek alkohola
kontsumitzeko dituzten eredu batzuk kezka eragiten dutela ere aipatzen zen.
Normalizazio hori substantzia horien arrisku pertzepzio baxuaren ondorio dira eta beraz, egokia
litzateke gizartea orokorrean eta familia bereziki, arlo horretan informatzea eta sentsibilizatzea.
Ez da ahaztu behar, substantzien arrisku pertzepzio baxua eta kontsumoen normalizazioa arrisku
faktore garrantzitsuak direla nerabezaroan eta beraz, helduak, mezu eta jarrera koherenteekin
eredu izan behar direla gizarteko sektore gazteenentzat.
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Administrazioari dagokionez, goian esan bezala, sail ezberdinen benetako inplikazioa bermatu
beharko litzateke, batez ere, gazteekin zerikusi zuzena dutenena. Aisialdirako aukera
osasungarriak eta gutxieneko azpiegiturak eskaintzea lehentasuna izan beharko litzateke
udalarentzat.
Honez gain, sail hauen eta herrian gazteei lotuta dauden talde eta elkarteen artean sare-lana
egon behar da, Hernaniko gazteek dituzten arrisku faktoreak murrizteko helburuarekin egiten
diren esku-hartze eta ekimenak ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen.
Era berean, gazteen partaidetza eta inplikazioa bultzatu edo sustatu behar da, beraien iritzia
entzun behar da, beraien proposamenak eta iradokizunak ere kontuan izan behar dira eta
horretarako behar diren komunikazio eta partekatze baliabideak ahalbidetu behar dira.
Hernanin badirudi, azterketa kualitatiboaren emaitzen arabera, gazteak parte-hartzaileak direla
eta gazte mugimendu sendoa dagoela; hau honela izanik, giro hori mantentzeko eta indartzeko
ahaleginetan ekin behar da.
Familiekin esku-hartzea berebizikoa izaten da, familia baita haurren lehen esparru
sozializatzailea eta hori dela eta, berebiziko zeregina du nerabezaroan hain ohikoak izaten diren
arrisku portaeren prebentzioan, babes-faktoreak sustatuta eta arrisku-faktoreak ahalik eta
gehien murriztuta horretarako familiako kide gazteenen heziketa eta garapen prozesuan
benetan inplikatuz.
Egun, gizartean ematen diren aldaketa azkar eta anitzen aurrean, berez zaurgarriak diren haur
eta nerabeak oraindik zaurgarriagoak bilaka daitezke eta gainera, familia askok ez dute bere
burua gai ikusten beraien zeregin hori behar bezala burutzeko; sarritan, galduta sentitzen dira,
baliabide eta tresna gabe.
Honegatik guztiagatik, logikoa dirudi, familiarekin gauzatzen diren esku-hartzeak, gutxienez, ildo
bi hauetan kokatzea:




Familien sentsibilizazioa: seme-alaben heziketa eta garapen prozesuan inplikatzearen
garrantzi eta derrigortasunari buruz sentsibilizatu behar dira. Azterketaren emaitzetan,
esaterako, argi ikusten zen, adingabeko asko, %35 hain zuzen ere, gabeko hamabiak
baino beranduago heltzen dela etxera asteburuetan eta etxera bueltatzeko ordurik ez
edukitzea, edo berandu bueltatu ahal izatea arrisku faktoretzat har daiteke, beraz,
arauak eta limiteak ezarri behar dizkiete, balore eta ohitura onuragarriak helarazi,
gizarte trebetasunak erakutsi, autoestimua irmotu, aisialdiaren kudeaketa egokia
bultzatu, adimen emozional landu eta emozioak modu egokian kudeatzen erakutsi,
portaera edo jokabide deseagarriak sustatu ereduaren bitartez,… .
Familien trebakuntza eta formakuntza: behar den moduan eta garaiz artatu ezean arazo
bihur daitezkeen gaiei buruzko formazioa eskaini behar zaizkie, hala, drogen kontsumoa,
IKTen erabilera orekatu eta egokia,, zorizko jokoak eta apustuak, sexu-harreman
adostuak eta seguruak, hezkidetza, adimen emozionala, elikadura osasuntsua (edari
energetikoen kontsumoari buruzko hausnarketa adibidez),… .
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Laburbilduz, esan dezakegu batez ere esfortzuak eta baliabideak zentzu honetan joan beharko
litzatekeela:
Alde batetik, drogen kontsumoan azpimarratu behar da esku hartze esparru guztietan (familia,
eskola, gizartea, administrazioa, aisialdia,...), substantziei buruzko informazio egokia helaraziz,
eskaintzaren kontrolean ere behar bezalako neurriak jarriz, gizartean dagoen normalizazio eta
mezuen koherentzia faltari buruzko hausnarketa eraginez eta herriko agente guztien inplikazioa
bermatzen saiatuz, droga guztien kasuan baina bereziki alkohola, kannabisa eta edari
energetikoetan indar berezia eginez.
Informazio eta komunikazio teknologiak gero eta hedatuago dauden heinean egungo gizartean,
oinarrizko eta berebiziko lan-esparrua dira eta izango dira aurrerantzean, beraz, ildo honetatik
ere esku hartze ezberdinak egin beharko litzateke tresna hauen erabilera egokira eta segurua
zuzenduta bai familiaren eta baita eskolaren testuinguruan ere.
Zorizko jokoak eta apustuak ere gero eta hedatuago daude eta gero eta arazo gehiago ikusten
ari gara substantzia gabeko adikzioen testuinguruan baita adingabekoen artean ere. Arrazoi
honengatik, fenomeno hau esku hartze ildo estrategikotzat jotzen dugu eta esfortzuak, drogen
kasuan bezala, informazio eta sentsibilizaziora, eskaintzaren kontrolera eta dagokion legearaudia betearaztera bideratu behar direla uste dugu, familian, eskolan, administrazioan eta
gizartean esku hartuz.
Azkenik, genero ikuspuntuari garrantzi berezia eman nahi diogu. Alde batetik, arestian
aipatutako gai guztiei eragiten dielako eta beraz, zeharkako ildo bat izan behar delako eta,
bestetik, Hernaniko errealitateari buruz egin dugun azterketa honetan, badirelako aipagarriak
diren faktore asko generoari lotutakoak.
Haur, nerabe eta gazteei zuzenduta garatzen diren programa, ekintza eta esku hartze ezberdin
guztiek genero-ikuspegiarekin burutu behar dira, eta horretarako ez da nahikoa datuak sexuaren
arabera desberdintzea; harago joan behar da eta sexuaren arabera bildutako datu eta informazio
horri, programak diseinatzeko orduan benetako genero-ikuspegia barneratzen duen
planteamendua erantsi behar zaio, helburuetatik hasita azken ebaluaziora arte.
Esku artean daukagun azterketa honetako emaitza kuantitatiboetan ikusi daitekeenez,
aztertutako faktore askotan generoaren araberako ezberdintasunak aurki ditzakegu. Hauetako
batzuk labur-labur aipatzearren:




drogen kontsumoan, orokorrean mutilek legez kanpoko droga gehiago kontsumitzen
dituzte, kopuru handiagoan eta maizago neskek baino, baina alkoholaren kasuan
adibidez, emaitzak nahiko parekatuak dira eta batzuetan neskek mutilen baino altuago
ematen dute adin tarte batzuetan;
orokorrean adin berdineko neska eta mutilen artean, mutilak beranduago heltzen dira
gauez etxera neskak baino;
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neskak mutilak baino gutxiago animatzen dira aisialdiko ekintza egituratuak bakarka
egiten;
sare sozialen kasuan, neskek gehiago erabiltzen dituzte tresna hauek eta ondorioz,
arrisku handiago izan dezakete zentzuz eta modu egokian erabiltzen ez badituzte; aldiz,
mutilek neskek baino askoz gehiago erabiltzen dituzte bideojokoak;
apustuen mundua guztiz maskulinizatuta dagoela dirudi;
parekoen arteko harremanetan, neskek portaera oldarkor gutxiago dituzten arren, eraso
gehiago jasaten dituzte.

Ondorio hauek, gainera, azterketa kualitatiboan ere baieztatzen ziren, partaideen ustez
orokorrean arrisku portaera gehiago aurki baitaitezke mutilen artean eta batez ere, 14 edo 15
urtetik gora.
Ezberdintasun hauek guztiak kontuan eduki behar dira eta esku hartzeetan ikuspegi edo
tratamendu egokia eman behar zaizkie, hauek benetan eraginkorrak izate aldera.
Bestalde, eta mutilen eta nesken artean genero-rol eta estereotipoak direla eta ematen diren
ohitura edo portaera ezberdinez gain, emaitza kuantitatiboetan baita, baina batez ere, azterketa
kualitatiboaren emaitzetan agertzen zen moduan, badaude genero-indarkeriarekin zuzenean
lotu daitezkeen jarrerak eta arrisku faktoreak.
Mutilek beraien portaera dela eta pairatzen dute arriskua eta neskek, ordea, batez ere
mutilengandik jasotzen dute arrisku hori. Hernanin ez ezik, gizartean orokortuta dagoen
errealitatea da hori.
Hernanin, jai giroan eta bereziki “txotx” garaian, neskek arrisku eta segurtasun-ez handiagoa bizi
dute. Arrazoi honengatik, esku hartzeko orduan joera nagusia izaten da “biktimak” izan
daitezkeenekin esku hartzea, hots, neska eta emakumeekin, baina eztabaida-taldeetako
partaide askok azpimarratzen zuten moduan, eraginkortasunaren mesedetan, “erasotzaileak”
izan daitezkeenekin esku hartu beharko litzateke.
Beraz, generoari dagokionez, badago zeregina zentzu bitan:
1. Modu transbertsalean, haur, nerabe eta gazteei zuzendutako edozein ekintza, zerbitzu,
programa edo esku hartzetan eta denetan, benetako genero-ikuspegia kontuan izatea;
2. Genero-indarkeria ekiditeko behar diren baliabideak jarri eta neurriak hartzea, esku
hartze goiztiarrak ere kontuan izanda, hau da, prebentzio neurri bezala, bai neskekin eta
bai mutilekin txikitatik egiten diren esku hartzeak kontuan izanda.
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