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Gazteria

Eusko Jaurlaritzaren gazte politika desberdinen barruan, oso lotura estuak ikus 
daitezke Osasun Planarekin eta Osasun Sailaren jarduera-ildoekin. 

IV. Gazte Planaren erredakzioaren esparruan, Euskadiko gazteen egoeraren inguruko 
azterketa egin zen 2017. urtearen hasieran. Dokumentu hori, “Euskadiko gazteen 
egoeraren diagnostikoa 2017”, eguneratu egin da 2019an, eta osasunaren esparruan, 
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azterketetatik eratorritako adierazleak eta 
Osasun Saileko hainbat zuzendaritzak egindako inkestetatik ateratakoak bildu dira.

Jasotako informazio horren artean, Gazte Planaren helburuak, osasunaren 
ingurukoak, ezartzeko baliatu diren eta horien bilakaeraren jarraipena egiteko 
Behatokiak eguneratuta dituen hainbat emaitza azpimarratu ditugu.

Gazte gehienek euren osasuna ona dela uste dute gaur egun, nahiz eta bost 
gaztetik batek osasun arazo kronikoak eta hamarretik batek antsietatea 
edota depresioa eduki.

15-29 urteko gazteen %2,4k bakarrik uste dute euren osasuna eskasa, txarra 
edo oso txarra dela. Nahiz eta osasun txarra duten sentsazioa adierazten duten 
emakume gazteen ehunekoa gizonezkoena baino handiagoa izan, oso txikiak dira 
ehuneko horiek, alegia, ez dira sexuaren araberako desberdintasuna esanguratsua 
izateko bestekoak.

Adinak gora egin ahala, handitu egiten da euren osasuna ez dela ona dioten gazteen 
ehunekoa; hala, %1,2tik %3,9ra pasatzen da ehunekoa, 15-19 eta 25-29 urtekoen 
edin-taldeetan, hurrenez hurren. 

Adierazle horren bilakaera positiboa izan da; 2002ko %5,8tik Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailaren Euskal Herriko 2018ko Osasun Inkestako %2,4ra pasatu da.

Euren osasuna eskasa, txarra edo oso txarra dela uste duten Euskadiko gazteen 
ehunekoa Europako batezbestekoa baino txikiagoa da (%9,0 2017an EB28n, 16-29 
urteko pertsonen artean).
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15-29 urteko gazteen %18,3k osasun arazo kroniko, jarraitu, luze edo nahiko 
maitasunarekin errepikatzen den (asma, diabetesa…) bat dute, baina osasun 
egoeraren adierazle horrek bilakaera positiboa izan du 2002tik 2018ra, %22,9tik 
%18,3ra pasatu baita. 

Emakumeen ehunekoak gizonezkoenak baino handiagoak dira berriz ere (%16,1 
gizon gazteetan eta %20,7 emakume gazteetan) osasun txarrarekin erlazionatutako 
alderdiei dagokienez.

Osasun arazo kronikoek ere gorantz egiten dute adinarekin, pixkanaka; hala, 15-19 
urtekoen artean %15,1 izatetik, %17,1era pasatzen dira 20-24 urtekoen artean, eta 
%22,2ra, berriz, 25-29 urtekoen artean.

Euskadiko gazteen %8,3k antsietate edo depresio sintomak izan dituzte kontsulta 
egin aurreko lau asteetan, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Inkestaren arabera. 
Emakume gazteen artean, %11,4koa portzentajea; gizon gazteen artean, aldiz, 
txikiagoa da antsietate edo depresio sintomen ehunekoa (%5,1).

2018an erregistratutako balioa serieko baxuena da. Baliorik altuena 2013koa izan 
zen; orduan, Euskadiko gazteen %13,7k adi erazi zuten inkestaren aurreko hilabetean 
antsietate edo depresio arazoak eduki izana.

Hamar gaztetik zortzik baino gehiagok egiten dute ariketa fisiko osasungarria.

15-29 urteko gazteen %86,3k adierazi dute kontsulta aurreko astean ariketa fisiko 
osasungarria moderazioz edo gogor egin izana. Gazteen arteko ariketa fisikoak 
-kirola egitea baino modu zabalagoan ulertuta- gora egin du pixkanaka 2007tik 
(%67,6) 2013ra (%75,3), eta 2018an %86,3ra igo da.

Ariketa fisiko osasungarria egiten duten gizon gazteen ehunekoa emakumeena 
baino zertxobait handiagoa da, eta ariketa fisikoa pixka bat zabalduagoa dago 25-29 
urtekoen artean.

Obesitate tasak behera egin du 2013tik 2018ra.

15-29 urteko gazteen %4,2 obesoak dira; hau da, euren gorputz-masaren indizea 
30etik gorakoa da. Emakumezko zein gizonezko gazte obesoen ehunekoa %3,4 
zen 2002an, %4,2 2007an, %5,4 2013an, eta %4,2ra jaitsi da berriz ere 2018an. 
Nolanahi ere, gazte obesoen ehunekoa Euskadiko biztanleria orokorreko obesoen 
batezbestekoa baino txikiagoa da (%12,5). 

Klase baxuko edo ertain-baxuko gazteek klase altukoek edo ertain-altukoek baino 
obesitate zifra handiagoak dituzte (%4,6 eta %3,8, hurrenez hurren). Klase soziala 
sexua edo adina baino obesitate-determinatzaile handiagoa da.
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Bost gaztetik batek alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan edan du inkesta 
aurreko hilabetean.

2017an (Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren EAEko Adikzioei buruzko inkesten 
inguruko azken txostena) 15-29 urtekoen %20,3k alkohol gehiegi edo modu 
arriskutsuan edan zuten inkesta aurreko hilabetean. Horrek esan nahi du hilabete 
horretako egunen batean (lanegunean edo asteburuan) 65 gramo alkohol besteko 
alkohol kantitatea edan zutela (alegia, zortzi kaña baino gehiago, adibidez). 

2017an alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan edan izana adierazi zuten gizonezko 
gazteen zifra (%25,3) alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan edan izana adierazi 
zuten emakumezko gazteena baino askoz ere handiagoa zen (%15,3).

Gehiegizko kontsumo hori edo kontsumo arriskutsu hori jaisten joan da pixkanaka 
2004tik, eta 2017an lortu zuen ordura arte erregistratutako baliorik txikiena. 

Tabako kontsumoak behera egin du eta biztanleria orokorraren 
batezbestekoaren azpitik jarraitzen du.

15-29 urteko bost gaztetik bat ia ohiko erretzailea da (%18,5); mutilak neskak baino 
pixka bat gehiago (%18,9 eta %18,2, hurrenez hurren).

2006tik 2017ra 20 puntu baino gehiago egin du behera ohiko tabako erretzaileak 
diren gazteen ehunekoak. Ehuneko hori %40,4tik (2006) %18,5era (2017) jaitsi da.

2012 arte, ohiko erretzaileen ehunekoa handiagoa zen gazteen artean 15-74 urteko 
biztanleria orokorraren batezbestekoa baino. 2012an, biztanleria orokorreko ohiko 
erretzaileen ehunekoa (%25,7) gazteen artekoa (%23,5) baino handiagoa izaten 
hasi zen lehen aldiz, eta joera hori mantendu da 2017an (gazteen %18,5 eta 15-74 
urtekoen %22,1).

2017an, 16,9 zen tabakoaren kontsumoan hasteko adina, batez beste.

Haxixaren ohiko kontsumoak ere nabarmen egin du behera, eta balioak 
egonkor mantendu dira 2012-2017 artean.

2017. urtean, 15-29 urteko Euskadiko gazteen %4,2k aitortu zuten inkesta egin 
aurreko hilabetean haxixa egunero edo ia egunero (astean lau egunetan edo 
gehiagotan) kontsumitu izana. Alkoholarekin edo tabakoarekin gertatzen den 
bezala, haxixaren kontsumoa hedatuago dago gizon gazteen artean (%7,3) 
emakume gazteen artean (%1,0) baino.

Haxixaren kontsumoa hedatuago dago gazteen artean Euskadiko biztanleria 
orokorraren artean baino. Nolanahi ere, kontsumoak nabarmen egin du behera, 
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eta 2017. urtean haxixa astean 4 egunetan edo gehiagotan erretzen zutela aitortzen 
zutenak 2008an aitortu zutenak baino askoz ere gutxiago ziren, urte horretan (2008) 
markatu baitzen haxixaren ohiko kontsumoaren ehunekorik handiena (%11,0). 
Haxixa kontsumitzen hasteko batezbesteko adina gutxi aldatu da azken urteetan, 
eta 2017an 2012ko balioan mantendu da, 18,6 urtetan.

15-29 urteko gazteen %3,7k jokabide arriskutsua dute jokoari dagokionez.

2017an, 15-29 urteko gazteen %3,7k gehiegi edo modu arriskutsuan jokatzen/
apustu egiten dute. Ehuneko horrek gora egin du 2012tik, orduan %2,1ekoa baitzen 
ehuneko hori.

Substantzia eta jokabide arriskutsu guztiekin gertatzen den bezala, gizonezkoen 
ehunekoa emakumezkoenak baino handiagoa da (%6,5 eta %0,8, hurrenez hurren). 
Izan ere, 2012tik 2017era igoerarik izan bada, gizonezkoen ehunekoak egin du gora 
(%3,5etik %6,5era); gehiegi edo modu arriskutsuan apustu egiten duten emakumeen 
ehunekoa, berriz, hondar-ehunekoa da, bai 2012an, bai eta 2017an ere.

15-29 urteko gazteen %12,2k arriskuzko sexu harremanen bat izan dute azken 
urtean.

2016an, 15-29 urteko nesken %10,8k aitortu zuten nahi gabe haurdun geratzeko 
edo sexu transmisioko gaixotasunen bat izateko arriskuzko sexu harremanen bat 
izan zutela aurreko urtean. Adin horretako mutilen kasuan, ehunekoa pixka bat 
handiagoa da, %13,7koa, alegia. 

Datu horien bilakaerari erreparatuta, ikusten dugu kontsulta aurreko urtean 
arriskuzko sexu harremanen bat izan duten pertsonen ehunekoak %18,4tik (2012) 
%12,2ra (2016) jaitsi dela. Jaitsiera hori antzekoa izan da emakumezko zein gizonezko 
gazteen artean. 

GIBagatiko infekzio berrien tasa azken urteetako baliorik baxuenean dago 15-
29 urteko pertsonen artean (1,0 10.000 biztanleko).

2016an, 27 kasukoa izan zen GIBagatiko infekzio berrien kopurua 15-29 urteko 
pertsonen artean; urte horretako infekzio berrien %17,1 esan nahi du horrek. 

GIBagatiko infekzio berrien tasa kalkulatzen badugu, 10.000 biztanleko 1,0koa dela 
ikusiko dugu. 2006tik, 1etik gorakoa da adierazle hori 10.000 biztanleko.

GIBagatiko infekzio berrien tasa handiagoa da gizon gazteen artean (1,5 10.000 
biztanleko) emakume gazteen artean baino (0,4 10.000 biztanleko). Tasa horrek gora 
egiten du adinarekin: 0,3 da 10.000 biztanleko 15-19 urtekoen artean; 0,8 10.000 
biztanleko 20-24 urtekoen artean, eta 1,6 10.000 biztanleko 25-29 urtekoen artean.
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2016an, aurreko urteetan bezala, GIBagatiko infekzio berrien bolumena handiagoa 
da 30 urtetik beherako gazteen artean biztanleria orokorraren artean baino (0,7 
10.000 biztanleko), baina adierazi behar da infekzio berrien kopururik handiena 30 
eta 39 urteren artean ikusten dela; izan ere, GIBaren batez besteko detekzio adina 
38 urtekoa da.

Nerabeen arteko haurdunaldien tasa egonkor mantendu da.

Nerabeen arteko haurdunaldi-tasa (urtebeteko jaiotza-kopurua gehi 15-17 urteko 
nesken arteko haurdunaldiaren borondatezko eteteen kopurua adin talde horretako 
1000 emakumeko gisa neurtuta) 6,7koa zen 1000 emakumeko 2016an. Tasa horrek 
ere behera egin du 2012. urtearen aldean, orduan 9,7koa baitzen tasa. 

Nerabeen arteko haurdunaldi-tasa askoz ere handiagoa da 2016an atzerriko 
nazionalitatea duten nesken artean (32,6 1000 emakumeko) nazionalitate espainiarra 
dutenen artean baino (4,8 1000 emakumeko).

Azken hamarkadan nabarmen egin dute behera zirkulazio istripuen ondoriozko 
heriotzek.

2016an, Euskadiko gazteen arteko heriotza-tasa (edozein dela kausa) 24koa da 15-
29 urteko 100.000 gazteko.

Zirkulazio istripuen ondoriozko heriotza-tasa 3,2koa da 2016an 15-29 urteko 100.000 
gazteko. Hamar urtean, tasa horrek nabarmen egin du behera; 2003an 17,9koa zen, 
eta 2016an, berriz, 3,2koa. Jaitsiera hori orokorra izan da, eta Euskadiko biztanleria 
orokorraren artean ere ikus daiteke (2016an, gazteen arteko tasaren oso antzekoa 
da, 3,4koa 100.000 biztanleko). 

Suizidioaren edo nork bere buruari kalteak eragin izanaren ondoriozko heriotza-
tasa zirkulazio istripuen ondoriozko heriotza-tasa baino handiagoa da: 2016an, tasa 
hori 4,2koa zen Euskadin 15-29 urteko 100.000 pertsonako. Suizidioaren ondoriozko 
heriotza-tasa txikiagoa da gazteen artean Euskadiko biztanleria orokorraren artean 
baino (7,7 100.000 biztanleko). 

Bi kasu horietan, tasak handiagoak dira gizonezko gazteen artean emakumezko 
gazteen artean baino: 2016an, zirkulazio istripuen ondoriozko heriotza-tasak 4,8 eta 
1,4koak izan ziren 100.000 biztanleko gizonezko gazteen eta emakumezko gazteen 
artean, hurrenez hurren. 

Gazteen osasunaren inguruko diagnostikoaren ondoren, ardatz espezifiko bat ezarri 
da IV. Gazte Planean, Euskadiko gazteen osasuna hobetzeko. “Ongizatea eta 
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bizimodu osasungarria” deitu zaio ardatz horri, eta 4 HELBURU ESTRATEGIKO 
eta hainbat jarduera-ildo ditu.

Bizitzako lehen etapetako osasunak lotura estua du helduaroko osasunarekin. 
Euskadiko gazteen osasun egoeraren azterketak hainbat seinale kezkagarri 
erakusten ditu (obesitatearen murrizte eza, buruk gaixotasunen kopuruaren igoera, 
sexu-transmisioko infekzio kopuru nahiko handia edo substantzien kontsumo-joera 
berrien inplikazioak, besteak beste). Osasun egoera egokia izan ezean, bizitza eta 
lan proiektuak bete-betean garatzea ezinezkoa dela sinetsita, Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailak bultzatutako estrategia orokorrarekin egiten du bat ardatz horrek, 
ondorengo irizpide hauek aintzat hartuta:

• Hainbat kausak eragina dute pertsonen ongizatean, oro har, eta gazteen 
artean bereziki, eta neurri handi batean zehazten eta baldintzatzen dute hori. 
Autonomia pertsonalerako eta eguneroko beste jarduera batzuetarako oreka 
(buruko osasuna) emango duten enplegagarritasun-baldintzak, ingurumen 
baldintzak (OMEaren arabera, heriotzen %23 ingurumenarekin lotuta daude), 
edo bizileku ditugun lekuen lurralde-plangintzak eragina dute biztanleen 
osasunean, batez ere euren elikaduran, jarduera fisikoan, etxebizitzan, 
garraioan eta hiri konexioetan edo gizarte kohesioan eta konektibitatean. 
Horietako batzuk plan honetako beste ardatz batzuetan jorratuko dira, eta 
beste plan honetatik batzuk harago joango dira; nolanahi ere, beharrezkoa 
jo da gogoeta hori egitea, gazteen osasunaren baldintzatzaileen irudi osoa 
ematen baitu. 

• Bestalde, gazteen jokabideek eragin garbia dute euren ongizatean eta 
osasun egoeran. Horregatik, aintzat hartu dira gazteei informazioa zein 
prestakuntza emateko, eta gazteak jokabide osasungarriagoetara 
bideratzeko ekimenak, eta horien ingurukoak izango dira IV. Gazte Planaren 
2. ardatzeko ekimenak. Gaztaroa eta nerabezaroa etapa funtsezkoak dira 
bizitzan jarrera eta jokabide osasungarriak edukitzeko, eta berdin, familiaren, 
eskolaren, hezkuntza aukeren, sare sozialen eta harremanen bidez eragin 
daiteke horietan. 

• Jasotako ekimenen xedea da, halaber, “estimu parekotasuna”ri buruzko 
diskurtsoari erantzutea. Buruko osasunari osasun fisikoari besteko 
lehentasuna ematean datza printzipio hori.

LEHENENGO helburu estrategikoa da gazteen buruko osasuna eta osasun 
emozionala hobetzea. Haurren eta gazteen osasun emozionala sustatzeak 
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etorkizunean osasun eta gizarte arazoak saihets ditzakeela jakinda, helburu 
horrekin garatu beharreko ekimenak biltzen dituzten hiru ildo estrategiko 
planteatu, eta IV. Gazte Planean jaso dira:

1. Buruko ongizate eta osasunerako hezkuntza: Ildo estrategiko gisa, gazteen 
artean buruko ongizate osasungarria sustatzeko ekimenak garatzea du xede, 
osasunerako hezkuntzaren esparruan ekimenak garatuta. Beraz, “alfabetatze 
sanitarioa” hobetzeko ikas-aukerak garatzea bilatzen du, gazteen ezagutza 
hobea eta horien osasuna hobetzera eramango duten trebetasun pertsonalen 
garapena hartzen ditu barnean.

Horregatik, bi arloren inguruan garatu behar dira ildo honetako lehentasunezko 
ekimenak: 

a. Prestatzaileekin (gurasoak, irakasleak) garatu beharreko ekimenak, 
prestakuntza ikastaroen eta jokabide arriskutsuen prebentzioarekin zein 
buruko osasunaren sustapenarekin (emozioen kudeaketa, autoestimua 
eta abar) lotutako giden bitartez gauzatu daitekeenak, besteak beste.

b. Gazteekin landu beharreko ekimenak, euren gaitasun sozio-emozionalak 
hezkuntza arloan lantzeko (hezkuntza sozio-emozionala).

2. Aisia-jarduera osasungarrien sustapena: aisia prebentziorako eta, hortaz, 
buruko osasun ona mantentzeko eta aisia ikuspegi osasungarri batetik 
(eskola orduetatik kanpo) gozatzeko baliabideak eta pautak eskaintzeko 
espazio gisa hartuta. Ekintza komunitarioen programen garapena, besteak 
beste, aisia aukerak eskainiko dituzten programak garatzen lagunduta, 
adibidez. Ekimen horiek beste herri administrazio batzuekin koordinatua 
gara daitezke, eta elkarteak inplikatzera eta parte hartzera bultzatuta, 
gazteak protagonista direla. 

3. Antsietate eta depresio egoeren arreta eta prebentzioa: Ildo honek 
gazteen artean egoera arriskutsuak antzemateko eta, hala badagokio, kasu 
arriskutsuak bideratzeko arreta zerbitzu bat ezartzeko ekimenak biltzen ditu. 
Ondorengo ekimen hauek identifikatu dira, zehazki:

a. Elikadura-portaeraren nahasmenduei tratamendu espezifikoa emateko 
programa.

b. Oro har, haurtzaroko eta nerabezaroko buruko gaixotasunetan koordinazio 
soziosanitarioa eta familien laguntza koordinatzera bideratutako ekimenak, 
hezkuntza esparruarekiko koordinazioa ahaztu gabe.
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BIGARREN helburu estrategikoa da haurren gainpisua eta obesitatea txikitzea. 

Obesitatea da elikadura okerraren eta jarduera fisiko ezaren ondorio ikusgarriena. 
Euskadiko gazteen arteko diagnostikoaren atalean aztertu bezala obesitate 
tasa baxua bada ere, egia da, halaber, gorazko joera erakusten duela, azken 
hamarkadan; beraz, IV. Gazte Planean ez ezik Eusko Jaurlaritzaren beste hainbat 
tresna estrategikotan ere jaso da helburu hori. 

Hala, jarraian jasotako lehentasunezko ildoek eta ekimenek Euskadiko elikadura 
osasungarrirako estrategia gidatzen ari diren orientazioak dituzte oinarri, dagokien 
heinean; horixe izango da, hain zuzen, ondoren Haurren artean Obesitatea 
Prebenitzeko Plan Espezifikoa garatzeko esparru orokorra. 

1. Elikadura osasungarriaren sustapena: hiru arlotara begirako ekimenak 
biltzen ditu: 

a. Elikadura osasungarrirako ohiturak sortu eta sustatu. Gazteentzako 
“Elikadura Osasungarriaren Liga” aplikazioaren garapena gamifikazioaren 
bitartez gai jakin batzuetan pedagogia lana egiteko komunikazio-kanal bat 
da, estrategia baliotsu bat, gazteak bizi-ohitura osasungarriak edukitzera 
motibatu eta horiengan eragiteko orduan. 

b. Ikastetxeetako jangeletan esku-hartzeak egin. Eusko Jaurlaritzaren Elikadura 
Osasungarrirako Planean biltzen den bezala, “Hezkuntza Ekosistema 
Osasungarria”k haurren-gazteen artean eragin positiboko ekosistema 
koherente bat sortzea bilatzen du, elikadura ohitura osasungarriagoen 
aldeko neurriak garatuta (faktore baldintzatzaile nagusiak identifikatu, 
aldaketarako motor izan eta eraldaketarako ideiak sortu). 

c. Elikadura eta ostalaritza industriarekin lankidetza-akordioak sinatu, 
prestatutako janarietan gatza, gantz aseak eta gatza gutxitzeko. Eusko 
Jaurlaritzaren Elikadura Osasungarrirako Planaren barruan, sukalde 
zentralen kontratazio orrien eguneratzea eta jarraipen programak 
azpimarratu behar dira, horrela ingurune horietako kontsumoan 
eragiteko eta Euskadiko elikadura ohiturak hobetzen laguntzeko.

2. Jarduera fisikoaren eta ariketaren sustapena gazteen artean: fisikoki 
aktibo diren gazteen kopurua handitzeko, eta jarduera fisikoaren mailak 
handitzeak bizi-kalitatean eta baldintzetan onurak dituela ulertuta, ildo honek 
lehentasunezko hainbat ekimen aurreikusten eta biltzen ditu; horietako 
gehienak Mugiment 2020 estrategiaren barruan metatuta daude: 
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 a. Mugikasiren xedea da hezkuntza fisikoko eskola-orduen kopurua handitzea 
hezkuntza maila guztietan, bai eta ikasleen artean sedentarismoa 
saihestea ere. 

b. Mugibilik herritarren artean oinez ibiltzea sustatzeko ekimenak biltzen ditu. 

c. Laguntza ekonomikoak Ikasleen Guraso Elkarteei (IGE) eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko hezkuntza ez unibertsitarioko ikastetxeetako 
hezkuntza kooperatibei ikasleen artean mugikortasun aktiboa sustatzeko 
ekintzak garatzeko. 

d. Laguntza ekonomikoak tokiko erakundeei eta hezkuntza ikastetxeei 
jarduera fisikoa sustatzeko.

HIRUGARREN helburu estrategikoa da gazteen arten bizitza sexual osasungarria 
bultzatzea. 

Euskadiko gazteen diagnostikoan aztertutako datuen arabera, 17 urtetik aurrera 
gazte gehienek eduki dituzte sexu-harremanak, eta esperientzia sexuala duten 
gazteen %12,2k aitortu dute azken urtean sexu-harreman arriskutsuren bat eduki 
izana. Horregatik, bereziki beharrezkoa da gazteen artean sexualitate arduratsua 
sustatzeko neurriak zabaltzea, hau da, pertsona arduratsu izatera eraman dituen 
autonomia pertsonala garatu duten gazteena, euren ohituren inguruan gogoeta 
egitera eta dagozkion segurtasun neurriak hartu ezean ohitura horiek arriskutsuak 
izan daitezkeela pentsatzera eraman dituena, bai eta arrisku horiek hirugarrenei 
eragin diezaieketela ere. Hala, bi ildo zehatzetan landuko da helburu hau:

1. Heziketa afektibo-sexuala: gazteei begirakoa, euren sexualitatea modu 
osasungarrian bizitzen ikas dezaten. Euren buruak ezagutzen, onartzen eta 
gainerakoak errespetatuz gozatzen ikastea. Zirkunstantzia horietan, bereziki 
garrantzitsua da adingabeen egoeraz arduratzea, ikasten ari baitira eta eurek 
eraikiko baitute etorkizuna. Hala, hauek dira ildo horretan garatu beharreko 
ekimen nagusiak: 

a. Osasun sexualerako informazio eta heziketa programak diseinatzea, 
genero berdintasunean eta sexu dibertsitatearekiko errespetuan 
oinarrituta, eskola esparruan arreta berezia jarrita. 

b. Nerabeen eta gazteen artean heziketa afektibo-sexuala sustatzea, osasun, 
hezkuntza eta gazteria sektoreek bat eginda eta ikuspegi komunitariotik 
parte hartuta.
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2. Sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitu: sexu segururako heziketaren 
aldeko ahaleginak egitera bideratuta espezifikoki, sexu-transmisioko 
gaixotasunak saihesteko eta gazte zein nerabeen artean nahi gabeko 
haurdunaldiak gutxitzeko. Hala, hauek dira identifikatutako lehentasunezko 
ekimenak: 

a. Biztanleen artean prebentzio programak garatzea, batez ere gazteen 
artean, oro har, eta gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonen artean, 
eta emakumeen ahalduntzea sustatzea euren autonomian, euren 
sexualitateari buruzko erabakietan, nork bere burua zaintzeko ohituretan 
eta praktika arriskutsuak gutxitzekoetan. 

b. Espezifikoki, nerabeekiko esku-hartze komunitarioko programak eta 
GIBa/HIESa, sexu-transmisioko infekzioak eta nahi gabeko haurdunaldiak 
prebenitzeko programak, eskolatutako nerabeentzat, ikasgelako esku-
hartzearen bitartez. 

c. Profesionalen prestakuntza: osasun arloko profesionalentzat nerabeen 
STIen eta nahi gabeko haurdunaldien prebentzioaren inguruko programak 
garatuta. 

d. Oro har, antisorgailuak eskuratzeko aukera hobetuko duten ekimenak.

Ardatz honen LAUGARREN eta azken helburua da gazteen artean jokabide 
arriskutsuak edota adikzioak (substantziekin edo substantziarik gabe) 
prebenitzea. 

Helburu horrek jokabide adiktiboak (alkohola, tabakoa, bestelako substantziak, 
substantziarik gabeko adikzioak) prebenitzea, tabakoaren, alkoholaren eta 
bestelako substantzien kontsumoaren hasiera atzeratzea eta adikzioen edota 
jokabide arriskutsuen ondoriozko kalteak gutxitzea bilatzen du. Substantziarik 
gabeko adikzioen prebentzioa ere aurreikusten du: jokoa, apustuak eta abar. 
Eusko Jaurlaritzaren Adikzioen VII. Planaren printzipioek dioten bezala, adikzioen 
(alkohola, tabakoa) fenomenoa diziplina anitzeko ikuspegi integral batetik landu 
behar da, babes-faktoreak sustatzeko eta arrisku-faktoreak gutxitzeko. Hala, hiru 
ildo estrategiko identifikatu dira gazteek arlo horretan dituzten erronkei erantzuteko: 

1. Tabako eta alkohol kontsumoa gutxitu: Ildo honen xedea da biztanleen 
artean, oro har, eta gazteen artean, bereziki, ohikoak diren substantzien 
kontsumoak jorratzea, ondorengo lehentasunezko ekimen hauen inguruan 
lan eginda: 
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a. Gizartean onespen handiena duten ohiko substantzien kontsumoa 
desnormalizatzeko ekimenak: adibidez, “Kerik gabeko ikasgelak” programa, 
DBHko ikasleen artean tabakismoaren prebentzioa estimulatzeko, 
adingabeek tabakoarekin duten kontaktu-adina atzeratzeko, edo 18 urtetik 
beherakoen artean alkohol kontsumoa txikitzeko, gazteen osasunaren 
aldeko esku-hartzeak koordinatzeko eta alkohola kontsumitzen hasteko 
adina atzeratzeko “Adingabeak eta Alkohola” programa.

b. Adikzioek osasunean eta bizi-kalitatean duten inpaktua jakinarazteko 
eta horren inguruan sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko ekimenak, 
gizartean onespen handia duten eta gazteei eragiten dieten alkohola 
bezalako substantzien kalteetan arreta berezia jarrita. Ekimen horiekin 
batera komunikazio-estrategiak garatu daitezke sare sozialetan, 
komunikazio-kanal horiek oso hedatuta baitaude gazteen artean. 

c. Beste substantzien kontsumoarekin lotutako arriskuak arintzeko 
ekimenak, kontsumo arriskutsuak eta gazteen artean drogak 
olgetarako kontsumitzearekin lotutako arriskuak gutxitzeko programak 
zein sentsibilizazio programak zehaztuta, substantzia adiktiboen 
kontsumoaren arriskuaren pertzepzioa areagotzeko, haxixaren kasuan 
bereziki.

2. Jokoarekin/sozialekin lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa 
eta prebentzioa: Azken teknologiek, oro har, sareak eta bereziki sare 
sozialek batez ere gazteen artean dituzten arriskuen inguruko prebentzioan 
sakontzeko neurriak zabaltzeko da ildo hau. Ludopatiak, sareko jokoak edo 
apustuak ere hartzen ditu aintzat, azken teknologiak direla-eta gazteak askoz 
gehiago hurbildu baitira horietara. Prebentzio honek eutsi eta minimizatu egin 
behar ditu euren ardurak (ikasketak, lana) eta gizarte harremanak arriskuan 
jartzeraino mendeko bihurtzen ari diren gazteen kasuak. Hala, hauek dira 
identifikatutako lehentasunezko ekimenak: 

a. Hezkuntza curriculumetik faktore osasungarriak eta adikzioen kontrakoak 
sustatzea, azken teknologietan arreta berezia jarrita. 

b. Prebentzio programak eta jarduerak diseinatzea, jokoaren, azken 
teknologien eta horien aplikazio berrien erabilera okerrarekin lotutako 
arriskuak gutxitzeko. 

c. Informazioa emateko eta zabaltzeko ekimenak eta baliabide dokumentalak, 
sare sozialetan bertan zabal daitezkeenak, desegokiak diren edukietarako 
sarbideen, jazarpenaren eta intimitatearen galeraren inguruan hezteko. 
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3. Zirkulazio istripuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa, prebentzio 
ekimenei eusteko, bide-istripuak eta gazteen artean zirkulazio istripuen 
ondoriozko heriotzak gutxitzeko. Hala, zirkulazioko jokabide arriskutsuei eta 
horien ondorioei buruzko kanpainak dira arlo honetako ekimen nagusiak, 
hainbat kolektibo zirkulazioko jokabide arriskutsuen gainean kontzientziatzeko 
eta orientatzeko, baina arreta gidatzen hastekoak diren pertsonetan jarrita 
(“Zuri gerta dakizuke” eta “Road show” ekintzen eta “Norabide guztiak” antzerki 
forumaren bidez, adibidez).

Horiek dira Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planaren helburuak, osasunari 
dagokionez. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Gazteria 
Zuzendaritzak zuzentzen dituen jardueren programen oinarrietan mantendu nahi 
dira helburu horiek. 

Horren adibide izan daitezke Auzolandegi programako jarduera ludikoak. 
Programako jarduerak amaitu ondoren, hainbat jarduera ludiko antolatzen dira 
bizimodu osasungarria eta jarduera fisiko osasungarria sustatzeko. 

2018AN EGINDAKO EKINTZAK

2018an, 9 prestakuntza ikastaro egin zituen Gazteen Euskal Behatokiak, gazteen 
arloan lan egiten duten langileei (gazte informazioa, udalak, foru aldundiak, gazte 
eta aisialdi elkarteak eta bestelako erakundeak), gizarte hezitzaileei eta senideei zein 
bigarren hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileei osasuna sustatzeko baliabideak 
eskaintzeko, eta 193 lagunek hartu zuten parte. Ondorengo ikastaro hauek antolatu 
zituen, zehazki: 

• Drogei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara? Gazteekin erabilgarriak 
izan daitezkeen lan tresnak. 

• Erotika 2.0: zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea 
nerabezaroan.

• Indarkeria matxistaren inguruko begirada zabaldu. Gazteekin prebenitzeko 
estrategiak identifikatu.

• Nerabeen eta gazteen adimen emozionala: gogoetarako eta ekintzarako 
proposamen berriak.

• Sare sozialak eta gazteak: ekosistema digitalean partekatuz eta elkarbiziz.
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Drogei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara? Gazteekin erabilgarriak izan 
daitezkeen lan tresnak.

Gizarte eragileek alkoholaren eta bestelako substantzien kontsumoarekin lotutako 
arrisku espezifikoei buruzko informazioa eta prestakuntza emateko, 15 orduko 2 
ikastaro egin ziren, eta 37 lagunek hartu zuten parte.

Erotika 2.0: zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan.

Internetek eta harremanak izateko eta komunikatzeko zenbait baliabide digitalek 
zer nolako eragina duten nerabeek adierazteko, komunikatzeko eta harremanak 
izateko eran, sexuaren eta erotismoaren arloan batez ere; arriskuak minimizatzeko, 
15 orduko ikastaro bat egin zen, eta 19 lagunek hartu zuten parte. 

Ongizate emozionalarekin zentzu zabalean erlazionatuta, ondorengo prestakuntza 
ikastaroak egin dira:

Indarkeria matxistaren inguruko begirada zabaldu. Gazteekin prebenitzeko 
estrategiak identifikatu prestakuntza tailerraren hiru edizio, indarkeria matxista 
kontestualizatzeko, gazteen egunerokoan indarkeria matxistaren adierazpenak 
identifikatzeko eta gazteekin lan-estrategia prebentiboak identifikatzeko, banakako 
ahalduntze prozesuak zein ahalduntze prozesu kolektiboak sortzeko, indarkeria 
matxistari aurre egiteko edota hori gainditzeko. Tailerrak 8 ordukoak izan ziren eta 
65 lagunek hartu zuten parte:

Nerabeen eta gazteen adimen emozionala: gogoetarako eta ekintzarako proposamen 
berriak gaiaren inguruko 15 orduko ikastaro bat, adimen emozionalaren oinarrietan 
sakontzeko, erregulazio emozionalean eta emozioen bidezko prozesuak erraztean 
arreta handiagoa jarrita. 21 lagunek parte hartu dute.

Azkenik, Sare sozialak eta gazteak: ekosistema digitalean partekatuz eta elkarbiziz 
ikastaroaren bi edizio egin dira Bilbon eta Donostian, gazteek sare sozialetan 
jarduteko duten modua ezagutzeko eta sare horiek gazteengan duten eraginean 
sakontzeko, erabilera okerrak edo gehiegizko erabilerak ekar ditzakeen balizko 
arriskuak azpimarratuta eta erabilera arduratsuaren aldeko orientazioa eskainita. 
51 lagunek hartu dute parte.
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2019KO EKINTZEN AURREIKUSPENA

• Gazteek osasun arloan duten egoeraren adierazleei eustea, Gazteen Euskal 
behatokiaren aldetik:

1. Osasun txarraren prebalentzia.

2. Osasun arazo kronikoen prebalentzia.

3. Antsietate eta depresio arazoen prebalentzia.

4. Obesitate tasa.

5. Ariketa fisikoa.

6. Tabakoaren ohiko kontsumoa.

7. Alkoholaren gehiegizko kontsumoa.

8. Haxixaren ohiko kontsumoa.

9. Droga-mendekotasunen ondoriozko tratamenduen hasierak.

10. Interneten erabilera problematiko edo arriskutsua.

11. Nerabeen arteko haurdunaldi tasa.

12. Haurdunaldiaren borondatezko eteteak.

13. Sexu-harreman arriskutsuak.

14. GIBagatiko infekzio berriak.

15. Suizidioen ondoriozko heriotza-tasa.

16. Zirkulazio istripuen ondoriozko heriotza-tasa.

• Gazteekin lan egiten duten profesional eta eragileentzako urteko prestakuntza 
planaren barruan, osasun arloarekin erlazionatutako prestakuntza ikastaro 
hauek eskainiko ditu Gazteen Euskal Behatokiak 2019an:

- “Dibertsio sexualen arretan sakontzen: bisibilizazioa eta sustatzea”: 2 
ikastaro.
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-  “Gazteekin indarkeria matxista prebenitzeko estrategiak”: 3 ikastaro.

-  “Indarkeria matxistaren prebentzioa”: 3 ikastaro.

- “Substantziarik gabeko mendekotasunen prebentzioa: On-line jokoak 
eta kirol apustuak”: 2 ikastaro.

- “Gazteak eta teknologia: tsunami digitala surfeatuz”: 2 ikastaro.

- “Erotika 3.0: zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtze 
nerabezaroan”: ikastaro bat.


