Nola europar hiritarrek bizi dira? Ze gauzak, bizitzan guztioi kezkatzen
digutenak, axola dira kaleko europartarrei? Nola banatzen dituzte
europartarrek etxeko lanak etxeetan? Zeintzuk dira europar hiritarrek
dituzten osasun arazo nagusiak? Nola ulertzen dute espainiarrek
Politika beste europar hiritarrekin konparatuz?Nola baloratzen ditugu
gure instituzioak?
Hauek dira “XXI Mendeko europarrak” Inkesta erantzuten zailatzen dituen
galder batzuk. 30 herritan baino gehiago egindako inkesta honen helburua
hiritarrek dituzten gaurko gizarte eta politika buruzko iritzi eta jarrerak
ezagutzea da.
Inkesta honen helburua ikertzea eta Europako biztanleak nola bizi diren
ezagutzea da.
Nork
Nork egiten
egiten du
du “XXI
“XXI Mendeko
Mendeko europarrak”
europarrak” Inkesta?
Inkesta?
Inkesta, hirugarrengo aldiz egingo da Espainian, Pompeu Fabra
unibertsitateko ikertzaile eta irakasle espainiar talde bat kordinatzen du,
Europan dauden hainbat unibetsitateko ikertzaile eta irakasle beste talde
batekin kolaboratuz.
Inkesta Sozial hau burujabea da. Europako mailan Europako Zientziaren
erakuntza eta Europako komisioa finantziatzen dute.
Espainiako
Espainiako gizartearen
gizartearen erretratu
erretratu bat
bat
Zuk 3.000 espainiar 15 urte baino gehiago dituztenetik oharkabean
aukeratutako bat zara, gure herriko gizartearen iritziak, jarrerak eta ohiturak
erretratu robot bat egiteko.
Elkarrizketa izaterakoan, Europan inkestatutako guztioi bezalako galderak
egingo dizute, Europako herritarrekin hainbat gai arruntetan ze antza edo
ezberdintazun ditugu ezagutzeko.
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Hurrengo egunetan Metroskopiako profesionalak zurekin kontaktuan jarriko
dira inkestaren eguna eta ordua finkatzeko. Entrebistatzaile guztiok
akreditatuak egongo dira. Entrebista gutxi gora behera ordu bat iraunduko da.
Zuk
Zuk ordezkaezina
ordezkaezina zara!
zara!
Zure kolaborazioa ikasketa honekin oso garrantsitzua da zen eta zuri ez
badizugu inkesta egiten ezin diogu beste bateri egin.
Ez da axola nola bizi zaren, ze gustuak dauzkazu edo zure iritziak, zure
erantzunak oso baliogarriak dira ikasketa honetarako. Zure kolaborazioarekin
erretratu kolektibo bat egitea eta nola pentsaten dute espainiarrek ezagutzen
laguntzen diguzu.
Parte hartzea boluntarioa da, baina ez baduzu parte hartzen ezin dugu zure
partez beste bateri egin.
Zer
Zer egiten
egiten da
da zuk
zuk emandako
emandako erantzutenekin?
erantzutenekin?
Ikasketako emaitzak Noruegako agiritegi batean gordetzen dira. Erantzunak
anonimo bezala aztertuko dira eta taula eta grafiko bezala argitaratuko dira.
Zure datu pertsonalak isilpean tratatuko dira. Zure izena ezta zure helbidea
ez dira errepikatuko emaitzetan, inori ez identifikatzeko inkesta
bukatzerakoan honelako datuak desagerrarasi egingo dira.
Adibide bezala, erakutsiko dizugu lehen edizioko datuekin egindako
azterketa.

Inkesta 2004ko emaitzak
Osasun sistemaren batazbesteko balorazioa
(0-10 eskala)
Ucra nia
Polonia
Hungría
Portuga l
Irla nda
Estonia
Ale m a nia
Gre cia
Eslove nia
Sue cia
Re p. Che ca
Re ino Unido
Pa íse s Ba jos
Eslova quia
Norue ga
Espa ña
Fra ncia
Suiza
Dina m a rca
Austria
Isla ndia
Finla ndia
Lux e m burgo
Bé lgica

2,8
3,1
3,3
3,6
4,1
4,3
4,7
4,8
4,9
5,2
5,3
5,4
5,6
5,7
5,7
5,8
5,8
6,2
6,4
6,5
6,6
6,9
7,1
7,2

Grafiko hauek Europako herritarrek
osasun eta hezkuntzan egindako
batazbesteko balorazioa azaltzen
dute, horretarako 0tik 10era eskala
erabiltzen da, 0 balorazio txarrena
da eta 10 oso ondo egiten dutela
aztertzen du.

Hezkuntzaren batazbesteko balorazioa
(0-10 eskala)
Portuga l
Ucra nia
Ale m a nia
Hungría
Fra ncia
Eslove nia
Gre cia
Eslova quia
Polonia
Espa ña
Lux e m burgo
Sue cia
Estonia
Re ino Unido
Austria
Pa íse s Ba jos
Suiza
Re p. Che ca
Bé lgica
Norue ga
Isla ndia
Irla nda
Dina m a rca
Finla ndia

3,9
4,1
4,3
4,5
5
5
5,1
5,1
5,1
5,3
5,4
5,5
5,6
5,6
5,6
5,9
6,2
6,3
6,4
6,4
6,9
6,9
7,3
7,9

Ikusten den bezala espainiatarrek
gure
osasuna
baloratzen
Europako bederatzigarrenak gara,
suediartarrek edo alemaniarrek
aurretik ere, baina hezkuntza
txartoago baloratzen dugu, gure
kalifikazioa ez da batazbestera
ailegatzen

Nahi baduzu emaitzen informazio gehiago ezkuratzea, hona hemen interneteko horriak
http://www.ess-spain.upf.edu edu (erderaz)
http://www.europeansocialsurvey.org (ingelesez)
Noiz joango diren inkesta egitera edozein salantza baldin badaukazu
900 101 493 dohain telefono honetara dei dezakezu

