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Institituzio akademiko, erakunde publiko eta beste 
organizazio batzuek Europar Inkesta Sozialaren datuak 
dohainik eskuragarri dituzte, eta kalitatezko ikerketak 
aurrera eramateko erabiltzen dituzte. Hauek dira      
erabiltzaile batzuen iritziak:

“Bere arloan ez dago antzeko beste ikerketarik, eta 
krisi ekonomiko eta sozial garaiotan are                      
garrantzitsuagoa ari da bihurtzen” (Kontsultorea)

“Europar Inkesta Soziala datu-iturri itzela da           
giza-zientzietan ikertzeko. Eskerrik asko proiektu 
honekin jarraitzeagatik!” (Ikertzailea, CSIC)

“Europar Inkesta Sozialeko datuak ikertzaileen eskura 
izatea garrantzitsua dela deritzot. Online Analisirako 
tresnak ikasleek datuak erabili ahal izatea errazten du. 
Berriz ere erabiliko dut!” (Unibertsitateko Irakaslea)

Europar Inkesta
Sozialaren

Joan den edizioko galderak eta emaitzak (2010-2011)
Zer deritzozu hezkuntzaren egungo egoerari?
Zer deritzozu osasun sistemaren egungo egoerari?
Soldata murrizketarik onartu beharrik izan al duzu azken 
hiru urteotan? 

Hezkuntza sistemari 
buruzko bataz besteko 
balorazioa

Osasun sistemari buruzko 
bataz besteko balorazioa

0: Oso txarra 
10: Oso ona

0: Oso txarra 
10: Oso ona

Azken hiru urteetan soldata 
murrizketa bat onartu 
behar izan dutenen 
portzentaia

Finlandia 7,9
Danimarka 7,2
Norvegia  6,7
Belgika  6,7
Estonia 6,0
Txekiar Errepublika  6,0
Polonia  6,0
Suedia 5,8
Erresuma Batua  5,8
Eslovenia  5,7
Espainia  5,3
Alemania  4,7
Frantzia 4,7
Portugal 4,6
Errusia  4,3
Ukrania  3,9
Grezia 3,1

Gure web orrietan informazio gehiago lor dezakezu:
http://www.upf.edu/ess/ 
http://www.europeansocialsurvey.org (ingelesez)

Belgika 7,4
Finlandia 6,9
Norvegia 6,4
Espainia 6,4
Danimarka  6,4
Suedia 6,3
Erresuma Batua    6,3
Frantzia 6,0
Estonia 6,0
Eslovenia  5,7
Alemania 4,8
Txekiar Errepublika 4,7
Portugal 4,5
Polonia 3,8
Errusia                 3,7
Grezia 3,0
Ukrania 2,7

Estonia 55,6
Espainia 37,6
Grezia 34,1
Finlandia  29,8
Txekiar Errepublika 28,4
Ukrania  25,0
Errusia   22,6
Erresuma Batua  21,8
Alemania      21,2
Eslovenia 20,7
Polonia 20,2
Danimarka 19,1
Portugal  17,0
Frantzia 15,6
Suedia 14,6
Norvegia 12,5
Belgika 11,6

doako telefonora ere dei egin dezakezu.

CIS
 Centro de Investigaciones Sociológicas

 

 

Europar Inkesta
Sozialaren erabiltzaileen
iritziak…
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Zer da Europar 
Inkesta Soziala?

Europar Inkesta Soziala Europa osoko 30 herrialdeetan egiten 
den azterketa konparatu bat da. 2002az geroztik bi urtean 
behin burutzen da azterketa hau da eta espainiar hiritarrok 
zenbateraino beste europar herrialde batzuetako hiritarren iritzi 
eta balore berdinak ditugun jakiten laguntzen du.

Nork egiten du inkesta?

Europar Inkesta Soziala Europako Batzordeak eta Europar 
Zientzia Fundazioak (European Science Foundation, ESF) 
bultzatutako egitasmoa da Ekonomia eta Lehiakortasun 
Ministerioak (MINECO) ordaintzen du inkesta Espainian, 
Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) laguntzaz. Mariano 
Torcal Loriente Irakasle Doktorea (Universitat Pompeu Fabra) 
da proiektuaren koordinatzailea.

Nazio koordinatzaileak, Espainiako unibertsitate ezberdinetako 
irakasle talde batekin batera eta nazioarteko ikertzaile talde 
batekin elkarlanean, inkesta koordinatzen du Espainian.  
Inkesta TYPSAk burutzen du. TYPSA iritzi, merkatu eta 
estatistika azterketak egiten dituen enpresa da.

Nola eta noiz har
dezakezu parte 
inkestan?

Datozen egunetan TYPSAko profesionalak zure bizilekura joango 
dira elkarrizketa egiteko edo elkarrizketatzeko beste egun eta ordu 
bat zehazteko. Elkarrizketatzaile guztiak behar bezala identifikatuak 
egongo dira. Elkarrizketa ordubete inguru luzatuko da.

Zu ezin zaitu beste inork
ordezkatu!
Nazio Estatistika Institutuak (INE) Espainian bizi diren           
pertsonen artean 15 urte edo gehiago dituzten 2.800 pertsona 
ausaz aukeratu ditu, eta zu beraien artean zaude.

Espainiako biztanlegoari dagozkien datu fidagarri eta          
adierazgarriak lortu ahal izateko ezin dezakegu zure ordez 
beste inor elkarrizketatu. Zure parte-hartzea, beraz,       
ezinbestekoa zaigu.

Zure bizimodua, zaletasunak edo iritziak edozein direla ere, 
zure erantzunek erabateko garrantzia dute ikerketa honen 
arrakasta bermatzeko. Zure parte-hartzearekin espainiar eta 
europar biztanlegoaren erretrato kolektiboa egiten laguntzen 
ari zatzaizkigu.

Zer gertatuko da 
zure erantzunekin? 

Elkarrizketan egingo zaizkizun galderak beste 55.000 bat 
europarrek erantzungo dituzten galdera berak dira. Datuak 
ez dira inoiz gizabanako mailan tratatuko. Zure eta zure 
erantzunen anonimotasuna erabat bermatua dago beraz.

Ikerketa honetarako bilduko den informazio guztia 
datu-babesaren gaineko espainiar legediaren mende 
dago.  Elkarrizketak egin ostean TYPSAk zure erantzunak 
anonimatu egingo ditu, hau da, zure informazio pertsonala 
ikerketaren emaitza izango den datu basetik desagertu 
egingo da. Dena den, eta abenduaren 13ko 15/1999 Izaera 
Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko Lege                    
Organikoaren 7. artikuluak aurreikusten duen bezala,     
elkarrizketatzaileak dokumentu bat luzatuko dizu zure 
datuen tratamendu estatistikoa baimendu dezazun.

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa, ESF-ren aurrean 
proiektuaren arduradun dena, eta inkestaren Datu               
Artxiboaren ardura duen Norvergiar Zerbitzua (NSD) dira 
datu tratamenduaz arduratuko diren erakundeak. 
Abenduaren13ko 15/1999 Izaera Pertsonaleko Datuak 
Babesteari buruzko Lege Organikoak arautzen duen bezala, 
zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta 
erabiltzeko baimena atzera botatzeko eskubidea duzula. 
Horretarako, ondorengo helbidera jo beharko duzu: TYPSA, 
C/ La Granja, 8 Bajo, 28108, Alcobendas (Madrid).
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