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Despopulazioa landa-eremuan aurrera egiten ari da Europan, 
estatuan eta Nafarroan. Gure herrietan biztanle gutxiago ego-
teaz gain, biztanle gazteen kopuruak behera egin du, eta biztan-
le zaharragoen ehunekoak gora. Hori erronka demografikoa da, 
noski. Joera hori XX. mendearen bigarren erdian hasi zen gure 
Komunitatean, eta, horren ondorioz, gaur egun udalerrien % 60 
baino gehiago jendez husten ari dira. Gertaera horrek gizartea-
ren eta administrazio publikoen arreta piztu du, eta hura geldia-
razteko ekimenak egin nahi dira. 

Herriak abandonatzeak ahaztura sortzen du, eta Nafarroako on-
dare- eta gizarte-memoriaren zati aberats bat galtzen da azken 
biztanleekin batera. Baina, aldi berean, ikusten dugu despopula-
zioak jotako herriek aukera ugari eskaintzen dituztela; besteak 
beste, landa- eta natura-ondarearen kontserbazioa, turismo ja-
sangarria, herritarrendako zerbitzuak mantentzea, berrikuntza-
ren aldeko apustua, eta landa-ingurune batetik telelana egiteko 
posibilitatea. 

Nafarroako Gazteriaren Institutuak parte hartzen du Despopu-
lazioaren aurka Borrokatzeko Departamentuarteko Batzordea-
ren lanetan. Batzorde hori Nafarroako Gobernuak eratu zuen 
zeharkako gai hau koordinatzeko: despopulazioa eta erronka 
demografikoa, hain zuzen ere. Horregatik, azterlan honek hurbil- 
tzen gaitu Nafarroako landa-eremuko gazteen errealitatera, 
haien eskaera eta ekarpenetara, eta benetako lurralde-kohesio 
baten aldeko konpromiso kolektibora.

Carlos Amatriain Busto
Zuzendari kudeatzailea

Nafarroako Gazteriaren Institutua
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Helburuak eta 
metodologia

Ikerketaren helburuak
Nafarroako Gazteriaren Institutuak 
landa inguruneko gazte nafarren 
problematika, esperientzia eta igu-
rikimenak jorratu nahi ditu azterlan 
monografikoen sortan. Nafarroan, 
dentsitate urriko herri ugari daude-
nez, beharrezkoa da kolektibo ho-
rrengana hurbiltzea, bai gazte horiek 
landa inguruneko bizitzarekin duten 
asebetetze maila edota atxikimendua 
ezagutzeko, bai etorkizunera begira 
egiten duten proiekzioaren berri iza-
teko, landa eremuak jendez hustea 
eragiten egon daitezkeen inguruaba-
rrak identifikatze aldera. 

Landa inguruneko gazteei buruzko 
azterlan bati ekiteko, lehenik eta 
behin, landa eremutzat zer jotzen 
dugun zehaztu behar dugu. Oraingo 
honetan, 10.000 biztanle baino gu-
txiagoko udalerri eta herri nafarrez 

1
ari gara, eta herri horietan erroldatu-
tako gazteei begiratuko diegu.

Ikerketaren helburua honako 
hau da: gazte nafarrek landa 
inguruneko egunerokotasuna-
ren hainbat alderdiren gainean 
duten iritziari eta jarrerari 
buruzko eta etorkizunera begira 
dituzten igurikimenei buruzko 
informazio eta datu egunera-
tuak edukitzea.  

Helburu orokor horri erantzute aldera 
landu diren helburu zehatzak honako 
hauek dira:

Landa inguruneko gazte nafarren 
profila.
Herritarrek erabilgarri dituzten zer-
bitzuen identifikazioa eta premien 
pertzepzioa. 
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* Ponderazio-irizpidea: iturria: INE, Errolda jarraituaren estatistika 2020ko urtarrilaren 1ean.
** Aranguren udalerria ere sartu dugu; izan ere, 11.306 biztanle baditu ere, landa ingurunearekin pa-
reka daitezkeen ezaugarriak dauzka.

Planteamendu metodologikoa

Ikertzeko teknika:
Telefono bidezko 12 minutuko 
elkarrizketak, CATI (Computer 
Aided Telephone Interview) 
sistemaren bidezkoak (tres-
na osoa), galdera irekiak nahiz 
itxiak jasotzen dituen galdetegi 
batetik abiatuta. 

Xede-taldea: 
16 eta 30 urte bitartean dauzka-
ten eta landa ingurunea osatzen 
duten udalerrietan bizi diren 
gazte nafarrak dira azterkizuna. 
Landa ingurunetzat jotzen di-
tugu Nafarroako Foru Komuni-
tatean 10.000 biztanle baino gu-
txiago dauzkaten udalerriak**.

Lagina eta estatistika errorea: 
Landa inguruneko 600 gazte 
nafarri egin dizkiegu elkarriz- 
ketak, eta kolektibo osoaren 

Aisialdiaren eta astialdiaren ba-
naketa: herrian bertan edo beste 
batzuetan egiten duten. 
Harreman sozialak eta tokiko jar-
dueretan dagoen parte-hartzea.
Mugikortasunaren analisia: udale-
rritik irteteko premiak, kategorien, 
erabilitako bitartekoen, joan-eto-
rrien maiztasunaren eta joan-etorri 
bakoitzaren denbora balioetsiaren 
arabera.

gaineko balioespenak egin 
ahalko ditugu elkarrizketa ho-
rien bidez, e = ± % 4,0ko errore 
tartearekin*. 

Laginaren banaketa: 
Lagina lortzeko, laginketa soi-
laren irizpide estratifikatu bat 
erabili dugu, honako aldagai 
hauekin: Nafarroako eremua, 
adin taldea eta sexua. Estratu 
bakoitzari esleipen proportzi- 
onatua atxiki diogu, EINek 
2020ko urtarrilaren 1eko errol-
da berrikuspenean udalerrika 
argitaratutako biztanleria da-
tuen arabera. 

Landa lanaren egunak:  
Landa lana 2021eko azaroaren 
5etik abenduaren 9ra bitartean 
egin dugu.

Landa inguruneko aukeren identi-
fikazioa eta lan arloko igurikime-
nak.

Landa inguruneko gazteek etxebi-
zitza eskuratzeko duten aukera.

Lurraldearen garapenaren eta des-
populazioaren inguruko kezka.

Administrazio Publikoari egiten diz- 
kioten eskaerak.
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Elkarrizketa-
tutako gazteen 
profila

%  52,1 gizonezkoak dira eta % 
47,9 emakumezkoak. Batez bes-
teko adina 23 urtekoa da: % 14,1 18 
urtetik beheitikoak dira; % 46,6 18 
eta 24 urte artekoak, eta % 39,3 25 
eta 30 urte artekoak.   

Gehienak (% 58,6) 1.000 eta 
5.000 biztanle arteko udalerrie-
tan erroldatuta daude. Biztanle 
kopuru gutxiagoko udalerrietan 
(1.000 biztanletik beheitikoetan) 
erroldatuta dauden parte-hartzai-
leak %  12,9 dira. Azkenik, %  28,5 
5.000 eta 10.000 biztanle arteko 
udalerrietako gazteak dira.

Hamar gaztetik zazpik jatorri 
autoktonoa dute; hots, Nafa-
rroan edo erroldaren udalerrian 
jaiotakoak dira. Bestetik, %  11,0 
Espainiako beste toki batzueta-
tik etorri dira. Azkenik, %  19,4 
atzerriko herrialde batean jaio 
dira.

2
Bizikidetza egoerari dagokio-
nez, gazteen % 58,0 gurasoekin 
edo beraien ardura duenare-
kin bizi dira; 18 urtetik beheiti-
ko ia gazte guztiak daude egoe-
ra horretan. Elkarrizketatutako 
gazteen % 9,2 bakarrik bizi dira, 
eta %  28,1 bikotekidearekin. 
Azken egoera horretan, 25 ur-
tetik goitiko gazteak daude 
gehienbat. Gazteen %  3,9 pisu 
partekatu batean bizi dira. 

25 eta 30 urte bitarteko gazte 
gehienak lan merkatuan dau-
de. 18 urtetik beheitikoak batez 
ere ikasten ari dira. Bestetik, 18 
eta 24 urte bitarteko taldeak 
modu orekatuagoan konbina- 
tzen ditu bi aukerak.  

% 44,4k diote beren diru-sarre-
retatik bakarrik bizi direla; ba-
tez ere, 25 urtetik goitikoak dira 
horiek. %  17,7k beren diru-sa-

Ikerketan parte hartu duten landa inguruneko gazteen profilari buruz, ho-
nako hau nabarmendu dezakegu: 
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rrerak dauzkate, baina beste 
batzuen laguntza ere jasotzen 
dute. Bestalde, %  26,9 beste 
pertsona batzuen diru-sarrere-
kin soilik bizi dira, eta % 11k dio-
te batez ere beste pertsona ba- 
tzuen diru-sarrerekin bizi dire-
la baina diru-sarrera propioak 
ere badituztela.  

Generoa 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Adina 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Non jaio zara?** 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Emakumeak 
%47,9

%14,1

%7,5

%11,0

%2,0

%5,4

%28,5

18 urtetik 
beheiti

18 eta 24 
urte artean

25 eta 30 
urte artean

Gizonak 
 52,1% %46,6

%39,3

Biztanle kopurua 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Batezbestekoa: 23 urte

500 biztanle 
bitarte

Nafarroan

Erroldaren 
udalerrian

Espainian  
(Nafarroa salbu)

EBko beste  
herrialde batean

501 eta 1.000 
biztanle bitarte

1.001 eta 5.000 
biztanle bitarte

5.000 biztanle 
baino gehiago*

%44,5

%25,1

Hamar parte-hartzailetik bik 
unibertsitate gradu bat edo 
graduondoko bat egin dute 
(% 21,4k). % 13,8k Lanbide Hezi-
ketako goi mailako graduren 
bat gainditu dute. Bestetik, 
%  41,0k Bigarren Hezkuntzako 
bigarren ziklora arte ikasi dute. 

%58,6

* 5.000 eta 10.000 biztanle bitarteko udalerriak, Aranguren udalerria barne hartuta (11.306 biztanle).
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Elkarrizketatutako 
gazteen profila2

Jarraian adierazten direnetatik, zein da zure egoera hobekien definitzen 
duena? * Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

** Erantzuteko aukerak irakurri ziren. Erantzun bakarra.

Gaur egun, zein egoeratan zaude?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Gurasoekin bizi naiz (edo nire ardura duenarekin)
Bakarrik bizi naiz
Pisu partekatuan bizi naiz

Lana bakarrik egiten dut
Ikasi eta lan egiten dut
Ikasi bakarrik egiten dut
Langabezian nago, edo lan bila nabil
Bestelakoak

%3,9
%9,2

%0,8

%58,0%28,1 %71,2

%27,7

%99,3

%14,3

%54,4

%86,0 %19,9

%45,9

%24,4

%80,7

%7,4

%11,9

%7,7 %14,3
%2,0%6,5

%53,1

%13,9

%24,3

%7,2 %8,5 %7,4%2,1%1,5 %1,3 %2,2
%2,3

%0,7 %0,3 %1,6

18 urtetik 
beheiti 
(n = 84)

18 urtetik 
beheiti 
(n = 84)

GUZTIRA 
(n=600)

GUZTIRA 
(n=600)

18 eta 24 
urte artean 

(n = 280)

18 eta 24 
urte artean 

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean 

(n = 236)

25 eta 30 urte 
artean 

(n = 236)

Bikotean bizi naiz
Bestelakoak

Lana bakarrik egiten dut

Gehienbat lan egiten dut, eta, 
gainera, ikasi egiten dut

Gehienbat ikasi egiten dut, 
eta lanen bat egiten dut

Ikasten ari naiz, eta lan 
bila nabil

Ikasi bakarrik egiten dut

Nire lehen lana 
bilatzen ari naiz

Langabezian nago, baina 
lan egin izan dut

Ikasi eta lan egiten 
dut, biak berdin

Etxeko lanak egiten ditut

Bestelakoak

%53,1

%5,9

%7,5

%24,3

%0,2

%1,7

%1,3

%5,3

%0,5

%0,2
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Egoera ekonomiko pertsonalari dagokionez, hauetako zein dator bat zure 
egoerarekin?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Erantzuteko aukerak iradoki ziren. Erantzun bakarra.

Nire diru-sarrerekin soilik bizi naiz.
Batez ere nire diru-sarrerekin bizi 
naiz, baina beste pertsona batzuen 
laguntzarekin.

%26,9

%11,0

%44,4

%17,7

%84,5

%71,1

%34,3

%18,8

%21,6

%16,6

%27,5

%10,2

%4,7
%5,5

%1,6 %3,2

GUZTIRA 
(n=600)

Batez ere beste pertsona batzuen diru-sarrere-
kin bizi naiz, baina badut diru-sarreraren bat.
Soilik beste pertsona batzuen diru-sarrerekin 
bizi naiz.

Zein da orain arte bukatu duzun ikasketa maila altuena?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Goi mailako 
ikasketak 

Erdi mailakoak 
edo profesionalak 

Oinarrizkoak 

%21,4 %19,6

%55,7

%40,4

%67,2

%22,9

%59,6

%13,2

Unibertsitateko ikasketak   
(graduak, diplomaturak, lizentziaturak...)

Unibertsitateko goi mailako 
ikasketak (masterra, doktoretza)

Bigarren Hezkuntzako bigarren 
zikloa eta antzekoak

Goi mailako  
Lanbide Heziketa

Bigarren Hezkuntzaren 
ondoko ikasketak

Bigarren Hezkuntzako 
lehenengo zikloa eta antzekoak

Lehen Hezkuntza (OHO)

Lehen Hezkuntza baino gutxiago
(ikasketarik ez edo Lehen  
Hezkuntza amaitu gabe)

%5,5

%16,0

%13,8

%0,8

%41,0

%14,5

%7,7

%0,5

%31,3

%47,5

%21,2

18 urtetik 
beheiti 
(n = 84)

18 eta 24 
urte artean 

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean 

(n = 236)

18 urtetik 
beheiti 
(n = 84)

GUZTIRA 
(n=600)

18 eta 24 
urte artean 

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean 

(n = 236)
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Landa 
inguruneko 
bizitzari dioten 
atxikimendua3

Azterlanean parte hartu duten gazte 
gehienek “beren herrikoak” direla 
sentitzen dute; hala ere, %  63,9k 
baieztatu dute beti bizi izan direla 
beren udalerrian, eta % 11,7 herrikoak 
dira, baina kanpoan ere bizi izan dira. 
Bestalde, % 24,4k harreman sarriagoa 
daukate erroldaren udalerriarekin, 
eta kanpokoak dira, orain herrian 
bizi arren.

Kanpoan jaio diren edo kanpoan bizi 
izan diren gazteek harreman luzea 
daukate gaur egungo udalerriarekin, 
gehienek 5 urte baino gehiago dara-
matzatelako erroldaren udalerrian 
bizitzen. Aurreko bizi esperientziei 
dagokienez, hiri inguruneetako bi-
zitzarekiko harremana edo ohitura 
gailentzen da (hiriburua edo beste 
hiri bat). 

Nabarmentzekoa da Nafarroako 
landa inguruneko gazteak oro har 
oso pozik daudela herrian edo uda-

lerrian duten bizitzarekin. Gazteen 
% 45,7k “oso pozik” daudela esan dute, 
eta %  45,1ek “nahiko pozik”. Otik 
10erako eskalan, landa inguruneko 
bizitzarekiko batez besteko asebe-
tetze maila 8,3 puntukoa da. 

Halere, badaude landa inguruneko 
bizitzarekin pozik ez dauden gazteak 
ere, guztizkoaren %  8,9: 6 puntutik 
beheiti eman dizkiote beren espe-
rientziari.

Nafarroako landa inguruneetako bi-
zitzarekiko asebetetze maila zertxo-
bait handiagoa da mutilen artean, 
nesken artean baino, baita zaharra-
goen artean ere (hots, 25 eta 30 urte 
artean dauzkatenen artean). Baita, 
halaber, 1.000 biztanle baino gutxia-
goko herrietan bizi diren gazteen ar-
tean ere, edota herrikoak sentitzen 
diren eta bizi esperientzia eremu 
horretara mugatzen duten gazteen 
artean. 

3.1. Herriarekiko harremana eta landa ingurunearekiko atxiki-
mendua
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Baieztapen hauetako zeinekin identifikatzen zara?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Noiztik bizi zara oraingo udalerrian?*
Oinarria: orain udalerrian bizi diren kanpotarrak eta herrikoak izan arren kanpoan 
ere bizi izan direnak (n=217).

Eta non bizi zinen lehen?*
Oinarria: orain udalerrian bizi diren kanpota-
rrak eta herrikoak izan arren kanpoan ere bizi 

izan direnak (n=217).

* Erantzuteko aukerak iradoki ziren. Erantzun bakarra.

Hiri batean, hiriburuan
Herri handi batean
Biztanle gutxiko herri 
txiki batean

Nire herrikoa naiz, eta 
beti bizi izan naiz hemen

2 urte baino gutxiagotik

Nire herrikoa naiz, baina 
kanpoan ere bizi izan naiz

2 eta 5 urte artean

Kanpokoa naiz, baina 
orain hemen bizi naiz

5 urte baino gehiagotik

%58,2

%23,9
%17,9

%63,9

%6,1

%65,6

%11,7

%28,3

%24,4
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Landa inguruneko bizitzari 
dioten atxikimendua3

 Asebetetze mailaren batezbestekoa: 0 “ez batere pozik” eta 10 “oso pozik”. 

Zenbateraino zaude asebeterik zure herri edo udalerriko bizitzarekin?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

1.000 biztanle bitarte 
(n = 77)

1.001 eta 5.000 biztanle 
artean (n = 352)

5.000 biztanletik goiti 
 (n = 171)

%46,7

%45,7

%45,4

%46,2

%45,1

%46,3

%50,1

%42,8

%49,9

%47,4

%44,6

%42,0

%4,8

%6,6
%2,0

%1,0

%3,0

%3,2

%0,4

%1,3

%2,7

%0,9

%1,8

%1,0

%0,3

%1,0

%0,2

%0,4

%8,6

%4,6

%7,0

%6,9

%6,3

%6,6

%7,0

%4,9

%9,4

%9,8

%47,7

%45,1

%45,3

%45,3

%44,0

%46,3

%42,3

%47,5

%41,5

%45,3

%45,0

%44,6

Generoa

Adina 

Biztanleria  

Herriarekiko 
harremana

%0 %100

8,4

8,3
Batezbestekoa*

8,3

8,5

8,4

8,2

8,3

8,2

8,4

8,3

8,1

8,2

Guztira (n = 600)

Gizonak  
(n = 313)

Emakumeak 
(n = 287)

18 urtetik beheiti  
(n = 84)

18 eta 24 urte artean  
(n = 280)

25 eta 30 urte artean  
(n = 236)

Nire herrikoa naiz,  
eta beti bizi izan  

naiz hemen (n = 383)
Nire herrikoa naiz,  

baina kanpoan ere bizi  
izan naiz (n = 70)

Kanpokoa naiz, baina orain 
hemen bizi naiz (n = 147)

Oso pozik 
nago

Ed/Ee Nahiko 
pozik nago

Hala-hola 
nago

Ez nago 
oso pozik

Ez nago 
batere pozik

%2,2

%3,2

%0,7

%0,7

%0,2

%0,8

%0,4

Batez besteko 
asebetetze maila
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Landa ingurunean bizitzetik 
gutxien gustatzen zaiena adie-
razteko orduan, joan-etorriak 
egitera behartzen dituen dis-
tantzia aipatu dute gehien; 
hots, kudeaketak eta eroske-
tak egiteko edo beste zerbitzu 
batzuk jasotzeko egin behar 
izaten dituzten joan-etorrieki-
ko gehiegizko mendekotasuna. 
Halaxe adierazi dute kontsulta-
tuen %  17,0k. Mugaketa horre-
kin bat, garraio publikoareki-
ko mendekotasuna ere aipatu 
dute gazteen %  15,0k, baita ga-
rraio publikoaren alternatiba 
egoki baten falta ere.

Bestalde, herrietan daukaten 
zerbitzu hornidura aipatu dute 
alderdi txarren artean. Hala, gaz-
teendako aisialdi aukerak (% 14,5), 
merkataritza zuzkidura handia-
goa (% 13,1) eta, oro har, bestelako 
zerbitzuak (% 11,6) nahi dituzte. 

Era berean, gazteen %  5,6k lane-
rako aukera gutxiago identifi-
katzen dituzte beren herrian, eta 
herritar guztiek elkar ezagutzen 
duten inguruneetan sortzen den 
txutxu-mutxua edo gehiegiz- 
ko kontrol soziala aipatu dute 
% 5,5ek.  

3.2. Landa inguruneko bizitzaren alderdi on eta txarren identi-
fikazioa 

Beren ustean landa ingurunean bizitzearen alderdi on eta txarrak zein diren 
adierazi dute gazteek, bat-batean. Identifikatu dituzten ahulguneei dagokie-
nez:

Biztanle gutxiago dauzkaten inguruneetan (1.000 biztanletik beheitikoetan) 
bizi diren gazteek are gehiago aipatu dituzte gehiegizko joan-etorriak edo ga-
rraio publikoaren falta nahiz harekiko mendekotasuna. 

Halaber, zerbitzuen urritasuna eta sozializatzeko adin bereko biztanleen 
kopuru txikia identifikatu dituzte beren herriko bizitzaren alderdi txarren 
artean.  Bestetik, biztanle gehiago dauzkaten inguruneetako gazteek aisialdi-
rako aukera txikian eta lanerako aukera gabezian jarri dute begirada.    
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Zure ustez, zein dira herri batean bizitzearen alderdi txarrenak?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Erantzun irekia.

Kudeaketak, erosketak... egiteko joan-
etorriak egin behar dira / Gehiegizko 

joan-etorriak / Distantzia
Garraio publikoaren gabezia / Harekiko 

mendekotasuna

Aisialdirako aukerak falta dira

Dendak falta dira

Zerbitzuak falta dira

Lanerako aukera gutxiago

Txutxu-mutxua, kontrol soziala

Osasun baliabideak falta dira

Gazte gutxi / Sozializatzeko zailtasuna

Txikia da, aukera gutxiago

Etxebizitza eskuratzeko zailtasunak

Jarraitutasun falta ikasketetan

Estaldura / Interneterako konexioa

Bestelakoak

Ez daki / Ez zaio bururatzen

Ezer ez / Bat ere ez

%17,0 %13,9

%14,2

%14,9

%12,2

%12,7

%4,6

%4,3

%1,4

%4,5

%2,0

%1,3

%0,7

%0,8

%2,9

%9,0

%14,4

%20,5

%15,9

%14,0

%14,0

%10,3

%6,7

%6,8

%5,5

%0,9

%2,8

%0,9

%1,0

%0,1

%2,5

%6,0

%15,9

%15,0

%14,5

%13,1

%11,6

%5,6

%5,5

%3,4

%2,8

%2,4

%1,1

%0,8

%0,5

%2,7

%7,6

%15,1

Emakumeak  
(n = 287)

Gizonak 
(n = 313)

Guztira 
(n = 600)

Landa inguruneko bizitzari 
dioten atxikimendua3
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Zure ustez, zein dira herri batean bizitzearen alderdi txarrenak?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Erantzun irekia.

GUZTIRA
(n=600)

ADIN TALDEA

18 urtetik  
beheiti
(n =84)

18 eta 24 urte 
artean

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean

(n = 236)

Kudeaketak, erosketak... egiteko joan-etorriak egin 
behar dira / Gehiegizko joan-etorriak / Distantzia % 17,0 % 24,0 % 19,0 % 12,3

Garraio publikoaren gabezia / Harekiko men-
dekotasuna % 15,0 % 14,4 % 17,8 % 12,0

Aisialdirako aukerak falta dira % 14,5 % 15,4 % 12,2 % 16,8

Dendak falta dira % 13,1 % 16,8 % 12,4 % 12,6

Zerbitzuak falta dira % 11,6 % 5,6 % 10,1 % 15,5

Lanerako aukera gutxiago % 5,6 % 1,8 % 7,0 % 5,3

Txutxu-mutxua, guztiek ezagutzen zaituzte... 
(kontrol soziala) % 5,5 % 4,2 % 6,1 % 5,3

Osasun baliabideak falta dira % 3,4 % 2,4 % 3,7 % 3,3

Gazte gutxi / Sozializatzeko zailtasuna % 2,8 % 3,6 % 3,6 % 1,4

Txikia da: irekitasun, baliabide, bitarteko, 
aukera... gutxiago % 2,4 % 3,2 % 3,3 % 1,1

Etxebizitza eskuratzeko zailtasunak % 1,1 - % 1,0 % 1,7

Jarraitutasun falta ikasketetan % 0,8 % 1,5 % 1,4 -

Estaldura / Interneterako konexioa % 0,5 % 0,5 - % 1,0

Bestelakoak % 2,7 % 4,3 % 2,5 % 2,3

Ez daki / Ez zaio bururatzen % 7,6 % 6,3 % 7,0 % 8,7

Ezer ez / Bat ere ez % 15,1 % 15,6 % 12,6 % 17,9



Gazteria eta landa ingurunea. Nafarroa 2022

21

GUZTIRA
(n=600)

ADIN TALDEA

18 urtetik  
beheiti
(n =84)

18 eta 24 urte 
artean

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean

(n = 236)

Kudeaketak, erosketak... egiteko joan-etorriak egin 
behar dira / Gehiegizko joan-etorriak / Distantzia % 17,0 % 24,0 % 19,0 % 12,3

Garraio publikoaren gabezia / Harekiko men-
dekotasuna % 15,0 % 14,4 % 17,8 % 12,0

Aisialdirako aukerak falta dira % 14,5 % 15,4 % 12,2 % 16,8

Dendak falta dira % 13,1 % 16,8 % 12,4 % 12,6

Zerbitzuak falta dira % 11,6 % 5,6 % 10,1 % 15,5

Lanerako aukera gutxiago % 5,6 % 1,8 % 7,0 % 5,3

Txutxu-mutxua, guztiek ezagutzen zaituzte... 
(kontrol soziala) % 5,5 % 4,2 % 6,1 % 5,3

Osasun baliabideak falta dira % 3,4 % 2,4 % 3,7 % 3,3

Gazte gutxi / Sozializatzeko zailtasuna % 2,8 % 3,6 % 3,6 % 1,4

Txikia da: irekitasun, baliabide, bitarteko, 
aukera... gutxiago % 2,4 % 3,2 % 3,3 % 1,1

Etxebizitza eskuratzeko zailtasunak % 1,1 - % 1,0 % 1,7

Jarraitutasun falta ikasketetan % 0,8 % 1,5 % 1,4 -

Estaldura / Interneterako konexioa % 0,5 % 0,5 - % 1,0

Bestelakoak % 2,7 % 4,3 % 2,5 % 2,3

Ez daki / Ez zaio bururatzen % 7,6 % 6,3 % 7,0 % 8,7

Ezer ez / Bat ere ez % 15,1 % 15,6 % 12,6 % 17,9

BIZTANLE KOPURUA

1,000 biztanle 
bitarte
(n =77)

1,001 eta 5,000 
biztanle artean

(n = 352)

5,000 biztanle 
baino gehiago

(n = 171)

% 31,4 % 17,1 % 10,5

% 21,4 %13,5 % 15,2

% 6,2 % 15,3 % 16,4

% 8,4 % 13,5 % 14,3

% 23,7 % 10,2 % 8,9

% 1,1 % 5,7 % 7,5

% 2,8 % 6,7 % 4,4

% 2,3 % 3,1 % 4,5

% 4,8 % 2,3 % 2,8

% 1,4 % 2,8 % 2,0

% 2,5 % 1,0 % 0,7

- % 0,8 % 1,3

% 3,0 % 0,1 -

% 2,4 % 2,4 % 3,3

- % 8,2 % 9,7

% 9,2 % 16,1 % 15,7

Batezbestekoaren gainetiko balioak. 

Landa inguruneko bizitzari 
dioten atxikimendua3
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Gazte nafarren %  57,6k landa 
eremuetako bizi erritmoa la-
saiagoa dela eta giro lasaiagoaz 
gozatzen dela nabarmendu 
dute beren esperientziaren al-
derdi on nagusi gisa. 

Bigarren tokian baina nola-
baiteko distantziara, gazteen 
%  28,1ek komunitateko kide 
izatearen ideia edo sentimen-
dua azpimarratu dute; elkar 
ezagutzen dutenez, tratua hur-
bilagoa dela eta auzokideen 
eta herrian bizi diren gainon- 
tzekoen artean lotura estuagoa 
dagoela esan dute. 

Hortik aurrera, funtsean hiriko 
bizimoduarekin talka egiten 
duten alderdiak aipatu dituzte 

landa inguruneko gazteek. Alder-
di horien artean, honako hauek 
daude: natura, ingurumen eta 
aire zabaletik hurbilago bizi dira 
(% 9,3); beren bitartekoetatik hur-
bil bizi dira, eta, beraz, udalerria-
ren barruan ez dute joan-etorri 
handirik egin behar izaten, hirie-
tan ez bezala (% 8,0), eta kutsadu-
ra akustikoa nahiz ingurumene-
koa txikiagoa da, zentzu zabalean 
(% 5,6). 

Bestalde, landa inguruneko bizi- 
tza seguruagoa dela aipatu dute 
(%  4,5), batez ere emakumeek; 
gizonek, berriz, askatasun han-
diagoa dutela adierazi dute, mu-
gimendu askatasuntzat hartuta 
(% 4,1). 

Landa inguruneko bizitzaren alderdi onei dagokienez: 

Gazte nafarrek herriko bizimoduaren lasaitasuna nabarmendu dute, eta 
emakumeek komunitateko kide izatearen sentimendua eta segurtasun per- 
tzepzio handiagoa aipatu dituzte gehiago.  



Gazteria eta landa ingurunea. Nafarroa 2022

23

Eta zein dira herri batean bizitzearen alderdi onenak?
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Erantzun irekia.

Lasaitasuna / Giro lasaia

Jendearen hurbiltasuna, 
komunitatea sortzea, guztiek 

elkar ezagutzea
Naturarekiko / 

ingurumenarekiko / aire 
zabalarekiko harremana

Guztia hurbil dago, eskura

Kutsadura, trafiko eta zarata 
gutxiago

Segurtasun handiagoa

Askatasun handiagoa

Bizi kalitatea

Ez dago jende pilaketarik / 
Jende gutxi

Guztia / Herria

Bizitza merkeagoa da

Familiarengandik hurbil zaude

Komunikazio onak dauzka / 
Hirigunetik hurbil dago

Lagunak

Bestelakoak

Ez daki / Ez zaio bururatzen

Ezer ez / Bat ere ez

%57,6
%64,3

%21,6

%9,2

%6,9

%4,7

%1,5

%5,0

%3,4

%2,7

%2,8

%0,7

%0,6

%1,1

%0,0

%0,9

%3,5

%1,2

%50,2

%35,2

%9,5

%9,1

%6,5

%7,7

%3,2

%3,3

%1,3

%1,1

%3,0

%2,0

%1,1

%0,9

%0,8

%4,3

%2,6

%28,1

%9,3

%8,0

%5,6

%4,5

%4,1

%3,3

%2,0

%1,9

%1,8

%1,3

%1,1

%0,9

%3,9

%1,9

%0,4

Guztira 
(n = 600)

Emakumeak  
(n = 287)

Gizonak 
(n = 313)

Landa inguruneko bizitzari 
dioten atxikimendua3
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* Erantzun irekia.

Zure ustez, zein dira herri batean bizitzearen alderdi txarrenak?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

GUZTIRA
(n=600)

ADIN TALDEA

18 urtetik  
beheiti
(n =84)

18 eta 24 urte 
artean

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean

(n = 236)

Lasaitasuna / Giro lasaia % 57,6 % 43,2 % 56,3 % 64,2

Jendearen hurbiltasuna, komunitatea sortzea, 
guztiek elkar ezagutzea % 28,1 % 44,8 % 24,1 % 26,9

Naturarekiko / ingurumenarekiko / aire zaba-
larekiko harremana % 9,3 % 8,0 % 8,7 % 10,6

Guztia hurbil dago, eskura % 8,0 % 1,1 % 9,0 % 9,2

Kutsadura, trafiko eta zarata gutxiago % 5,6 % 6,3 % 6,3 % 4,5

Segurtasun handiagoa % 4,5 % 2,7 % 6,2 % 3,2

Askatasun handiagoa % 4,1 % 7,0 % 3,2 % 4,3

Bizi kalitatea % 3,3 -  % 2,8 % 5,1

Ez dago jende pilaketarik / Jende gutxi % 2,0 - % 3,4 % 1,1

Guztia / Herria % 1,9 % 1,2 % 1,5 % 2,7

Bizitza merkeagoa da % 1,8 % 2,5 % 1,8 % 1,6

Familiarengandik hurbil zaude % 1,3 % 2,0 % 1,7 % 0,7

Komunikazio onak dauzka / Hirigunetik hurbil 
dago % 1,1 - % 1,2 % 1,3

Lagunak % 0,9 % 1,9 % 0,6 % 0,7

Bestelakoak % 3,9 % 4,8 % 2,4 % 5,3

Ez daki / Ez zaio bururatzen % 1,9 % 1,0 % 3,0 % 1,0

Ezer ez / Bat ere ez % 0,4 % 0,7 % 0,3 % 0,4
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Batezbestekoaren gainetiko balioak.

GUZTIRA
(n=600)

ADIN TALDEA

18 urtetik  
beheiti
(n =84)

18 eta 24 urte 
artean

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean

(n = 236)

Lasaitasuna / Giro lasaia % 57,6 % 43,2 % 56,3 % 64,2

Jendearen hurbiltasuna, komunitatea sortzea, 
guztiek elkar ezagutzea % 28,1 % 44,8 % 24,1 % 26,9

Naturarekiko / ingurumenarekiko / aire zaba-
larekiko harremana % 9,3 % 8,0 % 8,7 % 10,6

Guztia hurbil dago, eskura % 8,0 % 1,1 % 9,0 % 9,2

Kutsadura, trafiko eta zarata gutxiago % 5,6 % 6,3 % 6,3 % 4,5

Segurtasun handiagoa % 4,5 % 2,7 % 6,2 % 3,2

Askatasun handiagoa % 4,1 % 7,0 % 3,2 % 4,3

Bizi kalitatea % 3,3 -  % 2,8 % 5,1

Ez dago jende pilaketarik / Jende gutxi % 2,0 - % 3,4 % 1,1

Guztia / Herria % 1,9 % 1,2 % 1,5 % 2,7

Bizitza merkeagoa da % 1,8 % 2,5 % 1,8 % 1,6

Familiarengandik hurbil zaude % 1,3 % 2,0 % 1,7 % 0,7

Komunikazio onak dauzka / Hirigunetik hurbil 
dago % 1,1 - % 1,2 % 1,3

Lagunak % 0,9 % 1,9 % 0,6 % 0,7

Bestelakoak % 3,9 % 4,8 % 2,4 % 5,3

Ez daki / Ez zaio bururatzen % 1,9 % 1,0 % 3,0 % 1,0

Ezer ez / Bat ere ez % 0,4 % 0,7 % 0,3 % 0,4

BIZTANLE KOPURUA

1,000 biztanle 
bitarte
(n =77)

1,001 eta 5,000 
biztanle artean

(n = 352)

5,000 biztanle 
baino gehiago

(n = 171)

% 78,1 % 54,6 % 54,3

% 23,5 % 29,0 % 28,3

% 21,0 % 8,1 % 6,6

- % 8,0 % 11,6

- % 6,0 % 7,2

% 3,1 % 4,3 % 5,5

% 10,8 % 3,4 % 2,5

% 7,0 % 1,9 % 4.7

% 1,9 % 1,3 % 3,6

- % 3,0 % 0,7

% 3,1 % 1,3 % 2,2

- % 1,5 % 1,6

- % 1,8 -

- % 1,2 % 0,5

- - -

% 1,1 % 1,9 % 2,2

 - - % 1,5

Landa inguruneko bizitzari 
dioten atxikimendua3
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men aldatzen da zerbitzuon arabera 
edo udalerri txikietan edo ertainetan 
bizi.  

Oro har, landa inguruneko gazteek 
adierazi duten asebetetze maila ona 
da, 1etik 10erako eskalan 7,5 puntu-
tik goitikoa, honako baliabide haue-
tarako: 

Lehen Hezkuntza (8,0 puntu).
Telefono mugikorraren estaldura 
(7,9 puntu).
Interneten estaldura (7,7 puntu).
Sukaldaritza eta ostalaritza (7,6 
puntu).

Aitzitik, gabeziak hauteman dira 
landa inguruneko baliabide batzue-
tan, asebetetze mailan ez baitute 7 
puntuko langa gainditzen (1-10 pun-
tuko eskalan); horien artean, honako 
hauek daude:  

Garraio publikoa (6,1 puntu).
Gazteendako zentroak edo loka-
lak (6,3 puntu).
Gizarte zerbitzuak (6,8 puntu).
Kultura (6,9 puntu). 

4
Lehen ikusi dugunez, landa inguru-
neko gazte nafarrek adierazi dute 
zerbitzuen zuzkidura txikiagoa iza-
tea dela landa ingurunean bizitzea-
ren alderdi txarretako bat. Zentzu 
horretan, beren herri edo udalerrian 
herritarrei ematen zaizkien zerbi- 
tzuen inguruan duten asebetetze 
mailaz galdetu zaie parte-hartzai-
leei. 

Normala den bezala, 1.000 biztanletik 
beheitiko udalerrietan bizi diren gaz-
teek nabarmendu dute herritarren-
dako zerbitzuak falta direla. Zerbitzu 
horien artean, honako hauek gailen-
du dira: % 57,2k diote ez daukatela Bi-
garren Hezkuntza egiteko zentrorik; 
% 38,5ek esan dute herrian ez dutela 
gizarte zerbitzurik, eta antzeko ehu-
neko batek esan du ez daukatela gaz-
te lokalik (%  38,5). Bestetik, %  36,6k 
adierazi dute herrian ez daukatela 
Lehen Hezkuntzarik.

Alabaina, udalerrian herritarrendako 
zerbitzu zuzkidura nahikoa duten ai-
patu ala ez gorabehera, baliabide ho-
riekin duten asebetetze maila nabar-

Landa inguruneko 
herritarrei 
ematen zaizkien 
zerbitzuei 
buruzko 
balorazioa
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Udalerrian herritarrendako ez dauden zerbitzuen eta baliabideen tasa, 
biztanleriaren arabera.  
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Adierazi dugun moduan, 1.000 biz-
tanletik beheitiko udalerrietan bizi 
diren gazteek adierazitako asebe-
tetze mailak ez datoz bat biztanle 
gehiagoko landa inguruneetan bizi 

diren gazteek adierazitakoekin. 

Herri txikienetan, gazteak kritikoak 
dira baliabide batzuekin; are, suspen-
ditu ere egiten dituzte. Hala, garraio 

Lehen Hezkuntza

Bigarren Hezkuntza

Osasuna Garraio 
publikoa

Interneten 
estaldura

Telefonia 

Mugikorraren 
estaldura

Sukaldaritza eta 
ostalaritza

Kultura

Kirol azpiegiturak

Bankuetako 
zerbitzuak / 
kutxazainak

Gizarte zerbitzuak

Gazteendako 
zentroak edo 

lokalak

%36,6%9,2

%0,2

%4,1

%5,1

%3,4

%15,7

%29,8

%0,2

%9,2

%8,8

%3,9

%16,2

%5,6 %4,1

%57,2 %33,5 %9,8

%22,6 %3,7 %0,0

%26,3 %6,5 %5,7

%0,0 %0,0 0%,7

%0,0 %0,0 %0,7

%17,0 %1,8 %0,4

%12,3 %3,3 %1,4

%18,4 %2,5 %0,7

%35,2 %5,8 %4,2

%38,2 %14,7 %7,6

%38,5 %15,6 %7,7

1.000 bizilagunetik 
beheitiko udalerriak 

(n=77)

Ez edukitzearen  
tasa orokorra

(n=600)

1.001 eta 
5.000 biztanle 

artean
 (n=352)

5.000 biztanletik 
goitiko  

udalerriak
 (n=171)
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Landa inguruneko herritarrei ematen 
zaizkien zerbitzuei buruzko balorazioa4 

Udalerrian herritarrendako dauden zerbitzu eta baliabideekiko asebetetze 
maila*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Asebetetze mailaren batezbestekoa: 0 “ez batere pozik” eta 10 “oso pozik”. 

Lehen Hezkuntza

Bigarren 
Hezkuntza

Osasuna

Garraio publikoa

Interneten 
estaldura
Telefonia 

mugikorraren 
estaldura

Sukaldaritza eta 
ostalaritza

Kultura

Kirol azpiegiturak

Bankuetako 
zerbitzuak / 
kutxazainak

Gizarte zerbitzuak

Gazteendako 
zentroak edo 

lokalak

8,0

7,4

7,2

6,1

7,7

7,6

6,9

7,2

7,4

6,8

6,3

7,9

%0 %100
Asebetetze 
mailaren  

batezbestekoa

Oso pozik 
nago

Ez dago Nahiko 
pozik nago

Hala-hola 
nago

Ez nago oso 
pozik

Ez nago 
batere pozik

%36,9%38,4%13,7%9,2

%5,1

%3,4

%3,9

%4,1

%9,2

%9,2

%9,2

%4,4

%2,3

%3,4

%2,4

%4,2

%2,3

%5,5

%2,2

%1,4

%0,2

%0,2

%0,9

%3,1

%4,0

%2,8

%4,7

%6,4

%3,4

%2,9

%5,9

%3,3

%2,7

%0,8

%1,7

%8,8 %8,4 %12,3

%29,8 %25,0%16,6

%40,9%20,0

%23,8

%25,6

%38,2%38,0%18,1

%41,2%39,3%15,2

%35,0%38,7%17,8

%24,8%40,7%21,6

%29,1%38,8%15,4

%12,3%30,9%27,4

%16,9%42,2%28,8

%11,8%38,0%29,3

%11,8%30,3%30,3

publikoaren hornidurak ez du bost 
puntuko langa gainditzen (4,7 pun-
tu) asebetetze eskalan (1-10 puntu). 
Bestetik, gazteendako zentroek edo 

lokalek (5,6 puntu), gizarte zerbit-
zuek (5,6 puntu), kulturak (5,9 pun-
tu) eta kirol azpiegiturek (6,0 puntu) 
ere hobetzeko tarte handia dute.
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Udalerrian herritarrendako dauden zerbitzu eta baliabideekiko asebetetze 
maila
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Lehen Hezkuntza

Telefonia 
mugikorraren 

estaldura

Interneten 
estaldura

Sukaldaritza eta 
ostalaritza

Bankuetako 
zerbitzuak / 
kutxazainak

Bigarren Hezkuntza

Osasuna

Kirol azpiegiturak

Kultura

Gizarte zerbitzuak

Gazteendako 
zentroak edo 

lokalak

Garraio publikoa

8,3 7,5

7,9 6,7

7,9 6,4

7,7 6,8

7,6 6,0

7,7 6,2

7,5 7,1

7,2 6,0

7,3 5,9

6,8 5,6

6,9 5,6

6,6 4,7

8,0 8,0

7,7 7,8

7,7 7,7

7,4 7,6

7,3 7,4

7,2 7,4

7,2 7,2

6,9 7,0

6,7 69

6,4 6,3

6,1 6,2

7,8 8,3

7,7 8,2

7,6 7,9

7,4 7,5

7,4 7,7

7,1 7,0

7,2 7,5

6,7 7,1

6,9 6,9

6,1 6,7

5,8 6,4

8,0 8,1
8,0 8,0

18 urtetik beheiti (n=84) 1.000 biztanle bitarte (n=77)
18 eta 24 urte artea (n=280) 1.001 eta 5.000 biztanle artean  (n=352)
25 eta 30 urte artean (n=236) 5.000 biztanletik goiti (n=171)

0 010 10
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Landa inguruneko 
aisia, astialdia eta 
harreman sozialak5

Landa ingurunean bizi diren gazte 
nafarrek joan-etorriak egin behar 
izaten dituzte aisialdiko eta astialdi-
ko jarduerak egiteko. Zentzu horre-
tan, % 44,0k ohikotasunez irten behar 
izaten dute udalerritik aisialdiko jar-
duerak egiteko, eta %  26,1ek noizean 
behin egiten dute. 

Gazteenak (18 urtetik beheitikoak) 
irteten dira udalerritik gutxien ai-
sialdiaz gozatzeko, halaxe adierazi 
baitute gazteenen %  43,3k; halere, 
elkarrizketatuaren adinak goiti egin 
ahala, aisialdiaz eta astialdiaz goza- 
tzeko mugikortasun tasak goiti egi-
ten du. Udalerriaren neurriak ere ze-
rikusia dauka aisialdiko jarduerak 
egiteko mugikortasun tasarekin; 
horrela, 1.000 biztanletik beheitiko 
udalerrietako gazte nafar gehienek 
joan-etorriak egiten dituzte (%  54,8), 
eta, 5.000 biztanle baino gehiagoko 
udalerriez ari bagara, ehuneko ho-
rrek hogei puntu egiten ditu beheiti 
(%  34,4), entretenitzeko baliabide ge-
hiago dauzkatelako.  

Iruña da landa inguruneko gazteen-
dako erakargune nagusia aisial-
dirako eta astialdirako; izan ere, 
% 61,1ek adierazi dute beren herritik 
irten eta hiriburura joaten direla. On-
doko udalerrietarako joan-etorriak 
ere ugariak dira, eta, eskualde ba- 
tzuetan (hala nola Estellerrian, Erri-
beran edo Tuteran), eskualdeko herri 
nagusiek lekualdatze horien zati bat 
biltzen dute. 

Landa inguruneko gazte nafarrek 
aisialdiaz beren herrian bertan go-
zatzen duten batez besteko denbora 
ere aldatu egiten da, asteguna edo 
asteburua izan. Landa inguruneko 
gazte nafarrek aisialdirako duten 
denboraren %  70 inguru herrian 
bertan igarotzen dute astegunetan, 
baina, asteburuaz ari bagara, ehune-
ko horrek 18 puntu inguru egiten ditu 
beheiti, herriaren eta beste toki ba- 
tzuen artean banatzen baitute den-
bora, modu orekatuagoan.     

5.1 Landa inguruneko aisialdirako eta astialdirako erakarguneak
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%36,0
%54,8%46,4 %46,3%44,1

%34,4

%20,8

%23,7
%24,8 %24,8%29,4

%29,7

%43,3

%21,5
%28,8 %28,9%26,5 %36,0

%44,5%43,5

%27,7%24,5

%27,8%31,9

Zure udalerri edo herritik irteten zara aisialdiko jarduerak egiteko?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Erantzuteko aukerak iradoki ziren. Erantzun bakarra.

Nafarroako landa 
inguruneetako  
~ 18.393 gazte herritik 
irten ohi dira aisialdiko 
jarduerak egiteko 

Ez

Bai, normalean bai

Bai, aldian behin

%29,9

%44,0

%26,1

Generoa Adina Biztanleria 

1.000  
biztanle 
bitarte 
(n=30)

1.001 eta  
5.000  

biztanle  
artean (n=104)

Emakumeak  
(n=95)

Gizonak 
(n=93)

5.000 
biztanletik 

goiti
(n=57)

18 urtetik 
beheiti 
(n = 84)

18 eta 24 
urte artean 

(n = 280)

25 eta 30 
urte artean 

(n = 236)
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%57,4

%17,4

%61,1

%2,1 %1,4 %0,2 %2,7

Iruñera
%61,1 

Herritik irteten zarenean, batez ere nora joaten zara?*
Oinarria:  lekualdatzen diren elkarrizketatuak, guztira (n=420).

* Erantzuteko aukerak iradoki ziren. Erantzun bat baino gehiago eman zitezkeen.
OHARRA: eskualdeen araberako lagin oinarriak murritzak direnez, irakurketa kualitatiboa egin behar 
izan dugu.

Landa inguruneko aisia, astialdia 
eta harreman sozialak5 

Inguruko 
herrietara

Hiriburura, 
Iruñera

TuteraraEskualdeko 
herri 

nagusira

ZaragozaraLogroñora Bestelakoak

GUZTIRA
(n=420)

ZONA

Ipar-men-
debaldea 
(n =71)

Pirinioak 
(n = 23)

Iruñeria
(n = 104)

Estelleria 
(n=37)

Nafa-
rroako 

Eki-aldera  
(n=28)

Erribera 
(n=83)

Tutera
(n=74)

Inguruko 
herrietara % 57,4 % 63,5 % 29,1 % 33,3 % 54,5 % 34,1 % 81,7 % 77,6

Eskualdeko 
herri nagusira % 17,4 % 14,9 % 15,3  -- % 36,1 % 17,5 % 26,5 % 25,3

Hiriburura, 
Iruñera % 61,1 % 62,3 % 75,4 % 86,4 % 34,8 % 82,4 % 53,0 % 33,5

Logroñora % 2,1  --  --  -- % 14,7  -- % 4,0 -- 

Zaragoza % 1,4  --  --  --  -- --  % 2,1 % 5,7

Tutera % ,2  -- --   --  --  -- % 0,9  --

Bestelakoak % 2,7 % 8,4 --  % 2,2  --  -- % 0,7 % 3,5

Aisialdia dela-eta 
hiriburura egiten 
dituzten joan-etorriak
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Aisialdirako denboraren % 100etik, zenbat igarotzen duzu zure udalerrian eta zenbat                 beste udalerri batzuetan? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Beste herri batzuetan
Bere herrian

%24,4
%31,7%29,4%30,5

%49,6%46,6%48,1

%75,6%68,3%51,9 %53,4%69,5 %70,6

%34,9
%42,7

%65,1

%57,3%50,4

18 urtetik beheiti
 (n=84)

GUZTIRA 
(n=600) 18 eta 24 urte artean

 (n=280)
Emakumeak  

(n=287)

Astegunetan Astegunetan Astegunetan Astegunetan AstegunetanAsteburuan Asteburuan Asteburuan Asteburuan

Gizonak  
(n=313)

Generoa Adina

+17,6 p.p. +17,2 p.p. +17,9 p.p.
+18,3 p.p.

+15,5 p.p.

Asteburuan, 
udalerritik 
kanpo egiten 
den aisialdirako 
denborak 18 
portzentaje-puntu 
egiten ditu goiti  
 

5.2 Herriko bertako jardueretan dagoen parte-hartzea
Interesgarria da landa inguruneko 
gazte nafarrek tokiko jardueretan di-
tuzten inplikazioaren eta parte-har- 
tzearen maila aztertzea, herriarekin 
duten loturaren eta integrazioaren 
adierazletzat har baitezakegu. Gaz-
teen % 53,2k esan dute herrian bertan 
antolatzen diren jardueretan parte 
hartzen dutela, baina inplikatzen ez 
diren gazteen tasa %  46,8koa da. Da-
tuak estrapolatuta, Nafarroako landa 
inguruneko 22.239 gazte inguruk dio-
te tokiko jardueretan parte hartzen 
dutela.

Udalerriko bizitza publikoan inpli-
katzeko, antolatutako jardueretara 
joaten dira gazte gehienak, lautik 
hiru (%  75,3). Jarduera horien egite 
tasa askoz ere txikiagoa da, jardue-
retara joaten diren gazteen %  31,8k 
esan duten moduan. Bestetik, gaz-
teen % 29,8 asko inplikatzen dira an-
tolaketarekin, eta %  10,5ek, gainera, 
zer jarduera egin proposatzen dute. 
Batez beste, gazteek 7,2 puntu ema-
ten dizkiote beren inplikazioari, par-
te-hartzearen maila txikienetik han-
dienera doan eskalan (0-10 puntu).
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Aisialdirako denboraren % 100etik, zenbat igarotzen duzu zure udalerrian eta zenbat                 beste udalerri batzuetan? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

%27,2

%46,9
%38,3 %30,7

%25,8

%48,7 %49,7
%43,9

%72,8

%53,1 %61,7 %69,3

%74,2

%51,3 %50,3
%56,1

%50,4

%49,6

1,000 biztanle bitarte
 (n=77)

18 eta 24 urte artean
 (n=280)

1,001 eta 5,000 
biztanle artean

(n=352)

Astegunetan Astegunetan Astegunetan Astegunetan AstegunetanAsteburuan Asteburuan Asteburuan Asteburuan Asteburuan

25 eta 30 urte artean
 (n=236)

5,000 biztanletik
(n=171)

Biztanleria 

+15,5 p.p.
+19,7 p.p. +10,4 p.p.

+19,0 p.p. +18,1 p.p.

Tokiko jardueretan parte ez har- 
tzeko aipatu duten oztopo nagusia 
denbora falta da. Batez ere, 25 urte-
tik goitikoek aipatu dute arrazoi hori, 
betebehar gehiago izan ditzaketelako 
(bereziki, lan arlokoak). 

Bestalde, gazteen %  29,6k esan dute 
beren herrian ez dagoela edo ez du-
tela aurkitzen gustuko jarduerarik, 
eta % 9,7 harago joan dira, zuzenean 
adierazi baitute beren herrian ez dela 
jarduerarik antolatzen. 

Herri txikietan (1.000 biztanletik 
beheitikoetan) bizi diren gazteek 

askoz ere partaidetza handiagoa 
dute herriko bizitzan. Hor, jarduere-
tan inplikatuta dauden gazteen tasa 
% 66,6raino iristen da. 

Era berean, herriarekin duten lo-
turak parte-hartze hori sendotzen 
du. Herrikoak direnek edo herrikoak 
sentitzen direnek, noizbait beste he-
rriren batean bizi izan ala ez gorabe-
hera, biztanle gazte berriek baino as-
koz ere parte-hartze handiagoa dute 
tokiko jardueretan.

Landa inguruneko aisia, astialdia 
eta harreman sozialak5 
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Zure herrian antolatzen diren jardueretan parte hartzen duzu? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Tokiko jardueretan duten parte-hartzearen tasa, hainbat aldagairen arabera

Landa 
inguruneetako ~ 
~ 22.239 gaztek 
herrian bertan 
antolatzen diren 
jardueretan parte 
hartzen dute

Ez

Bai

%46,8

%53,2

%54,1

%66,6

%57,7
%44,5

%51,7
%38,4

%52,3 %54,7%53,5 %50,9 %59,1

Generoa Adina Biztanleria Kide sentitzea

1.000  
biztanle 
bitarte 
(n=30)

Nire 
herrikoa 
naiz, eta 
beti bizi 
izan naiz 
hemen

1.001 eta  
5.000  

biztanle  
artean 
(n=104)

Nire 
herrikoa 

naiz, baina 
kanpoan 
ere bizi 

izan naiz

Emaku-
meak  
(n=95)

Gizonak 
(n=93)

5.000 
biztan-

letik 
goiti

(n=57)

Kanpokoa 
naiz, bai-
na orain 
hemen 

bizi naiz

18 
urtetik 
beheiti 
(n = 84)

18 eta 
24 urte 
artean 

(n = 280)

25 eta 
30 urte 
artean 

(n = 236)
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Zergatik ez duzu jarduerotan parte hartzen? 
Oinarria:  tokiko jardueretan parte hartzen ez duten elkarrizketatuak (n=281).

Nola hartzen duzu parte jarduerotan?
Oinarria: tokiko jardueretan parte hartzen duten elkarrizketatuak (n=319).

* Erantzuteko aukerak iradoki ziren. Erantzun bat baino gehiago eman zitezkeen.

%29,8
%10,5

%75,3

%31,8

%32,3

%11,1

%73,6
%34,0

%18,1
%7,8

%83,2

%21,4

Antolaketan parte 
hartzen dut

Eginen diren 
jarduerak pro-
posatzen ditut

Jardueretara 
joaten naiz

Jarduerak  
gauzatzen ditut

Kanpokoa naiz, baina orain hemen bizi naiz (n=56)
Nire herrikoa naiz (n=263)
Guztira

Denbora faltagatik

Nire herrian ez dago nire 
gustukorik

Ez dut planteatu ere egin

Nire herrian ez da jarduerarik 
antolatzen

Ez dut jardueren berri izaten

Nahiago dut beste herri batean 
ibili

Ez naiz integratuta sentitzen / 
Ez dut konfiantzarik sentitzen

Beste herri batera joan behar 
izateagatik

COVIDagatik

Bestelakoak

%40,1 %37,5

%29,4

%30,1

%9,2

%0,8

%1,6

-

%0,8

-

-

%43,0

%30,0

%23,7

%10,2

%1,6

-

%1,6

%0,6

%1,2

%0,5

%29,6

%27,1

%9,7

%1,2

%0,9

%0,7

%0,7

%0,5

%0,2

Emakumeak  
(n = 132)

Gizonak   
(n = 149)

Total 
(n = 281)

Landa inguruneko aisia, astialdia 
eta harreman sozialak5 
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Nafarroako landa inguruneko gaz-
teek harreman sozialen inguruan 
dauzkaten iritziek bat egiten dute al-
derdi batzuetan. Adibidez, herrietan 
kontrol sozial handia ezartzen dela 
uste dute, gainerako herritarrek gaz-
teen mugimendu eta jarduera guz-
tien berri izaten dutela. Lehen esan 
bezala, horixe da landa inguruneko 
bizimodutik okerren baloratutako 
elementuetako bat. Puntu horretan, 
gazteen %  86,0k “oso” edo “nahiko 
ados” daudela esan dute, kontrako 
iritzirik eman gabe ia.    

Era berean, gehienek bat egiten dute 
esatean herrietan sortzen diren 
kuadrillek adin ezberdineko pertso-
nak biltzen dituztela. Gazteen % 86,0 
“oso” edo “nahiko ados” daude horre-
tan. Bestetik, adostasun maila altua 
dago honako baieztapen honen in-
guruan (%  80,9): sortzen diren lotu-
rak eta harremanak estuagoak dira, 
eta, beraz, harremanak pozgarria-
goak dira. 

Alabaina, adostasun maila txikiagoa 
dago herriko bizitza aste barruan 
oso aspergarria ote den baloratzeko 
orduan: %  45,4k maila handiagoan 
edo txikiagoan babestu dute alderdi 
hori. Gazteen %  26,1, ordea, ez dago 
ideia horrekin konforme. 

Nolabait, kontsultatutako hamar 
gaztetik lauk uste dute hiriko biztan-

leek herrien inguruko aurreiritziak 
dauzkatela eta estereotipo ezkorrak 
esleitzen dizkietela. Gazteen %  41,9 
ados daude hiritarrek landa inguru-
neko biztanleak “baserritartzat” 
edo “abarkaduntzat” jotzen dituz-
telako ideiarekin, maila handiagoan 
edo txikiagoan. 

Landa inguruneko harreman sozia-
len inguruan baloratu dituzten 
beste alderdi batzuetan, gazteen 
adostasun mailak eta iritziak banan-
duago daude. Hala, kontsultatutako bi  
pertsonatik batek ez du inola ere bat 
egiten beste gazte batzuekin harre-
manak edukitzeko beste hiri batzue-
tara joan behar delako ideiarekin 
(% 51,4); alabaina, gazteen % 29,8 kon-
forme daude.

Halaber, bi gaztetik bat ez dago 
ados herrian bikotekidea aurkitzea 
zailagoa delako baieztapenarekin 
(%  50,0); %  25,9k, baina, mugatuago 
ikusten ditu inguruneak berak es-
kaintzen dizkion aukerak. 

Azkenik, iritziak bananduago daude 
landa ingurunean sexu aniztasuna 
gutxiago errespetatzen ote den 
baloratzeko orduan. Bada, gazteen 
%  41,3 baieztapen horren kontra 
dago, baina %  37,8 “zertxobait ados” 
daude, eta % 20,9 “ados”. 

5.3 Landa inguruneko harreman sozialei buruzko balorazioa
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%16,1

%23,3

%23,1

%0,9

%27,1

%13,4

%8,0

%2,4

%12,3

%20,7

%18,2

%3,6

%24,3

%12,7

%2,7

%2,5

%14,7

%7,3

%7,0

%52,2

%11,5

%16,9

%42,8

%32,4

%27,2

%18,6

%13,9

%33,8

%18,2

%28,6

%43,2

%48,5

%29,7

%24,1

%37,8

%9,6

%18,8

%28,5

%8,3

%14,2

Adierazi landa inguruneko harreman sozialen inguruko baieztapen hauekin 
ados zauden ala ez*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

*Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.
** ** Adostasun tasa: Guztiz + Nahiko ados (%).

Harreman sozialak 
pozgarriagoak dira, 

guztiok elkar ezagutzen 
dugulako

Herrietako kuadrilletan 
adin ezberdineko jendea 

elkartzen da

Aste barruan, herria oso 
aspergarria da

Beste gazte batzuekin 
harremanak edukitzeko, 

beste herri batzuetara 
joan behar dut

Herrietan, kontrol sozial 
handia dago; jende 

guztiak daki zer egiten 
duzun

 Landa ingurunean, sexu 
aniztasuna gutxiago 

errespetatzen da

Hirietakoek 
“baserritartzat” edo 

“abarkaduntzat” 
jotzen dituzte landa 

inguruneko biztanleak

Herri batean bizirik, 
zailagoa da bikotekidea 

aurkitzea

%0 %100 Adostasun 
tasa**

Guztiz ados 
nago

Nahiko 
ados nago

Zertxobait ados 
nago

Ez nago oso 
ados

Ez nago batere 
ados

%80,9

%86,0

%45,4

%41,9

%86,0

%20,9

%29,8

%25,9

Landa inguruneko aisia, astialdia 
eta harreman sozialak5 
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Landa  
inguruneko  
mugikortasuna6

Landa inguruneko bizitzak dakarren 
mugikortasuna jorratzeko, askota-
riko zereginetarako egin ohi dituz-
ten joan-etorriez, erabiltzen duten 
garraioaz, bidaien maiztasunaz eta 
ibilbidean erabilitako denboraz gal-
detu behar zaie gazte nafarrei.   

Gazte nafar gehienek esan dute 
besteak beste erosketak egiteko 
edo arropa erosteko (% 68,1) eta ku-
deaketak egiteko (%  51,4) ateratzen 
direla herritik. Era berean, hamarre-
tik hiruk edo lauk adierazi dute ikas-
teko edo lan egiteko irteten direla, 
egokitzen denaren arabera, bai eta 
parranda egiteko ere. Planteatutako 
gainerako zereginek mugikortasun 
tasa txikiagoa dute (adibidez, harre-
man sozialak egiteko, kirola egiteko 
edo medikuarengana joateko), ge-
hien-gehienek ahal dela herrian ber-
tan egiten baitituzte.

Halere, adinak eta udalerrien biztan-
le kopuruak nabarmen eragiten dute 
joan-etorriak egiteko beharrean, ho-
nako grafiko hauek erakusten duten 
bezala. 18 urtetik beheitikoen artean, 
hamarretik zortzi udalerritik irteten 
dira ikasketekin jarraitzeko, eta oso 
faktore erabakigarria da hori. Beste-
tik, 1.000 biztanletik beheitiko herrie-
tan, udalerritik erosketak egitera ir-
teten diren gazteen tasak (% 90,1) 22,6 
portzentaje-puntutan gainditzen du 
1.000 eta 5.000 biztanle arteko udale-
rrietako gazteen tasa (% 67,5), eta 30,6 
puntutan 5.000 biztanletik goitikoe-
na (% 59,5).   

Biztanleriaren araberako alde horiek 
ikus daitezke, baita ere, kudeaketa 
edo izapide administratiboak egite-
ko, medikuarengana joateko eta kul-
tur jardueretara joateko orduan.  
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%59,3

Zure udalerritik irteten zara honako zeregin hauek egiteko?
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Bai Ez Ez 
dagokio
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%6,6

%40,4

%4,4 %11,9
%25,0 %21,5

%2,5 %1,9 %0,9 %2,8
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%58,0%47,5

%24,9%29,0

%16,7%20,6

%91,1

%8,2

%95,7

%4,3
%0,6
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%33,4 %23,8 %1,3 %2,6%43,2 %68,1 %47,1 %19,7%33,0%7,3 %30,6 %50,3 %80,2

AdinaGeneroa Biztanleria

Ikastera joan Lan egitera joan Erosketak egin/ 
 Dendak joan

Parranda egin Harreman 
sozialak  eduki

%
90

,1

Emakumeak (n=287)
Gizonak  (n=313)

Lekual-
datzen 
direnen 

tasa

%33,4 %43,2 %68,1 %47,1 %19,751,1' 38,1' 38,2' 41,1'

Egunero

Beste batzukIbilgailu partikular 
partekatua

Ibilgailu partikularra

Astean behin

Hilean behin

Noizean behin 

JARDUERAK EGITEKO UDALERRITIK IRTETEN DIREN GAZTEEN 
TASA, GENEROAREN ARABERA

LANDA INGURUNEKO GAZTE NAFARREK EGITEN DITUZTEN JOAN-ETORRI MOTAK  

25 eta 30 urte artean (n=236)
18 eta 24 urte artean (n=280)
18 urtetik beheiti (n=84)

5.001 eta 10.000 biztanle artean (n=77)

1.000 biztanle artean( (n=171)
1.001 eta 5.000 biztanle artean (n=352)

Erabilitako 
batez besteko 

denbora 
(joan-etorrian)
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Harreman 
sozialak  eduki

Kudeaketak edo 
izapide 

 administratiboak 
egin"

Medikuarengana 
joan (lehen mailako 

arreta)
Kirola egin Kultur 

jarduerak 

6 

%51,4 %15,8 %12,9 %23,736,3' 40,1' 25' 32,3' 34,3'

Landa inguruneko 
mugikortasuna
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Udalerritik askotariko zereginak 
egitera irteteko, gehienbat norbe-
raren ibilgailua erabiltzen dute, 
beraiek edo beste batzuek (hala 
nola, gurasoek edo beren ardura 
dutenek) gidatu gorabehera. Hor-
taz, agerikoa da landa ingurune-
ko gazteek autoarekiko mendeko-
tasun handia dutela. 

Ildo horretan, garraio publi-
koaren erabilera oso garrantzi- 
tsua da udalerritik ikasketa arra-
zoiengatik irteten direnendako. 
Kasu horietan, hamarretik lau 
garraio publikoan mugitzen dira. 
Beste jarduera batzuei buruz ari 
garelarik, ibilgailu pribatuaren 
erabilerak beheiti egiten du, bai-
na “parranda egiteko” (% 25,0) edo 
“harreman sozialak edukitzeko” 
(%  21,5), alternatiba edo bitarteko 
gisa erabiltzen dute.

Joan-etorrien maiztasunari da-
gokionez, gehienek egunero egin 
behar izaten dituzte joan-etorriak 
ikastera edo lanera joateko; beste 
gazte batzuek, baina, astean behin 
egiten dituzte joan-etorri horiek. 
Joan-etorrian batez beste erabil- 
tzen duten denbora 51 minutukoa 
da ikastera joateko bada, eta zer-
txobait gutxiago (38 minutu) lane-
ra joateko bada.  

Astean behin egiten diren 
joan-etorrietarako arrazoien ar-
tean, honako hauek aurkitzen 
ahal ditugu: 

- harreman sozialak edukitzea 
(% 71,0), 

- parranda egitea (% 58,0) eta, 

- are, kirola egitea (% 49,8). 

Kasu horietan, ibilbidean erabi-
litako batez besteko denborek ez 
dituzte 41 minutuak gainditzen pa-
rranda egiteko bada, eta laburra-
goak dira harremanak edukitzeko 
edo kirola egiteko bada (36 eta 32 
minutu, hurrenez hurren). 

Udalerritik kanpo egiten diren 
baina gehienbat aldizka egiten 
diren ekintzen artean, erosketak 
egitea, medikuarengana joatea, 
kudeaketa administratiboak egi-
tea eta kultur jardueretara joatea 
daude.  

Ibilbide horietan, batez beste era-
biltzen duten denbora handiagoa 
da izapide administratiboak egi-
teaz ari bagara. Batez beste, 41 mi-
nutu joan-etorri bakoitzeko. 
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Landa inguruneko 
okupazioa eta 
enplegu  
igurikimenak7

Atal honetan, landa inguruneko gaz-
teek lan merkatuari eta lanerako 
aukerei buruz dauzkaten iritziak 
aztertuko ditugu. Nabarmentzekoa 
da dagoeneko lan merkatuan sartuta 
dauden gazte gehienek, izan karrera 
profesionalean bakarrik arituta, izan 
ikasketak lanarekin edo lan txikiekin 
konbinatuta, lantokia ez dutela be-
ren udalerrian, halaxe adierazi bai-
tute % 63,3k. 

 Halere, hiru gaztetik batek baino zer-
txobait gehiagok udalerrian bertan 
egiten dute lan (% 36,7), baina, zalan- 
tzarik gabe, aldagai batzuen arabe-
rakoa da hori. Batetik, herrian bertan 
lan egiten duten 18 urtetik beheitiko 
gazteen tasak, lan txikiren bat ikas-
ketekin uztartzen dutela ulertuta, 
nabarmen egiten du goiti. Bestetik, 
zenbat eta biztanle gehiago edu-

ki, herrian bertan lan egiten duten 
gazteen tasa orduan eta handiagoa 
da. Azkenik, ikasketa mailak alde-
rantzizko korrelazioa erakusten du: 
amaitutako ikasketen maila zenbat 
eta altuagoa izan, orduan eta aukera 
gutxiago daukate ingurunean bertan 
lan egiteko. 

Bestalde, oraindik lan merkatura 
sartu ez direnek ez dute uste lana 
beren ingurunean aurkitzeko auke-
ra handirik izanen dutenik. Gazte 
horien % 41,5ek uste dute ez dagoela 
horretarako “inolako aukerarik”, eta 
% 18,1ek “aukera txikia” ikusten dute. 
0tik 10erako eskalan, oraindik orain 
lan munduari aurre egin ez dioten 
landa inguruneko gazteek suspen-
ditu egin dute lana beren udalerrian 
aurkitu ahal izateko aukera, batez 
beste 3,5 puntu eman baitizkiote.
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Zure udalerrian egiten duzu lan?
Oinarria: lanean ari diren elkarrizketatuak (n=399).

Zure ustez, zenbateko aukera daukazu herrian bertan zure intereseko lan 
bat aurkitzeko?
Oinarria: lanean ari ez diren elkarrizketatuak (n=191).

HERRIAN BERTAN LAN EGITEN DUTEN GAZTEEN TASA, ALDAGAIEN ARABERA

Lanen bat egiten 
duten landa 
inguruneetako 
~ 17.596 gazteek 
herritik bertatik 
kanpo egiten dute

Ez

Aukera nahikoa

Aukera handia

Aukeraren bat

Aukera txikia

Bai
%36,7

%14,6 %25,9 %59,6

%63,3

%34,8
%21,2 %23,3

%35,4 %42,8 %54,7
%38,2 %36,3

%68,4

%37,0 %37,9

Lan merkatura 
sartu ez 
diren landa 
inguruneetako 
~ 1.935 
gazte  baikor 
agertzen dira 
beren herrian 
intereseko lan 
bat aurkitzeko 
aukeraren 
aurrean

Lan merkatura 
sartu ez 
diren landa 
inguruneetako 
~ 3.437 gazte zuhur 
agertzen dira beren 
herrian intereseko 
lan bat aurkitzeko 
aukeraren aurrean.

Lan merkatura 
sartu ez 
diren landa 
inguruneetako 
~ 7.921 gazte 
ezkor agertzen 
dira beren 
herrian 
intereseko lan 
bat aurkitzeko 
aukeraren 
aurrean.

%25,9 %12,2
%2,4

%41,8
%18,1 Inolako 

aukerarik 
ez

Goi 
mailako 
ikaske-

tak (
(n=114)

Erdi mai-
lakoak 

edo 
profe-

sionalak 
(n=214)

Oinarrizkoak
(n=71)

Generoa Adina Biztanleria 

1.000 
biztanle 
bitarte 
(n=48)

1.001 eta 
5.000  

biztanle  
artean 
(n=244)

Emaku-
meak  

(n=179)

Gizonak 
(n=220)

5.000 
biztanle-
tik goiti
(n=107)

18 
urtetik 
beheiti 
(n = 10)

18 eta 
24 urte 
artean 

(n = 182)

25 eta 
30 urte 
artean 

(n = 207)

Amaitutako 
ikasketak
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Landa inguruneko okupazioa 
eta enplegu igurikimenak7 

Zenbateko interesa duzu urrutitik lan egiteari edo telelanean aritzeari 
dagokionez, zure herritik bertatik egin ahal izan dezazun?  
Oinarria: lanean ari ez diren elkarrizketatuak (n=191).

Pandemiaren ondorioz, telelanak 
goiti egin du, eta horrek aukera bat 
ekarri die despopulazioaren aurka 
borrokan ari diren landa inguru-
neei; behinik behin, arlo teorikoan. 
Zentzu horretan, landako bizimodua-
ri eutsita urrutiko lanean aritzeko 
aukeraren inguruan duten interes 
mailaren berri eman dute lan merka-
tuan dauden gazte nafarrek. 

Hala, gazteen % 14,8k interes handia 
erakutsi dute aurrez aurreko ere-
duaren alternatiba horri dagokio-
nez (a priori, interesa handiagoa da 
beste toki batean egonez gero), eta 

%  33,8k interes nahikoa agertu dute.  
Bestalde, %  28,2k nolabaiteko intere-
sa adierazi dute, eta %  23,2k interes 
txikia edo inolako interesik ez. 

Hala, baiezta dezakegun moduan, 
gazte nafarrek nolabaiteko interesa 
erakutsi dute beren udalerritik ber-
tatik urrutira lan egiteko ideiaren 
aurrean, 5,9 puntu eman baitizkiote 
batez beste, 0tik 10erako eskalan. 

Goi mailako ikasketak amaitu dituz-
ten gazteek agertu dute telelanean 
aritzeko eta landa ingurunearekin 
lotuta jarraitzeko interes mailarik al-
tuena.  

Interes nahikoa

Interes 
handia

Nolabaiteko 
interesa

Interes txikia

%48,5 %28,2 %23,2

Lan merkatura 
sartu ez 
diren landa 
inguruneko 
~ 6.452 gazteek 
beren herritik 
urrutiko lanean 
aritzeko interesa 
agertu dute.

Lan merkatura 
sartu ez 
diren landa 
inguruneko 
~ 3.754 gazteek 
jarrera epela 
agertu dute 
beren herritik 
urrutiko lanean 
aritzeko ideiaren 
aurrean.

Lan merkatura 
sartu ez 
diren landa 
inguruneko 
~ 3.087 gazte 
uzkur agertu dira 
beren herritik 
urrutiko lanean 
aritzeko ideiaren 
aurrean.

%28,2 %33,8

%14,8%13,3

%9,9
Inolako 

interesik ez
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* Balorazio eskalaren batezbestekoa; gutxienekoa 0, «Inolako aukerarik ez», eta gehienekoa 10, 
«Aukera handia».

Kontsultatutako hamar lagune-
tik zazpi (% 71,1) ados daude, neu-
rri handi edo txikiagoan, landa 
ingurunean lan egiteko aukerek 
familia eta lana bateragarri egi-
tea gehiago ahalbidetzen dute-
lako baieztapenarekin. 

Halaber, hamarretik sei (%  60,3) 
konforme daude pandemiaren 
ondoriozko telelanak landa in-
guruneetatik nahi den lan hori 
egiteko aukera ekarri duelako 
ideiarekin. 

Bestetik, hamarretik lau (%  41,0) 
oso ados edo nahiko ados daude 

landa ingurunean prestakuntza 
maila handiko lana lortzea posi-
ble ez delako baieztapenarekin. 
Antzeko ehunekoa ados dago 
herri txikietan lana aurkitzeko 
aukerarik ez dagoelako ideiare-
kin (% 41,8).   

Azkenik, gazteen adostasun 
mailak beheiti egiten du landa 
inguruneetan ekiteko edo nor-
beraren negozioa abiarazteko 
aukera handiagoa dagoelako 
ideia baloratzeko orduan. Gaz-
teen % 20,0 agertu dira ados ideia 
horrekin, baina %  37,3k ez du 
aparteko abantailarik ikusten. 

Zure ustez, zenbateko aukera daukazu herrian bertan zure intereseko lan 
bat aurkitzeko?*
Oinarria: lanean ari ez diren elkarrizketatuak (n=191).

5,8 5,7

7,1
6,2 6,2

5,9
6

5,95,6 5,8 5,8

Goi 
mailako 

ikasketak 
(n=13)

Erdi mai-
lakoak 

edo 
profe-

sionalak 
(n=115)

Oinarrizkoak
(n=63)

Generoa Adina Biztanleria 

1.000 
biztanle 
bitarte 
(n=30)

1.001 eta 
5.000  

biztanle  
artean 
(n=104)

Emaku-
meak  
(n=95)

Gizonak 
(n=93)

5.000 
biztanle-
tik goiti
(n=57)

GUZTIRA 
(n=191) 5,9

Landa ingurunean lan egiteko dauden aukeren inguruko askotariko baiezta-
penekin ados dauden ala ez adierazi dute gazteek, eta, iritzi horiei begiratuta, 
honako argazki hau atera da:

18 
urtetik 
beheiti 
(n = 84)

18 eta 
24 urte 
artean 

(n = 280)

25 eta 
30 urte 
artean 

(n = 236)

Amaitutako 
ikasketak
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%41,0

%60,3

%71,1

%41,8

%20,0

Guztira 

%39,9

%63,7

%72,7

%40,8

%19,0

%48,9

%54,0

%59,0

%43,0

%21,1

%37,0

%57,1

%72,7

%40,4

%21,5

%48,7

%65,7

%76,9

%52,2

%24,7

%34,1

%25,7

%71,2

%38,4

* Balorazio eskalaren 
batezbestekoa: 0 “Ez 
nago batere ados”, 10 
“Guztiz ados nago”. 
** Adostasun tasa: Guz-
tiz+ Nahiko ados (%).

Zenbateraino zaude ados landa ingurunean lan egiteko dauden aukeren in-
guruko baieztapen hauekin?*
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Ezin daiteke pres-
takuntza maila 

handiko lanposturik 
lortu

Pandemiaren on-
doriozko telelanak 

landa inguruneetatik 
nahi den lan hori 

egiteko aukera ekarri 
du

Landa ingurunean 
lan egiteko aukerek 

familia eta lana 
bateragarri egitea 

gehiago ahalbidetzen 
dute 

Herri txikietan ez 
dago lanik aurkitzeko 

aukerarik

Herrian norberaren 
negozioa abiarazteko 

aukera handiagoa 
dago

%11,3

%13,7

%13,6

%10,6

%4,4

%12,1

%6,0

%4,3

%17,2

%22,1

%35,6

%30,6

%22,0

%29,6
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%28,6
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%15,6
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%3,0

%2,7

%11,4

%15,2

%0 %100
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%71,1

%41,8

%20,0

Guztiz ados 
nago

Ez nago 
batere ados

Lana bakarrik 
egiten dut

Nahiko 
ados nago

Langabezian 
nago, edo lan 
bila nabil

Zertxobait 
ados nago

Ikasi eta 
lan egiten 
dut

BestelakoakEz nago 
oso ados

Ikasi bakarrik 
egiten dut

** Adostasun 
tasa

Adostasun tasa,  
okupazioaren arabera**

Landa inguruneko okupazioa 
eta enplegu igurikimenak7 
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Emantzipatzeko 
eta etxebizitza 
bat eskuratzeko 
aukerak8

Hamar gaztetik sei oraindik ez dira 
emantzipatu (%  58,0); egoera horre-
tan daude 18 urtetik beheitiko ia 
guztiak eta 18 eta 24 urte arteko gaz-
te gehien-gehienak. 
25 urtetik goiti bikotean, bakarrik 
edo pisu partekatuan bizi diren 
gazteen tasa gero eta handiagoa da, 
hamarretik zazpi baitaude egoera 
horretan.   

Emantzipatzeko arrazoi nagusia 
independizatzeko nahia da (%  54,1), 
eta neurri txikiagoan bikotean bi-
zitzea edo ezkontzea (%  39,1). Inde-
pendizatu ahal izateko orduan, lana 
edo ikasketak direla-eta lekualdatu 
behar izateak eragina dauka gazte 
batzuengan. 

Oraindik urratsa eman ez dutenek baliabide ekonomikorik 
ez edukitzea (% 44,9) jo dute arrazoi nagusitzat, eta, ondo-
ren, ikasten edo prestatzen jarraitzea (% 39,0).
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Jarraian adierazten direnetatik, zein da zure egoera hobekien definitzen duena?
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Erantzuteko aukerak iradoki ziren. Erantzun bakarra.

Gurasoekin bizi naiz (edo nire ardura duenarekin)
Bikotean bizi naiz

%9,2

%28,1 %58,0

%3,9

%0,8

%99.3

%27,7

%54,4

%14,3

%71,2

%14,3

%7,7
%6,5

%0,7 %0,3
%2,0

%1,6

Bakarrik bizi naiz
Pisu partekatuan bizi naiz
Bestelakoak

18 urtetik 
beheiti 
(n = 84)

GUZTIRA
(n=600)

18 eta 24 
urte artean 

(n = 280)

25 eta 30 urte 
artean 

(n = 236)
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Zergatik utzi zenion gurasoekin (edo haietako batekin) edo zure ardura 
zuenarekin bizitzeari?  
Oinarria: gurasoekin edo beren ardura duenarekin bizitzeari utzi dioten elkarrizketa-
tuak (n=252).

Zergatik jarraitzen duzu gurasoekin (edo haietako batekin) edo zure ardura 
duenarekin bizitzen?
Oinarria: gurasoekin edo beren ardura duenarekin bizitzeari utzi ez dioten elkarrizke-
tatuak (n=348).

* Ez zen erantzuteko aukerarik iradoki. Erantzun bat baino gehiago eman zitezkeen.

Emantzipatzeko eta etxebizitza 
bat eskuratzeko aukerak8 

%39,1

%39,0

%20,4 %18,6

%10,2
%5,4

%0,6

%44,9

%54,1

%11,6

%6,2
%2,0

Ezkondu edo bi-
kotean bizitzen 
hasi nintzelako

Baliabide 
ekonomi-
korik ez 

daukada-
lako

Ikaslea 
naiz; 

prestatzen 
jarraitzen 

dut

Gustura 
nago; 

bizikidetza 
ona dut 

gurasoekin

Oraindik 
oso gaztea 

naiz

Etxebizi- 
tzen prezio 
altuengatik

Lan 
faltagatik, 
ezegonkor-

tasun 
ekonomi-
koagatik

Bestelakoak

Independizatu 
nahi nuelako

Lanaren 
ondorioz 

lekualdatu 
nintzelako

Ikasketen ondo-
rioz lekualdatu 

nintzelako

Bestelakoak
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Herriko etxebizitza zuzkiduraren inguruko adostasun maila  
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Balorazio eskalaren batezbestekoa: 0 “Ez nago batere ados”, 10 “Guztiz ados nago”. 
** Adostasun tasa: Guztiz+ Nahiko ados (%).

Landa inguruneko gazteen %  91,6 
ados daude baieztapen honekin, eta 
ez dute apenas kontrako iritzirik 
eman: Administrazioak laguntzak 
eman beharko lizkieke gazteei herri 
txikietan etxebizitza erosteko edo 
alokatzeko, despopulazioa saihes-
teari begira. 

Gazteen %  65,7k ideia hau babes-
ten dute: herrietan, etxebizitzen 
prezioak arrazoizkoagoak dira, hiri 
handietan baino. 

Antzeko ehuneko batek (%  61,4) 
adierazi du ados dagoela baieztapen 
honekin, neurri handiagoan edo 
txikiagoan: herrietan, etxebizitza 
asko hutsik daude, eta Administra-
zioak esku hartu beharko luke, hau 
da, neurriak hartu beharko lituzke, 
etxebizitza horien alokairuari edo 
salmentari bide emateko.   

Azkenik, gehienek uste dute (% 53,3) 
landa ingurunean ez dagoela etxe-
bizitza nahikorik salgai edo alokat-
zeko prest. 

Landa inguruneko gazteek etxebizitza zuzkiduraren inguruan duen iritzia az-
tertuta, honako ondorio hauek atera ditzakegu: 

Ez dago etxebizitza nahikorik 
salgai edo alokatzeko

Administrazioak laguntzak eman 
beharko lizkieke gazteei herri 
txikietan etxebizitza erosteko 

edo alokatzeko, despopulazioa 
saihesteari begira

Herrietan, etxebizitzen prezioak 
arrazoizkoagoak dira, hiri  

handietan baino

Herrietan, etxebizitza asko  
hutsik daude, eta 

Administrazioak neurriak hartu 
beharko lituzke, etxebizitza 

horien alokairuari edo 
salmentari bide emateko

%22,4

%62,5

%25,1

%26,2

%11,7

%1,4

%6,1

%9,9

%27,1

%6,5

%22,6

%21,7

%30,8

%29,1

%40,6

%35,2

%7,9

%0,5

%5,6

%7,1

%0 %100

%53,3

%91,6

%65,7

%61,4

Adostasun  
tasa** 

Nahiko ados 
nago

Ez nago 
batere ados

Guztiz 
ados nago

Zertxobait 
ados nago

Ez nago 
oso ados
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Landa 
ingurunearen 
despopulazioa; 
kezka maila eta 
Administrazioari 
egiten dizkioten 
eskaerak

9
Landa inguruneko gazte nafarrek 
etorkizunera begira proiektatzen 
dituzten igurikimenetan, beren 
herrian bizitzen jarraitzeko nahia 
adierazi dute. 

Gazteen % 67,8k beren herrian bizi- 
tzen ikusten dute beren burua, lan-
da ingurunearekin duten loturaren 
erakusgarria izaki hori. Udalerriak 
zenbat eta biztanle gutxiago eduki, 
orduan eta handiagoa da gazteek 
bertan bizitzen jarraitzeko duten 
itxaropena. Itxaropen hori handia 
da, baita ere, herrikoak diren eta beti 
bertan bizi izan diren gazteen artean. 

Etorkizunean beren burua landa in-
gurunean ikusten ez dutenak batez 
ere bi faktoreren eraginpean daude-
la dirudi. Batetik, landa ingurunean 

beren intereseko lan aukerarik ez da-
goela aipa dezakegu; izan ere, aukera 
gehiago bermatzen dituzten hiri in-
guruneetara joatera bultzatzen ditu 
horrek. Halere, beren burua herrian 
bizitzen ikusten ez duten gazte askok 
hirian edo hiri ingurunean bizi nahi 
dute.  

Igurikimenetan, sumatzen dituz-
ten aukerak eta etorkizuna edozein 
izanik ere, gazteen %  48,0k beren 
herria aukeratuko lukete bizitzeko. 
Bestalde, %  26,0k Nafarroako beste 
udalerri batzuk aukeratuko lituzke-
te, eta %  21,1ek hiriburua, Iruña. Ba-
daude, baita ere, etorkizunera begira 
estatuko beste hiri batzuetan (% 14,1) 
edo atzerrian (% 8,5) bizi nahiko luke-
tenak. 

9.1 Landa ingurunearen inguruko bizi igurikimenak
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GUZTIRA
(n=600)

BIZTANLERIA ADIN TALDEA

1.000 
biztanle 
bitarte
 (n=77)

1.001 eta 
5.000 

biztanle 
artean

 (n=352)

5.000 
biztanle 

baino 
gehiago   
(n =171)

18 urtetik 
beheiti  
 (n=84)

18 eta 
24 urte 
artean  

 (n=280)

25 eta 
30 urte 
artean  
n =84)

Nire udalerrian % 48,0 % 59,6 % 48,1 % 42,5 % 44,4 % 41,7 % 56,6

Nafarroako beste 
herri batean % 26,0 % 26,4 % 25,9 % 26,1 % 18,8 % 29,6 % 24,3

Hiriburuan, Iruñean % 21,1 % 17,5 % 22,5 % 19,8 % 21,5 % 22,7 % 19,0

Estatuko beste hiri 
batean % 14,1 % 6,5 % 14,5 % 16,5 % 14,5 % 16,1 % 11,6

Atzerrian % 8,5 % 7,8 % 7,4 % 11,1 % 16,0 % 8,8 % 5,5

Oraindik ez dakit % 0,6 --  % 0,7 % 0,8  -- % 1,1 % 0,3

Erantzuteko aukerak iradoki ziren. Posible zen zenbait erantzun ematea.

Etorkizunera begira, herrian bizi- 
tzen ikusten duzu zeure burua?  
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira

Zergatik ez duzu ikusten zeure burua 
etorkizunean herrian bizitzen? 
Oinarria: beren burua herrian bizitzen ikusten 
ez duten elkarrizketatuak (n=193).

Zeure burua herrian bizitzen ikusi zein ez, non gustatuko litzaizuke bizitzea? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

Landa inguruneetako 
~ 28.342 gazteek beren 
herri edo udalerrian 
bizitzen ikusten dute 
beren burua

Landa inguruneetako ~ 20.065 gazteek  beren herri edo udalerrian 
bizi nahiko lukete etorkizunean.

Ez

Bai

%32,3
%67,8

Ez dagoelako lan aukerarik

Nahiago dudalako hirian bizi
Zerbitzu eta aisialdi eskaintzarik ez 

dagoelako
Ez dagoelako etxebizitzarik 

eskuragarri
Komunikazioa eta 

konektagarritasuna  txarrak direlako

Kontrol soziala gehiegizkoa delako

Nahiago dudalako beste herri bat 
(txikiagoa, landatarragoa, etxebizitza 

gehiago dituena...)

Ikasketengatik

Oinarrizko zerbitzuak falta direlako 
(medikua, eskola, farmazia...)

Beste esperientzia batzuk bizi nahi 
ditudalako

Familiarengandik hurbil egon nahi 
dudalako

Jatorrizko tokira itzuli nahi dudalako

Bikotekidea beste herri batean bizi 
delako

Biztanleria oso zahartuta dagoelako

%41,1

%40,8

%18,6

%5,4

%7,5

%3,9

%3,9

%3,7

%3,1

%3,0

%1,2

%0,9

%0,8

%0,5
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Landa ingurunearen despopulazioa; kezka maila 
eta administrazioari egiten dizkioten eskaerak9 

Egiazki, landa inguruneko gazte ge-
hienak kezkatuta edo larri daude 
landa eremuetan gertatzen ari den 
despopulazioagatik. Gazteen % 24,9k 
adierazi dute “oso kezkatuta” daudela, 
eta % 41,9k “nahiko kezkatuta” daude-
la. %  19,1 zertxobait kezkatuta dago, 
eta % 14,1 “ez dago oso kezkatuta” edo 
“batere kezkatuta”.

Landa munduaren hustuketarekiko 
larritasuna handiagoa da 1.000 biz-
tanle baino gutxiagoko udalerrietan 
eta 5.000 biztanletik goitiko herrie-
tan bizi diren gazteen artean. Hala-
ber, korrelazio argia ikus dezakegu 
goi mailako ikasketak amaitu izana-
ren eta egoiliarren hustuketarekin 
kezkatuta egotearen artean. 

Beren ustez, despopulazioaren aur-
kako borrokan, landa ingurunean 
lan aukera gehiago sortzea da fun- 
tsezkoena, halaxe adierazi baitu-
te %  18,7k. Baita honako hauek ere: 

gazteei etxebizitza ingurune horie-
tan alokatu edo erosteko laguntzak 
ematea (% 11,3) eta garraio sarea ho-
betzea, linea berriak sortu eta ezar- 
tzea eta ordutegietan maiztasuna 
handitzea, distantziak hurbiltzeko 
(% 10,3), landa migrazioa eta, hortaz, 
despopulazioa eten nahi badira.

Etxebizitzari dagokionez, gazteen 
%  8,6k uste dute landa ingurunean 
dauden mugaketak kendu behar 
direla, bai etxebizitza eskuratzea 
erraztuz (etxebizitzen parke handia-
goa eraiki edo zuzkitu), bai Adminis-
trazioak prezioak erregulatzeko edo 
etxebizitza hutsak merkatura salgai 
edo alokairuan ateratzeko bestelako 
esku hartzeak eginez. Ondoren, zer-
bitzu zuzkidura handiagoa sortzea 
eta gazteei begirako aisialdi jardue-
rak ugaritzea aipatu dute, baita he-
rritarrei oinarrizko zerbitzuak hor-
nitzea ere (hala nola, hezkuntza eta 
osasun zerbitzuak). 

9.2 Landa ingurunearen despopulazioaren gaineko kezka maila

Zein neurritan kezkatzen zaitu landa inguruneen despopulazioak? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

%24,9

%41,9
%8,6

%5,5

%19,1

Asko  
kezkatzen 
nau

Dezente 
kezkatzen 
nau

Zertxobait 
kezkatzen nau

Gutxi kezkatzen 
nau

Ez nau batere 
kezkatzen

TOTAL 
(n=600)
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* Gutxienekoa 0, «ez nau batere kezkatzen»; gehienekoa 10, «asko kezkatzen nau».

Zein neurritan kezkatzen zaitu landa inguruneen despopulazioak? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

1.000 biztanle  
bitarte (n = 77)

1.001 eta 5.000 biztanle 
artean (n = 352)

5.000 biztanletik  
goiti (n = 171)

Goi mailako  
ikasketak (n = 129)

Erdi mailakoak  
edo profesionalak

(n = 334)
Oinarrizkoak

(n = 137)

%23,5

%24,9

%26,5

%8,5

%26,2

%29,3

%31,9

%29,9

%21,2

%24,5

%29,5

%21,3

%24,8

%22,0

%26,7

%19,5

%19,1%8,6

% 9,6

%7,5

%11,1

%7,2

%7,1

%9,6

%7,5

%9,6

%5,5

%6,3

%4,7

%4,9

%18,7

%27,3

%16,5

%4,9 %19,4

%6,2%13,9

%12,1%4,3
%5,2

%21,0

%18,6%12,6
%6,0

%17,7

%2,0
%5,5

%17,4

%6,8
%12,7 %14,7

%25,9

%41,1

%41,9

%42,7

%50,3

%41,6

%39,2

%41,0

%48,5

%42,4

%38,3

%41,1

%44,3%27,0

%43,9

%43,8

%35,6

Generoa

Adina

Biztanleria 

Ikasketak

Herriarekiko 
harremana

%0 %100

6,8

6,9

6,5

7,2

7,0

7,4

7,0

6,8

6,6

6,7

7,1

7,2

7,0

7,0

7,1

Guztira (n = 600)

Gizonak 
(n = 313)

Emakumeak  
(n = 287)

18 urtetik beheiti  
(n = 84)

18 eta 24 urte artean  
(n = 280)

25 eta 30 urte artean 
(n = 236)

Nire herrikoa naiz,  
eta beti bizi izan naiz 

hemen (n = 383)
Nire herrikoa naiz, baina 

kanpoan ere bizi izan naiz 
(n = 70)

Kanpokoa naiz, baina orain 
hemen bizi naiz (n = 147)

Asko 
kezkatzen nau

Dezente 
kezkatzen nau

Zertxobait 
kezkatzen nau

Gutxi 
kezkatzen nau

Ez nau batere 
kezkatzen

%10,6

%6,9

%4,6

%3,4

%5,7

%4,3

%4,4

Batez besteko kezka 

Batezbestekoa*
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Zure ikuspegiaren arabera, zein dira landa eremuen despopulazioaren kon-
tra borrokatzeko oinarrizko alderdiak? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Erantzun irekia. 

Lan aukera  gehiago

Etxebizitza erosteko eta 
alokatzeko laguntzak

Garraio publikoaren sarea hobetu 
eta ezartzea

Landa eremuetan etxebizitza 
eskuratzeko erraztasunak 

Zerbitzu hornidura handiagoa

Gazteentzako aisialdi jarduera 
gehiago

Gazteentzako laguntzak

Oinarrizko zerbitzuak bermatzea 
(hezkuntza eta osasuna)

Landa eremuko bizitza sustatu 
eta bultzatzea

Sare konexioak, 
konektagarritasuna
Ingurunea zaintzea 

Herrietan inbertitzea 
Gazteak atxikitzea  

Gazteak erakartzea
Etxebizitza zaharberritzeko 

laguntzak
Landako enpresaburuendako 

laguntzak
Industria hornitzea  

Industria lurraldean banatzea

Errepideetan inbertitzea

Emantzipatzeko laguntzak

Telelanari bide egitea

Landa turismoari laguntzea

Izapide administratiboak 
deszentralizatzea

Autoenplegua sustatzea 
Ekintzailetzarako laguntzak

Bestelakoak

Ez daki / Ez zaio bururatzen

Ed/Ee

%18,7

%10,3

%8,2

%4,7

%19,2

%10,6

%10,2

%8,7

%5,5

4%,8

%4,4

%1,7

%5,2

%2,7

%1,9

%2,2

%1,1

%1,9

%0,6

%0,6

%0,8

%1,3

%0,3

%5,3

%29,4

%18,0

%12,0

%10,4

%8,6

%11,1

%9,7

%6,8

%7,8

%2,9

%72,1

%2,7

%1,1

%2,0

%1,1

%1,0

%0,7

%2,0

%1,0

%3,9

%0,8

%28,4

%0,6

%0,3

%11,3

%8,6

%5,5

%7,2

%4,1

%2,4

%2,3

%1,7

%1,5

%1,0

%0,8

%0,7

%0,6

%0,8

%0,7

%0,3

%0,1

%4,6

%28,9

%0,4

Emakumeak  
(n = 287)

Gizonak  
(n = 313)

Guztira 
(n = 600)

Landa ingurunearen despopulazioa; kezka maila 
eta administrazioari egiten dizkioten eskaerak9 
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* Erantzun irekia. 

Nafarroako Gobernuak landa in-
guruneetako bizi kalitatea hobetze 
aldera har ditzakeen neurriez edo 
abia ditzakeen jarduera motez galde-
tu diegu gazte nafarrei, eta erantzun 
asko eman dizkigute: 

Gazteen %  12,9k uste dute Nafa-
rroako Foru Komunitateko hiri-

9.3 Landa inguruneko gazte nafarren ahotsa; bizi kalitatea ho-
betzeko asmoz Administrazioari egiten dizkioten eskaerak

GUZTIRA
(n=600)

ADIN TALDEA

18 urtetik beheiti
(n=84)

18 eta 24 urte 
artean
(n=280)

25 eta 30 urte 
artean

(n =236)
Lan aukera / lan gehiago % 18,7 % 11,1 % 14,4 % 26,3

Landa eremuan etxebizitza erosteko eta alokatzeko laguntzak % 11,3 % 3,7 % 7,6 % 18,3
Garraio publikoaren sarea hobetu eta ezartzea % 10,3 % 8,3 % 13,3 % 7,6

Landa eremuetan etxebizitza eskuratzeko erraztasunak 
(etxebizitza gehiago, prezioak jaitsi...) % 8,6 % 5,0 % 8,1 % 10,7

Zerbitzu hornidura handiagoa (dendak, zerbitzuak...) % 8,2 % 16,3 % 6,6 % 7,1
Gazteendako aisialdi jarduera gehiago % 7,2 % 12,4 % 9,0 % 3,0

Gazteendako laguntzak % 5,5 % 0,7 % 4,9 % 7,9
Oinarrizko zerbitzuak bermatzea (hezkuntza eta osasuna) % 4,7 % 4,4 % 5,3 % 4,0

Landa eremuko bizitza transmititu, komunikatu, sustatu eta 
bultzatzea % 4,1 % 5,8 % 5,7 % 1,6

Sare konexioak, konektagarritasuna % 2,4 % 3,6 % 2,4 % 2,0
Ingurunea zaintzea / Herrietan inbertitzea / Funtsak ematea % 2,3 % 3,2 % 1,7 % 2,7

Gazteak atxikitzea / Gazteak erakartzea % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,4
Etxebizitza zaharberritzeko laguntzak % 1,5 - % 0,6 % 3,2

Landako enpresaburuendako laguntzak % 1,0 % 2,4 % 0,5 % 1,1
Industria hornitzea / Industria lurraldean banatzea % 0,8 - % 0,6 % 1,4

Errepideetan inbertitzea % 0,8  - % 0,9 % 0,8
Emantzipatzeko laguntzak % 0,7 - % 1,3 % 0,3

Telelanari bide egitea % 0,7 - % 0,8 % 0,8
Landa turismoari laguntzea % 0,6 % 4,5 - -

Izapide administratiboak deszentralizatzea % 0,3 % 1,0 % 0,3 -
Autoenplegua sustatzea / Ekintzailetzarako laguntzak % 0,1 - - % 0,3

Bestelakoak % 4,6 % 2,7 % 3,8 % 6,3
Ez daki / Ez zaio bururatzen % 28,9 % 34,7 % 33,5 % 21,5

Ns/nc % 0,4 % 1,7 - % 0,4

gune txikiei zerbitzu ematen dien 
garraio publikoaren sarea hobetu 
beharko litzatekeela, ordutegiak 
eta maiztasunak areagotuta, dis-
tantziak mugatzen eta ibilgailu 
pribatuarekiko mendekotasuna 
murrizten lagunduko lukeelako 
horrek eta, ondorioz, gazteen bizi 
kalitatea hobetu. 

Zure ikuspegiaren arabera, zein dira landa ere-
muen despopulazioaren kontra borrokatzeko 
oinarrizko alderdiak? 
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.
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% 11,7k esan dute Administrazioak 
bermatu egin beharko lukeela oi-
narrizko zerbitzuak egotea, zentzu 
zabalean (bankuko sukurtsalak, 
dendak eta zerbitzuak oro har). 

%  9,6ren ustez, ezinbestekoa da 
Administrazioak landa inguru-
nean lanpostuak edo lan aukerak 
sortzea, hiri inguruneetarako mi-

GUZTIRA
(n=600)

ADIN TALDEA

18 urtetik beheiti
(n=84)

18 eta 24 urte 
artean
(n=280)

25 eta 30 urte 
artean

(n =236)
Lan aukera / lan gehiago % 18,7 % 11,1 % 14,4 % 26,3

Landa eremuan etxebizitza erosteko eta alokatzeko laguntzak % 11,3 % 3,7 % 7,6 % 18,3
Garraio publikoaren sarea hobetu eta ezartzea % 10,3 % 8,3 % 13,3 % 7,6

Landa eremuetan etxebizitza eskuratzeko erraztasunak 
(etxebizitza gehiago, prezioak jaitsi...) % 8,6 % 5,0 % 8,1 % 10,7

Zerbitzu hornidura handiagoa (dendak, zerbitzuak...) % 8,2 % 16,3 % 6,6 % 7,1
Gazteendako aisialdi jarduera gehiago % 7,2 % 12,4 % 9,0 % 3,0

Gazteendako laguntzak % 5,5 % 0,7 % 4,9 % 7,9
Oinarrizko zerbitzuak bermatzea (hezkuntza eta osasuna) % 4,7 % 4,4 % 5,3 % 4,0

Landa eremuko bizitza transmititu, komunikatu, sustatu eta 
bultzatzea % 4,1 % 5,8 % 5,7 % 1,6

Sare konexioak, konektagarritasuna % 2,4 % 3,6 % 2,4 % 2,0
Ingurunea zaintzea / Herrietan inbertitzea / Funtsak ematea % 2,3 % 3,2 % 1,7 % 2,7

Gazteak atxikitzea / Gazteak erakartzea % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,4
Etxebizitza zaharberritzeko laguntzak % 1,5 - % 0,6 % 3,2

Landako enpresaburuendako laguntzak % 1,0 % 2,4 % 0,5 % 1,1
Industria hornitzea / Industria lurraldean banatzea % 0,8 - % 0,6 % 1,4

Errepideetan inbertitzea % 0,8  - % 0,9 % 0,8
Emantzipatzeko laguntzak % 0,7 - % 1,3 % 0,3

Telelanari bide egitea % 0,7 - % 0,8 % 0,8
Landa turismoari laguntzea % 0,6 % 4,5 - -

Izapide administratiboak deszentralizatzea % 0,3 % 1,0 % 0,3 -
Autoenplegua sustatzea / Ekintzailetzarako laguntzak % 0,1 - - % 0,3

Bestelakoak % 4,6 % 2,7 % 3,8 % 6,3
Ez daki / Ez zaio bururatzen % 28,9 % 34,7 % 33,5 % 21,5

Ns/nc % 0,4 % 1,7 - % 0,4

BIZTANLERIA

1.000 biztanle  
bitarte (n=77)

1.001 eta 5.000 
biztanle artean

 (n=352)

5.000 biztanle 
baino gehiago 

 (n =171)
% 19,6 % 17,3 % 21,1
% 17,7 % 11,0 % 9,0
% 16,7 % 9,4 % 9,3
% 16,0 % 8,0 % 6,6
% 12,6 % 7,4 % 7,8
% 4,0 % 8,0 % 6,8
% 2,0 % 7,4 % 3,4
% 6,4 % 3,6 % 6,1
% 0,9 % 6,2 % 1,3
% 6,9 % 1,2 % 3,0
% 1,3 % 3,0 % 1,3

- % 1,9 % 2,0
% 2,6 % 1,4 % 1,3
% 0,8 % 1,5 -
% 1,0  % 0,9 % 0,7
% 0,7 % 1,1  -

 - % 0,9 % 0,7
% 0,8  % 0,6 % 0,7

-  - % 2,2
-  - % 1,0
-  - % 0,5

% 9,3 % 4,2 % 3,4
% 15,0 % 30,8 % 31,5
% 1,8 % 0,3 - 

grazioa mugatzea eta lurraldean 
oreka handiagoa egotea ekarriko 
lukeelako horrek. 

Hauteman dituzten beste premia 
batzuen artean, honako hauek dau-
de: gazte nafarrei zuzendutako ba-
liabide soziokulturalak eta lagun- 
tza ekonomikoak oro har (zehazki, 
etxebizitza eskuratzeari begirakoak). 

Batezbestekoaren gainetiko balioak. 

Landa ingurunearen despopulazioa; kezka maila 
eta administrazioari egiten dizkioten eskaerak9 
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Zure ustez, zer-nolako ekintzak, neurriak edo egitasmoak ezarri edo susta-
tu beharko lituzke Nafarroako Gobernuak, landatarren bizi kalitatea hobe- 
tzeko? *
Oinarria: elkarrizketatuak, guztira.

* Erantzun irekia. 
* Erantzun irekitik abiatutako tag hodeia. Hitz bat zenbat eta gehiagotan aipatu, orduan eta han-
diagoa da. 

Garraio publikoa hobetzea  
maiztasuna, ordutegiak...)

Zerbitzuen galera saihestu eta arintzea 
(bankuak...) / Zerbitzu hornidura areagotzea

Landa ingurunean lanpostuak sortzea 
Lan aukera gehiago

Gazteendako baliabide soziokultural gehiago

Laguntza ekonomikoak

Etxebizitza eskuratzeko laguntzak  
(alokairua, erosketa)

Osasun estaldura bermatzea  
(pediatrak, larrialdiak...)

Etxebizitzak hornitzea: BOEak,  
etxebizitza hutsak...

Konektagarritasuna / Zuntza

Herrietan inbertitzea / Funtsak ematea

Hezkuntza zentroak jartzea / Joan-etorririk ez

Etxebizitza zaharberritzeko laguntzak

Komunikazio azpiegiturak  
eta errepideak hobetzea

Emantzipatzeko laguntzak

Landako enpresaburuendako laguntzak

Industria hornitzea 
Industria lurraldean banatzea

%12,9

%9,6

%7,2

%2,3

%11,9

%12,6

%11,4

%5,2

%5,3

%5,7

%3,4

%2,5

%2,9

%1,3

%1,3

1,9%

%1,4

%0,8

%0,2

%0,2

%14,0

%10,6

%7,7

%10,4

%9,3

%6,3

%3,8

%2,0

%1,0

%1,8

%1,6

%0,9

%1,3

%1,1

%1,5

%11,7

%7,7

%3,6

%6,0

%2,0

%1,5

%1,5

%1,4

%1,3

%1,0

0%,8

%0,1

Emakumeak 
(n = 287)

Gizonak 
(n = 313)

Guztira 
(n = 600)
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Badira urte batzuk Nafarroako landa 
inguruneetako herritarrak pixkaka-
pixkaka Iruñerrirantz lekualdatzen 
ari direla; hortaz, landa inguruneak 
jendez husteko arriskuak goiti egi-
ten jarraitzen du. Prozesu horretan, 
bereziki beharrezkoa da gazteek 
landa ingurunean duten bizi espe-
rientzia eta etorkizunera begira 
dauzkaten igurikimenak jorratzea. 

Ikerketa honi esker, landa inguru-
neetako gazte nafarrak beren he-
rriko bizimoduarekin oro har pozik 
daudela eta herriarekiko atxiki-
mendu handia sentitzen dutela 
egiaztatu ahal izan dugu. Hor, modu 
positiboan gailendu diren zenbait 
“balio landatar” aurkitu ditugu: la-
saitasuna, kohesio sozial handia-
goa eta naturarekin harreman han-
diagoa duen bizi estiloa. Kohesio 
soziala komunitateko kide izatearen 

Amaierako  
gogoetak 

sentimendu indartsua egotearen on-
dorioa da, eta harreman sozial estu 
eta afektiboagoak edukitzeak sorra-
razten du komunitateko sentimen-
du hori.

Alabaina, landa inguruneko bizitzak 
alderdi txarrak ere baditu gazteen 
ustez, eta herri eta udalerrietan da-
goen baliabide gabezia azpimarratu 
dute; izan ere, gabezi horren ondo-
rioz joan-etorriak egin behar izaten 
dituzte etengabe, eta ibilgailu priba-
tuarekiko mendekotasuna handie-
gia da (garraio publikoarekikoa zer-
txobait txikiagoa da). 

Oinarrizko baliabideekiko “distan- 
tzia” hori, fisikoa zein, zenbaitetan, 
emozionala, agerikoa da kasu guztie-
tan, baina izaera kritikoa hartzen du 
1.000 biztanletik beheitiko udalerrie-
tan bizi diren gazteen artean. 
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Herritarrendako baliabideen ar-
tean, gazteek garraio publikoaren 
sare egokia eskatzen dute gehien. 
Elementu horrek, errepideetako 
azpiegiturak hobetzeko aukera-
rekin batera, paper garrantzitsua 
betetzen du Nafarroako Foru Ko-
munitatearen lurralde orekan, dis-
tantziak murrizten eta herrietan 
ez dauden aukerak eta baliabideak 
hurbiltzen dituelako. 

Gazteek, era berean, zerbitzuen 
hornidura oro har hobetzen 
ahal dela adierazi dute: bankuko 
zerbitzuak, kirol azpiegiturak, 
osasuna, Bigarren Hezkuntza, kul-
tura eta gazteendako jarduerak, 
besteak beste. 

Ikasketei dagokienez, udalerritik 
irteten diren landa inguruneko 
gazteek 51 minutu eskaintzen diz- 
kiote, batez beste, ibilbide bakoi- 
tzari. Gehienetan, egunero egiten 
dituzte joan-etorri horiek.   

Landa inguruneko gazte nafarrek 
mugikortasun tasa altua dute 
askotariko eginkizunetarako.
Gehienak aisialdirako irteten dira 
herritik, eta Iruña da erakargune 
nagusia, hiriburua. Aisialdiko edu-
kiak herritik kanpo bilatzeko joera 
areagotu egiten da asteburuetan; 
izan ere, batez beste, aisialdiko 
denboraren % 50 beste udalerri ba-
tean igarotzen dute. 

Zentzu horretan, gazteen %  46,8k 
esan dute beren herrian antola- 
tzen diren jardueretan ez dutela 
parte hartzen; batik bat, denbora 
faltagatik, baina baita jarduerok 
beren interesekin bat egiten ez 
dutelako edo aukera hori plantea-
tu ere egin ez dutelako ere. Puntu 
horretan, jatorrian landa inguru-
nekoak ez diren baina gaur egun 
testuinguru horretan bizi diren 
gazteen motibazioa edo gizartera- 
tze maila txikiagoak direla ematen 
du. 

Izan ere, herriko bizitzarekin, ha-
rremanekin eta kohesio soziala-
rekin pozik daudela eta bizimodu 
horrekiko atxikimendua dutela 
adierazi duten arren, guzti-guz-
tiek baieztatu dute gizarte lan-
datarretan nolabaiteko kontrol 
soziala ezartzen dela, txanpon be-
raren beste aldea balitz bezala. Ha-
laber, biztanle dentsitatea txikia 
izateak berdinekin harremanak 
edukitzea edo bikotekidea aurki- 
tzea zailtzen die batzuei.    

Lan egiteko aukerei dagokienez, 
oraindik lan merkatura sartu ez 
diren landa inguruneetako hamar 
gaztetik sei ezkor agertzen dira 
herrian bertan beren gustuko lana 
aurkitzeko aukeraren aurrean. Ha-
lere, %  60,3k adierazi dute pande-
miaren ondorioz telelana areagotu 
izanak herrian bertan lan egiteko 
aukera berriak sortu dituela.
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Etorkizunera begira, landa in-
guruneko hiru gazte nafarretik 
batek ez du bere burua herrian 
bertan bizitzen ikusten (%  32,2). 
Eta horrek, funtsean, bi arrazoi 
ditu oinarrian. Batetik, landa in-
gurunean beren intereseko lan 
aukerarik ez dagoela aipa dezake-
gu; izan ere, aukera gehiago ber-
matzen dituzten hiri inguruneeta-
ra joatera bultzatzen ditu horrek. 
Eta, bestetik, beren burua herrian 
bizitzen ikusten ez duten gazte as-
kok hirian edo hiri ingurunean bizi 
nahi dute. 

Aukeratu ahal izatekotan, gazteen 
%  48k hautatuko lukete boronda-
tez beren herri edo udalerria, etor-
kizunean bizitzeko toki gisa.

Oro har, landa inguruneko gazte 
nafarrak nahiko kezkatuta dau-
de Nafarroako udalerri txikiak 
husten ari direlako arazoarekin, 
6,9 puntu eman baitizkiote pro-
blematika horren gaineko kezka 
mailari, 0tik 10erako eskalan. 

Beren ustez, despopulazioaren 
aurkako borrokan, landa inguru-
nean lan aukera gehiago sortzea 
da funtsezkoena. Baita honako 
hauek ere: gazteei etxebizitza in-
gurune horietan alokatu edo eros-
teko laguntzak ematea eta garraio 
sarea hobetzea, linea berriak sor-
tu eta ezartzea eta ordutegietan 
maiztasuna handitzea, distantziak 
hurbiltzeko.

Etxebizitzari dagokionez, gazteek 
uste dute landa ingurunean dau-
den mugaketak kendu behar dire-
la, bai etxebizitza eskuratzea erraz-
tuz (etxebizitzen parke handiagoa 
eraiki edo zuzkitu), bai adminis-
trazioak prezioak erregulatzeko 
edo etxebizitza hutsak lagatzeko 
bestelako esku hartzeak eginez. Era 
berean, zerbitzu zuzkidura handia-
goa sortzea eta gazteei begirako 
aisialdi jarduerak ugaritzea eskatu 
dute, baita herritarrei oinarrizko 
zerbitzuak hornitzea ere (hala nola, 
hezkuntza eta osasun zerbitzuak).    

Nafarroako Gobernuak sustatzen ahal dituen egitasmoak aurretik 
aipatutako alderdi berberen ildokoak izan daitezke, eta honako jar-
duketa-ardatz hauek gailentzen dira: lurralde kohesioa, landa inguru-
neetako gazteendako aukera berdintasuna, garraio publikoa, zerbi- 
tzuei eutsiko zaielako bermea, lan aukerak, gazteei begirako baliabi-
de soziokulturalak eta etxebizitza eskuratzeko laguntzak. 
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