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Nolakoak izan ziren bizkaitarren etxeetako familia-
harremanak konfinamenduan zehar? 
Konfinamendua benetako erronka bat izan zen familia bizkaitarren elkarbizitzarako. 99 egunetan zehar, 
aisialdirako, denbora librerako, lanerako, kontsumorako eta ikasteko espazioek alarma-egoeraren eragina 
jasan zuten, eta etxetik kanpoko jarduerak oinarrizko beharrak asetzera murriztu ziren.  

Familiako bizitza etxeetan egin behar izatearen testuinguru honetan, elkarbizitza orokorrean nahiko positiboa 
izan da: galdetutako pertsonen % 87,3ak elkarbizitza ona edo oso ona izan zela adierazi du eta % 1,6ak soilik 
adierazi du txarra edo oso txarra izan zela. 

Nolakoa izan da elkarbizitza 
konfinamenduan zehar?(%)  Guztira  Gizonak  Emakumeak 

 Haurrak/nerabeak 
dituzten familiak 

 Haurrak/nerabeak 
ez dituzten 

familiak 
           

Txarra edo oso txarra  1,6  0,2  3  2,6  1,1 
           

Berdina  11,0  9,1  12,8  13,4  9,7 
           

Ona edo oso ona  87,3  90,7  84,2  84  89,3 
           

 
 

  
 

 
 

     

Konfinamenduan zehar 
familiako harremanak 
hobetu egin direla dioten 
pertsonak ere gehiago dira 
(% 34,7) okertu egin direla 
diotenak baino (% 5,9). Seme-
alabak dituzten familien 
errealitatea muturrekoagoa 
izan da bi kasuetan, 
konfinamenduan zehar 
familiako harremanak hobetu 
egin diela diotenak % 41,6 
dira eta okertu egin direla 
hauteman dutenak % 7,1.   

Konfinamenduan zehar Bizkaiko etxeetan orokorrean egon den elkarbizitza-giro ona familiako kideen 
elkarrekintza handiagotzearekin lotuta egon daiteke: emakumeen % 53,9ak eta gizonen % 47,5ak gehiago 
hitz egin zuen elkarrekin bizi ziren familiako kideekin. Gainera, elkarrekin bizi ez ziren familiako beste kide 
batzuekiko elkarrekintzak ere areagotu egin ziren. Horri dagokionez, aipagarria da emakumeek gizonek baino 
modu esanguratsuagoan elkarreragin zutela bizikide ez ziren familiako kideekin: emakumeen % 70,7ak eta 
gizonen % 54,8ak adierazi dute konfinamenduan zehar bizikide ez diren familiako kideekin gehiago hitz egin 
dutela. 

Bestalde, udalerri txikietan, familiako bizikideekin eta bizikide ez zirenekin izandako elkarreragina handiagoa 
izan zela hauteman da. Era horretan, 5.000 eta 10.000 biztanle arteko udalerrietan, etxeko senideekin gehiago 
hitz egiteko ohitura-aldaketa etxeen % 57,9an eman zen (udalerri handiagoetako etxeen % 49,9an) eta 
bizikideak ez diren senideekin hitz egiteko ohitura familien % 70,4an areagotu zen (udalerri handietako 
familien % 62,6).  
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Inkestatutako pertsonek konfinamenduan zehar seme-alabekin gehiago jolastu zutela ere adierazten dute. 
Hala ere, dirudienez, emakumeek gehiago egin zuten, izan ere, emakumeen % 51,7ak eta gizonen % 41,2ak 
adierazi dute seme-alabekin gehiago jolastu izana.  

Gainera, udalerri txikietan bizi diren familiek konfinamenduan zehar euren seme-alabekin gehien jolastu 
zutenak direla ikus daiteke. Era horretan, 5.000 eta 10.000 biztanle arteko udalerrietako etxeen % 56,5ak 
umeekin gehiago jolastu izana adierazi zuten, eta aldiz, udalerri handiagoetan bizi ziren familien % 44,8ak. 

 

Familiako harremanen osasuna hertsiki lotuta dago egunero elkarri eskaintzen dioten denborarekin eta familia 
bat osatzen duten kideekin. Galdetutako pertsonen % 62 nahiko edo erabat pozik zegoen konfinamenduan 
zehar bere bikotearentzat eta familiarentzat izan zuen denborarekin, baina kontuan hartu behar da beste % 
38ak ez zuela horren bizipen positiboa izan.  

Ildo horretan, gizonak emakumeak baino asebeteago daude: emakumeen % 58,9ak eta gizonen % 65,1ak 
pozik edo oso pozik zeudela adierazi zuten, aldiz, emakumeen % 21,2k eta gizonen % 16ak gutxi edo batere 
pozik ez zeudela adierazi zuten. Haurrak eta nerabeak dituzten familiak ere besteak baino gutxiago asebeteta 
sentitu direla dirudi: talde honetan, bikotearentzat eta familiarentzat izandako denborarekin nahiko edo 
erabat pozik dauden pertsonen ehunekoa % 48,5era jaisten da.  

Bikotean/familian egoteko denbora(%)  Guztira Gizonak Emakumeak 
Haurrak/nerabeak 
dituzten familiak 

Haurrak/nerabeak 
ez dituzten 

familiak 
       

Gutxi edo batere asebete gabe  18,7 16,0 21,2 25,0 15,6 
       

Zertxobait asebeteta  19,4 18,9 19,9 26,6 16,4 
       

Nahiko edo erabat asebeteta  61,9 65,1 58,9 48,5 68,0 
       

Inkesta pasatako pertsonen % 14,1 inguruk konfinamenduan zehar bere bikotekidearekiko harremana 
zertxobait, nahiko edo oso ukituta geratu dela adierazi du. Seme-alabak dituzten familien kasuan, horren 
portzentajea % 15,7 da. Adinaren arabera, dirudienez, 40 urtetik beherako pertsonak dira euren bikote-
harremana ukituta geratu dela hauteman dutenak (% 22,4ak harremanak eraginak jasan dituela nabaritu 
zuen).  
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Familia gehienek etxeko elkarbizitza ona izan zela dioten arren, batzuek tresna pertsonalen, komunikazio-
tresnen edo gatazkak ebazteko bitartekoen falta sumatu zuten hainbat egoeratan. Zehazki, haurrak eta 
nerabeak dituzten familien % 39ak, batzuetan edo sarritan, tresna nahikorik ez zutela hauteman zuten. 

Tresna pertsonalen, komunikazio-tresnen edo 
gatazkak ebazteko bitartekoen falta sumatzea (%) 

 Guztira Gizonak Emakumeak Seme-
alabekin 

Seme-
alabarik gabe 

       

Inoiz ez edo gutxitan  69,8 74,0 66,1 61,00 75,70 
       

Batzuetan  24,3 20,8 27,5 32,50 19,40 
       

Sarritan edo oso maiz  5,9 5,3 6,4 6,50 4,80 
       

 

Nolakoa izango da familian igarotako denbora 
konfinamenduaren ondoren? 
Inkesta pasatako pertsonen gehiengoak familia-harremanak etorkizunean nahiko edo asko hobetuko direla 
uste du, pandemian zehar bizitako esperientziaren ondoren: emakumeen % 37,6ak eta gizonen % 33,5ak 
harremanak hobera aldatuko direla uste dute.  

Adin-taldeen araberako konparazioak adierazten duenaren arabera, ezberdintasun handienetako bat zera da: 
50 urtetik gorako pertsonak direla euren familiako harremanek hobera egitean konfiantza gutxien dutenak, 
izan ere, talde honetako % 28,6ak ez du uste aldaketarik gertatuko denik. 

 

Halaber, galdetutako pertsonen % 32,5ak uste du, etorkizunean familiek askoz denbora gehiago igaroko dutela 
euren seme-alabekin; seme-alabak dituzten familietan, portzentaje hori % 33,4koa da. Emakumeak ere gizonak 
baikorrago ageri dira horri dagokionean (% 34,8). 
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Etorkizunean familiek seme-alabekin 
igaroko duten denbora (%) 

 Guztira Gizonak Emakumeak 
Haurrak/nerabeak 
dituzten familiak 

Haurrak/nerabeak 
ez dituzten 

familiak 
       

Ezer ez edo zertxobait gehiago  30,9 33,70 28,40 28,9 32,4 
       

Pixka bat gehiago  36,6 36,30 36,80 37,6 36,5 
       

Nahiko edo askoz gehiago  32,5 30,00 34,80 33,4 31,2 
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Nola eragin zuen telelanak etxeetan konfinamenduan 
zehar? Zer izan zen onena eta zer txarrena? 
Konfinamenduan zehar sortutako mugikortasun-murriztapenek zuzenean eragin zuten lan-esparruan. 
Funtsezkotzat hartu ziren jarduera eta sektoreetan jarduten zutenek indar handiagoz lan egiten jarraitu zuten 
bitartean, beste pertsona batzuk aldi baterako edo betiko lan gabe geratu ziren eta beste askok, euren lan 
ordaindua aurrez aurre ez egiteko modua aurkitu zutenek, erabat aldatu zituzten beraien lan-ohiturak eta -
inguruneak. 
 
Hala ere, konfinamenduaren ohiz kanpoko egoeraren ondorioz, etxe askotan telelana orokortu zen. Zehazki, 
ikerketa honetan parte hartu dutenen % 54,1ak telelana egin zuen konfinamenduan zehar. Pertsonen % 
42,8arentzat lehenengo esperientzia izan zen, aurretik inoiz ez baitzuten telelanik egin. Seme-alabak dituzten 
familietan bikoteko bi kideek telelana egin izanaren portzentajea % 27,3 ingurukoa da. 
 

Lan-egoera(%)  Inkestatutako 
pertsonak  Inkestatutako 

pertsonen bikotea 
     

Telelana egin zuten pertsonak  54,1  37,2 
     

Lehen bezala lan egiten jarraitu zuten pertsonak  22,5  24,8 
     

ABEEE, baja, oporrak edo lanik gabe geratzeagatik etxean egon ziren pertsonak  20,7  20,1 
     

Beste egoera batzuk  2,6  17,9 
     

Bi pertsonatik batek konfinamenduan zehar telelana egiteak bere laneko eta familiako bizitza uztartzen 
lagundu ziola uste du. Era horretan, familien % 49,6ak uste du, lan egiteko modu horrek sarritan edo oso maiz 
bizitza profesionala eta familiako bizitza uztartzea ahalbidetu ziela; aldiz, % 23,8ak dio gutxitan edo inoiz ez 
zuela lortu. Halaber, telelanak mesede egin zien etxean haurrak eta nerabeak dituzten familiei: seme-alabak 
dituzten familien % 55,3ak adierazi du telelanak laneko eta familiako bizitza uztartzen lagundu ziela.  

  

Dirudienez, 
gizonentzat 
errazagoa izan 
zen uztarketa: 
gizonen % 
53,3ak 
telelanak 
zentzu 
horretan 
lagundu ziola 
uste du, aldiz, 
emakumeen % 
46,1ak. 

Orokorrean, seme-alabarik bizi ez den etxeetan, ez du ematen familia-erantzukizunek telelanaren jarduerari 
modu esanguratsuan eragin ziotenik (halako etxeetan bizi diren pertsonen % 80ak dio gutxitan edo inoiz ez 
zuela denbora kentzeko beharrik izan eta % 65,3ak inoiz ez zuela kontzentratzeko arazorik izan), hala era, 
egoera oso ezberdina izan zela dirudi seme-alabak mendean zituzten familietan. Familia horietako % 59ak 
dio, familiako erantzukizunek, batzuetan edo sarritan, telelanari behar beste denbora eskaintzea eragotzi 
zietela eta % 79,9ak kontzentratzeko arazoak izan zituen.   
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Alderantziz ere gertatu da, izan ere, batzuetan, telelanak familian debora igarotzea eta etxeko lanak egitea 
eragotzi zuen. Hamar pertsonatik seik uste dute, telelana egin bitartean ezin izan zietela euren familiako 
kideei nahi beste denbora eskaini. Dirudienez, emakumeek freno hori gehiago hauteman zuten (% 65,8) 
gizonek baino (% 59,9). 

Halaber, kontsultatutako hiru pertsonatik batek (% 34,5) adierazi du, telelana egin ondoren nahiko edo oso 
nekatuta zegoela etxeko lanez arduratzeko. Hautemandako nekearen tasa nabarmen handiagoa da 
emakumeen kasuan (% 42,5) gizonezkoetan baino (% 25,9).  

 

Era berean, datu horiek hautemandako estres-maila altuekin eta lanen gainkargarekin lotuta daude. Egindako 
kontsultaren arabera, telelana egin duten pertsonen % 50,9 sarri edo oso maiz euren lanarekin arduratuta 
egon dira, lanaldia amaitu ondoren ere. Haurrak eta nerabeak bizi ez diren etxeetako pertsonak dira estres 
laboral gehien jasan izana adierazi dutenak (% 53,1) haurrekin eta nerabeekin bizi diren pertsonekin 
alderatuta (% 48,6). 

Bestalde, pertsonen % 55,1ak dio, ordu gehiago lan egin duela eta egun osoan zehar lanari adi egon direla. 
Gainkargaren sentsazio hori oso esanguratsua da haur eta neraberik gabeko etxeetan ere (% 59,5),  seme-
alabak dauden etxeetako pertsonekin alderatuta (% 50). 
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Zein balorazio egiten da telelanari buruz? 
Orokorrean, inkestatutako pertsonek konfinamenduan zehar egindako telelanaren inguruan duten iritzia 
positiboa da: % 57,3 nahiko edo oso pozik egon ziren telelana egiten eta % 14,4 gutxitan edo inoiz ez ziren 
hala sentitu. Ez da ezberdintasun handirik nabaritzen sexuaren arabera edo adin txikiko seme-alabak dituzten 
eta ez dituzten familien artean ere. Adinari dagokionez, dirudienez, 50 urtetik gorako pertsonak (% 61,4) 
gainerako taldeak baino asebeteago ageri dira lan egiteko modu honekin. 

         >> 

Konfinamenduan zehar 
egindako telelanarekin gustura 

sentitu da (%) 
 Guztira Gizonak Emakumeak Haurrak/nerabeak 

dituzten familiak 

Haurrak/nerabeak 
ez dituzten 

familiak 

18-
39 

urte 

40-
50 

urte 

50 
urtetik 

gora 
          

Inoiz ez edo gutxitan  14,4 16,8 12,2 16,4 13 13,2 12,1 16,0 
          

Batzuetan  28,4 26,3 30,2 28,5 30 33,7 34,9 22,6 
          

Sarritan edo oso maiz  57,3 56,9 57,6 55,0 57 53,0 53,0 61,4 
 

Haur eta nerabeentzat ere telelana positiboa izan da, izan ere, gurasoekin denbora gehiago igarotzeko aukera 
izan dute eta hala, eskolako lanekin edo beste jarduera batzuekin behar zuten laguntza jaso ahal izan dute. 
Elementu negatiboen artean, zera nabarmendu da, kasu batzuetan, etxeko espazioa edo wifi-a telelana egiten 
ari zirenekin partekatzea eragozpen bat izan dela.  

Lan egiteko modu horrekiko asebetetze-maila handiaren ondorioz, familia askok telelana egiten jarraitu nahi 
dute konfinamenduaren ondoren ere. Era horretan, % 45,8ak bere lanaldiaren zati bat edo osoa etxetik 
egiteko prest egongo litzatekeela dio, aldiz, % 34,8a ez dago ados ideia horrekin. Halaber, haurrak eta 
nerabeak dituzten familiek modalitate hori hartzeko joera handiagoa izan dute, adin txikikorik ez dagoen 
etxeekin alderatuta: seme-alabak dituzten familien % 51,9ak eta seme-alabarik ez duten familien % 42,20ak 
lanaldiaren zati bat edo osoa etxetik egiten jarraitzeko asmoa erakutsi du. 

Etorkizun batean lan egiteko modalitate hori hartzeari dagokionez, gizonak gogotsuago ageri dira (% 49,4) 
emakumeak baino (% 45,8). 
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AISIALDIA ETA GIZARTE-HARREMANAK 
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Aisialdiari eta denbora libreari dagokionez, zer aldatu 
da konfinamenduan zehar? Nola eragin du gizarte-
harremanetan? Zeren falta sumatu da gehien? 
Orokorrean, lehenengo konfinamenduak eta ondoren mugikortasun-murriztapenek inoiz ez bezalako eragina 
izan dute pertsonen aisialdian eta denbora librean. Inkestatutakoen gehiengoak (% 83,2) euren etxeetan 
entretenituta egoteko baliabide nahikoa (telebista, ekipamendu elektronikoa, irakurketa, musika, jolasak...) 
izan dutela adierazi du. Hala ere, jasotako datuek adierazten dutenaren arabera, pandemiaren aurretik diru-
sarrerekin arazoak zituzten etxeetan ehuneko hori nabarmen jaisten da.  

Konfinamenduan zehar 
entretenitzeko eta gozatzeko 
baliabide nahikoa izatea (%) 

Guztira  

Populazioa etxeetan... 

Lehengo diru-
sarrerekin modu 

erosoan bizi ginen 

Lehengo diru-
sarrerekin bizitzeko 

lain geneukan 

Lehengo diru-
sarrerekin 

zailtasunak genituen 

Lehengo diru-
sarrerekin zailtasun 

asko genituen 

Ezer ez edo gutxi 5,1 3,3 7,0 22,5 100 

Zertxobait 11,7 10,7 13,7 12,5 0 

Nahiko edo asko 83,2 86,0 79,3 65,0 0 

Edonola ere, ohiturak eta jarduerak aldatu egin ziren. Dirudienez, ariketa fisiko eta kirol gutxiago egin zen 
(biztanleriaren % 43,5ak murriztu egin zuen eta % 28,8ak areagotu), baina sedentarioagoak diren beste 
jarduera batzuek nabarmen egin zuten gora, hala nola: serieak edo pelikulak ikustea (% 63,9ak maiztasuna 
areagotu zuen); irratian edo telebistan albisteak jarraitzea (% 62,3ak ohitura hori areagotu zuen); interneten 
eta sare sozialetan nabigatzea (%  61,9ak lehen baino sarriago egin zuen); eta irakurtzea (kontsultatutako 
pertsonen % 48,2ak gehiago irakurtzeko aprobetxatu zuela dio). 
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Emakumeen eta gizonen ohitura-aldaketetan ezberdintasun batzuk ikusi dira. Dirudienez, emakumeek, 
konfinamenduan zehar, lehen baino kirol gehiago egiteko aukera aprobetxatu zuten, gizonek baino gehiago 
(emakumeen %33,2ak kirol gehiago egin zuen, eta gizonen % 23,8ak). Internetez ere gehiago erosi zuten 
(emakumeen % 35,6ak ohitura hori areagotu zuen eta gizonen % 29,9ak) eta emakume gehiago bat igaro zen 
konfinamenduan albisteak irratian eta telebistan jarraitzera gizonak baino (% 65,1 eta % 59,2 hurrenez hurren. 

Aldiz, gizonek beste jarduera batzuk emakumeek baino gehiago areagotu zituzten, esaterako, bideojokoetan 
jolastea (gizonen % 21,7ak eta emakumeen % 10,8ak), musika entzutea edo musika-instrumenturen bat jotzea 
(% 38,3 eta % 31,6 hurrenez hurren). Bestalde, datuek erakusten dute, atseden gehiago hartu beharrean lo 
gutxiago egin zuten gizonak % 11,4 direla eta emakumeak aldiz, % 18,6.  

OHITURA-ALDAKETAK KONFINAMENDUAN ZEHAR (%) GEHIAGO BERDIN GUTXIAGO 
Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak 

Ariketa fisikoa, kirola, dantza 23,80 33,20 30,60 25,10 45,70 41,60 
Jarduera artistikoak (margotu, marraztu, idatzi...) edo eskulanak 20,50 26,30 63,60 55,00 15,90 18,70 

Musika entzun, instrumentu bat jo, konposatu... 38,3 31,6 53,5 54,6 8,2 13,8 
Irakurri 47,80 48,60 46,80 38,10 5,30 13,40 

Norbere borondatez online ikastaroak egin, hizkuntza bat ikasi... 16,40 19,70 68,00 55,20 15,60 25,10 
Serieak edo pelikulak ikusi 64,40 63,40 28,60 29,20 7,00 7,30 

Bideojokoekin jolastu 21,70 10,80 68,20 70,30 10,10 18,80 
Albisteak irratian edo telebistan jarraitu 59,20 65,10 28,30 22,60 12,50 12,20 
Interneten edo sare sozialetan nabigatu 60,90 62,80 33,80 33,00 5,30 4,20 

Interneten erosketak egin 29,90 35,60 54,90 43,50 15,20 21,00 
Lo egin, atseden hartu 37,10 35,20 51,50 46,20 11,40 18,60 

Noski, gizarte-harremanek ere eragin handia jasan dute eta ezin izan da bizikide ez diren pertsonak aurrez 
aurre ikusi edo beraiekin une asko partekatu. Hala ere, jakin ahal izan da, formatu ezberdin batean izan arren, 
konfinamenduan zehar, elkarrekintza handiagoa egon zela lagunekin eta bizilagunekin. Kontsultatutako 
pertsonen % 44,2ak lagunekin kontaktu handiagoa izan zuela dio eta % 35,8ak lehen baino gehiago hitz egin 
zuen bizilagunekin. 

Emakumeek nabarmen gehiago hitz egin zuten lagunekin (% 53,3ak gehiago hitz egin zuen) gizonek baino (% 
33,9), eta baita bizilagunekin ere (emakumeen % 37,2ak eta gizonen % 34,2ak gehiago hitz egin zuen 
bizilagunekin). Bildutako datuen arabera, udalerri txikiagoetan (5.000 biztanle baino gutxiago), ohikoagoa izan 
zen bizilagunen arteko harremanak estutzea. 
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Hitz egin 
(%) 

GEHIAGO BERDIN GUTXIAGO 

5000 bizt. 
baino 

gutxiago 

5000 eta 
10000 
bizt. 

artean 

10000 bizt. 
baino 

gehiago 

5000 bizt. 
baino 

gutxiago 

5000 eta 10000 
bizt. artean 

10000 bizt. 
baino 

gehiago 

5000 bizt. 
baino 

gutxiago 

5000 eta 10000 
bizt. artean 

10000 bizt. 
baino 

gehiago 

Lagunak 42,10 35,40 46,20 40,70 38,40 34,50 17,20 26,20 19,30 

Bizilagunak 43,00 37,10 33,30 45,30 51,00 48,20 11,70 11,90 18,50 

Teknologia berrien edo balkoiaren bitartez elkarrekintzek gora egin arren, gizarte-harremanak eta beste 
pertsona batzuekin denbora partekatzea izan dira galdetutako pertsonek faltan gehien sumatu dutena, 
batez ere, emakume gazteek. Kirola egitearen eta naturaren hutsunea ere asko igarri da, baita norbere 
denbora kanpoan igarotzea, ohiturak eta kultura-jarduerak ere. 

 Zeren falta igarri duzu gehien? (%)  Biztanleria guztira 

Gizarte-harremanak (denbora beste pertsona batzuekin partekatzea...) 39,8 
Kirola eta natura 32,2 
Ohiturei eustea 4,8 
Kanpora ateratzea deskonektatzeko, burua argitzeko, gozatzeko 7,0 
Kultura-jarduerak (antzerkia, kontzertuak...) 2,9 
Beste batzuk 13,4 
GUZTIRA 100,0 

Nola eragin dio konfinamenduak haurren eta nerabeen 
aisialdiari eta denbora libreari? 
Haurren eta nerabeen topaguneak eta gizarte-interakziorako espazioak itxiarazi zituzten murriztapenak izan 
dira familiek konfinamenduan zehar izan duten ardura handienetakoa. Hamar pertsonatik sei (gizonen % 59,8 
eta emakumeen % 63,1) nahiko edo oso arduratuta daude adin txikiko pertsonek konfinamenduan zehar 
sozializatu ezin izatearekin, eta % 67,6a etorkizun batean pertsona horientzako aisialdi eta denbora 
librerako jarduera-eskaintza oso murriztua izateak arduratzen du. 

Haur eta nerabeengandik jasotako iritzien arabera, kirol-jarduerak ezin taldean egitea eta lagunekin denbora 
ezin igarotzea izan ziren gehien igarri zuten hutsunea. % 48,3ak futbolean edo saskibaloian jokatzea edo 
entrenamenduetara joatearen hutsunea igarri du, % 31k lagunen falta sumatu du eta % 13,8ak eskolaz 
kanpoko beste jarduera batzuk, hala nola, ingelesa, dantza, antzerkia, musika edo pintura. 

Familiek une hartan geldirik geratu ziren aisialdiko eta denbora libreko jardueren hutsunea bete behar izan 
zuten. Familia askok ariketa fisikoa egin zuten seme-alabekin, jolastu edo jakiak prestatu zituzten eta 
musikaren eta eskulanen bitartez sormena aktibatu zuten. Zehazki: 

• Seme-abalak dituzten pertsonen % 49,4a egunero jolastu zen eurekin konfinamenduan zehar, aldiz, % 
3,1ak inoiz ez zuela egin onartzen du. Ikerketaren arabera, emakumeak izan ziren seme-alabekin 
gehien jolastu zirenak: % 53a egunero jolastu zen seme-alabekin, aldiz, gizonen % 44,7a.  

• Haurrekin eta nerabeekin egindako ariketa fisikoari dagokionez, etxeen % 62,9ak egunero edo astean 
hainbat aldiz egin zuen, nagusiki, emakumeek sustatuta (emakumeen % 47,5ak egin zuen eta gizonen 
% 38,7ak). Aipatu beharra dago, seme-alabak dituzten etxeen % 19,7ak inoiz ez zuela jarduera hori 
egin konfinamenduan zehar. 
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• Galdetutako pertsonen % 47,7ak familia giroan sormena lantzea bultzatu zuten (margotzea, eskulanak 
egitea...), gutxienez astean behin. Horren arabera, emakumeen % 51k eta gizonen % 54ak oso noizean 
behin edo inoiz ez zuen egin. 

• Antzekoa ikus daiteke familia giroko musika-jardueretan: % 49,4ak gutxienez astean behin egin zuen, 
baina emakumeen % 47,7ak eta gizonen % 54,3ak oso noizean behin edo inoiz ez. 

• Irakurketari dagokionez, nabarmena da familien % 27,6ak inoiz ez zuela seme-alabekin jarduera hori 
egin. Hala ere, seme-alabekin jarduera hori maiz egin zuten pertsonen proportzioa ere (astean hainbat 
aldiz edo egunero) esanguratsua da, familien % 44,4 izanik. Amek astean gehiagotan irakurri dute 
seme-alabekin (% 47,5) aitek baino (% 40,4). 

• Konfinamenduan zehar askotan egin den beste jarduera bat seme-alabekin sukaldean aritzean izan da. 
Familien % 41,4ak egunero edo astean hainbat aldiz egin zuen.  

 
Jarduera 

Seme-alabak 
(%) 

Jolastu 
Ariketa fisikoa (kirola, 

dantza...) 
 

Familia giroan 
sormena lantzea 

(margotu, eskulanak 
egin...) 

Musika (abestu, 
musika entzun, 

instrumentuak jo...) 
Irakurri Jakiak prestatu 

 

G
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on
ak
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ak

um
ea

k 
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Inoiz ez 5,40 1,30 24,90 15,80 18,90 19,10 17,20 10,00 32,70 23,60 17,80 7,40 
Noizean 

behin 17,80 18,40 29,60 30,80 35,10 31,90 37,10 37,70 22,90 23,60 25,10 40,40 

Astean behin 7,80 3,00 6,70 6,00 13,80 8,20 2,00 6,60 4,10 5,30 15,20 11,10 
Astean 

hainbat aldiz 24,30 24,40 32,00 33,10 28,10 26,80 35,70 25,30 23,60 24,50 36,40 34,80 

Egunero 44,70 53,00 6,70 14,40 4,10 14,00 8,10 20,40 16,80 23,00 5,50 6,20 
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Konfinamenduak komunitatearen elkartasuna 
bultzatu al du? 
Pertsona zaurgarrienak eta COVID-19ren aurrean arrisku handiena dutenak babesteko helburuz (adineko 
pertsonak, bakarrik bizi diren pertsonak, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak...), bizilagunen sare 
espontaneo eta informalak sortu ziren (beste pertsona batzuen erosketak egiteko, beharrezko lekualdaketetan 
laguntzeko, haien ardurak entzuteko eta gehiagorako prest zeuden pertsonez osatuak). 

Ikerketa honen emaitzen arabera, Bizkaiko biztanleriaren % 55ak konfinamenduan zehar laguntza 
desinteresatua eskaini zien bizilagunei eta zaurgarritasun-egoeran zeuden beste pertsona batzuei. 
Emakumeengan, tasa hori % 62,3koa da eta gizonengan % 46,9koa. Adinari dagokionez, 40 urtetik gorako 
pertsonen elkartasuna gailentzen da. 

Testuinguruaren ondorioz, pertsona askok hainbat erakundek sustatutako boluntariotza-ekimen edo -sare 
formalizatuagoekin bat egin zuten. Kalkulatu denaren arabera, pertsonen % 11,5a boluntariotza-sare 
horietako batean sartu zen. Kasu horretan, gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasuna ez da hain 
agerikoa eta 40 urtetik beherako eta 50etik gorako pertsonak nabarmentzen dira. 

 
Bizilagunei laguntzea Boluntariotza-sare batean sartzea 

 
Gizonak Emakumeak 18-39 urte 40-50 urte 50 urtetik 

gora Gizonak Emakumeak 18-39 urte 40-50 urte 50 urtetik gora 

Bai % 46,90 % 62,30 % 41,20 % 59,10 % 60,10 % 10,00 % 12,80 % 12,10 % 7,40 % 12,80 

Ez % 53,10 % 37,70 % 58,80 % 40,90 % 39,90 % 90,00 % 87,20 % 87,90 % 92,60 % 87,20 
 

Kontsultatutako pertsonen gehiengo baten arabera, pandemiaren ondorioz, etorkizunean bizilagunen arteko 
elkartasun-harremanak areagotu egingo dira. Hala uste dute hamar pertsonatik seik, emakumeen % 65,3ak 
eta gizonen % 60,3ak. Adinari dagokionez, 18-39 urte arteko pertsonak eszeptikoagoak dira ideia horri buruz 
(% 40,5ak ez direla areagotuko edo gutxi areagotuko direla uste du). 

Etorkizunean bizilagunen elkartasunak areagotuko da (%) Guztira Gizonak Emakumeak 18-39 urte 40-50 urte 50 urtetik gora 

Ezer ez edo gutxi 37,1 39,7 34,7 40,5 35,0 36,3 

Zertxobait 41,5 38,8 43,9 35,1 41,7 44,5 

Nahiko edo asko 21,4 21,5 21,4 24,4 23,2 19,3 
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ZAINTZAK 
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Konfinamenduan zehar nork hartu zuen etxeko lanen 
eta zaintzaren ardura? Nola banatu zen? 
Ikerketatik ondorioztatu daitekeenaren arabera, konfinamenduan zehar, gizonen parte-hartzea areagotu 
egin zen kanpoko espazioarekin lotutako etxeko lanei dagokionean (txakurra ateratzea, zaborra ateratzea 
eta erosketak egitea), aldiz, emakumeak barruko espazioan egiten diren lanetan aritu ziren gehiago (janaria 
prestatzea, garbitzea eta arropa antolatzea). Zehazki, emakumeen % 59,8ak etxea garbitzeko eta ordenatzeko 
dedikazioa handiagotu zuen (gizonen % 53,6ak), % 52,7a konfinamenduaren aurretik baino gehiago aritu zen 
sukaldean (gizonen % 46,9) eta % 40,2ak lehen baino gehiago garbitu, eseki eta lisatu zuen (gizonen % 26,ak). 

Aldiz, gizonek emakumeek baino denbora gehiago eskaini zioten erosketak egiteari (gizonen % 37,7ak eta 
emakumeen % 30,6ak), zaborra ateratzeari (gizonen % 22,5ak eta emakumeen % 18ak) eta txakurra 
paseatzeari (gizonen % 10,3ak eta emakumeen % 4, 40ak). 

 

Halaber, konfinamenduan zehar, haur eta nerabe batzuek ere etxeko lanetan parte hartu dutela egiaztatu 
ahal izan da. Konfinamenduan zehar seme-alabekin bizi izan den biztanleriaren % 42,5aren arabera, etxeko 
lanei dagokienez, nabarmen egin zuen gora seme-alaben parte-hartzeak. Bikotekide biek telelana egin zuten 
etxeetan, seme-alaben parte-hartzeak are gehiago egin zuen gora (ezaugarri horietako etxeetan bizi diren 
pertsonen % 60ak dio seme-alabek lehen baino gehiago parte hartu zutela).  

Haurren eta nerabeen parte-hartzea etxeko lanetan 
(%) 

 Seme-alabak dituen biztanleria 
guztira 

Bikotekide biek telelana egin duten 
etxeetako biztanleria  

Handiagoa  42,5 60,7 

Berdina  53,9 35,6 

Txikiagoa  3,6 3,7 

Etxeko lan ordaindu gabearen erantzukizuna emakumeena izan da historikoki, eta aintzat ez hartzeak eta 
gizartearen balioztapena ez izateak baldintzatuta egon da betidanik. 
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Konfinamenduan zehar, etxeko lanen banaketak bidezkoa ez izaten jarraitu du, baita bi pertsonak etxean 
egon direnean ere (telelana egiten eta beste egoera batean, baina ez dute lan "arruntera" joan beharrik izan).  

Emakumeen % 38,2ak dio batez ere beraiek izan zirela etxeko lanez arduratu zirenak, aldiz, gizonen % 15,9ak. 
Banaketa ezberdin horrek berdin dirau bi pertsonak telelana egiten etxean egon direnean ere: bi pertsonek 
telelana egin zuten etxeetan, emakumeek gizonek baino karga handiagoa hartu zuten (% 34 eta % 16,8 
hurrenez hurren).  

Gizonek emakumeek baino gehiago uste dute lanen banaketa bidezkoa izan dela (% 63,3ak eta % 54,4ak 
hurrenez hurren). 

Nor arduratu da batez ere etxeko lanez? (%) 

 

Gizonak Emakumeak 

Bikotekide biek TELELANA 
egiten dute Bikotekide biak ETXEAN 

 Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak 

Batez ere ni izan naiz etxeko lanez arduratu dena  15,90 38,20 16,80 34,00 14,80 28,90 

Batez ere nire bikotea izan da etxeko lanez arduratu 
dena 

 20,80 7,40 6,50 2,90 14,80 10,50 

Etxeko lanak berdin banatu ditugu bion artean  63,30 54,40 76,70 63,10 70,40 60,50 

 

Konfinamenduan zehar, emakumeek mendeko pertsonen zaintzaren kudeaketan karga handiagoa izaten 
jarraitu dute. 

Adin txikiko seme-alaben zaintzari dagokionez, gizonen % 11,4ak dio bera izan dela familiako behar hori 
estaltzeko egokitu dena, aldiz, emakumeen % 43,1ak. Bikotekide biek telelana egin zuten etxeetan ere joera 
berdina dago (emakumeen % 31,1ak bere seme-alabak zaindu zituen, aldiz, gizonen % 7,2ak).  

Nor arduratu da gehien haurren eta nerabeen 
zaintzaz? (%) 

 

Gizonak Emakumeak 

Bikotekide biek TELELANA 
egiten dute 

Bikotekide biak 
ETXEAN 

 Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak 

Batez ere ni izan naiz egokitu dena eta familiako 
behar hori estali duena 

 11,40 43,10 7,20 5,60 5,60 31,10 

Batez ere nire bikotea izan da egokitu dena eta 
familiako behar hori estali duena 

 16,60 8,90 5,30 5,50 5,50 4,30 

Biok erantzun diogu behar horri  72,00 48,00 87,40 88,90 88,90 64,60 

Haurren eta nerabeen zaintza-lan batzuk zehazki aztertuz, ikus daiteke konfinamenduak emakumeen % 53,4a 
seme-alabekin lehen baino gehiago jolastera eraman duela; gizonen kasuan, zifra hori % 41,9 ingurukoa da. 
Testuinguru horretan, familiek denbora gehiago eskaini behar izan diote seme-alaben lanak antolatzeari, 
zalantzak argitzeari eta eskolako lanak beraiekin egiteari: amen % 42,5ak eta aiten % 28,9ak eskolako lanak 
egitera zuzendutako denbora areagotu zuen, eta emakumeen % 46,4ak eta gizonen % 34,7ak euren zalantzak 
argitzeko eta zereginak antolatzeko denbora areagotu zuen. 
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Mendeko pertsona nagusiren bat bizi den etxeen lagina ez da ondorioak ateratzeko bezain zabala, baina 
bildutako datuen arabera, bikotekide biek telelana egin zuten etxeetan, pertsona horien zaintzaren karga 
emakumeak hartu zuen.  

Nork zaindu ditu mendeko pertsonak? (%) 

 

Gizonak Emakumeak 

Bikotekide biek TELELANA 
egiten dute 

 Gizonak Emakumeak 

Batez ere ni izan naiz egokitu dena eta familiako behar hori estali duena  66,70 68,50  100,0 

Batez ere nire bikotea izan da egokitu dena eta familiako behar hori estali 
duena 

 0,00 7,40   

Biok erantzun diogu behar horri  33,30 24,10   

 

Erantzunkidetasunari dagokionez, aldaketarik igartzen 
al da? 
Zaintzak pertsonen ongizate fisikoa eta emozionala bermatzen dute, bizitza duin bat izateko. Hala ere, 
bidezkoa ez denean eta erantzunkidetasunik ez dagoenean, zaintzaz arduratzen diren pertsonen lan-, familia- 
eta pertsona-mailako orekari eragiten dio. 

Konfinamenduan zehar eta aurretik bizitako egoera alderatzen denean, bikotekideen arteko etxeko lanen 
banaketa asko aldatu ez izatearen irudipen partekatua dago: galdetutako pertsonen % 71,4ak hala ikusten du, 
% 12,1ak lehen baino okerrago ikusten du eta % 16,5ak bidezkoagoa ikusten du. Hala ere, datuek aurrerapen 
txiki bat erakusten dute: etxean txarrerako aldaketa bizi izan dutela dioten emakumeen ehunekoa (% 14,8) 
txikiagoa da lanen banaketan hobekuntzaren bat ikusi duten emakumeena baino (% 21,2). 

Bikotekide biak telelana egiten aritu ziren familietan, % 20, 5ak egoera hobetu egin dela uste du, lanen 
banaketa bidezkoago baterantz; hortaz, lan egiteko modu hori badirudi neurri batean mesedegarria izan dela 
esparru horretan aurrera egiteko. 
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Kontsultatutako biztanleriaren % 64,2a nahiko edo guztiz pozik dago konfinamenduan zehar familiako eta 
etxeko lanak banatu ziren moduarekin, baina emakumeen asebetetzea mugatuagoa da (% 50,4), eta baita 
pertsona gazteagoena eta adin txikiko seme-alabak dituzten familiena ere.  

Familiako eta etxeko lanen 
banaketarekiko asebetetzea (%) 

 

Guztira Gizonak Emakumeak 18-39 
urte 

40-50 
urte 

50 urtetik 
gora 

Haurrak/ner
abeak 

dituzten 
familiak 

Haurrak/ne
rabeak ez 
dituzten 
familiak 

Gutxi edo batere asebete gabe  15,6 7,3 24,9 18,4 17,2 13,3 17,7 14,6 

Zertxobait asebeteta  20,3 16,7 24,6 23,9 20,7 18,1 18,7 21,6 

Nahiko edo guztiz asebeteta  64,2 75,9 50,4 57,7 62,1 68,6 63,6 63,8 

Datu hauekin bat etorriz, gizon gehiago dira (% 66,4) lan-, familia- eta pertsona-mailen arteko orekarekin 
pozik daudenak, emakumeekin alderatuta (% 58,7). 

Lan-, familia- eta pertsona-
mailen arteko orekarekiko 

asebetetzea (%) 

 

Guztira Gizonak Emakumeak 18-39 
urte 

40-50 
urte 

50 urtetik 
gora 

Haurrak/ner
abeak 

dituzten 
familiak 

Haurrak/ne
rabeak ez 
dituzten 
familiak 

Gutxi edo batere asebete gabe  19,8 16,1 23,1 26,6 26,7 13,4 26,9 16,8 

Zertxobait asebeteta  17,9 17,5 18,2 22,7 20,5 14,2 18,9 17,3 

Nahiko edo guztiz asebeteta  62,4 66,4 58,7 50,7 52,8 72,4 54,3 65,8 

 

Nork lagundu die behar izan duten familiei? 
Konfinamenduan zehar, familia batzuek mendeko pertsonak zaintzeko laguntza behar izan dute. Haurrak 
zaintzeko laguntza behar izan dutenean, gehienek (% 83,4) hurbileko familiako kideengana eta lagunengana jo 
zuten. Mendeko beste pertsona batzuez (pertsona nagusiak, desgaitasunak dituztenak, etab.) arduratu ezin 
izan direnean, gehienetan (% 62), hurbileko familiako kideengana eta lagunengana jo zuten, baina ehuneko 
esanguratsu batek (% 28,2ak) kanpoko pertsona bat kontratatzea erabaki zuen. Familiek diotenaren arabera, 
erakunde eta baliabide publikoen laguntza jaso dute, % 2,4 eta % 8,8 hurrenez hurren. 
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Pandemiaren ondoren mendeko pertsona nagusien zaintzako familien parte-hartzeari dagokionez,  
galdetutako pertsonak nahiko banatuta ageri dira: % 28,1a ziur dago familiek gehiago parte hartuko dutela, 
aldiz, % 32,8ak ez du uste aldaketa hori gertatuko denik. Emakumeek konfiantza gehiago erakusten dute 
aldaketa hori gertatzeari dagokionean, % 32ak baietz uste baitu, eta gizonen % 23,7aren arabera, familiek 
nahiko edo asko parte hartuko duten pertsona nagusien zaintzan. 

Etorkizunean, familiek gehiago parte hartuko dute pertsona nagusien zaintzan (%)  Guztira Gizonak Emakumeak 

Ezer ez edo gutxi  32,8 33,9 31,9 

Zertxobait  39,1 42,3 36,1 

Nahiko edo asko  28,1 23,7 32,0 
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ONGIZATE EMOZIONALA 
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Konfinamenduan zehar, nola sentitu ziren pertsona 
helduak? 
Derrigorrez etxean gelditu beharrak familiako kideen ongizate emozionalean eragin zuen, eta eguneroko 
gizarte-, ekonomia- edo lan-ohiturak hankaz gora jarri ziren konfinamenduan zehar. Hamar familiatik seik 
adierazi duenaren arabera, konfinamenduan zehar, aldarte ona edo oso ona izan du, aldiz, % 23,6ak txarra 
edo oso txarra. 

Emakumeak ez dira gizonak bezain gogotsu agertu euren aldartea ona izan zela esateari dagokionez: 
emakumeen % 53,9ak eta gizonen % 66,3ak dio konfinamenduan zehar aldarte ona edo oso ona izan zuela.  

Adinaren arabera, pertsona gazteenek adin aurreratuagoko pertsonek baino aldarte okerragoa izan dutela 
ikus daiteke. 18 eta 29 urte arteko adina duten pertsonen % 24,8ak aldarte txarra edo oso txarra izan zuela 
adierazi du, aldiz, 50 urtetik gorako pertsonen kasuan, zifra hori % 9koa da. 

 

Konfinamenduak eragin dituen emozio desatseginei dagokienez, galdetutako pertsonek sarritan edo oso maiz 
honakoa sentitu izan dutela adierazi dute: lanek eragindako neke emozionala (% 37,3ak), beldurra edo ardura 
(% 35,9ak), gorabeherak edo umore-aldaketak (% 29ak), tristura (% 27,2ak), haserrea, amorrua eta sumina (% 
21,1ak) eta asperdura (gutxiago, % 14,9ak).  

Beste alde batetik, sarritan edo oso maiz sentitu izan dituzten emozio atseginei dagokienez, honakoak aipatu 
behar dira: ardura eta erantzukizun sentimendua (% 64ak), alaitasuna, umorea edo barrea (% 47,8ak), 
konfiantza eta segurtasuna (% 39,2ak) eta lasaitasuna (% 37,6ak).  

Konfinamenduan zehar pertsona helduek izan duten ongizate emozionalean sakonduz, ikus daiteke, emakume 
eta gizonek intentsitate ezberdinarekin bizi izan dituztela emozioak, bai atseginak, bai desatseginak. 
Emakumeen ehuneko handiago batek sentitu zuen maiz tristura (% 11,8 gehiagok), lanen pisuak eragindako 
nekea (% 10,3 gehiago) eta beldurra edo ardura (% 10,1 gehiago). Gizonengan emakumeengan baino eragin 
handiagoa izan duen emozio desatsegin bakarra asperdura izan zela dirudi (gizonen % 3,4a aspertuta sentitu 
zen sarritan edo oso maiz). 

Bestalde, konfiantza eta segurtasuna maiz sentitu zuten emakumeen ehunekoa txikiagoa da gizonena baino 
(% 10,8 gutxiago) eta baita lasaitasuna sentitu zuten emakumeena ere (% 9,5 gutxiago). Aldiz, emakume 
gehiagok sentitu zuen erantzukizuna eta ardura (% 9,3 gehiago). 
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Adinaren arabera, emozio desatseginek eragin handiagoa izan dute gazteagoak diren pertsonengan: 18-39 
urte bitarteko pertsonek gainerakoek baino maizago sentitu zituzten gorabeherak eta umore-aldaketak (% 
54ak), lanen ondoriozko neke emozionala (% 51,6ak) eta beldurra eta ardura (% 48,8ak). Era berean, aipatu 
adin-taldea izan zen tristura (% 38,8), haserrea, amorrua, sumina (% 32,5) eta asperdura (% 31,6) gehien sentitu 
zuena. Gainera, azterketatik ondorioztatzen denaren arabera, 40-50 urte arteko pertsonen % 54,5ak eta 50 
urtetik gorakoen % 61,5ak oso gutxitan edo inoiz ez zuen asperdura sentitu, eta soilik batzuetan beldurra edo 
ardura (40-50 urte arteko pertsonen % 45,6ak eta 50etik gorako % 40,9ak) edo tristura (40-50 urte arteko 
pertsonen % 44,6ak eta 50etik gorakoen % 41,5ak). 

  



28 

 

Udalerriko populazioaren tamainari dagokionez, ez da ezberdintasun handirik ikusten konfinamenduan zehar 
emozio desatseginek udalerri txiki, ertain edo handietan izan duten eraginean. Hala ere, deigarria da udalerri 
txikietako etxeen % 60,5ak oso gutxitan edo inoiz ez zuela asperdura sentitu, aldiz, udalerri handietako etxeen 
% 52,1ak.  

EMOZIO DESATSEGINAK 
KONFINAMENDUAN ZEHAR (%) 

Guztira 

SEXUA ADINA POPULAZIOAREN TAMAIN 

Gizonak Emakumeak 
18-39 
urte 

40-50 
urte 

50 
urtetik 

gora 

5000 bizt. 
baino 

gutxiago 

5000 eta 
10000 bizt. 

artean 

10000 bizt. 
baino 

gehiago 

Lan-kargaren 
ondoriozko neke 

emozionala 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
34,6 40,8 29,0 25,0 26,1 42,8 35,6 29,0 35,0 

Batzuetan 28,1 27,3 28,8 23,3 30,6 29,5 26,7 33,5 28,0 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
37,3 31,9 42,2 51,6 43,3 27,6 37,8 37,5 37,0 

Beldurra, ardura 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
25,5 31,5 20,1 23,2 24,0 27,2 22,1 31,5 25,5 

Batzuetan 38,6 37,9 39,3 28,4 45,6 40,9 41,3 33,8 38,7 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
35,9 30,6 40,7 48,4 30,5 32,0 36,7 34,7 35,8 

Tristura 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
32,2 41,5 23,8 25,8 31,0 35,8 35,3 43,2 30,3 

Batzuetan 40,6 37,4 43,4 35,4 44,6 41,5 36,2 37,5 41,9 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
27,2 21,0 32,8 38,8 24,3 22,6 28,5 19,3 27,8 

Haserrea, 
amorrua, sumina 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
39,0 42,9 35,4 27,2 40,6 44,0 38,8 41,1 39,0 

Batzuetan 39,9 37,2 42,3 40,2 39,2 40,1 43,8 42,9 38,1 
Sarritan 
edo oso 

maiz 
21,1 19,8 22,3 32,5 20,2 16,0 17,4 16,0 22,9 

Asperdura 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
54,0 48,8 58,8 38,3 54,5 61,5 60,5 54,6 52,1 

Batzuetan 31,0 34,5 27,9 30,1 34,8 30,0 26,9 30,7 31,9 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
14,9 16,7 13,3 31,6 10,7 8,5 12,7 14,6 15,9 

Gorabehera edo 
umore-aldaketa 

sarriak 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
38,7 47,3 31,0 27,6 30,8 47,2 38,4 51,9 36,7 

Batzuetan 32,3 25,9 38,1 18,5 42,9 34,8 31,7 30,0 33,0 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
29,0 26,8 30,9 54,0 26,3 17,9 29,8 18,1 30,3 

Esandakoarekin bat etorriz, 40 urtetik gorako pertsonek gazteek baino gehiago sentitu dituzte emozio 
atseginak. Era horretan, 40-50 urte arteko pertsonek, gehiengo batean, ardura eta erantzukizuna (% 70,2ak) 
eta alaitasuna, umorea edo barrea (%53,5ak) sentitu zuten. Era berean, 50 urtetik gorako pertsonek gainerako 
adin-taldeek baino modu biziagoan sentitu zuten konfiantza eta segurtasuna (% 45,2ak) eta lasaitasuna (% 
44,5ak). 
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EMOZIO ATSEGINAK 
KONFINAMENDUAN ZEHAR (%) 

Guztira 

SEXUA ADINA POPULAZIOAREN TAMAIN 

Gizonak Emakumeak 
18-39 
urte 

40-50 
urte 

50 
urtetik 

gora 

5000 bizt. 
baino 

gutxiago 

5000 eta 
10000 bizt. 

artean 

10000 bizt. 
baino 

gehiago 

Alaitasuna, 
umorea, barrea 

edo emozio 
positiboak 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
11,2 11,9 10,7 12,7 10,3 10,9 11,1 6,0 11,7 

Batzuetan 41,0 40,7 41,2 37,6 36,2 44,5 43,3 42,8 39,4 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
47,8 47,4 48,2 49,6 53,5 44,7 45,6 51,2 48,9 

Lasaitasuna 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
22,1 19,8 24,2 31,1 26,1 16,3 27,5 21,5 20,9 

Batzuetan 40,3 37,6 42,7 38,7 44,8 39,3 31,5 38,7 42,8 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
37,6 42,6 33,1 30,2 29,2 44,5 41,0 39,8 36,3 

Konfiantza, 
segurtasuna 

Inoiz ez 
edo 

gutxitan 
19,0 15,9 21,8 28,1 20,3 14,2 20,2 11,8 19,9 

Batzuetan 41,7 39,2 44,0 42,8 43,2 40,7 43,9 33,8 42,1 

Sarritan 
edo oso 

maiz 
39,2 44,9 34,1 29,1 36,5 45,2 35,9 54,4 38,0 

Ardura, 
erantzukizuna 

Inoiz ez 
edo 

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

Batzuetan 29,7 34,5 25,4 29,1 26,6 31,2 37,6 22,8 28,2 
Sarritan 
edo oso 

maiz 
64,8 59,9 69,2 61,8 70,2 64,2 53,7 75,4 66,5 

 

Konfinamenduak nola eragin zien haurren eta 
nerabeen emozioei? Eta mendeko beste pertsona 
batzuei? 
Gehien bat, familiek uste dute haurrek eta nerabeek konfinamendua nahiko era positiboan jasan dutela: 
galdetutako hamar pertsonatik ia zortzik (% 79,6ak) adierazi dute euren seme-alabek nahiko edo oso ondo 
bizi izan dutela konfinamendua, aldiz, % 8,4ak dio konfinamendua garai zaila izan zela seme-alabentzat. 

 



30 

 

  



31 

 

Hala ere, emozio desatsegin batzuk, esaterako, negar egitea edo haserretzea, ohiz baino era biziagoan bizi 
izan dira. Era horretan, etxeen % 39,5ean haurrak eta nerabeak ohi baino gehiagotan haserretzen zirela ikusi 
ahal izan zen, eta % 28,1ean negar gehiago egin zutela.    

Halaber, bizi diren udalerriko populazioaren tamainaren arabera, udalerri handietako adin txikiko pertsonek 
haserretzeko joera handiagoa izan zuten udalerri ertain eta txikietakoek baino: haurren eta nerabeen % 41a 
gehiagotan haserretu zen udalerri handietan, aldiz, 5.000 biztanlerik beherako udalerrietan % 36,3a eta 5.000 
eta10.000 biztanle arteko udalerrietan % 34,9a.  

Aldi berean, familien % 73,5ak dioenaren arabera, seme-alabak beti bezain pozik eta, batzuetan, lehen baino 
alaiago egon dira. Dirudienez, beti bezain pozik egon ez diren haurrak eta nerabeak, batez ere, udalerri 
handietan bizi dira: 10.000 biztanletik gorako udalerrietan bizi diren eta seme-alabak dituzten familien % 
20,5ak aldaketa hori hauteman du, aldiz, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan, familien pertzepzio hori % 
8,3koa da.  

Haurren eta nerabeen emozioak konfinamenduan 
zehar (%) 

Guztira 
POPULAZIOAREN TAMAIN 

5000 bizt. baino 
gutxiago 5000 eta 10000 bizt. artean 10000 bizt. baino 

gehiago 

Negar egitea 

Normalean baino gutxiago 8,3 5,70 14,80 8,00 

Berdina 48,8 43,40 55,60 48,60 

Normalean baino gehiago 28,1 30,40 18,90 28,90 

Ez da joera orokorrik egon 14,8 20,40 10,70 14,60 

Haserretzea 

Normalean baino gutxiago 9,9 8,20 14,10 8,90 

Berdina 42,0 42,70 39,30 42,90 

Normalean baino gehiago 39,5 36,30 34,90 41,00 

Ez da joera orokorrik egon 8,5 12,80 11,70 7,20 

Pozik, alai 

Normalean baino gutxiago 17,1 8,30 9,10 20,50 

Berdina 57,5 70,50 62,80 53,90 

Normalean baino gehiago 16,0 8,90 22,30 16,10 

Ez da joera orokorrik egon 9,4 12,30 5,80 9,50 

Zuzenean galdetutako haur eta nerabeen ikuspegiaren arabera, alaitasun gehien eragin zuten jarduerak familia 
giroan egindako jarduerak eta familiako kideekin edo lagunekin egindako bideo-deiak izan ziren. Neurri 
txikiagoan, iluntzetako txalo-zaparradak eta bideo-jokoen kontsolarekin jolasteko denbora izatea ere aipatzen 
dira.  

Bestalde, tristura gehien eragin zuten alderdiei dagokienez, aitona-amonak, urrutiko familiako kideak edo 
lagun minenak ikusi ezin izatea eta COVID-19k pertsona maiteen osasunean izan zezakeen eraginarekiko 
ardura aipatzen dira. Era berean, haurrak eta nerabeak ordena honetan arduratzen dira: COVID-19ren eragina 
biztanleria orokorrean, etxean haserreak bizi izatea eta gizartearen portaera arduragabeak ikusi izatea. 

Mendeko beste pertsona batzuei dagokienez (pertsona helduak, desgaitasunak dituztenak, etab.), beraiekin 
bizi diren kontsultatutako pertsonen % 47,6ak konfinamendua nahiko edo oso ondo eraman zuela adierazten 
du, aldiz, % 14,7ak egoera oso korapilatsua izan dela dio.  
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Zein tarte utzi zuen konfinamenduak norbere burua 
zaintzeko? 
Norbere burua zaintzea pertsonek euren osasunari eta ongizateari eusteko borondatez hasten eta egiten 
dituzten hainbat jarduera gauzatzean oinarritzen da. Konfinamenduan zehar, kontsultatutako pertsonen % 
40ak sarri edo oso maiz aurkitu zuen denbora bere burua zaintzeko, aldiz, % 25,6ak dio oso gutxitan edo 
inoiz ez zuela beretako denbora nahikoa izan.  

Ezberdintasuna oso esanguratsua ez den arren, debora hori gutxitan edo inoiz aurkitu ez zuten emakumeen 
ehunekoa (% 26,4) zertxobait handiagoa da gizonena baino (% 24,8).  

Norbere buruari eskaintzeko denbora izatea (%)  Guztira Gizonak Emakumeak 

Inoiz ez edo gutxitan  25,6 24,80 26,40 

Batzuetan  34,4 34,80 34,10 

Sarritan edo oso maiz  40,0 40,40 39,50 

Ildo horretan sakonduz, emakumeen beren buruarentzat izan duten denbora nahi baino urriagoa izan da: 
gizonen % 52,6a nahiko edo guztiz asebeteta ageri da bere denbora pertsonalari dagokionez, aldiz, 
emakumeen kasuan, portzentaje hori % 42,6ra jaisten da.  

Adinaren arabera, euren buruarentzat izandako denborarekin asebeteen ageri diren pertsonak 50 urtetik 
gorakoak dira (5 58,8) eta, hutsune hori gehien sumatu zutenak aldiz, 40 eta 50 urte artekoak dira (% 30,6). 
Familia-motaren arabera ere ezberdintasun handiak ikus daitezke: haur eta neraberik ez dagoen etxeetan bizi 
diren pertsonen % 56,7ak euren burua zaintzeko izan zuten denborarekin pozik zeudela adierazten dute, 
aldiz, haur eta nerabeak dauden etxeetako pertsonen % 26,4ak. 
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IKASKETAK 
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Nola eragin du konfinamenduak ikasten ari ziren 
pertsonengan? 
Kontsultatutako hamar pertsona heldutik bederatzi (% 89,6), nagusiki 18 eta 39 urte artekoak, ikasketaren bat 
egiten ari zen pandemiaren aurretik eta konfinamenduan zehar ere online klaseak izaten jarraitu zuten.  

Hala ere, online klase horiek zailtasunez josiak egon dira: klaseak online jaso zituzten pertsona helduen % 
12,4ak zailtasun asko izan zituen eta % 45,6ak zailtasun batzuk. Zailtasun asko izan zituztela dioten 
pertsonen artean, gizonak nabarmentzen dira, izan ere, gizonen % 21,4ak eta emakumeen % 3,8ak dio klaseak 
online jarraitzea oso zaila izan zela.  

 

Ikasleek izandako zailtasunak nolabait lotuta egon ziren eskuragarri zeuden baliabideekin: 
 
Ikasleen % 75,9ak etxeko espazio pribatu bat dauka bere klase birtualak egin ahal izateko, baina beste % 24,1a 
egunean zehar lekuz aldatzen joan behar izan zen, etxeko aukeren eta bertako kideen arabera. 

Ikasleen % 88,3ak erabilera pertsonalerako ordenagailu edo Tableta bat izan zuen, aldiz, % 11,7ak baliabide 
hori etxeko gainerako pertsonekin partekatu behar izan zuen. Familien maila sozioekonomikoa zenbat eta 
handiagoa izan, tresna teknologikoak izateko aukera orduan eta handiagoa: pandemiaren aurretik modu 
erosoan bizi ahal izateko diru-sarrerak zituzten etxeetan bizi diren pertsonen % 84ak Tableta bat izan zuen, 
aldiz, zailtasun sozioekonomikoak dituzten etxeetako pertsonen portzentajea % 63,2ra jaisten da.  

Konfinamenduan zehar pertsonaren bat ikasten egon den etxeen % 99,3ak interneterako sarbidea izan zuen 
eta % 60ak inprimagailua. 

Online ikasten ari diren pertsona helduak, baliabide hauek dituztenak: (%)  Bai Ez 

Ikasteko espazio pribatu bat  75,9 24,1 

PC edo Tableta pertsonala  88,30 11,70 

Internet konexioa  99,30 0,70 

Inprimagailua  60,00 40,00 

 

Ikasleen % 64,6ak pandemiak euren prestakuntza arrakastaz amaitzea galaraziko zuen beldurra izan zuen 
eta % 40,7ak beldur nahiko edo asko sentitu zuen.Beldur hori gizonen artean nabaritu da batez ere: 18 urtetik 
gorako gizon ikasleen % 42ak adierazi zuen pandemiak ikasturtea arrakastaz amaitzea galaraziko ote zion 
nahiko edo beldur asko izan zuela, emakumeen portzentajea aldiz, % 39,5ekoa da. Lanbide Heziketako ikasleak 
(% 61,4) eta unibertsitateko ikasleak (% 55,6) dira gai horri dagokionean beldur-tasa handiena erakusten 
dutenak.  
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Pandemiak ikasturtea arrakastaz amaitzea galarazteko beldurra (%) Ezer ez edo 
gutxi Zertxobait Nahiko 

edo asko 
GUZTIRA 35,4 23,9 40,7 

SEXUA 
Gizonak 19,4 38,7 42,0 

Emakumeak 50,6 9,9 39,5 

LORTUTAKO 
IKASKETAK 

Derrigorrezko ikasketak 0,0 100,0 0,0 
Lanbide heziketa 25,6 13,0 61,4 

Batxilergoa 24,2 43,2 32,6 
Unibertsitateko ikasketak 44,4 0,0 55,6 

Graduondoko ikasketak, masterra edota doktoretza 66,7 0,0 33,3 

BALIABIDEAK 
Niretzako PC edo Tableta 34,5 20,3 45,2 

PC edo Tableta partekatua 41,3 46,3 12,3 

ESPAZIOA 
Espazio pribatu bat daukat nire telelana edo ikasketak gauzatzeko. 30,2 29,3 40,4 

Egunean zehar lekuz aldatzen joan naiz, etxeko aukeren eta bertako kideen 
arabera. 43,7 8,2 48,2 

  

Zein eragin izan du eskola-adineko seme-alabak 
dituzten familiengan? 
 

Konfinamenduan zehar, etxean ikasteko formatu 
birtual baterako egokitzapen azkar bat egin behar 
izan zen eta familiek euren seme-alaben eskolako 
jarraipenean lagundu behar izan zuten, zeinak 
gurasoengan estres erantsi nabarmena eragin zuen: 
kontsultatutako pertsonen % 43,2ak dio seme-
alaben ikasketei arreta eskaintzea estres-elementu 
nahiko edo oso garrantzitsua izan dela etxean. 
Gizonen eta emakumeen emaitzak alderatuz, ez da 
apenas ezberdintasunik nabaritzen, ezta udalerrien 
tamaina alderatuz ere, baina bai eskuragarri izan 
dituzten baliabide teknologikoak alderatzen 
baditugu.  

 

Ikasketei arreta 
eskaintzeak estresa 
eragiten du (%) 

Guztira Gizonak Emakumeak 
Behar duten pertsona guztiek 

banakako erabilerarako PC edo 
Tableta bat DUTEN etxeak 

Behar duten pertsona guztiek 
banakako erabilerarako PC edo 

Tabletarik EZ DUTEN etxeak 

Ezer ez edo gutxi 26,0 27,1 25,1 33,1 26,3 

Zertxobait 30,8 30,4 31,2 25,8 40,3 

Nahiko edo asko 43,2 42,6 43,8 41,1 47 

Estres horrek handiagoa dirudi eskuragarri zeuden baliabide teknologikoak mugatuagoak izan diren etxeetan. 
Gutxi gorabehera, kontsultatutako hiru pertsonatik bat adin txikiko seme-alabak dauden etxeetan bizi da, 
non konfinamenduan zehar ikasten edo telelana egiten aritu ziren pertsona guztiek ez zeukaten soilik 
beraiek erabiltzeko ordenagailu edo Tabletarik, partekatu egin behar izan zuten. 
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Seme-alabak dauden etxeetako baliabideak: (%)  Bai Ez 

Etxean ikasten edo lan egiten duten pertsona guztiek ordenagailu edo Tableta bat dute erabilera 
indibidualerako 

 % 66,3 % 33,7 

Internet konexioa  % 97,2 % 2,8 

Familien estresa Euskararen ezagutza-mailarekin ere lotu daiteke. Kontsultaren emaitzen arabera, Euskara 
zailtasun bat izan zen seme-alabei eskolako lanetan laguntzeko, familien % 25,7an hain zuzen ere. 
Konfinamenduaren aurretik hilabetea amaitzeko zailtasun ekonomiko nahikoa edo asko zuten familietan are 
handiagoa da portzentaje hori (% 56).  

Euskara zailtasun 
garrantzitsua izan 
zen (%) 

Guztira 
Lehengo diru-

sarrerekin modu 
erosoan bizi ginen 

Lehengo diru-sarrerekin 
bizitzeko lain geneukan 

Lehengo diru-sarrerekin 
zailtasunak genituen 

Lehengo diru-sarrerekin 
zailtasun asko genituen 

Ezer ez edo gutxi 56,5 60,4 46,6 32,4 100,0 

Zertxobait 17,8 20,0 15,3 11,6 0,0 

Nahiko edo asko 25,7 19,7 38,1 56,0 0,0 

Haurrek eta nerabeek euren ikasketak birtualki jarraitzea elementu positibo nahiz negatiboekin identifikatu 
dute. Haurrek eta nerabeek onuragarri gisa hautematen dituzten alderdien artean honakoak daude: 
modalitate horrek beste jarduera batzuk egiteko denbora gehiago eman zien; lo gehiago egin ahal izan zuten 
eta ez zuten goiz jaiki beharrik izan; zereginak hobeto antolatu ahal izan zituzten, eta emandako ikasgaiak 
gainditzea lehen baino errazagoa izan zen.  

Aldiz, elementu negatiboen artean, honakoak aipatu dituzte: ikaskideen falta sumatu zuten; azalpenak 
ulertzen zailtasunak izan dituztenean, zalantzak argitzeko tarte estua izan zuten; lan-karga handiagoa izan 
zuten, eta arreta gutxiago jarri zuten.  

Konfinamenduan zehar ikasleak online 
ikasten egon diren bitartean 
ikastetxeek izan duten jarduketa 
(arazoak ebazteko, egokitzeko, 
hurbiltasunerako eta komunikaziorako 
gaitasuna) balioztatzeari dagokionez, 
orokorrean, galdetutako biztanleria 
bananduta dago (iritzi positiboa eta 
negatiboa duten pertsonen 
ehunekoak antzekoak dira). 

 

 
 

Nire seme-alaben ikastetxeak arazoak ebazteko gaitasun 
aproposa erakutsi du (%) Guztira 5000 bizt. baino 

gutxiago 
5000 eta 10000 bizt. 

artean 
10000 bizt. baino 

gehiago 

Ezer ez edo gutxi 35,5 % 46,8 % 34,6 % 33,7 

Zertxobait 32,8 % 23,3 % 41,6 % 32,8 

Nahiko edo asko 31,8 % 29,8 % 23,8 % 33,5 
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Hala ere, adostasun handiagoa dago beste bi alderdi kritikorekin: galdetutako pertsonen % 48,5aren arabera, 
ikastetxeek ez zuten erraztasun nahikoa eman online klaseez gain, hala nola, ordenagailuen maileguak, 
bideokonferentziak, errefortzu-klaseak... (% 24,9ak baietz uste du) eta kontsultatutako pertsonen % 
46,7aren arabera, ikastetxeek ez zituzten behar beste kontuan izan etxe bakoitzeko behar bereziak (% 23,4ak 
baietz uste du). 

 
Ikastetxeek egindako lanari buruzko iritzia (%) Guztira 

Ikastetxea etxe bakoitzeko behar bereziak kontuan hartzen ari da 

Ezer ez edo gutxi 46,7 

Zertxobait 29,8 

Nahiko edo asko 23,4 

Ikastetxea eta familiaren arteko hurbiltasuna eta komunikazioa aproposa izaten 
ari da. 

Ezer ez edo gutxi 33,4 
Zertxobait 25,5 

Nahiko edo asko 41,1 

Ikastetxea edukien eta metodologien egokitzapen apropos bat egiten ari da, 
ikaslea motibatzeko eta ikaskuntza on bat bultzatzeko. 

Ezer ez edo gutxi 34,8 

Zertxobait 28,5 
Nahiko edo asko 36,8 

Ikastetxeak beste erraztasun batzuk eskaini dizkigu online klaseez gain, hala 
nola, ordenagailuen maileguak, bideokonferentziak, errefortzu-klaseak... 

Ezer ez edo gutxi 48,5 

Zertxobait 26,6 

Nahiko edo asko 106,1 
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ARDURAK ETA IKASKUNTZAK 
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Nola eragin du COVID-19k Bizkaiko etxeetako 
ekonomian? 
Ikerketa honetan jasotako datuen arabera, familien % 28,4aren diru-sarrerak murriztu egin ziren 
pandemiaren ondorioz. Pobretze horrek diru-sarrera nahiko urriak jasotzen zituzten etxeetan eragin zuen: 
hilean 1.000€-tik beherako diru-sarrerak zituztenen % 47,3aren diru-sarrerak murriztu egin ziren, baita 
konfinamenduaren aurretik bizitzeko lain zuten etxeen % 42,3aren diru-sarrerak ere. Halaber, COVID-19 
krisiaren eragin ekonomikoak gehiago eragin die haurrak eta nerabeak dituzten familiei (% 33,2) seme-
alabarik ez duten familiei baino (% 25,9).  

Beste alde batetik, dirudienez, kontsultatutako pertsonen ikasketa-maila zenbat eta altuagoa izan, COVID-19k 
orduan eta gutxiago eragin du euren diru-sarreretan: ikasketarik gabeko pertsonen % 100ak eta soilik 
derrigorrezko ikasketak zituzten pertsonen % 35,1ak bere diru-sarrerak murriztu direla adierazi du; aldiz, goi-
mailako ikasketak dituzten pertsonen portzentajea % 25,2koa da. 

 COVID-19ren ondorioz familien diru-sarrerak murriztu egin al dira? (%) Bai Ez 

Guztira COVID-19ren ondorioz diru-sarrerak murriztea 28,4 71,6 

Etxearen hileko 
diru-sarrerak 

1.000€tik behera 47,3 52,7 
1.001€ eta 2000€ artean 35,1 64,9 
2.001€ eta 3.000€ artean 27,8 72,2 
3.001€ eta 4.000€ artean 28,8 71,2 
4.001€ eta 5.000€ artean 14,8 85,2 
5.000€ baino gehiago 32,4 67,6 

Maila 
sozioekonomikoa 

Lehengo diru-sarrerekin modu erosoan bizi ginen 22,0 78,0 
Lehengo diru-sarrerekin bizitzeko lain geneukan 42,3 57,7 
Lehengo diru-sarrerekin zailtasunak genituen 43,7 56,3 
Lehengo diru-sarrerekin zailtasun asko genituen 0,0 100,0 

Familia-mota 
Haurrak eta nerabeak dituzten familiak 33,2 66,8 
Haurrik eta neraberik ez duten familiak 25,9 74,1 

Ikasketa-maila 

Ikasketarik gabe 100,0 0,0 
Derrigorrezko ikasketak 40,5 59,5 
Lanbide heziketa 35,1 64,9 
Batxilergoa 31,9 68,1 
Unibertsitateko ikasketak 25,6 74,4 
Graduondoko ikasketak, masterra edota doktoretza 25,2 74,8 

 

% 10 inguruk uste du zailtasunak izango dituela 
hurrengo hilabeteetan hilabete amaierara iristeko. 
Konfinamenduak modu erosoagoan bizi diren 
familien itxaropen ekonomikoei ere eragin die: 
konfinamenduaren aurreko eta ondorengo familien 
pertzepzio-datuak alderatzen badira, pertsonen % 
10 inguru gutxiagok uste du dauzkan diru-
sarrerekin modu erosoan bizi ahal izango dela. 

 

COVID-19ren ERAGINA FAMILIEN DIRU-SARRERETAN 

Oraingo diru-sarrerekin modu erosoan biziko gara 58,2 

Oraingo diru-sarrerekin bizitzeko lain izango dugu 31,8 

Oraingo diru-sarrerekin zailtasunak izango ditugu 9,0 

Oraingo diru-sarrerekin zailtasun asko izango ditugu 1,0 

 100,0 
 



40 

 

 

 

Zeintzuk dira etxeetako ardura nagusiak? 
 

Biztanleriaren % 74,2a nahiko edo oso arduratuta dago gaixotasunaren garapenarekin eta hedapenarekin.  

Adinean aurrera egin ahala, COVID-19rekiko ardura handiagoa da: 18-39 urte arteko pertsonen % 68,3a nahiko 
edo oso arduratuta daude, aldiz, 50 urtetik gorako pertsonen kasuan, portzentajea % 77,1ekoa da.  

 

 

Emakumeak zertxobait arduratuago ageri dira gizonak baino (% 77,4 eta % 70,6 hurrenez hurren) eta, 
bereziki, adin aurreratuko emakumeak: 50 urtetik gorako emakumeen % 82,1ak eta gizonen % 71,1ak dio 
gaixotasunaren hedapenarekin eta ondorioekin nahiko edo oso arduratuta daudela, aldiz, 18-39 urte arteko 
emakumeen % 66,4a eta gizonen % 70a sentitzen da horrela.   

COVID-19ren hedapenarekiko ardura (%) 
 18-39 urte 40-50 urte 50 urtetik gora 

 Gizona Emakumea Gizona Emakumea Gizona Emakumea 

Ezer ez edo gutxi  16,00 6,20 7,00 5,00 6,60 2,50 
Zertxobait  14,00 27,30 22,80 17,80 22,40 15,40 

Nahiko edo asko  70,00 66,40 70,20 77,20 71,10 82,10 

Inkestatutako pertsonen artean, batez ere, lau alderdi hauek eragin dute ardura handiena:  

• Osasuna: gutxi gorabehera, hiru pertsonatik batek adierazi du biztanleria orokorraren eta familiako 
kideen eta lagunen osasunean izandako eragina, txertorik ez egotea eta berragertze berrien erruz, 
COVID-19ren intzidentzia aurreikuspenen gainetik altxatzea, etab. Dirudienez, emakumeak gizonak 
baino gehiago arduratzen dira gai-mota horiez eta, batez ere, 50 urtetik gorako emakumeak.  

• Ekonomia eta enplegua: hamar pertsonatik ia hiruk adierazi du krisi ekonomiko baten ondorioekiko 
ardura, lana galtzearena, lan-prekarietatea handiagotzearena, ABEEEak luzatzearena, familiako kideen 
eta lagunen etorkizuneko lan-egoerarena, etab. Krisi honek ekonomian eta enpleguan izan duen 
eraginak, dirudienez, antzera arduratzen ditu gizonak eta emakumeak, eta zertxobait gehiago 50 
urtetik gorakoak. 
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• Familia eta gizarte-harremanak: hamarretik bi pertsona inguru gehiago arduratzen ditu familiaren 
ongizateak ekonomiak baino, adibidez, uztarketari eta zaintzei dagokionez, ikastetxeetarako itzulera 
nola antolatuko den, pertsona helduen eta adin txikikoen gizarte-harremanen eta aisialdiaren 
murriztapenak, orain arte izandako pertsona-arteko harremanetan gerta daitezkeen aldaketak, 
pertsona nagusien bakardadea, etab. Kasu horretan, 40 urtetik beherako gizonak izan dira gai 
horiekiko ardura handiena adierazi dutenak. 
 

• Ziurgabetasuna: oso era nabarmenean aipatu ez den arren (gutxi gorabehera hamarretik batek), 
biztanleriak inoiz ez bezalako egoera honek pertsona-, politika- eta gizarte-mailan eragin duen 
ziurgabetasunarekiko ardura ere erakutsi du. Zer gerta daitekeen, zein neurri hartuko diren, 
mugikortasunaren murriztapenak gogortuko ote diren eta beste konfinamendurik aginduko ote den 
ez jakiteak ardura sortzen du. Emakumeak dira gai honi arreta gehien eskaini diotenak, bereziki, 
emakume gazteenak.  

 
Ardura nagusiak (%) 

Guztira Gizonak Emakumeak 
Gizonak Emakumeak 

18-39 40-50 50etik 
gora 18-39 40-50 50etik 

gora 

Osasuna 35,2 33 36 34,5 35,5 28,8 33,6 33,7 42,1 

Ekonomia eta enplegua 28,3 29,3 28,0 24,1 30,4 30,5 26,1 26,1 32,9 

Familia eta gizarte-harremanak  21,2 24,0 20,3 31,0 22,8 22,0 21,0 24,5 12,1 

Ziurgabetasuna 8,9 6,6 9,6 6,9 5,1 8,5 11,8 11,6 4,3 

Beste batzuk 6,4 7,2 6,1 3,4 6,3 10,2 7,6 4,0 8,6 

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Testuinguru honetan, biztanleriari konfiantza gehien sorrarazten dioten sistemak eta agenteak, COVID-19ren 
krisiaren aurkako borrokari dagokionez, honakoak dira (ordenan): 

1. Osasun-sistema: biztanleriaren % 85ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 7ak gutxi edo ezer 
ez. 

2. Irabazi asmorik gabeko erakundeak: biztanleriaren % 60ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 
14,2ak gutxi edo ezer ez. 

3. Gizarte-zerbitzuen sistema: biztanleriaren % 55,8ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 15,1ak 
gutxi edo ezer ez. 

4. Hezkuntza-sistema: biztanleriaren % 49,9ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 20,2ak gutxi 
edo ezer ez. 

5. Segurtasun indar eta kidegoak: biztanleriaren % 44ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 27ak 
gutxi edo ezer ez. 

6. Sindikatuak: biztanleriaren % 16,6ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 52,4ak gutxi edo ezer 
ez. 

7. Eliza: biztanleriaren % 16,4ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 60,4ak gutxi edo ezer ez. 
8. Enpresa-sektorea: biztanleriaren % 13,9ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 56ak gutxi edo 

ezer ez. 
9. Komunikabideak: biztanleriaren % 12,6ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 53,4ak gutxi edo 

ezer ez. 
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Erakundeei dagokienez, emaitzek konfiantza-maila ezberdina erakusten dute administrazio-maila ezberdinen 
arabera, hala nola: 

1. Eusko Jaurlaritza: biztanleriaren % 42,3ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 26ak gutxi edo 
ezer ez. 

2. Udalak: biztanleriaren % 39,6ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 27,2ak gutxi edo ezer ez. 
3. Aldundiak: biztanleriaren % 34,3ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 30,9ak gutxi edo ezer ez. 
4. Espainiako gobernua:% 32,2ak konfiantza nahiko edo asko dauka eta % 34,3ak gutxi edo ezer ez. 
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Zein ikaskuntza atera dira bizi izandako esperientziatik? 
Konfinamenduak pertsona- nahiz familia-mailako ikaskuntza eta elementu positiboak ekarri ditu, besteak 
beste:  

• Familiari eta gizarte-harremanei dagokienez: kontsultatutako pertsonek konfinamenduak familiako 
kideekiko komunikazioa areagotzeko aukera eman diela nabarmentzen dute, baita eurekin denbora 
gehiago igaroz lotura afektiboa estutzeko eta balioaren kontzientzia gehiago hartzeko ere, familiako 
kideekin, lagunekin edo elkarrekin bizi diren familiako kideekin harreman estuak izateak eragiten duen 
ongizate emozionalari dagokionez. Dirudienez, orokorrean, emakumeak dira gai horiek gehien 
nabarmendu dituztenak eta, batez ere, 40-50 urte artekoak. 
 

• Ongizate pertsonalari dagokionez: ikerketan parte hartu duten pertsonek euren egokitzeko 
gaitasunean hobekuntza bat nabaritu dutela adierazi dute, ohiturak aldatzeari dagokionez, zeinak 
honakoa ekarri duen berekin: denboraren kudeaketa hobea, normalean baino modu lasaiagoan 
bizitzeko aukera eta ondorioz, norbere buruarekiko konexio handiagoa esperimentatzeko aukera, 
barrutik gehiago ezagutzea, askotan bigarren maila batean utzi ohi ziren eguneroko jarduerak 
gauzatzearen asebetetzearekin berriz konektatzea (sukaldean aritzea, irakurtzea...), etab. Era 
horretako gaiak, batez ere, adin txikiagoko biztanleek aipatu dituzte. 
 

• Bestelakoei dagokienez:Bizkaiko biztanleriak elementu bereziki positibotzat aipatu ditu 
konfinamenduan zehar sortutako elkartasun-olatua eta telelanetik eratorritako onurak, zeintzuek lan-
, pertsona- eta familia-bizitza uztartzea ahalbidetu duten eta baliabide eta tresna birtual berriak 
ikasteko aukera eman duten. 
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Onura nagusiak (%) 
Guztira Gizonak Emakumeak 

Gizonak Emakumeak 

18-39 40-50 50etik 
gora 18-39 40-50 50etik 

gora 

Familia- eta gizarte-ongizatea 47,0 39,7 49,4 31,8 45,6 36,5 54,7 53,8 37,7 

Ongizate pertsonala 27,0 22,9 28,3 40,9 14,0 25,0 31,4 27,6 27,2 

Elkartasuna 8,9 11,5 8,0 13,6 10,5 11,5 9,3 6,0 10,5 
Telelana 4,0 3,8 4,0 4,5 5,3 1,9 0,0 5,0 5,3 

Ezer ez 2,8 6,1 1,8 9,1 7,0 3,8 0,0 2,0 2,6 

Beste batzuk 10,4 16,0 8,5 0,0 17,5 21,2 4,7 5,5 16,7 

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Azkenik, haurren eta nerabeen ustez, esperientzia honek izan dituen onuren artean (euren ikuspegitik) 
honakoak daude: orokorrean, familiarekin denbora gehiago igaro izatea eta familia giroan jarduerak burutu 
izatea, esaterako, jakiak prestatu, eskulanak egin edo telebista ikusi. Horietako askok iritzi positiboa dute 
ikasketak etxetik jarraitzeko izan duten aukerari buruz, lasaiago bizi izan baitira.  
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AZKEN GOGOE TAK ETA ERRONKAK 

  

Atal honetan, aurreko kapituluetan aurkeztutako datuen inguruko hausnarketa batzuk jasotzen dira, azken 
ondorio gisa. Hausnarketa horiek jardunaldi batean partekatu dira, eta bertan hainbat adituk1 ondorioen 
irakurketa kritikoa egin dute, eta gainera hurrengo urteetako lana orientatzeko erronkak identifikatu dira. 

Familia-harremanak eta ongizate emozionala: 

Konfinamenduan zehar, kasu askotan, familia-harremanak positiboak izan dira; izan ere, senitartekoak 
konektatzeko eta birkonektatzeko aldia izan da. Nazioarteko hainbat azterlanen ildoari jarraituz, oro har, 
konfinamenduaren gauzarik onena senideekin denbora gehiago igarotzea izan dela nabarmendu dute neska-
mutikoek eta nerabeek. Bestalde, alderdi positibo gisa, familiek ezbeharraren aurrean erresistentzia eta 
erresilientzia erakutsi izana ere azaldu da. 
 
Hala ere, garrantzitsua da beste modu batean bizi izan duten eta zailtasunak izan dituzten familiei arreta 
eskaintzea, krisia ez baita osasun-mailakoa bakarrik izan, eta eragina izan baitu familia-ongizatearen hainbat 
alderditan. Zenbait etxetan, konfinamenduak iraun duen bitartean, tentsio edo tirabirak sistematikoak izan 
dira, eta bata bestearen atzetik gertatu dira; izan ere, bizikidetza-unitateko pertsona batek egoera nozitu 
duenean, horrek etxeko gainerakoei ere eragin die.  
 
Gainera, familia-aniztasunak berekin dakar familien barruan sortu diren tentsio edo tirabira horiei buruzko 
begirada anitzak kontuan hartzea; izan ere, familia-harremanak aldatu egiten dira zenbait faktoreren arabera, 
adibidez: adinbakorik dagoen edo ez, guraso bakarreko familiak diren edo ez, seme-alaben kopurua, horien 
adina, etab. Horren haritik, azpimarratu behar da arreta jarri behar zaiela ikusezin bihurtutako errealitateei, 
sarritan ez baitira behar bezala agertzen datu estatistikoetan, batez bestekoetan, etab. 
 
Konfinamenduan familietan tirabira gehien eragin duten faktoreen artean, honako hauek nabarmentzen dira:  

• Gaitzarekiko beldurra, gaixorik dauden hurbilekoei agur esan eta lagun egitea ezinezkoa izatearen 
beldurra, kutsatzeko beldurra, etab.  

• Etxe batzuetan bizi izan den bakardadea, batez ere adinekoen kasuan, ezin izan baitute egon 
bilobekin, seme-alabekin eta abarrekin. 

• Bizikidetza-arazoak etxean leku komunak erabiltzean sorturiko eztabaidengatik, dela telelanerako, 
dela eskolak jarraitzeko, etab.  

• Gizarte-zerbitzuez baliatzeko zailtasuna, adibidez, mendeko pertsonak (ezintasuna dutenak, 
eguneroko bizitza egiteko laguntza-beharrizan handiak dituztenak, …) bakarrik jagon edo artatu behar 
izan dituzten familien kasuan. 

• Osasun Sistemaz baliatzeko zailtasuna, COVID19arekin zerikusirik ez duten arazo medikoen kasuan.  
• Ikastetxeak ixtea, baita horiei lotutako zerbitzuak ere (jantokiak, eskolaz kanpoko jarduerak, …). 
• Oro har ekonomiaren eta bereziki lan-egonkortasunaren inguruko ziurgabetasuna, lana galtzeko 

beldurra.  
  

                                                           
1 Jardunaldian honako hauek izan dira parte hartzen: Ana Martínez Pampliega, psikologian katedraduna eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea; 
Roberto Aguado, psikologia klinikoan aditua; Israel Alonso, pedagogian doktorea eta EHUko irakaslea; eta Sara Moreno Colom, soziologian doktorea 
eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko irakaslea. 
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Harreman-mailan familiek irabazi egin duten arren, tentsio horiek eragin fisiko eta psikologiko negatiboa ere 
izan dute pertsona askorengan, eta insomnio edo loezina, lo-asaldurak, elikadura-asaldurak, buruko mina, 
urduritasuna, nekea eta abar jasan dituzte. Ondorioz, konfinamenduan zehar psikofarmakoen kontsumoak 
gora egin du nabarmen. Ondoez horiek kroniko bihur ez daitezen arduratu behar dugu, kroniko bihurtuz gero 
osasun mentaleko arazoak ekar ditzakete eta. 
 
Tentsio handia jasan duten gizataldeetako bat nerabe eta gazteena da, beren lagun eta parekideengandiko 
deskonexio sozial handia sentitu baitute, eta beraien gainera zama astuna bota du krisi ekonomikoaren eta 
enplegu-suntsiketaren aurreikuspenek sorturiko ziurgabetasunak.  
 
Zainketen ardura hartzen duten pertsonen ongizatean ere eragin berezia izan du pandemiak.  Zeregin horien 
banaketari dagokionez, eta lehendik zegoen egiturazko desberdintasunaren testuingurua kontuan hartuta, 
esan daiteke COVID19aren krisiak indar handiagoz eragin diela emakumeei. Bereziki, kontuan hartu behar dira 
oinarrizko eta ezinbesteko sektore guztiak, gehienbat emakumeek betetzen dituztenak eta konfinamenduan 
zehar funtsezko zeregina izan dutenak: osasun-langileak, garbitzaileak, supermerkatuetako beharginak, etab. 
Emakumeentzat zama astunagoak izan dira zaintza-krisiaren eta konfinamenduaren ondoriozko tentsioak. 
Gainera, emakumeen egoera kaltebera edo ahultasuna areagotu egin da diskriminazioa eragiten duten hainbat 
aldagai elkartzen diren kasuetan, hala nola emakume migratzaileen, ezintasunen bat duten emakumeen eta 
abarren kasuan. 
 
COVID19ak sortutako krisiak desberdintasunarekin lotuta lehendik zeuden beste "birus" askotan ere jarri du 
arreta. Lehenik eta behin, etxeko indarkeria aipatu behar da. Indarkeria matxistaren biktima diren emakume 
asko erasotzailearekin bakartuta geratu dira etxean, eta testuinguru horretan, haur eta nerabe askok 
indarkeria ikusi eta jasan behar izan dute. 
 
Bigarren, COVID19ak familia sozioekonomikoki ahulenen osasunean izan duen eragina ere kezkagarria da. 
Pandemiak eragindako enplegu-suntsiketa baliabide gutxiko edo maila sozioekonomiko apaleko jendearen 
lanbideetan ari da bereziki eragiten. Kontuan izan behar da familia batzuek mugatu egin dutela babesgarrien 
─adibidez, maskaren─ erosketa; familia batzuek ezin izan dute segurtasun-gunerik sortu etxean kutsatutako 
pertsonak izanda ere; beste familia batzuk bizigarritasun-arazoak dituzten etxebizitzetan konfinatu edo itxita 
egon dira, etab.  
 
Hirugarren, nabarmentzekoa da COVID19ak izan duen eragina buru-osasun edo mendekotasun arazoekin 
senideak zituzten etxeetan, lehen erabil zitezkeen gizarte-baliabideen aukera murriztu egin baita. 
 
Laburbilduz, aurretik ahuleziak zituzten familiek gehiago sufritu dute; horregatik, familia batzuek beste batzuek 
baino laguntza handiagoa behar dute. Familien ongizatea eta bizi-kalitatea babesteko, hainbat profesionalek 
koordinatuta esku hartu behar dute, eta erakunde-eragileek, gizarte-erakundeek eta elkartasunezko sare 
komunitarioek parte hartu behar dute.   
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Zer erronka ditugu familia-harremanen eta ongizate emozionalaren eremuan?  
 
 Funtsezkoa da gurasoen eta senideen arteko lotura emozionalak lantzea etxean, familiek emozioak 

kudeatzen jakin dezaten. Tresna emozionalak eman behar dira, gurasoek giro eta testuinguru 
emozional egokian lagun diezaieten seme-alabei.  Gurasoen larritasuna eta ezkortasuna seme-
alabengana igaro daiteke, baina baikortasuna ere kutsa daiteke. 

 Halaber, funtsezkoa izango da senideen arteko liskarrak arintzen edo leuntzen dituzten familia-lotura 
guztiak babestea. Batzuetan, haur edo nerabe bat gurasoen arteko arazoak dituen familia batean 
dagoenean, gatazka moteltze aldera funtsezkoa da neba-arreben, aitona-amonen edo beste senide 
batzuen babesa izatea.  

 Epe labur eta ertainean ager daitezkeen buru-nahasmenduen prebalentzia handirako prestatu behar 
da. Familiaren osasun mentalean inbertitu beharko litzateke.  Horretarako, familia askoren baliabideak 
eta erresilientzia aprobetxatzea komeniko litzateke, esku-hartze farmakologiko hutsean ez erortzeko. 

 Beharrezkoa da familiei kohesioa ematea, lotura eta atxikimendua sortzen duten errutinak eta 
erritualak galtzen direnean. Oro har, egoeraren ondorioak nozitu dituzte errutinek (janztea, 
antolatzea, zainketen banaketa, etab.) eta erritualek (familian oporrak, jaiotza-, ezkontza-, heriotza-
ospakizunak eta abar), eta horren ondorioz familiek berriz negoziatu behar izan dituzte familia-arauak. 

 Kontuan izanda COVID 19aren krisiak bikote batzuen loturan eragin duela, disruptiboak ez diren 
haustura eta dibortzioetan lan egin behar da, eta, bereziki, gurasoen arteko harremanak ahaldundu, 
haur eta nerabeen ongizatea babestuz.  

 Konfinamenduan familien baitan sortutako indarkeria berrien identifikazioan aurrera egin beharko 
litzateke. Pertsona batzuek antsietate-maila handia izan dute, eta baliteke etsaitasunean oinarritutako 
harremanak izatea eta indarkeria situazionaleko gertaerak sortzea.  

 Itxaropenezko elkarrizketak sortzen dituzten, koherentzia eta kohesioa ematen duten eta familiako 
kide guztiak arduratsu eta erantzunkide sentitzea ahalbidetuko duten narrazioak bultzatu behar dira. 
Testuinguru horretan, senideen arteko komunikazioak eskaintzen duen potentzialtasuna ere aztertu 
behar da, hala nola harreman birtualak (birtualtasun sinkronikoa). 

 Une egokia da begirada norberaren familia-nukleotik harago jartzeko eta familien arteko elkartasuna 
sustatzeko. Interesgarria litzateke sare komunitarioak bultzatzea, familia-ongizateari dagokionez 
garrantzi handia dutelako, eta pandemia garaian sortutako elkartasun-oldea aprobetxatzea, tokian 
tokikoa eta komunitarioa indartuz.  

 Funtsezkoa da gurasotasun positiboko programak eta politikak indartzea, gurasoei seme-alabak 
zaintzen eta babesten laguntzeko, batez ere egungoa bezalako ziurgabetasun handiko garaian. 

 

Eskola eta prestakuntza: 

Aldakortasun, ziurgabetasun, konplexutasun eta anbiguotasun maila altuek markaturiko egungo testuinguruan 
bereziki garrantzitsua da ongizate emozionala zaintzea.  
 
Konfinamenduan zehar, ikasleek ondo ez ikasteko beldurra sentitu dute, eta ikasgaiak ez gainditzeko beldurra, 
baina beti ez da behar hainbat kontuan hartu errendimendu akademikoak zerikusi handia duela ikasleen 
emozioekin.  
 
Bestalde, seme-alaben emozioak kudeatzeko tresnarik izan ez duten familiek tentsio handiagoa jasan dute 
eman duten jarraipen eta laguntza akademikoari dagokionez.  
 
Ikastetxeek ere antsietate handiz bizi izan dute konfinamenduaren aldia, eta beldurra sentitu dute ustekabeko 
egoera ezezagun baten aurrean, egokitzeko gaitasuna probatu behar izan dutelarik. Hezitzaile batzuk ondo 
moldatu diren bitartean, beste batzuk egoerak gainditu ditu.  
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Azterlan askok erakutsi dute ikasketetan efikazia edo eraginkortasunak lotura duela hainbat faktorerekin, 
adibidez familiarekin (kideen arteko harremanak, familiak irakasleekin eta ikastetxearekin duen harremana), 
irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanarekin, arkitekturarekin (baliabide materialak), ... baina horien 
guztien gainetik, eraginkortasunarekin lotura handiena duen faktorea ikasgelako giroa da. Horregatik, eskolak 
ikastetxeko espazio fisikoan ematea ezinezkoa izan den arren, giroaren faktore horri pantailen (eskola 
birtualen) bidez arreta jarri diotenek emaitza hobeak lortu dituzte. 
 
Funtsezkoa da, edozein egoeratan baina are gehiago pandemia-testuinguru batean, hezitzaileek, ezaupideak 
ematerakoan, ikasleen giro emozionala neurtzea eta horretaz arduratzea. Irakasleek familiarengana gehiago 
hurbildu direnean eta ikasleen jarraipen emozionala egin dutenean, hobekuntza nabaritu da, ez bakarrik 
kalifikazioei dagokienez, baita beste alderdi batzuei dagokienez ere, hala nola eskola-absentismoa eta abar.  
 
Edukiekin hasi aurretik beste alderdi hori aintzat hartzen ez denean, tentsioa sortzen da ikasleen hezkuntza-
jarraipenean. Gainera, garrantzitsua da kontuan hartzea ikasle guztiek ez dituztela beharrizan berberak, eta 
ikasle batzuek ikasteko arazoak (emozio desatseginetan ─tristura, amorrua, nazka eta abarretan─ 
zurruntasunen bat) edo zailtasunak izan ditzaketela, ezingo direnak behar bezala detektatu eta artatu, arreta 
ez bada horietan behar bezala jartzen. 
 
Konfinamenduan zehar, hezkuntza-sistemaren zenbait gabezia ere agerian geratu dira, ikasteko zailtasunak 
dituzten haur eta nerabeen beharrizan espezifikoei dagokienez. Eskola birtualak jarraitzeko esperientzia ez da 
berdina izan ikasle guztientzat, eta aniztasunarekiko estrategia sentikorragoen falta nabaritu da.  
 
 

Zer erronka ditugu hezkuntzaren arloan?  
 

 Beharrezkoa da eskola-ingurunean emozioak zaintzea eta lantzea, horrek errendimendu-mailan onura 
positiboak dituelako eta porrot akademikoa saihesten lagun dezakeelako. Ildo horretan, beharrezkoa 
da adi egotea eta ikasle guztien beharrizan emozionalak ulertzea, eta ikasteko giro egokia sortzea 
ikasgeletan.  

 Batzuetan ikastea baino garrantzitsuagoa da desikastea. Ikasgelan ikasteko giro egokia lortzeko gakoa 
honetan datza: jokabide kaltegarri, zurruntasun emozionalaren kronikotasun eta abarrekin zerikusia 
duten oztopoak edo baldintzatzaileak ezabatzean. 

 Osasun mentala emozionalki malgutasunez erantzuteko gaitasuntzat har daitekeenez, eta horrek 
emozio batetik bestera modu orekatuan aldatu ahal izatea dakarrenez, komenigarria litzateke 
zurruntasun emozionalari aurre egitea, ikasleak emozionalki malguak izan daitezen.  

 Garrantzitsua da sozializatzea ─batez ere, hezkuntza-esparru formaleko eta ez-formaleko 
profesionalen artean, baina baita familien artean ere─ emozio desatseginak ez direla nahitaez 
negatiboak, emozio guztiak (negar egitea, haserre egotea, tristura, amorrua, etab.) baliagarriak direla 
testuingurua egokia denean, eta funtsezkoena horietan zehar igarotzen jakitea dela. 

 Familiekiko hurbiltasun eta konfiantzazko harremanek, eta ikasleen jarraipenean eta laguntzan 
irakasleen inplikazioak, edukien transferentziatik harago, funtzionatu egiten du eta ondorio positiboak 
ditu; horregatik, lan gehiago egin behar da ildo horretan.  Orain arte azpiegituretan eta 
metodologietan inbertitu izan da, baina are garrantzitsuagoa izan daiteke irakasleen prestakuntzan eta 
loturan inbertitzea. 
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Lana, kontziliazioa eta zaintzak: 
 
Zaintza-lanetan ardura handiak hartzen dituztenean, jendea ez da libre egoten etxetik kanpo beste jarduera 
batzuk egiteko, adibidez ordaindutako lana, militantzia politikoa, gizarte-bizitza, kirol-jarduera eta 
abar. Aitzitik, pertsona bat lan-merkatuan edo eremu soziopolitikoan jarduteko oso libre dagoenean, asti 
gutxiago izaten du etxeko lanak bere gain hartzeko. Horrela, esan daiteke esfera publikoak eta pribatuak ontzi 
komunikatu gisa jarduten dutela. Esfera bateko edo besteko arduren banaketa desberdina da emakumeen eta 
gizonen artean, eta lanaren sexu-banaketari erantzuten dio: urte asko daramatza ezarrita eta generoaren 
arabera bereizitako sozializazioari esker irauten du.  
 
Konfinamenduak agerian utzi ditu familietan lehendik zeuden desberdintasun-egoera batzuk, eta kasu 
batzuetan areagotu egin dira desberdintasun horiek.  
 
Bildutako datuek erakusten dute emakumeek gizonek baino denbora gehiago eman dutela etxeko lanetan eta 
zaintza-lanetan, nahiz eta gizonek beren dedikazio edo arduraldia handitu egin duten modu bereizian, ikusgai 
bihurtuz espazio publikoarekin lotutako etxeko lanetan.  Azpimarratu behar da konfinamenduan zehar kanpora 
irtetea (erosketak egiteko edo txakurra ateratzeko) pribilegiotzat hartu dela, eta gehienbat gizonek egin dutela. 
Oro har, emakumeek beren gain hartu dituzte jarduera zurrunenak, hala nola egunero janaria prestatzea, 
gehiago garbitu eta desinfektatzea, etab. Kudeaketa-lana da, pentsatzea eta ez errepikatzea eskatzen duena. 
 
Era berean, gizonak emakumeak baino gusturago ageri dira etxeko lanen banaketarekin; izan ere, gizonek 
gehiago baloratzen dute beren dedikazioa emakumeek baino, emakumeek zama hori aurrez ere beren gain 
hartu ohi zuten eta. Gainera, sarritan, egiteko borondate hutsak gizonei gehien gustatzen zaizkien zereginak 
aukeratzeko pribilegioa ematen die (adibidez, kanpoko zereginak konfinamenduan). 
 
Telelanari dagokionez, jasotako datuek erakusten dutenez, inkestaturiko biztanle askok aitortzen dute 
kontziliazioan lagundu egin diela. Hala ere, ezin da ahaztu lan-merkatuan hobekien kokatuta dagoen 
biztanleriak edo gaituenak bakarrik egin ahal izan duela telelana (oinarrizko zerbitzuek ezin izan dute hori egin, 
kualifikazio txikieneko lanek ere ez, …).  
 
Telelana egin ahal izan dutenen artean, badirudi telelanaren ideia beraren esperientzia baino erakargarriagoa 
dela. Gainera, konfinamenduaren garai zailak, non etxeko eremuan lana eta familia bateratu diren, ez du kostu 
bera izan etxeko pertsona guztientzat. Gogorragoa eta gatazkatsuagoa izan da etxe eta familiaren ardura edo 
erantzukizuna sentitu dutenentzat. Oro har, emakumeek gizonek baino kostu handiagoak izan dituzte tentsio 
eta gainkargari dagokienez: konfinamenduan telelana egin duten emakume askoren kontziliazio-estrategiak 
lanaldia ohiko ordutegitik kanpo atzeratzea ekarri du, adibidez gauera, goizaldera, … baina gizon askok espazio 
blindatua lortu dute etxean lan egiteko orduan, eremu komunetatik urrun eta etenaldietatik babestuta.  
 
Konfinamenduaren hasieran, eta osasun-krisiaren ondorioz, telelanaren esperientziak komunikazio eta 
erantzunkidetasun handiagoko gizarte bateranzko aldaketan lagun zezakeela planteatu zen, bizitza erdigunean 
jarri eta zainketei balio handiagoa eman ahal izateko. Bederatzi hilabete geroago, kezkagarria da egiaztatzea 
aukera horri buruz ia ez dela berba egiten, eta edozelan ere "normaltasunera" itzuli gura dela, COVID19aren 
aurreko egoerara, erantzunkidetasun-mailak batere onargarriak ez ziren egoerara. 
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Zer erronka ditugu lanaren, kontziliazioaren eta zaintzen eremuan?  
 
 
 Gura den kontziliazio-eredua telelanarena ote den hausnartu behar da. Telelan-eredu bat antolatu 

behar da, modalitate bat dela pentsatuz, eta ez kontziliaziorako tresna bat, telelana feminizatzeko 
arriskua baitago. Jada feminizatuta daude lanaldi partzialeko edo lanaldi murriztuko lanak, eta telelana 
kontziliazio-eredu gisa bultzatzen bada, hori ere feminizatzeko arriskua dago. Era berean, emakumeek, 
beren lantokietatik kanpo daudenean, erabakigune eta botere-guneetatik kanpo egoteko arriskua 
dute, eta hori oztopo izan daiteke beraien garapen profesionalerako.  

 Lan egin behar da zereginen banaketan erantzunkidetasuna errealitate bihur dadin. Aukera galdu bat 
egon da konfinamenduan erantzunkidetasuna areagotzeko, eta orain premiazkoa da berdintasunean 
eta zuzentasunean aurrera egitea, egungo desberdintasun-egoera iraultzeko. 

 Emakumeak beste esparru batzuetan ez egotearen arrazoia etxean duten larregizko karga da. 
Erantzunkidetasun handiagoko gizarte bateranzko aldaketak indibiduala izan behar du, baina behar 
bezalakoa izan dadin, aldi berean prozesu sozial eta politiko bat ere gauzatu beharko da. 

 
Aisialdia eta gizarte-harremanak: 

Konfinamendu garaian "olatuetan surf egin" behar izan da, gogo-aldarteak oso aldakorrak izan dira, eta, jakina, 
familia guztiek ez dute gaitasun bera izan egoerari aurre egiteko, baina, zelanbait ere, esan daiteke, oro har, 
konfinamenduan familiek aisialdi gizatiarragoa sortu eta gozatu dutela, zaintza, ongizate eta justizia sozialari 
dagokienez. 
 
Krisi-une honetan, familiek berek aurkitu behar izan diote zentzua bat-bateko egoera berriari, eta aurre egiteko 
mekanismoak ezarri behar izan dituzte. Testuinguru horren ondorioz, hierarkizatu egin dira lehentasun 
pertsonalak eta familiarrak, etxeetan egokitzeko zelanbaiteko mugimendu naturalarekin, eta hainbat errutina 
hartu dira, adibidez, etxean ariketa fisikoa egitea, atsedenaldiak, familia-jolasak eta, batez ere, gizarte-
harremanen garrantzia, familien aisialdiaren erdigunean kokatu baitira. Egoera kritiko horren aurrean, non 
ziurtasunak eta inertziak kolokan jarri diren, familiek kanpo-harremanak zaintzeari ekin diote, 
egunerokotasunarekiko lokarri bat baitira. 
 
Harrigarria gertatu da konfinamenduan zehar haurrek egokitzeko eta eraldatzeko izan duten gaitasun handia; 
nerabeek, berriz, tentsio handiagoa bizi izan dute beren gizarte-harremanak eta aisialdirako eta topaketarako 
guneak mugatuta ikustean. Gizarte-harremanez gain, kirola eta natura izan dira familiek bereziki faltan 
nabaritu dituzten arloak.  
 
Beldurra eta ziurgabetasuna gorabehera, lehen ematen ez ziren topaketak aktibatu dira.  Pandemiak harreman 
informalak sortu ditu, non komunitarioaren garrantzia nabarmendu den, eta berritasun gisa etxetik hurbilen 
daudenekiko, besteak beste, auzokoekiko, interakzio edo elkarreragin handiagoa agertu da. Era berean, familia 
gehienak antzeko egoera batean aurkitu diren unea izan da konfinamendua, eta errazagoa gertatu zaie 
gainerakoekin enpatizatzea eta elkartasun-mugimendu garrantzitsua sortzea. 
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Zer erronka ditugu aisialdiaren eta gizarte harremanen eremuan?  
 
 
 Harreman- eta aisialdi-guneak funtsezko zerbitzutzat hartu beharko lirateke, eta horiek eraiki eta 

egokitzeko familien parte-hartzea eta inplikazioa sustatu. Zehazki esanda, haurrak eta nerabeak gune 
horien eraikuntzaren parte aktibo gisa hartu beharko genituzke, leku seguru eta entzute aktiboko leku 
ere bihurtuz, eta beraien emozioak eta frustrazioak diseinu partekatu horretan sartu. 

 Komeniko litzateke familiek konfinamenduan elkarrekin ikasitako gauza positiboak sartu eta 
mantentzea, beste erakunde batzuekin, gizarte-zerbitzu, ikastetxe, udal eta abarrekin sarean lan 
egiteak duen garrantzia azpimarratuz, prebentzioari eta baterako jarduketa-protokoloen garapenari 
dagokienez. 

 Lehentasuna izan behar du hezkuntza ez-formaleko lanari berriz ekiteak, ikasteko funtsezko guneak 
baitira, eta gune horiek familientzat eta haur eta nerabeen garapenerako duten garrantzia onartu 
behar da, hezkuntza, kirol, aisialdi, gizarte-harreman eta abarren aldetik. Ildo horretan, funtsezkoa da 
kirolarekiko eta naturarekiko lotura berreskuratzea, pandemia garaian espazio mugatuak izan baitira.  

 Beharrezkoa da gogoeta egitea teknologia berriek familietan duten eginkizunari eta eraginari buruz, 
baita Internet, smartphone eta abarrekiko konexio gero eta iraunkorragoaren ondorioei buruz gogoeta 
egitea ere.  

 Familia ahul edo kalteberenak ikusarazi eta babestu behar dira, ikastetxetik eta eskolatik harago 
harremanetarako eta gerturatzeko guneak sortuz, familiak bakarrik eta deskonektatuta egon ez 
daitezen. Inklusio edo gizarteratzea, desberdintasun sozialak, eskola-arrakasta eta eraiki beharreko 
gizartea bera daude jokoan. 
 

Beharrezkoa da pandemian sortutako espazio komunitarioak babestea eta sortutako elkartasun-
mugimenduan familiak parte hartzera bultzatzea, gizarte-eraldaketa eta aldaketaren dimentsioa sustatuz.  
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