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Biztanle horiek jakintza zabala daukate iraunkortasunari eta garapen iraunkorrari

buruz, eta nagusiki orekari, ongizateari eta ingurumenaren zainketari lotuta

dauzkate. Ezagutza hori hedabideetatik eta publizitatetik aurrera eraiki da

nagusiki. Hala ere, unibertsitate-zentroek, bigarren hezkuntzako institutuek eta

LHko zentroek eginkizun garrantzitsua gauzatu dute eremu horretan, udalekin

batera.

Bai unibertsitatea bai horrek iraunkortasunari eta garapen iraunkorrari buruzko

jakintza eraikitzen izan duen zeregina berariaz aztertuta, antzeman egin da

ikasleen laurden batek asko edo nahiko entzun dutela gai horiei buruz, eta %30ek

adierazi dute zerbait entzun dutela horri buruz. Etorkizunera begira,

unibertsitateko ikasleen %70i gai horiek garrantzi handiagoa hartzea gustatuko

litzaieke. Izan ere, zenbat eta gutxiago entzun horiei buruz, gero eta interes

handiagoa agertzen dute horiek ezagutzeko. Horri buruzko jakintza handitzeko

modu gogokoena edukiak irakasgaietan zeharka gehitzea da, nahiz eta beste modu

batzuk dauden, adibidez, hitzaldiak eta mintegiak, arlo horretako berariazko

irakasgaien diseinua eta abar.



Unibertsitatean ikasten duten biztanleentzat bizi-kalitatearen faktore

erabakigarrienak honako hauek dira: osasuna, norberak daukanarekin zoriontsua

izaten jakitea, erakunde publiko eraginkorrak eta zintzoak izatea, hezkuntza ona

izatea eta familia harreman onak edukitzea. Ingurumenari buruzko gaiak eta gizarte,

kultur eta kirol azpiegiturak ez omen dira hain garrantzitsuak, nahiz eta horiek ere

balorazio altua duten.

Bestalde, unibertsitateko gazteak gehienbat honako alderdi hauekin daude

pozik: euren familia-harremanak, osasuna, daukatenarekin zoriontsu izateko

gaitasuna, gainerakoekiko harremanak, hezkuntza eta etxebizitza. Hala ere,

gogobetetze-maila apalena lortu duten bizi-kalitateari buruzko alderdiak

honako hauek dira: eurei eragiten dieten erabakietan parte hartzeko aukera,

erakunde publikoen funtzionamendua, gizarte-zerbitzuak eta diru-sarrerak.

Oro har, haien bizi-kalitateari Oso ongi ematen diote

(10etik 7,7).

Kolektiboko kide gehienek uste dute beren bizi-kalitatea

etorkizunean hobetuko dela, eta gehienek uste dute

hobekuntza hori beren ahalegin pertsonalaren araberakoa

izango dela.



Ikerketan landutako hirugarren alderdi garrantzitsua, garatutako politika publikoek

garapen iraunkorreko hobekuntzak lortzeko duten eraginari buruz unibertsitateko

ikasleek daukaten hautematea izan da. Horri dagokionez, hobekuntza argi eta garbi

hauteman duten alderdi batzuk antzeman dira, adibidez, kaleak oinezkoentzat

prestatzea, bizikleta-bideak, uraren erabilera arduratsua, gizon eta emakumeen

arteko berdintasuna, udal ekipamendua, hondakinen tratamendua, ordezko

energien erabilera, energia-aurrezpena eta Herritarrei iraunkortasunari lotutako

informazioa eskaintzea. Beste alderdi batzuetan, aldiz, galdekatutako pertsonen

ustez egoerak txarrera egin du, argi eta garbi: egoera txarrenean dauden

kolektiboentzako laguntza, langabeentzako eta adineko pertsonentzako laguntza,

pobrezia-arriskuan daudenak... Agerikoa da egungo krisi ekonomikoaren eraginak

ekarritako egoera sozioekonomikoaren okertzeak alderdi horien balorazio

negatiboan eragina izan duela. Eta badirudi hirietako zaratari lotutako alderdiak

ere txarrera egin duela, pertsona horien ustez.

Bizi-kalitatearen hobekuntzan neurri handiagoan lagundu duten

erakundeei dagokienez, nabarmena da zentro akademikoei -bai

unibertsitateei bai institutuei- emandako balorazio ona. Udalek eta

Aldundiak bidezko puntuazioa lortu dute, eta azken lekuan Eusko

Jaurlaritza eta enpresak aipatu dira.



Azkenik, Unibertsitatean ikasten dutenen ustez, administrazioek eta gizarteak

lehentasunezko arreta eman beharko liekete zenbait alderdiri, eta horiexek

ikertu dira. Kolektibo horren ustez, erabateko lehentasuna dauka gizarte-

laguntzak garatzeak. Horien ondoren, laguntza gehien behar duten gizarte

sektoreak gizarteratu, partaidetza sustatu, ingurumena zaindu, eta hazkunde

ekonomikoa bultzatu behar da, ordena horri jarraituta. Alderdi zehatzei buruz

berariaz galdetu ondoren, bost ekintza jo dituzte lehentasunezkotzat:

langabeentzako laguntza, pobrezia-arriskuan dauden pertsonentzako laguntza,

energia-aurrezpena, ordezko energia ez kutsatzaileen erabilera hala nola

gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren sustapena ere. Era berean, ez

da ahaztu behar arlo honetan jarduteko beharra; erakunde publikoen

funtzionamenduari eta gizartera zabaltzeari buruz dagoen hautematea

hobetzeko, izan ere, bizi-kalitatea hobetzeko lehentasunezko faktoreak dira..


