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ABSTRACT
Tabakoaren kontsumoaren inguruko hainbat ikerketa egin dira azken urteotan, eta geroz eta
kanpaina gehiago daude tabakoaren kontsumoa murrizteko egiten direnak. Gure helburua,
Donostiako nerabe erretzaileen ohiturak ebaluatzeaz gain, tabakoa kontsumitzen duten
gazteei, zigarro batek dituen osagaiak eta horiek dakartzan osasun-ondorioez informatzea
da.
Hitz klabeak: tabakoa, gazteak.
Several studies on the consumption of tobacco have been conducted in recent years, and
there are increasing campaigns to reduce the consumption of tobacco. Our objective is to
evaluate adolescent smoking habits by health primary care practitioners. Besides, with this
research is that young people generate a conscientious attitude to the problem that occurs in
the consumption of snuff at early ages and to assimilate and decide that life for their
consumption of this product do not nothing special on the other hand generates a damage to
health.
Key words: tobacco, young people.

1.

SARRERA
1.1.

Arazoaren aurkezpena

Tabakoa gure egunerokotasunean egon da ia betidanik, baina nahiz eta asko murriztu den
droga honen kontsumoa, hartu diren neurri legalengatik eta baita tabakoak dituen ondorio
larriak ezagutarazteagatik ere, oraindik kontsumitzen jarraitzen dugun zerbait da. Hortaz,
gaur egun asko dira oraindik beraien egunerokoan erretzen dutenak, haren ondorio
kaltegarriak jakin arren, eta garrantzitsua da erretzaile kopurua gutxitzen jarraitzea.
Esan bezala, zigarroak erretzen dituzten gehienek tabakoa kontsumitzeak dakartzan ondorio
larriak ezagutzen dituzte, eta hala ere erretzen jarraitzen dute beraien egunerokoan. Baina,
zergatik da hori? Zerk eragiten du jendeak erretzen jarraitzea kaltegarria dela jakin
arren? Eta, zerk eragiten du hau kontsumitzen hasteak, gazteengan batez ere?
Galdera hau bereziki interesgarria da, gazte bat behin erretzen hasiz gero, aukera asko
baitaude nikotinarekiko menpekotasuneta garatzeko eta erretzeari jarraitzeko. Horregatik,
azken urteotako joera honek jarrai dezan eta tabakoaren kontsumoa gutxitzeko,
garrantzitsua da gazteak erretzen hasten diren momentuari erreparatzea, izan ere, zenbat
eta gazte gutxiago erretzen hasi, are eta jende gutxiago izango da erretzaile etorkizunean.
1.2.

Helburua

Gure helburu nagusia, gazteak tabakoa kontsumitzearen arrazoia ezagutzea da, eta
behin erretzen hasita, ez uzteko arrazoiak zeintzuk diren zehaztea. Bereziki, 14-18 urteko
gazteek tabakoa kontsumitzeko duten ohitura behatu nahi dugu, adin-tarte horretan baita
jendea erretzen hasten denean,15 urterekin batez beste (Observatorio Español de las
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Drogas y las Adicciones, 2019). Are gehiago, zigarroaren kontsumoa behatuko dugu, hori
baita tabakoa kontsumitzeko modurik ohikoena.
Helburu honek gazteen ohiturak ezagutzeaz gain, erretzen hasteko arrazoi nagusiak
zeintzuk diren azaleratzea da. Honen inguruan ikerketa ugari egin izan dira, baina gure
kasuan, Donostiako gazteen esperientzia hobeto ulertzea lortu nahi dugu.
Azkenik, tabakoa kontsumitzeak dituen ondorioak ezaguturik eta egindako ikerketarekin
lortutako datuekin, hausnarketa sakon bat egin nahi dugu gazteak kontzientziatzeko.
Horretarako, gazteak tabakoaren arriskuak zeintzuk diren kontziente izatea lortu nahi dugu
eta batez ere tabakoak guregan izan dezakeen menpekotasun boteretsua ohartaraztea.

1.3.

Hipotesiak

Gazteak tabakoa erretzen hasten dira presio sozialagatik bereziki, 14 eta 18 urte artean.
Testuinguru honetan, Donostiako gazteen ohiturak ezagutu nahi ditugu, beste tokietako
datuekin konparatzeko eta horrela ezagutza hobe bat izateko gure gazteen inguruan.
Hortaz, gure hipotesia ondorengoa da: Donostian, 14-18 gazteen artean, Espainia mailan
baino gutxiago erretzen da, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako lurraldeetan
baino gutxiago ere. Hala ere, Europa mailan baino gehiago erretzen dela uste dugu
Donostian, baina mundu mailan baino gutxiago.
1.4.

Justifikazioa

Donostian gazteok beste Euskal Automia Erkidegoko herri batzuetan baino gutxiago
erretzen duten arrazoiak honako hauek dira: hasteko, Donostia hiri bat da, hau da, herri
txikietan tabakoa eta bestelako drogen kontsumoak nahi baino normalizatuagoak daude;
hala ere, egia da, Donostiako auzo pobreetan beste auzoetan baino ohikoagoa dela honen
kontsumoa. Beraz, esan dezakegu, ekonomia arrazoi bat dela. Hori dela eta, Espainiako
gainerako Autonomietan baino gutxiago erretzen dela uste dugu ere, Euskal Herria
aberatsenetariko bat delako.
Hari beretik, Europako herrialdeak oso garatuak daude orokorrean, eta horrekin batera, diru
askoko kontinentea dela esan dezakegu. Hala ere, badaude Europako herrialde batzuk
(Alemania, Ingalaterra, Frantzia…) GDP altuagoa dutenak Espainiak baino, eta beraz, esan
genezake
Espainian
herrialde
horietan
baino
gehiago erretzen dela alde
ekonomikoagatik. Bestalde,
mundu
mailan
baino
gutxiago erretzen dela uste
dugu Donostian, izan ere,
munduko herrialde gehienak
(Afrika, Hego Amerika eta
Asiaakoak) baino garatuagoa
dago Espainia herrialdea.
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2.

MARKO TEORIKOA

Ikerketa honen gai nagusia tabakoaren menpekotasuna eta gazteen erretzeko ohiturak
direnez, lehenik eta behin definizio oinarrizko batzuk azalduko ditugu, irakurleak gaia eta
ikerketa hobeto uler dezan. Bestek beste, tabakoa zer den, menpekotasuna nola sortzen
den edota erretzearen ondorio kaltegarriak zeintzuk diren argituko ditugu.
2.1.

Zer da droga bat?

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, droga organismo bizi batean edozein
bidetatik (inhalazio, digestio, muskulu barneko edo zain-barnekoa) sartzen den substantzia
da eta, nerbio-sistema zentralean eragiteko gai dena, asaldura fisiko eta/edo psikologikoa,
sentsazio berrien esperimentazioa edo egoera psikiko baten aldaketa eraginez; hau da,
pertsonaren portaera aldatzeko gai dena, eta bere kontsumitzaileek mendekotasuna eta
tolerantzia sortzeko duten gaitasuna duena.
Definizio horren arabera, drogak honako hauek dira: marihuana, kokaina, pasta basea,
estasia, heroina, tabakoa, alkohola eta zenbait botika.
Drogek eragin kaltegarriak baita onuragarriak izan ditzazkete, eta hura kontsumitzen duen
pertsonaren dosiaren eta ezaugarrien araberakoa da. Sortu ditzaketen ondorioak, faktore
ezberdinengatik baldintzatzen dira, besteak beste, jatorria, nerbio sisteman eragiten dituzten
efektuak, dependentzia, arrisku maila...Beraz, faktore hauen araberakoa izango da droga
onuragarria edo ez.
2.2.

Zer da tabakoa?

Tabakoa tabako-landarearen hostoak lehortuz egiten den produktu bat da. Landarea
Nicotiana generoaren parte da, Solanaceae familia botanikokoa. Nicotiana generoko
barietate ugari daude (60 baino gehiago), baina bi dira garrantzitsuenak: Nicotana Tabacum
eta Nicotana Rustica (tabako komertziala bertatik ateratzen da).
Tabakoa modu desberdinetan kontsumitu daitekeen arren, zigarroa gehien erabiltzen den
formatuetako bat da. Zigarroa xehatutako tabako landare lehorraz osatuta dago, zilindro
itxurako paper mehe batez bildua, eta horrez gain, osasunaren kalteak murrizteko iragazki
bat izaten du integratuta.
●

Tabakoaren kearen osagaiak

Zigarroak, puruak eta pipa-tabakoak tabako hosto lehorrez egiten dira eta hauei beste
hainbat substantzia gehitu egiten zaizkie zaporea emateko. Ondorioz, banakoak
tabakoa gustorago erretzea eragiten du kontsumoa areagotuz. Produktu horien kea
tabakoaren eta haren gehigarrien errekuntzak sortutako kimikoen nahasketa konplexu
batez osatuta dago.
Tabakoaren keak milaka substantzia kimiko ditu, hala nola, azido zianhidrikoa, aldehido
formikoa, beruna, artsenikoa, amoniakoa, substantzia erradioaktiboak (beruna),
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bentzenoa, karbono monoxidoa eta hidrokarburo aromatikoak beste askoren artean. 70
substantziek minbizia eragiten dute gutxienez (kartzinogenoak).
Substantzia horietako askok minbizia eragiten badute ere, era berean, bihotzeko
gaixotasunak, biriketakoak edo beste osasun-arazo larri batzuk ere eragin ditzakete.
Substantzia gehienak tabako-hostoak erretzean sortzen dira, eta ez zigarroan sartutako
gehigarriak erretzean.
Substantzia erradioaktiboak zigarroak eta puruak egiteko erabiltzen diren tabako
orrietan daude, tabako-landareen hazkuntzan erabilitako lurretik eta ongarrietatik
datozelarik. Beraz, tabakoaren kantitatea lurraren eta tabako-landareak hazteko
erabiltzen diren ongarrien araberakoa da. Substantzia erradioaktibo horiek kearen bidez
isurtzen dira tabakoa piztean, hau da, erretzaileek erretzean biriketara sartzen duten
kean.
2.3.

Zer da nikotina?

Tabako-landareak bere hosto lehorretan alkaloide indartsu bat sintetizatu eta gordetzen
duen bakarra da nikotina eta bere landare-generoari izena ematen diona. Tabakoan gain,
Solanaceae familiako beste hainbat landareetan aurki daiteke ere, baina kontzentrazio
txikiagoan, besteak beste, tomate, berenjena, piperra, patata, azalore eta te beltzarenean.
Nikotina tabakoarekiko mendekotasuna sortzen duen eragile nagusietako bat da, horregatik,
bereziki, tabakoa drogatzat hartzen da. "Nikotina, legezko droga bat dugu, ilegalak diren
drogen eragin toxiko bera izan dezakeena" dio Karen L. Law medikuak.
Nikotina, % 1-2ko portzentaje-tartean aurkitzen da zigarroetan, hau da, gramo bateko
zigarro arrunt batek 10-20 miligramo bitartean izan ditzake. Bestetik, nikotina horren % 10a
zigarroaren kera pasatzen da, hots, 1-2 miligramo.
Zigarretetan gatz azidoa dago, eta beraz, listuan ez disolbatzeaz gain, ez ditu aho-mukosak
xurgatzen erez. Erretzaileak kea arnasterakoan, biriketako albeoloetara iristen da eta
bertatik odolera pasatzen da. Behin odolera iritsita, nikotina 10 segundotan iristen da
garunera.
Puruetan eta pipa-tabakoan aldiz, forma alkalinoan dago, eta, beraz, listuan disolbatzeaz
gain, ahoko eta faringeko mukosak ondo xurgatzea ahalbidetzen du. Ondorioz, puruak edo
pipak erretzen dituztenek ez dute kea arnastu behar, izan ere, nikotinaren ondorioak jasaten
dituzte hori egin gabe.
Nikotina farmakologikoki NSZren estimulatzaile txikien artean sailkatzen da, baina efektu
bikoitza dauka, hots, erretzaileak erregulatu egin dezake estimulatzailea edo erlaxatzailea
izan dadin (funtsean, aspirazioen maiztasuna eta sakontasuna kontrolatuz).
Nikotinak, batez beste, bi ordu inguru irauten du gizakien gorputzean. Denbora horretatik
aurrera, bere odol-kontzentrazioa, nikotemia deritzona, murrizten doan heinean, erretzaileak
erretzeko gogoa izan ohi du. Gibelean metabolizatu egiten da eta giltzurrunari esker kentzen
da. Prozesu hori gernuaren azidotzearen bidez errazten da.
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2.4.

Tabakoaren historia

Europarrek Amerika aurkitu zutenean, amerikar indigenek antzina-antzinatik erabiltzen zuten
tabakoa. Igorle eta apaizek kea ahotik botatzen zuten, hodi luze baten laguntzaz, iraganeko
pasarteak asmatzeko asmoz. Denbora luzez, "Petan" izena eman zitzaion, Brasilgoek
antzinan ezarri ziotena: Petum latifolium.
Europako-bidaiari askok bertako biztanleek tabako-hosto lehorrak erretzeko zuten ohituraren
berri ematen dute, Antilletan, Floridan, Mexikon eta Brasilen hain zuzen ere. Indigenek
hosto-biribilki itxurako zenbait tramankulu edo hodi erabiltzen zituzten honako hau erretzeko;
urtetan zehar bisitariek ohitura hori hartzen joan ziren, eta laster orokortu zen modu
unibertsalean.
Tabakoaren haziak, frai Roman Panek eraman zituen Espainiara 1518an, portugaldarrek
Espainatik euren ama aberria eta Japoniara 1573an. Aita santu prospero Santakrotzek
Lisboatik Italiara ermana zituen eskari handiko hazi hauek eta Walter Raleighek
Ingalaterrara 1565ean. Jean Nicot de Villemain, Frantsesak Portugalgo gortean zuen
enbaxadorea, 1560an bere herrialdeko ama zen Catalina de Medici erreginari belar gutiziatu
hauek bidali zizkion, sendabelarren bertuteak egiaztatu zituena.
Horrela, tabakoaren erabilera modan jarri zen herrialde horretan, erreginak berak eta
Francisco de Lorena prior handiak ematen zuten ereduari esker. Horregatik eman zitzaizkion
landareari Nicotana, erreginaren belarra edo Prior belarra izenak. Izen botanikoa Nicotana
tabacum eta bere alkaloidearena nikotina Nicot abizenetik datoz.
Tabakoaren erabilera berehala hedatu zen Europa osoan. Herrialde batzuetan, erretzeko
ohitura zabaltzeak zailtasun handiak izan zituen, izan ere, erretzaileak jazarriak edo
zirikatuak ziren. Hala ere, neurri hertsagarri guztiak gorabehera, tabakoaren erabilerak gora
egin zuen pixkanaka, eta monopolioa aberastasun iturri izan zen Espainia, Portugal,
Ingalaterra eta bestelako gobernuentzat. Landare honetako lehen marrazkiak Nicolas Moek
egin zituen eta Nardes mediku Sevillarraren argitalpen batean agertu ziren.
●

Noiz kontsumitu da eta zenbat?
Tabakoaren kontsumoa beti izan da droga legalizatu eta ohiko bat. Osasunaren
Mundu Erakundeak (OME) galdetegi bat egin zuen 2020ean. Azken bi
hamarkadetan, tabakoaren kontsumo globala, oro har, jaitsi egin da: 2018an
1.337 mila milioi zeuden eta 2000an 1.397 mila milio kontsitzaileetara murriztu zen,
hau da, 60 milioi kontsumitzaile ohikoak zirenak, utzi egin zuten. Gainera, ikerketaren
arabera, Europa da tabakoaren kontsumoa motelago murrizten ari den eskualdea,
batez ere emakumeen artean.
Hala ere, munduan egin zen galdeketa batean argi ikusi zen Ghana, Afrikako estatu
batean daudela erretzaile kopuru gutxienak, biztanleen %3.3 bakarik. Bestetik,
Naurun, Ozeano Barean dagoen uharte-errepublika batean, erretzaile kopuru
gehienak (biztanleen %52.3) daude mundu osoa.
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Espainiako estatuan berriz, biztanleen %24.5ak erretzen dute tabakoa. Espainiko
biztanleeen artean, %22ak egunero erretzen du, %2a noizbehinkako erretzaileak
dira, eta %25ek erretzaile ohiak. Hau da, egunero erretzen dutenak, hamabost
urtetik gorako pertsonan kontuan hartuta, 8,6 milioi pertsona inguru dira, eta
ez-erretzaile direnenak berriz, 20 milioi pertsona iguru. Osasun Ministerioaren azken
datuen arabera, gizonen laurden bat ohiko erretzaileak dira, baita emakumeen %18
ere.
Beste aldetik, Minbiziaren Aurkako Espainiako Elkarteak kalkuluen arabera,
Osasunari buruzko Europako Inkestan eta Osasunari buruzko Inkesta Nazionalean
oinarrituta (lau urtean behin argitaratzen direnak), garbi ikusi zen, 2018 eta 2006
artean egunero erretzen duten pertsonen kopurua % 6 jaitsi zela, eta erretzaile ez
direnen artean berriz, % 11 murriztu zela.
Gainera, AECC (El cáncer estaba, está y estará) erakundearen datuen arabera,
Valentziako Erkidegoa da egunero erretzaile gehien dituena espainia mailan. Izan
ere, egunean 1.033.087 erretzaile inguru daude.
Eusko Autonomia Erkidegoan, konkretuki Osakidetzan, bertako osasun zerbitzu
publikoan, 93.629 pertsona daude erregistratuta erretzaile gisa, eta horietatik %56,6
gizonak dira. Tabako-kontsumitzaile kopuru handiena duen adin-taldea 46 eta 64 urte
bitartekoak dira. Bestetik, 45 urtera arte, ia ez dago alderik gizon eta emakumeen
artean, baino 16 eta 25 urte bitarteko gazteen artean, emakume erretzaileen kopurua
gizonena baino handiagoa da. Hala ere, 46 urtetik aurrera, gizonena nabarmen
handiagoa da.
2.5.

Zer da adikzioa?

Adikzioa (latinez, addictus) pertsona baten borondatea menderatzen duen ohitura da, hau
da, substantzia, jarduera edo harreman batekiko mendekotasunari deritzo. Hona hemen
adikzioaren ezaugarri batzuk: abstinentzia mantentzeko ezintasuna, bulkaden kontrola
galtzea, substantzien desio bizia edo kontsumitzeko irrika (craving), kontsumoaren
ondorioak ezagutzeko zailtasuna eta erantzun emozional eza pertsonen arteko
harremanetan.
2.6.

Tabakoaren eragina: kimikoa eta fisikoa

TABAKOAREN ERAGIN KIMIKOA
Buru-nahasmenduen Diagnosi eta Estatistika Eskuliburuak tabakismoa tabakoarekiko
adikzio gisa definitzen du. Nikotina adikzio gehien eragiten duen drogetako bat da,
kokainarekin eta heroinarekin batera. Nerabeen artean, lehen adikzio-sintomak kontsumoa
hasi eta egun edo aste batzuetan ager daitezke. Zehazki, nikotina erre eta 10 segundutara,
droga honek daramazkin substantzia kaltegarriak garunean metatzen dira.
Nikotina nerbio-sistema zentraleko neurotransmisio-sistema desberdinekin erlazionatzen da,
nikotinarentzat sentikortasun handiko hargailu-neurotransmisore lotura izanik.
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Hartzaile horiek hiru konformazio-egoera dituzte:
-

Sentikorrak: erdian dagoen kanal ionikoa irekitzen dutenak dira, nikotinarekin
elkartzeko aukera ematen dutenak.

-

Estimulatuak: neuronaren karga elektrikoa aldatzen da, kaltzioa sartzen da eta
azetilkolina askatzen da.

-

Desentsibilizatuak: nikotinak batez besteko bizitza luzea du, hartzaileekin denbora
luzez lotuta mantentzen duena, nikotina molekula berriekin elkartu ezin direnak,
sentigaitz geratzen direlarik.

Hartzaile nikotinikoen egoerak hurrengo zikloari jarraitzen diote: hasiera batean, "Egoera
sentikorrean" dago, eta nikotinak "estimulatutako egoerara" aldatzen da; une horretan, haren
kate polipeptikoetan aldaketa elektrikoak egiten dira; geroago, "Egoera desentsibilizatura"
eboluzionatzen da, eta egoera horretan bere jarduera elektrikoa berreskuratzen ari da, baina
bere nikotinaren molekula berriekiko sentikortasunik gabe jarraitzen du, eta, azkenik,
nikotinaren egoera elektrikora itzultzen da ". Nikotinaren kontsumoak hargailu nikotinikoen
kopurua handitzea eragiten du, eta horri "up-regulation" esaten zaio.
Up regulation sortuz denboran iraunarazten den konformazio desentsibilizatuaren egoera
ezagutzea funtsezkoa da abstinentzia-sindromea eta tolerantziaren kontzeptua ulertzeko.
Adibidez, goizaldean, pazientea esnatzen denean, haren burmuinak hartzaile
desentsibilizatu asko aurkitzen ditu, eta, ondorioz, up regulation (hartzaile sentikor edo
nikotina gose dutenen gorakada handia) fenomenoa gauzatzen da, horrek azaltzen du
gabeziaren edo abstinentziaren sindromea. Kasu horretan, erretzaileak bi aukera ditu:
gabezia-sindromearen ondorioak jasatea edo nikotina gehiago kontsumitzea,
desentsibilizazioa hausteko. Tolerantzia honela ulertzen da: erretzaile bat erretzera itzultzen
den bakoitzean, hartzaile abisu gehiago aurkitzen ditu (up regulation); hori dela eta,
erretzaileak gero eta gehiago erre behar du ondo sentitzeko.
Abstinentzia-sindromea adikzioaren oinarrizko ezaugarria da, eta tabakoaren kontsumoa
etetearen, murriztearen edo bertan behera uztearen ondorioz agertzen diren sintoma eta
zeinu fisiko eta psikikoen multzoa da.

TABAKOAREN ADIKZIOAREN FASEAK
Arnold M. Washton psikiatrak 1991 idatzi zuen "Querer No es Poder" liburuan adikzioaren
faseak sailkatzen nahiz aztertzen ditu. Sailkapen hau gauzatzeko gure egunerokoan
gertatzen diren hainbat jardun oinarritzat hartu zituen, hala nola, bikote harremanak. Honela
defini ditzakegu adikzio baten etapak:
●

Maitemintzea

Pertsona batek drogarekin duen lehen kontaktuak aztarna uzten du. Gainera, kontaktu hori
atsegina bada, Arnold M. Washtonek dion bezala, maitemintze prozesu bati hasiera ematen
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zaio. Washtonek adierazten du, pertsona bat norbaitetaz maitemintzen hasten denean
gertatzen den prozesu bera gertatzen dela tabakoarekin.
●

Ezti-bidaia

Etorkizunean adikzio arazoak izango dituen subjektuak atal honetan ikasi du substantzia eta
droga jakin batzuen kontsumoari esker arazoetatik ihes egiteko, plazerra lortzeko eta
sentimendu mingarriak ezabatzeko gai dela. Erreztasun handiz "ezti-bidaiaren" fasera
pasatzeko arriskua dauka subjetuak, aldaketak erraztuko dituen baliabide kimikoen bila
baitago etengabe.
Adikzioaren etapa honetan, droga asko erabiltzetik droga gehiegi erabiltzera pasatzen da;
izan ere, kontrola duela sentitzen du, droga kaltegabea del apentsatzen duelako eta horri
esker hobeto sentitzen delako.
●

Traizioa

Etapa honetan, aurreko bi faseetatik igarotzen da, eta mendekotasunaren eta adikzioaren
fasea hasten da. Aurreko etapan arrosa kolorekoa zela zirudiena jada ez da hainbeste, eta
subjektuaren bizitzaren zenbait alor hondatzen hasten dira. Gainera, zenbait
pertsonarengan ere mendekotasun horren amorruak beste pertsona batzuengan ezin
ordaintzeak normalean egingo ez litukeen gauzak egiteko beharra sortzen dio, legez
kanpoko ekintzak, esaterako. Horregatik, traizio bezala deitzen zaio etapa honi.

●

Hondamendia

Etapa honen ezaugarria mendekoek garatzen duten tolerantzia da, eta, ondorioz, gero eta
maizago kontsumitu behar izaten dute ondorio positibo horiei eusteko eta animo negatiboen
egoeretan ez erortzeko.
Are gehiago, etapa honetan abstinentzia sindromea deritzona agertzen da, eta ezinegona
sortzen du mendekoaren gorputzak plazebo hori jasotzeari uzten dionean. Mendekotasun
fisikoa areagotu egiten da sindrome hori sortuz.

●

Presoak

Etapa honetan, mendekoak ez du bere buruaren inolako kontrolik. Honek modu
oldarkorrean eta kontrolik gabe jokatzen du, mendekotasunak bultzatuta. Dena den, badira
mendekotasuna gainditzeko laguntza eskatzen dutenak.

2.7.

Tabakoaren kontsumoaren ondorioak

Pertsona guztiok bizimodu desberdina eramaten dugu eta gure eguneroko bizitzan ditugun
portaerek baldintzatzen dute hori. Denbora aurrera doan heinean, bizitzeko modu horiek
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eraikitzen goaz, azkenean ohitura batzuk errotuz; hala ere, nahi izanez gero ohitura horiek
beti aldatzeko aukera izango dugu nahiz eta zaila izan, erretzea bezala. Bizimodua
osasuntsua izan daiteke edo ez. Bizimodu osasuntsu batek gizakion alderdi guztietan on
egiten du; hau da, fisikoki, psikologikoki eta sozialki osasuntsu egotea bermatzen du.
Horregatik, tabakoaren kontsumoaren ondorio larriak aztertuz, bai fisikoan eta baita
sozialean ere, esan daiteke bizimodu ez osasuntsua jarraitzea eragiten duela tabakoaren
kontsumoan.
●

Osasun fisikoa

Jakina denez tabakoa kontsumitzea hainbat arrisku eragiten ditu osasun fisikoan. Dena den,
tabakoak ez du berdin eragiten epe luzean eta epe laburrean. Are gehiago,efektu toxikoen
intentsitatea egunean erretako zigarro kopuruaren, inhalazio kopuruaren eta horien
sakoneraren, zigarro motaren eta ohituraren antzinatasunaren araberakoa izango da. Beha
dezagun bada, zer nolako ondorioak eragiten dituen epearen arabera:
Jende gehienak uste du zigarroak eragindako kalteak urte askoren ondoren agertzen direla,
baina ondorio asko oso epe laburrean ager daitezke. Erretzeak arnasbideen buxadura arina,
biriken funtzio murriztua eta biriken funtzioaren garapen motela eragiten ditu nerabeengan.
Besteak beste, egiaztatu da erretzaile gazteen artean bihotzeko gaixotasunaren eta istripu
zerebrobaskularraren lehen zantzuak antzeman daitezkeela.
Epe luzean, berriz, hainbat minbizi-mota eta gaixotasun kroniko eragiten ditu, hala nola,
biriketako minbizia, urdaileko minbizia, istripu zerebrobaskularra eta gaixotasun koronarioa.
Epe luzeko erretzaile guztien erdiak tabakoarekin lotutako gaixotasunen ondorioz hiltzen
dira. Multzo honetatik, gehiengoak tabakoaren-mendekotasunarekin 18 urte bete baino
lehen hasten dira. Honetaz gain, emakumeei dagokionez, probabilitate gutxiago dute
haurdun gelditzeko. Dena den, haurdun gelditzen badira, aborto naturala jasateko arrisku
gehiago dute.
Erretzaile nerabeek hainbat arazo izan ditzakete osasun fisikoari dagokionez. Alde batetik,
hats txarra izan dezakete. Hau, zigarretek arnas txar iraunkorra izeneko afekzio batekin
uzten dituztelako gertatzen da. Bestetik, kirol-errendimendua mantentzeko arazoak izateko
arriskua eragiten diete, izan ere, zigarretek bihotz-erritmo azeleratua, zirkulazio txikiagoa eta
aire falta eragiten dute. Ildo beretik, lesio-arrisku handiagoak izateko probabilitatea eragiten
du tabakoa kontsumitzeak. Azkenik, aipatu beharra dago, gaixotzeko arrisku handiagoa
dutela nerabeek: hainbat Ikerketen arabera, erretzaileak gehiago gaixotzen dira gripearekin,
bronkitisarekin eta pneumoniarekin erretzaileak ez direnak baino.
●

Osasun soziala eta psikologikoa

Arrisku psikologikoei dagokionez, erretzaileak ohitura gehiago dute “egoera zailetan”
erretzen hasteko. Hau etorkizunean ondorio kaltegarriak ekartzen ditu, izan ere, beraien
lasaitzeko modu bakarra erretzea da. Honetaz gain, gogo-aldartea ere guztiz aldatzen zaie.
Azkenik, tabakoak depresioa izatea ondorioztatu egiten du. Honekin batera, bortitzagoak
bihurtzen dira erretzaileak, batez ere, tabakoari dagokionez.
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2.8.

Bestelako ikerketak

Donostiako 14-18 urteetako gazteen tabakoaren kontsumoa aztertzeko, bestelako ikerketak
behatzea ezinbestekoa dugu. Horretarako, Euskadi, Espainia, Europa eta mundu mailan
oinarrituriko ikerketetako datuak baliatu ditugu.
2.8.1.

Euskadi

Euskadin
tabakoaren
kontsumoan
eta
horren
mugatzaileetan
dauden
genero-desberdintasunak aztertu zituen azterlana: hiru hurbilketa metodologiko erabili dira,
eta egiaztatu da aldeak daudela gizonen eta emakumeen artean tabakoa kontsumitzen
hasteko arrisku-faktoreetan eta motibazioetan, kontsumoaren prebalentzian eta
intentsitatean eta tabakismoa uzteari aurre egiteko estrategietan.
Emaitzek adierazten dute tabakismoa prebenitzeko eta tratatzeko programak, berriz,
diseinatu behar direla, osasuneko desberdintasun sozialen egiturazko eta bitarteko
baldintzatzaileak kontuan hartuta. Horregatik asko dira tabakismoaren aurkako programak
euskadin: “Tabako-kerik gabeko Euskadi”, adibidez.
Hori horrela, EAEk egindako Adikzioen gaineko Inkestan, garbi ikusi daiteke tabakoaren
kontsumoa gazteen artean murrizten ari dela. Ondorengo diagraman ikusi daitekeen
bezala, emakumeak 2000 eta 2006 urteen artean gizonek baino tabako gehiago
konstumitzen zuten, baino azken urteetan gehiago dira kontsumitzaile maskulinoak.
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2.8.2.

Espainia

Drogen inguruko Eskola Inkesta
Drogen inguruko Eskola Inkesta bi urtez behin egiten den inkesta da, Drogen Plan
Nazionalak bultzatua: 14-18 urte bitarteko ikasleei zuzendua dago eta 20.000 ikasle ingururi
egiten zaie galdetegia, 800-900 ikasgelatan eta 400-500 ikastetxetan banatuta.
●

Kontsumoa

Drogen kontsumoaren prebalentziaren bilakaera bizitzan noizbait, azken 12 hilabeteetan,
azken 30 egunetan eta azken 30 egunetan egunero, 14-18 urteko Bigarren Hezkuntzako
ikasleen artean (%). Espainia, 1994-2018.
1994

1996

1998

Tabakoa

60,6

64, 4

63,4

Tabakoa

-

-

2000 2002 2004 2006 2008 2010
Noizbait kontsumoaren prebalentzia bizitzan
61,8
59,8
60,4
46,1
44,6
39,8

2012

2014

2016

2018

43,8

38,4

38,5

41,3

Kontsumoaren prebalentzia azken 12 hilabetetan
34,0 38,1 32,4 35,3

31,4

34,7

35,0

25,9

27,3

26,7

8,9

8,8

9,8

Tabakoa

31,1

32,5

Kontsumoaren prebalentzia azken 30 egunetan
31,9 32,1 29,4 28,7 27,8 32,4 26,2 29,7

Tabakoa

21,6

23,7

Eguneko kontsumoaren prebalentzia azken 30 egunetan
23,1 23,0 21,0 21,5 14,8 14,8 12,3 12,5

Ikasleen artean prebalentzia handiena duen bigarren droga tabakoa da. % 41,3k noizbait
erre du tabakoa bizitzan, % 35ek azken urtean eta % 26,7ak haien egunerokotasunean
kontsumitu dute tabakoa inkesta egin baino azken 30 egunetan. Dena dela, datuak jasotzen
direnetik eguneko kontsumoaren prebalentzia erdia baino gehiago murriztu egin da.
●

Batez besteko adina eta sexua

Tabakoari dagokionez, 2006tik aurrera, tabakoaren kontsumoa pixkanaka urtebete atzeratu
da, 13,1 urtetik 2018an erregistratutako 14,1 urtera arte, 2016ean bezala.
Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adinaren bilakaera (urteak) ikasleen artean
Bigarren Hezkuntzakoak, 14-18 urtekoak. Espainia, 1994-2018.
199
1996 199
200
200
200
2006 200
201
201
201
201
4
8
0
2
4
8
0
2
4
6
Tabakoa

13,9

13,3

13,2

13,1

13,1

13,2

13,1

13,3

13,5

13,6

13,9

14,1

2018

14,1

Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean azken 12 hilabeteetan droga-kontsumoaren prebalentzia
14 urtetik 18 urtera, adinaren arabera (%) Espainia, 2018
14
15
16
17
14-17
18
Tabakoa

21,2

30,0

39,5

43,1

34,4

45,4
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Bigarren Hezkuntzako 14-18 urteko ikasleen droga-kontsumoaren prebalentziaren bilakaera,
Sexuaren arabera (%). Espainia, 1994-2018.
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Bigarren Hezkuntzako 14-18 urteko ikasleen droga-kontsumoaren prebalentziaren bilakaera,
Sexuaren arabera (%). Espainia, 1994-2018.
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Bigarren Hezkuntzako 14-18 urteko ikasleen droga-kontsumoaren prebalentziaren bilakaera,
Sexuaren arabera (%). Espainia, 1994-2018.
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Bigarren Hezkuntzako 14-18 urteko ikasleen droga-kontsumoaren prebalentziaren bilakaera,
Sexuaren arabera (%). Espainia, 1994-2018.
199
199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 201
4
6
8
0
2
4
6
8
0
2
4
6
Eguneko kontsumoaren prebalentzia azken 30 egunetan
Tabakoa

201
8

201
8

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

18

2
5

1
9

2
8

1
8

2
8

1
9

2
7

1
7

2
4

1
9

2
4

1
3

1
7

1
3

1
6

1
1

1
4

1
2

1
3

9

9

9

9

9

1
0
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14 urteko ikasleen % 20k aitortu zuen azken 12 hilabeteetan tabakoa erre zuela. 16 urteko
ikasleen artean, berriz, ia bikoitzek (% 39,5), eta 18 urteko gazteen artean % 45,4ak. Adinak
gora egin ahala, kopuruak gora egiten du.
Tabako-kontsumoaren prebalentziari dagokionez,
prebalentzia handiagoa da aztertutako aldi guztietan.

●

sexuaren

arabera,

emakumeen

Nerabeen tabakoaren kontsumoarekin lotutako faktoreak:

Espainian, tabakoarekin lotutako 6 gaixotasunek osasun arloan 7.000 milioi euroko gastua
izaten dute urtean. Hori gutxi balitz, Munduko Bankua-ren datuen arabera, herrialde
garatuetan, tabakoarekin lotutako gaixotasunek, gastu sanitarioen % 6-15 izan ohi dira.
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Erretzearen ondorio asko saihestu egin daitezke, eta horretarako, garrantzitsua da,
nerabezarotik hasten den jokabide honen ondorioez jakinaraztea. Ikusi da, hasteko eta
esperimentatzeko adina, hau da, nerabeak tabakoarekin duen lehen kontaktua, 11 urte
inguruan izan ohi dela, eta kontsumo erregularra 13 urte inguruekin hasten dela Espainian.
Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean, 2007an, Drogen Erabilerari buruzko Estatuko Inkesta
bat egin zen. Argitaratutako datuen arabera, kontsumitzaile esperimentalaren prebalentzia
% 46,1 ingurukoa zen 14 eta 18 urte bitarteko gazteen artean, eta adin-talde horretako
eguneroko kontsumoaren prebalentzia % 14,8koa zen. Hori kontuan hartuta, nerabezaroan
tabakismoa hasten eta mantentzen laguntzen duten hainbat faktore pertsonal, sozial eta
ingurunekoak deskribatu ziren.
Honen helburua ikasleen tabako-kontsumoari lotutako faktoreak identifikatzea izan zen.
Horretarako, inkesta, Espainiako ikastetxe desberdinetan egin zen, 2005-2006 ikasturtean.
Parte-hartzaileak DBHko 1. mailan eskolatutako gazteak izan ziren, hau da, 11 eta 12 urteko
nerabeak barne hartzen dituen eskola-etapan egin zen.
Tabakoaren kontsumoaz gain, honako aldagai hauek ere jasotzen zituen galdetegiak: adina,
sexua, tabakoarekin lehen kontaktua izateko adina, azken ebaluazio-aldian gainditutako
ikasgaiak, gurasoen ikasketa-maila, gurasoen, anai-arreben, lagunen, lankideen, irakasleen
eta ikastetxeko beste langile batzuen tabako-ohitura, tabako-eskuragarritasuna eta -gastua
erretzaileen kasuan, alkohol-kontsumoa, ohiko kirol-jarduera, eta tabakoa azken urtean ikusi
edo entzun izana gogoraraztea. Azkenik, inkestan, tabakoak osasunean dituen ondorioei
buruz parte-hartzaileek zituzten ezagutzak zehazteko galderak egin ziren, kontsumoari
buruz zer iritzi eta jarrera duten jakiteko ere.
Espainian nerabeen tabako-kontsumoari lotutako faktoreei buruz egindako ikerketa honetan
(2009), bizimoduarekin eta ingurune soziofamiliarrarekin lotutako hainbat esposizio-faktore
azaltzen dira. Emaitzak ikusi ondoren, garbi ikusi zen nerabezaroan zein faktorek eragiten
duten hauen kontsumitzen hastea: lagunen batek erretzeko ohitura izaten duelako eta
beraz, beraiek probatu nahi izaten dute. Izan ere, ikusi zen nerabeek %80-85
lagunengatik hasten direla erretzen.
Hona hemen ikerketaren emaitzak:
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2.8.3.

Europa

Tabakoa kontsumitzea oraindik ere Europar Batasunean saihestu daitekeen osasun arrisku
handiena da, eta urtean 700.000 heriotza eragiten ditu.
Europako Batasunak eta bere estatu kideak tabakoaren eta hari lotutako produktuen
kontsumoa murrizteko zenbait neurri hartzeko lanean ibili dira, hala nola, tabakoa eta
horrekin lotutako produktuak arautzea, tabakoaren eta horrekin lotutako produktuen
publizitatea eta babesa murriztea, kerik gabeko inguruneak ezartzea eta tabakoaren
aurkako kanpainak egitea.
Europako Batzordeak iritzi publikoari buruzko inkestak egiten ditu aldizka, tabakoarekin
zerikusia duten gai batzuen aurrean europarrek duten jarrera ezagutzeko. Azkena 2020an
egin zen, eta 2021eko otsailean argitaratu zen.
Hona hemen emaitza nagusiak:
●

Europako Batasunean eta Erresuma Batuan laurdena baino gutxiago dira
erretzaileak:

16

●

Erretzaileak: 20 herrialdetan inkestatutako bost pertsonatik bat gutxienez erretzailea
da.

Herrialde guztietan, zazpitan izan ezik, bostetik bat gutxienez erretzailea da. Erretzaileen
proportzio handiena Grezian (% 42), Bulgarian (% 38) eta Kroazian (% 36) dago. Beste
muturrean, Suediaren % 7, Herbehereen % 12, Erresuma Batua eta Finlandiaren % 15
erretzaileak dira.

●

Erretzaile ohiak: Ekialdeko eta Hegoaldeko Europako herrialdeetako inkestatuek
utzi diote gutxien erretzeari.

Hamar herrialdetan, % 25ek baino gehiagok utzi diote erretzeari. Ehuneko handienak
Estonian (% 36), Irlandan (% 34) eta Suedian (% 33) daude. Aldiz, proportzio txikiena
Europako ekialdeko eta hegoaldeko herrialdeetan dago, batez ere Errumanian (% 8),
Hungarian (% 11), Polonian (% 12), Bulgarian (% 14), eta Portugalen eta Eslovakian (% 15).
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●

Inoiz ez erretzaileak: inoiz erre ez duten pertsonen proportzioa

20 herrialdetan, inkestatutakoen % 50ek gutxienez ez dute inoiz erre, proportzio
handienarekin Portugalen (% 64) eta Maltan, Polonian eta Errumanian (% 62). Beste
muturrean, % 41ek Grezian, % 45ek Espainian eta % 46k Estonian, Frantzian eta Letonian
ez dute inoiz erre.

Erretzaileen
dagokionez:
●
●
●
●
●

profil

soziodemografikoan,

honako

hau

nabarmentzen

da

gazteei

15 eta 24 urte bitarteko erretzaileen ehunekoa asko jaitsi da 2017tik aurrera ( % 29tik
% 20ra).
Ikasleen % 14k bakarrik erretzen dute.
Langile-klasearen % 30 eta klase ertain-baxuaren % 25 erretzaile izateko joera
handiagoa dute goi-mailako klaseen % 14-20rekin alderatuta.
15 eta 24 urte bitartekoen % 7k erretzeari utzi diote 55 urtetik gorakoen % 30en
aldean.
15 eta 24 urte bitartekoen % 73k ez dute inoiz erre eta 55 urtetik gorakoen % 51-54k

2.8.4.

Mundu maila

Tabakoak zortzi milioi pertsona baino gehiago hiltzen ditu urtean, eta horietatik 1,2 milioi
kanpoko kearen eraginpean dauden zeharkako erretzaileak dira. Osasunaren Mundu
Erakundeak (OME) "tabakismo-epidemia" bat ere aipatzen du, eta ohartarazten du erretzeak
kontsumitzaileen erdiak ere hiltzen dituela, edozein modalitatetan, zigarroetatik hasita
tabako pipetaraino nahiz murtxikatzeko tabakoa, adikzio handikoa dena eta osasunerako
oso kaltegarria.
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Baina tabakoa ez da bakarrik heriotza eta gaixotasunen kausa nagusietako bat munduan,
baita pobretzearena ere: 1.300 milioi erretzaileen %80ak diru-sarrera ertain edo baxuko
herrialdeetan bizi dira, non morbimortalitatearen ondorioak handiagoak diren eta zigarretak
erostera bideratutako dirua (gaixotasunen tratamenduen kostu ekonomikoa gehituta)
oinarrizko beharrak asetzeko erabil liteke, hala nola elikadura edo etxebizitza.
Beste aldetik 2019ko abenduan egiaztatu ahal izan zuen OMEk lehen aldiz gizon
erretzaileen kopuruak behera egin duela. Azken bi hamarkadetan, tabako-kontsumitzaileak
2000ean 1.397 milioi izatetik 2018an 1.337 milioi izatera igaro dira, 60 milioi pertsona
gutxiago esate baterako, eta 2020an beste 10 milioi gutxiago izango direla kalkulatu dute.
Batez ere emakume erretzaileen kopuruak behera egin zuelako gertatu zen aldaketa hau,
baina orain OMEk ere ospatzen du gizonek lehen aldiz bat egin dutela joera horrekin,
gobernuek tabakoaren aurka egindako kanpainen ondorioz.
Hala ere, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) 2017ko datuek
tabakoaren barneratze-maila desberdinak erakusten dituzte estatu kideen eta elkartuen
artean. Hala, hiru errusiarretik batek edo lau turkiar eta txiletarretik batek egunero erretzen
duten bitartean, Islandian, Mexikon eta Costa Rican 15 urtetik gorako hamar biztanleko
erretzaile bat baino gutxiago erretzen dute.
Hona hemen 15 urtetik beherako erretzaile gehien dituzten herrialdeak mundu mailan.
Honako grafiko hau ikusita esan daiteke Europar herrialdeak erretzaileenak direla aipatutako
parametroak jarraituz lehen postuetan Espainia, Italia eta Alemania bezalako herrialdeak
aurkituz hain zuzen ere. Esan beharra dago kasu honetan ezin daitekeela bereizketa bat
egin herrialde garatu eta ez garatuenekiko, izan ere, grafikoak erakusten baitdu herrialde
garatu nahiz ez garatuak lehen postuak hartzen dituztela kopuru berdintsuetan.

Munduko herrialde erretzaileenak
Egunero erretzen duten 15 urteko edo gehiagoko biztanleen % (2017)

Grafikoa: Alvaro Merino 2019
Iturria: Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundea (2017)
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3.

MATERIAL ETA METODOAK

Gure hipotesia, Donostian, 14-18 gazteen artean, Espainia, Euskal Autonomia Erkidego eta
mundu mailan baino gutxiago erretzen dela eta Europa mailan baino gehiago erretzen dela,
egiaztatzeko, Interneteko iturri desberdinak baliatuko ditugu informazio baliagarria
ateratzeko.
14-18 urte bitarteko gazteen tabakoaren kontsumoa aztertzeko, Euskadi, Espainia, Europa
eta mundu mailako ikerketak baliatuko ditugu, Donostiako gazteetan dagoen ohiturarekin
konparatzeko. Horretarako, inkesta bat egingo dugu Donostiako 14-18 urte dituzten gazteen
artean.
3.1.

Gure galdetegi propioa

Banako baten bizi ohiturak nahiz sujetuak tabakoarekiko duen erlazioa aztertzean datza.
Horretarako, galdetegia anonimoki egingo da banakoaren pribatutasuna errespetatzeko.
Bestelako ikerketetan lortutako datuekin konparatzeko honako ezaugarri garrantzitsu hauek
baliatuko ditugu: tabakoaren kontsumoa (zenbat zigarro egunean), erretzen hastearen edo
probatzearen arrazoiak, erretzaileak tabakoarekiko duen menpekotasuna, banakoaren
inguruko norbaitek erretzen duen eta zeinek, eta azkenik, norberaren pertzepzioaren
inguruko hainbat galdera (erretzen hasteko adina, generoaren araberako kontsumoa
nolakoa den edo erretzearen gastua zenbatekoa den).

4.

EMAITZAK

Guk egindako inkesta hau, TABAKOAREN KONTSUMOA GAZTEEN ARTEAN deitutakoa,
Donostiako 14-18 arteko gazteak zuzendutakoa da. 146 erantzun jaso ditugu eta jarraian
agertzen dira emaitza interesgarrienak:

ERRETZAILEAK
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EZ ERRETZAILEAK

PROBATU DUEN PERTSONA
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●

Pertzepzioa

Pertzepzioari dagokionez, hauek izan dira emaitzak: gazteak zein urterekin erretzen hasten
diren galderari, erantzunen % 30ak baino gehiagok 13-15 urtekoen artean hasten direla uste
dute. Generoaren arabera, 14-18 urteren arteko gazteen artean zein generok erretzen duela
gehiago galdetzerako garaian, % 47k berdin esan dute eta beste % 45ak gizonek. Azkenik,
egunero 4 zigarro erretzen dituen erretzaile batek 3 urtetan zehar zenbat diru gastaatuko
lukeen galdetzerakoan, % 85ak uste du 800 € baino gehiago izango litzakeela.

5.

ONDORIO ETA KONKLUSIOAK

Euskadin tabakoaren ohiko kontsumoa (biztanle guztiekiko % 20,17) % 19,9koa da 15-34
urte artean. Drogen kontsumoaren prebalentziaren bilakaera azken 30 egunetan Espainiako
14-18 urteko Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean (1994-2018), berriz, % 26,6koa da, ia 7
puntu gehiago. Europa mailan, adin-tarte horretako erretzaileen ehuneko txikiena duten 7
herrialdeen artean dago Euskadi. Hala ere, mundu mailan, ehuneko altuena duten 5
herrialdeen artean jarraitzen du.
14-18 urte bitarteko Donostiako gazteei zuzendutako gure inkestatik ateratako datuak
aztertuz, ordea, datuak askoz ere positiboagoak direla ikusi daiteke. Inkestatuen % 9,6ak
soilik erretzen du normalean edo noizean behin. Horrek esan nahi du Euskadiren (% 19,9)
erdia baino gutxiago dela. Eta nabarmentzekoa da % 32,2ak adierazi duela inoiz ez duela
erre, ezta bere inguruko inork ere.
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Gure inkestan lortutako emaitzak Espainian nerabeen tabako-kontsumoari lotutako faktoreei
buruz egindako ikerketakoekin (2009) konparatuz gero, honako konklusio hauek atera
ditzakegu:
●

Inguruko norbaitek erretzen duenari dagokionez (1.faktorea), ez erretzaileen kasuan,
ikerketak adierazten zuen ingurukoen % 41a erretzailea zela. Hala ere, gure
inkestan, nahiz eta ehuneko handi bat handiagoa izan (% 64,9), erretzaileen kopurua
Espainiako batez bestekoa baino txikiagoa da.

●

Beste alderdi batzuk, besteak beste, ingurune sozioekonomikoa (gurasoen
ikasketa-maila, kirola egitea...), inkestan zuzenean galdetu ez bada ere, Donostiako
gazteei zuzendu zaie inkesta eta Eustaten argitaratutako azken datuen arabera,
biztanleko errenta % 20 handiagoa da Donostian (42000 €) Euskadin baino (35.200
€). Beraz, ondorioztatu dezakegu faktore horiek eragin positiboa dutela emaitzetan,
hau da, Donostiako gazteen tabako-kontsumo txikiagoan.

Bestalde, tabakoaren kontsumoaren pertzepzioari erreparatuz, bildutako emaitzak oso
interesgarriak izan dira: batetik, jendearen pertzepzioa ez dator guztiz bat errealitatearekin;
bestetik, emaitza hauek ez dira hain harrigarriak, askotan jendearen pertzepzioa okerra
izaten baita. Adibidez, % 30ak baino gehiagok 13-15 urteren artean kokatu du erretzen
hasteko adina eta hau da hain zuzen ere adin nagusiena. Hortaz, % 65 inguruk pertzepzio
okerra dute honen inguruan.
Generoarekiko ere, pertzepzioa ez da guztiz zuzena: erantzunen gutxiengoak (% 8ak) esan
du emakumeek gehiago erretzen dutela 14-18 adin tartean, eta errealitatean hau da gehiago
erretzen duen generoa. Tabakoaren kostuari dagokionez, erantzun gehienak 800 € baino
gehiagotan kokatu dute gastua, eta kasu honetan, berriz, pertzepzioa zuzena da.
Beraz, hau ondoriozta dezakegu datuetatik: jendeak pertzepzio egokia dauka tabakoaren
prezioaren inguruan, baina ez tabakoaren prebalentzian gazteen artean. Horregatik,
erretzen hasteko faktore ezberdinen artean, kostuak ez dirudi eragin handiena duenik.
●

Ondorio pertsonalak

Gure ikerketa gauzatzearen arrazoia gazteak tabakoa kontsumitzearen arrazoia ezagutzea
da, eta behin erretzen hasita, ez uzteko arrazoiak zeintzuk diren zehaztea. Ondorioz
hausnarketa sakon bat egin dugu gazteak konzientziatzeko, jardun hau gauzatu dugun
bitartean gure arridura azpimagarria izan da eskuratutako emaitzekiko, izan ere, ez dira
esperatakoak. Alde batetik nikotinaren erabilera kaltegarria dela jakinda, proiektua eratzen
joan garen einean ohartu gara hain ezagunak diren kalteak pentsatutakoak baina latzagoak
direla subjektuarengan nahiz inguruko banakakoentzat. Karen L Law medikuak ondo dioen
bezala “Nikotina, legezko droga bat dugu, ilegalak diren drogen eragin toxiko bera izan
dezakeena” guztiz bat egiten dugunarekin. Kontsumoari erreparatuz Euskal Herri mailatik
hasita mundu mailako zenbakietaraino erreparatuz aurkitu izan ditugun balioak benetan
azpimagarriak izan dira gure ikerketan, erretzaile kopuru handia dela medio edozein
ingurute motatan.
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Beste aldetik ondorioztatu egin dugu jendeak erretzen jarraitzen duela, kaltegarria dela jakin
arren, nikotinak eragiten duen dependentzia maila altuaren ondrioz. Jarraian banakakoak
kontsumoa hastea, gure ikerketa pertsonalaren nahiz beste hainbat ikerketetan oinarritzen,
ondorioztatu dugu ingurumena, sexua nahiz herrialdearen araberakoa izan daitekela eta
jokabide desegoki hau eratzeko beste hainbat faktore esku hartzen dutela. Azkenik gazteen
arteko kontsumoak gehien arritu gaituen datua izan da, izan ere, hauen kontsumo
goiztiarraren nahiz kopuruen datuen ondorioz.
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