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Jarrera politikoak eta partaidetza

3.1. SARRERA

Azterketa hau egin zen unea intentsitate politiko handikoa izan zen. 2015eko abenduaren 20an hauteskunde 
orokorrak egon ziren eta EAEn Podemos - Ahal dugu alderdiak irabazi zuen boto kopuruan baina ez aulki kopuruan. 
Alderdi horrek 2014an hartu zuen parte lehen aldiz hauteskundeetan, Europar Parlamenturako hauteskundeetan, 
alegia. 

Estatuan, Alderdi Popularrak jaso zuen boto gehien, baina gehiengo absolutua izatetik urrun geratu zen. Itun-
politika egitea beharrezkoa zen gehiengoak lortzeko eta alderdi politikoak ez ziren ados jartzen. Azkenik, epeak 
parlamentu-gehiengorik lortu gabe bukatu ostean, hauteskunde berriak deitu ziren 2016ko ekainerako.

Hortaz, inkesta egin zen unean, alderdiek parlamentu-gehiengoa lortzeko egin litzaketen koalizioak ziren 
eztabaidagai eta politikarekin irekitzen ziren albistegi guztiak.

3.2. POLITIKAREKIKO INTERESA

EAEko gazteen % 13k diote politikan interes handia dutela. % 26k diote dezenteko interesa dutela; hala, guztira, 
EAEko hamar gaztetik lauk diote politikan interes handia edo dezentekoa dutela (% 39). 

Aitzitik, % 29k interes gutxi dute eta % 30ek ez dute inolako interesik. Beraz, esan dezakegu 30 urtetik beherako 
pertsona gehienek ez dutela interesik politikan (% 59). 

Pisu handirik izan ez arren, gazteek politikan duten interesak nabarmen egin du gora eta 2016an serieko erregistro 
altuena lortu du.
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3.1 grafikoa

GAZTEEK POLITIKAREKIKO DUTEN INTERESAREN EBOLUZIOA (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Orain arte, gazteek politikarekiko zuten interesak ez zuen alde handirik agertzen 18 urteko eta gehiagoko 
biztanleek agertzen zuten interesarekiko. Baina 2016an hamar puntuko aldea dago batzuen eta besteen artean eta, 
gainera, azken urteetan ez bezala, gazteen interesa handiagoa da biztanleria orokorrarena baino.

3.2 grafikoa

POLITIKAN INTERES HANDIA EDO NAHIKOA DUTEN GAZTEEN EHUNEKOAREN ETA 18 URTEKO  
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18 urteko eta gehiagoko biztanleriari buruzko datu-iturria: Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetea (Euskal Soziometroa 
60. Euskal iritzi publikoa 20 urtetan).
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Euskal gazteek politikarekiko duten interesa Espainiako gazteen interesaren antzekoa da, Espainian % 37,6k 
adierazi baitute gai horretan interes handia edo dezentekoa dutela13.

Gizon gazteek interes arinki handiagoa agertzen dute politikan emakume gazteek baino (% 43 eta % 36, hurrenez 
hurren). Eta interes hori handiagoa da 20 urtetik gorakoen artean, adin horretara heltzen ez diren pertsonen artean 
baino: % 31, 15-19 urtekoen taldean; % 44, 20-24 urtekoen taldean; eta % 42, berriz, 25-29 urtekoen taldean. Joera 
hori Espainiako gazteria osoan behatutakoarekin bat dator.

Amaitutako ikasketa-maila igo ahala, gora egiten du politikarekiko interesak ere. Derrigorrezko ikasketak bakarrik 
egin dituzten pertsonen artean, % 27k adierazi dute politikan interesa dutela; gehienez ere derrigorrezkoez osteko 
bigarren hezkuntzako ikasketak (Batxilergoa edo erdi-mailako heziketa-zikloa) amaitu dituztenen artean, politikan 
interesa duten gazteen proportzioa % 42 da; goi-mailako titulazioa (unibertsitate-ikasketak edo goi-mailako heziketa-
zikloa) dutenen artean, berriz, politikan interesa adierazi duten pertsonen proportzioa % 51ra igotzen da. Edozelan 
ere, unibertsita≠te-titulazioa duten gazteek dute interes handiena (% 60). 

Beren burua klase sozial altu edo ertain-altukotzat dutenek, eta beren burua klase sozial baxu edo ertain-
baxukotzat dutenek interes handiagoa agertzen dute, beren burua klase ertainekotzat hartzen dutenek baino.

3.1 taula
POLITIKAREKIKO INTERESA, AMAITUTAKO IKASKETA MOTAREN  

ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Oro har, nolako interesa duzu politikan?

(%) GUZTIRA

Amaitutako ikasketa mota Klase sozial subjektiboa

Derrigo-
rrezkoak

Batxi-
lergoa

Heziketa- 
zikloak

Unibertsitate- 
ikasketak

Altua edo 
ertain- 
altua

Ertaina
Baxua edo 

ertain- 
baxua

Handia+nahikoa 39 27 48 36 60 47 35 48

Gutxi+batere ez 59 71 51 62 39 51 64 50

Ed/Ee 2 2 1 2 1 2 1 2

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 566 310 368 245 166 963 347

Azkenik, EAEn jaiotako gazteek askoz interes handiagoa dute politikan atzerrian jaiotakoek baino. Azken kolektibo 
horretan, % 17k baino ez dute adierazi politikan interes handia edo dezenteko interesa duenik, eta EAEn jaiotako 
pertsonen kasuan % 43k.

13  INJUVE, Espainiako Gazteriaren Institutua (2017): Informe Juventud en España 2016 [linean] Hemen eskuragarri: http://www.injuve.es/sites/
default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf [Kontsulta: 2017/06/28]

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf
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3.3. IDENTITATE-SENTIMENDUA

Identitate-sentimendua aipatzen dugunean, gazteek euskal sentimendua eta espainiar sentimendua aurkatzen 
dituen ardatz klasikoan hartzen duten jarrerari buruz ari gara, baita, bestalde, gazteek europar sentimenduarekiko 
duten jarrerari buruz ere.

Gazteen heren batek baino gehiagok (% 37) esan dute soilik euskaldun sentitzen direla (eta ez espainiar; izan ere, 
talde horretan badago beren burua europartzat hartzen duten pertsonen ehuneko bat). % 16k beren burua 
euskaldunagotzat hartzen dute espainiartzat baino; beraz, esan liteke gazteen erdiak baino gehiagok (% 53) nagusiki 
euskal identitate-sentimendua dutela.

Laurdenak baino gehiagok (% 26) adierazi dute euskaldun eta espainiar sentitzen direla hein berean, bi 
identitateetako bat baztertu gabe edo bat aldeztu gabe.

Bestalde, % 3k espainiartzat dute beren burua euskalduntzat baino gehiago, eta % 2 soilik espainiar sentitzen 
dira. Beraz, EAEn bizi diren gazteen % 5 baino ez dira sentitzen nagusiki espainiar. 

Gainera, % 11k beste identitate bat aipatu dute, euskaldunaz eta espainiarraz aparte, eta gainerako % 5ak ez daki 
edo ez dio galderari erantzun.

3.3 grafikoa
GAZTEEK EUSKAL/ESPAINIAR IDENTITATE-ARDATZEAN HARTZEN DUTEN POSIZIOA (%)
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Azken urteetan ez da aldaketa handirik gertatu gazteak euskaldun edo espainiar sentitzearen inguruan. 
Azpimarragarriena da gora egin duela euskal eta espainiar identitateez bestelako identitate batzuk aipatzen 
dituztenen kopuruak. Erantzun-aukera hori 2012an eskaini zen lehen aldiz eta, urte hartan, % 7k aipatu zuten hala 
sentitzen zirela; 2016an, proportzio horrek % 11ra egin du gora. Aurreko urteetan, proportzio handi batek ez zuen 
erantzun, eta horrek pentsaraz dezake beren burua beste identitate batekotzat hartzen zutenek, besterik gabe, ez 
zutela erantzuten.
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3.4 grafikoa
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Gazteen identitate-sentimendua 18 urteko eta gehiagoko EAEko biztanleen batezbestekoarekin konparatzen 
badugu, ikusiko dugu gazteen artean soilik euskaldun sentitzen direnen proportzioa handiagoa dela.

3.5 grafikoa
EUSKAL/ESPAINIAR IDENTITATE-ARDATZEAN 15-29 URTEKO GAZTEEK ETA 18 URTEKO  
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18 urteko eta gehiagoko biztanleriari buruzko datu-iturria: Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetea (Euskal Soziometroa 
60. Euskal iritzi publikoa 20 urtetan).
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Adinak behera egin ahala, pertsona gehiago sentitzen dira soilik euskaldun; baina horrek ez du esan nahi 25 urtetik 
29 urtera bitarteko taldean nagusiki espainiar edo euskaldun eta espainiar sentitzen diren pertsona gehiago daudenik, 
baizik eta adin-talde horretan beste identitate batekin identifikatzen direnen proportzio handiagoa dagoela, hain 
zuzen ere, adin-talde horretan dagoelako atzerrian jaio diren pertsonen proportzio handiena.

Kasu honetan, jaiolekua da aldagai garrantzitsuena. EAEn jaiotako gazteen artean, % 62 soilik euskaldun edo 
espainiar baino euskaldunago sentitzen dira; atzerrian jaiotakoen artean, berriz, % 61 euskaldunaz eta espainiarraz 
bestelako identitate batekin identifikatzen dira.

Gazteak bizi diren lurralde historikoaren arabera ere badaude aldeak. Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren pertsonen 
erdiak baino gehiagok diote nagusiki euskaldun sentitzen direla. Arabako gazteen kasuan, hala sentitzen direnen 
proportzioa txikiagoa da gainerako lurraldeetan baino, eta euskaldun zein espainiartzat definitzen diren pertsonen 
proportzioa handiagoa; hain zuzen ere, Araban, bi taldeen ehunekoak ia bat datoz.

3.2 taula
GAZTEEK EUSKAL/ESPAINIAR IDENTITATE-ARDATZEAN HARTZEN DUTEN POSIZIOA,  

LURRALDE HISTORIKOAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Euskal herritarra edo espainiarra sentitzearen artean, nola jotzen duzu zure burua?

(%) GUZTIRA
Lurralde historikoa Jaiolekua**

Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskadi Atzerria

Euskal herritarra bakarrik + Euskal herritarra 
espainiarra baino gehiago 53 41 54 55 62 9

Euskal herritarra bezain espainiarra 27 40 25 22 28 15

Espainiarra, euskal herritarra baino 
gehiago + Espainiarra bakarrik 5 5 4 6 3 5

Beste nortasuna* 11 9 10 13 2 61

Ed/Ee 5 4 6 4 5 10

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 400 600 500 1184 249

** Erantzuteko aukera hau ez zitzaien inkestatuei eskeini.
**  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 

zirelako.

Europar sentimenduari dagokionez, esan daiteke gazteen % 45 oso edo dezente europar sentitzen direla, eta % 49, 
berriz, ez direla batere europar sentitzen edo europar sentimendu txikia dutela. Gainerako % 6ak ez dute iritzirik 
agertu.

Muturreko jarrerei behatzen badiegu, ikus daiteke batere europar sentitzen ez diren pertsonen ehunekoak (% 21) 
bikoiztu egiten duela oso europar sentitzen diren pertsonena (% 11).

2016an, oso edo dezente europar sentitzen diren gazteen ehunekoa 2008an erregistratutakoaren antzekoa da, 
2012an beherakada egon ostean (beherakadak ziurrenik zerikusia izan zuen EBk krisialdi ekonomikoari aurre egiteko 
agindutako politika ekonomikoekin), eta, edozelan ere, 2000. eta 2004. urteetako zifrak baino handiagoa.
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3.3 taula
GAZTEEN EUROPAR SENTIMENDUAREN EBOLUZIOA (%)

Zenbateraino sentitzen duzu zure burua europarra?

(%) 2000 2004 2008 2012 2016

Oso europarra 8 7 11 10 11

Nahikoa europarra 25 29 33 29 34

SENTIMENDU EUROPARRA (Oso + Nahikoa) 33 36 44 39 45

Ez oso europarra 37 40 30 33 28

Batere europarra ez 21 15 19 19 21

Ed/e 9 9 7 9 6

GUZTIRA 100 100 100 100 100

(n) 1364 1500 1500 1500 1500

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

20 urte bete ez dituzten gazteak dira europarren sentitzen direnak (zehazki, % 52).

Gipuzkoan bizi diren gazteek agertzen dituzte europar sentimendu handienak (% 47) eta zifra baxuenak, berriz, 
Araban erregistratu dira (% 41).

Azkenik, nabarmentzekoa da EAEn jaiotako gazteak europarragoak sentitzen direla atzerrian jaiotakoak baino 
(% 46 eta % 38, hurrenez hurren).

3.4 taula
GAZTEEN EUROPAR SENTIMENDUA, ADIN-TALDEAREN, LURRALDE HISTORIKOAREN  

ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

¿Y en qué grado te sientes europeo/a?

(%) GUZTIRA
Adin-taldeak Lurralde historikoa Jaiolekua*

15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskadi Atzerria

Oso edo nahikoa 
europarra 45 52 40 43 41 44 47 46 38

Ez oso edo batere 
europarra ez 49 40 54 52 53 50 46 48 55

Ed/Ee 6 8 6 5 6 6 7 6 7

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 450 450 600 400 600 500 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.
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Sentimendu euskaldun / espainiarra eta sentimendu europarra konbinatzen baditugu, ikusiko dugu proportzio 
handienak laurdena baino pixka bat gehiago baino ez duela hartzen (% 28), eta proportzio hori nagusiki euskaldunak 
sentitzen diren, baino batere europarrak sentitzen ez diren edo europar sentimendu txikia dutenei dagokie. 
Hurrengo taldeak % 22ko pisua du guztizkoaren gainean eta, horretan, nagusiki euskaldun sentitzeaz gainera, 
europar ere sentitzen diren gazteak daude. Hurrengo taldea euskaldun, espainiar eta europar sentitzen direnen 
taldea da (% 15). Horren ondoren, euskaldun eta espainiar sentitzen diren, baina europar sentitzen ez direnak 
daude (% 10); horien atzetik, euskaldun edo europar sentitzen ez direnak daude (% 9); eta, azkenik, euskaldun 
sentitzen ez diren, baina europar sentitzen direnak (% 6). Gainerako % 10ak ez dute adierazi beren nortasun 
sentimendutariko bat. 

3.5 taula
GAZTEEK DUTEN EUSKAL, ESPAINIAR ETA EUROPAR SENTIMENDUEN KONBINAZIOA (%)

(%)

Euskal herritar-espainiar sentimendua

GUZTIRAEuskal 
herritarra

Euskal herritarra 
bezain espainiarra

Espainiarra edo 
beste herri batekoa Ed/Ee

Europar 
sentimendua

Oso + nahikoa 
europarra 22 15 6 2 45

Ez oso + batere 
europarra ez 28 10 9 2 49

Ed/Ee 3 1 1 1 6

GUZTIRA 53 26 16 5 100

3.4. JARRERA IDEOLOGIKOA: EZKERRA VERSUS ESKUINA

2016an, gazte gehienek (% 56) beren burua ideologikoki ezkerrekotzat jo dute (muturreko ezkerra, ezkerra edo 
zentro-ezkerra); % 7k zentrokotzat hartzen dute beren burua; eta % 4k, berriz, eskuinekotzat (muturreko eskuina, 
eskuina edo zentro-eskuina).

Euskal gazteen herenak (% 33) ez dute beren jarrera ez adierazi, muturreko eskuinaren eta muturreko ezkerraren 
arteko eskala gradualean bere burua kokatzeko eskatzen zaienean. 

Eskala ideologiko horretan beren burua kokatzen ez duten gazteen ehunekoak behera egin du eta nabarmen egin 
du gora, berriz, ezkerrekotzat definitzen direnen ehunekoak, 2000. urteaz geroztik izan den balio altuenera heldu 
baita.
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3.6 grafikoa
GAZTEEK EZKER/ESKUIN ARDATZ IDEOLOGIKOAN HARTZEN DUTEN POSIZIOAREN EBOLUZIOA (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Gizon gazteek hein handiagoan jotzen dute beren burua ezkerrekotzat emakume gazteek baino (% 59 eta % 53, 
hurrenez hurren), baina horrek ez du esan nahi emakumeek beren burua zentroko edo eskuinekotzat jotzen dutenik 
hein handiago batean, baizik eta gutxiago kokatzen dutela beren burua ardatzean (emakumeen % 38k ez dute 
planteatutako aukerarik aldezten). Baina badaude gizonen eta emakumeen arteko diferentzia horiek baino alde 
nabarmenagoak agertzen dituzten beste aldagai batzuk. Alegia, adina, ikasketa-maila, jaiolekua, klase soziala, 
politikarekiko interesa edo euskal / espainiar ardatzean non kokatzen duten beren burua.

Adinean gora egin ahala, handitu egiten da beren burua ezkerrekotzat hartzen dutenen proportzioa; izan ere, 15-
19 urtekoen taldean % 49 da eta % 60, berriz, 25-29 urtekoen taldean. Adinean gora egin ahala, behera egiten du 
ardatzean beren burua kokatzen ez dutenen proportzioak, eta beren burua eskuineko edo zentrokotzat definitzen 
dutenen zifra, berriz, antzera mantentzen da.

Ikasketa-maila altuagoetan ere gora egiten du beren burua ezkerrekotzat jotzen dutenen proportzioak, eta behera 
egiten du erantzun ez dutenen proportzioak. Gauza bera gertatzen da euskal / espainiar identitate-ardatzari begiratzen 
badiogu: euskal sentimenduak gora egin ahala, gora egiten dute ezkerreko jarrerek ere.

Politikan interes handia edo dezentekoa dutenen artean, hamarretik zortzik (% 81) ezker ideologikoan kokatzen 
dute beren burua eta zifra horrek bikoiztu egiten du politikan interes gutxi edo batere ez dutenen ezkerreko jarrerarena 
(% 40). Politikan interes gutxi edo batere interesik ez dutenen artean, ia erdiek (% 49) ez dute beren burua ezker / 
eskuin ardatzean kokatu.

EAEn jaiotako pertsonek beren burua hein handiagoan jotzen dute ezkerrekotzat, atzerrian jaiotako pertsonek 
baino. Izan ere, ikusi dugun moduan, politikan interesa duten pertsonek hein handiagoan kokatzen dute beren burua 
ezkerrean, eta EAEn jaiotako gazteek interes handiagoa dute politikan atzerrian jaiotakoek baino.

Kasu honetan, alde nabarmenak daude klase sozialaren arabera. Izan ere, beren burua klase sozial altu edo ertain-
altukotzat dutenen artean erregistratzen dira proportzio handienak eskuin edo zentroko jarrera ideologikoan (% 21).
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3.7 grafikoa
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3.5. GIZARTE-ALDAKETARAKO NAHIA

Gazteak oso kritiko agertzen dira egungo gizartearekin. Soilik % 5ek uste dute gure gizartea ondo dagoela bere 
horretan. % 29k uste dute aldaketa txikiekin hobetu daitekeela, baina, halere, gutxiengo izaten jarraitzen dute (% 34, 
guztira).

Bestalde, gazte gehienek uste dute nabarmen aldatu behar dela gure gizarte-eredua: % 43k uste dute erreforma 
sakonak egin behar direla eta % 20k uste dute gure gizartea errotik aldatu behar dela. Guztira, gazteen ia bi herenek 
(% 63) gizarte-aldaketa nahi dute. Gainerako % 3ak ez dute iritzirik eman. 

Gazteek 2016an emandako erantzunak 2012an jasotakoekin konparatzen baditugu, ikusiko dugu iritziak antzekoak 
direla. Dena den, arinki gora egin dute muturreko jarrerek, hau da, gure gizartea dagoen moduan ondo dagoela uste 
dutenen proportzioak eta gizartea errotik aldatu behar dela uste dutenen proportzioak.
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3.8 grafikoa
GAZTEEK GURE GIZARTEAREKIKO DUTEN IRITZIAREN EBOLUZIOA (%)

50

30

20

0

10

2012

2016

40

60

2
5

30 29

47

43

18
20

3 3

Dagoen moduan
ondo dago

Hobetu daiteke
aldaketa txikiak

eginez

Aldaketa edo
erreforma sakonak

behar ditu

Zeharo aldatu
behar da

Ed /Ee

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Adinean gora egin ahala, gehiago dira jarrera kritikoak eta gazte gehiagok uste dute gure gizarteak erreforma 
sakonak behar dituela edo gizartea errotik aldatu behar dela.

Politikan interes handia edo dezentekoa duten pertsonek eta beren burua ideologikoki ezkerrekotzat duten 
pertsonek ere hobekuntza sakonak edo errotiko aldaketak hein handiagoan eskatzen dituzte, politikan interes gutxi 
edo batere interesik ez duten gazteekin edo beren burua eskuin edo zentrokotzat duten gazteekin alderatuta.

Langabezian dauden gazteak eta beren burua klase sozial baxu edo ertain-baxukotzat duten gazteak dira gure 
gizartea errotik aldatzea hein handienean eskatzen dutenak. Bestalde, atzerriko gazteak dira, hein handienean, gure 
gizartea bere horretan ondo dagoela edo aldaketa txikiekin hobetu daitekeela uste dutenak. Hain zuzen ere, bi jarrera 
horiek aldezten dituztenak gehiengoa dira atzerriko pertsonen artean.
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3.9 grafikoa
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3.6. ATXIKIMENDU HANDIENA ERAGITEN DUEN ALDERDI POLITIKOA

Gazteei beren pentsamoldetik hurbilen dagoen alderdi politikoa zein den ere galdetu zaie. Galdera hori modu 
irekian egin da, aukera politikorik eskaini gabe.

EAEko gazteen heren batek baino gehiagok (% 37) ez dute erantzun eta % 11k adierazi dute ez dagoela bere 
ideietatik gertu dagoen alderdi politikorik. Hortaz, ikusten dugu gazteen ia erdiek (% 48) ez dutela alderdi politikorik 
aipatu. 

Alderdi politikoak aipatzean, gazteen atxikimendu handiena eragiten duena Podemos da (% 20k aipatu dute), 
eta bigarren postuan, Podemosetik gertu, Bildu dago (% 18). Gainerako aukerak gazteen % 5ek baino gutxiagok 
aipatu dituzte, kasuan kasu: % 4k EAJ aipatu dute, beste % 4k Alderdi Sozialista, % 3k Ezker Batua, % 1ek Alderdi 
Popularra, % 1ek Ciudadanos, eta gainerako % 1ak parlamentu-ordezkaritzarik gabeko beste alderdi batzuk 
aipatu ditu.
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Datu horiek aurreko urteetako datuekin konparatzen baditugu, ikusten da Podemos panorama politikoan sartzeak 
goitik behera aldatu dituela erantzunak. 2000. urtetik 2012. urtera bitarte gora egin du, pixkanaka, bere pentsamoldetik 
gertu zegoen alderdirik ez zegoela uste zutenen proportzioak, eta gazteen erdiak gehiagok zioten hori duela lau urte. 
2016an % 11ra jaitsi da proportzio hori; gora egin dute zalantzek eta erantzun gabekoek, eta Podemos hartzen dute 
gazteek beren pentsamoldetik hurbilen dagoen alderditzat.

3.6 taula
GAZTEEK BEREN PENTSAMOLDETIK HURBILEN DAUDELA JOTZEN  

DUTEN ALDERDI POLITIKOEN EBOLUZIOA (%)

Zein alderdi politiko dago zure pentsaeratik gertuen?

(%) 2000 2004 2008 2012 2016

Podemos / Ahal dugu – – – – 20

Bildu* 15 14 12 16 18

EAJ / PNV 12 8 5 5 4

PSOE 4 6 7 4 4

Izquierda Unida / Ezker Batua 4 7 3 1 3

PP 2 1 1 1 1

Ciudadanos – – – – 1

Beste batzuk** 1 1 2 3 1

Bat ere ez 38 43 50 53 11

Ed/Ee 25 21 19 16 37

GUZTIRA 100 100 100 100 100

(n) 1364 1500 1500 1500 1500

** Bilduren baitan Amaiur, Batasuna, Sortu, EA, Aralar, Alternatiba eta ezker abertzalearen aipamenak daude.
** 2012an «beste batzuk» kategoriaren baitan Equo  (% 1ek aipatua) eta «abertzaleak, orokorrean» (beste % 1ek) zeuden.

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Alderdi baten edo bestearen alde egiteko gehien eragiten duten aldagaiak honako hauek dira: politikarekiko 
interesa, euskal / espainiar identitate-ardatzean izandako posizioa; ezker / eskuin ardatz ideologikoan izandako 
posizioa; eta gizartea aldatzeko beharrari buruzko iritzia.

Politikan interes gutxi edo batere interesik ez duten gazte gehienek ez dute erantzun edo adierazi dute ez dagoela 
beren pentsamoldetik hurbil dagoen alderdirik. Politikan interesa (handia edo dezentekoa) duten pertsonen kasuan, 
batezbestekoaz gaindi egin dute gora Bildu (kolektibo honetan gehien aipatzen den alderdia da), Podemos eta Ezker 
Batua alderdien aipamenek.

Beren burua nagusiki euskalduntzat hartzen duten pertsonen artean, erantzun-tasa handiagoa da eta 
batezbestekoaz gaindi aipatzen dira Bildu eta EAJ. Beren burua euskaldun bezain espainiartzat duten pertsonek 
aipatzen dituzte gehien Podemos, Alderdi Sozialista eta Ezker Batua. Beren burua nagusiki espainiartzat dutenek edo 
beste identitate bat aipatzen dutenek agertzen dituzte erantzun gabekoen tasa altuenak, hein handiagoan azaltzen 
dute beren ideietatik gertu dagoen alderdirik ez dagoela eta gehien aipatzen dute Alderdi Popularra.
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Ezkerreko gazteak dira gehien erantzuten dutenak eta atxikimendu-ehuneko handienak agertzen dituztenak Bildu 
(lehen aukera), Podemos eta Ezker Batua alderdiekiko. Beren burua eskuin edo zentrokotzat definitzen duten gazteak 
dira EAJ eta Alderdi Popularra gehien aipatzen dituztenak. Ardatz ideologikoan beren burua kokatzen ez duten gazte 
gehienek ez diote galderari erantzun eta batezbestekoa baino hein handiagoan adierazten dute ez dagoela beren 
ideietatik hurbil dagoen alderdirik.

3.7 taula
GAZTEEK BEREN PENTSAMOLDETIK HURBILEN DAGOELA JOTZEN DUTEN ALDERDI  
POLITIKOA, POLITIKAREKIKO INTERESAREN, EUSKAL/ESPAINIAR SENTIMENDUAREN,  

ETA EZKER/ESKUIN ARDATZ IDEOLOGIKOAN HARTZEN DUTEN POSIZIOAREN ARABERA (%)

Zein alderdi politiko dago zure pentsaeratik gertuen?

(%) GUZTIRA

Politikarekiko 
interesa

Euskal herritar-espainiar 
sentimendua

Ezker-eskuin  
ardatzean  

hartutako posizioa

Handia + 
Nahikoa

Gutxi + 
Batere ez

Euskal 
herritarra

Euskal 
herritarra 

bezain 
espainiarra

Espainiarra 
edo beste 

herri 
batekoa

Ezkerra
Zentroa 

edo  
eskuina

Ed/Ee

Podemos /  
Ahal dugu 20 17 25 19 25 15 27 12 10

Bildu 18 8 33 32 1 3 29 4 2

EAJ /PNV 4 4 4 5 4 2 2 17 3

PSOE 4 5 3 2 8 7 6 3 2

Izquierda Unida / 
Ezker Batua 3 1 6 3 5 2 6 0 0

PP 1 1 2 0 1 4 0 10 0

Ciudadanos 1 1 1 0 2 1 0 7 0

Beste batzuk 1 1 1 1 2 2 1 2 1

Bat ere ez 11 15 4 7 12 15 5 10 20

Ed/Ee 37 48 20 31 40 49 23 34 62

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 911 560 765 425 236 835 157 508

Azkenik, gizartea bere horretan ondo dagoela edo aldaketa txikiekin hobetu daitekeela uste duten pertsonek 
agertzen dute erantzun gabekoen tasa altuena eta batezbestekotik gora aipatzen dituzte EAJ, Alderdi Sozialista eta 
Alderdi Popularra. Gure gizarteak erreforma sakonak behar dituela edo errotik aldatu behar dela uste dutenen artean, 
batezbestekotik gora aipatzen dira Podemos, Bildu eta Ezker Batua.
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3.7. HAUTESKUNDEETAKO PARTE-HARTZEA

Partaidetza politikoko forma klasikoena hauteskundeetan parte hartzea da. Horregatik, 18 urtetik gorako gazteei 
(bozkatzeko eskubidea dutenei) galdetu zaie ea inkesta egin aurreko hiru urteetan hauteskunderen batean bozkatu 
ote duten. Kontuan hartzen badugu inkesta 2016ko lehen hiruhilekoan egin dela, honako hauteskunde hauek kontuan 
hartzen dira: 2015eko abenduko Hauteskunde Orokorrak; 2015eko maiatzeko udal- eta foru-hauteskundeak; eta / edo 
2014ko maiatzeko Europar Parlamenturako hauteskundeak (2013an ez zen hauteskunderik egon EAEn). 

Gazte gehienek (% 70) esan dute 2014an eta 2015ean egindako hauteskundeetako batean bozkatu dutela, 
gutxienez. % 13k adierazi dute ez zutela bozkatu ezin zutelako, askotariko kausengatik (18 urte ez izatea oraindik, 
espainiar herritartasuna ez izatea, hauteskunde-egunean gaixorik egotea eta abar); beste % 14k adierazi dute ez 
zutela bozkatu hala erabaki zutelako, hots, ez zutelako nahi; eta gainerako % 3ak ez du erantzun.

3.10 grafikoa
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Datu hori handiagoa da 2008an erregistratutakoa baino (% 56)14. Datuak interpretatzeko orduan, gogoan izan 
behar da 2008az aurreko hiru urteetan EAEn bi hauteskunde-deialdi egon zirela: 2005ean Eusko Legebiltzarrerako 
hauteskundeak egon ziren; 2006an ez zen hauteskunderik egon; eta 2007an udal- eta foru-hauteskundeak egon ziren 
(Ezker Abertzalearen hautagaitza legez kanpo utzi zen hauteskunde-barruti gehienetan).

2016an, politikan interes handia edo dezentekoa dutela adierazi duten 18-29 urteko pertsonek boto-ehuneko 
handiagoa agertzen dute (% 87), politikarekiko interes gutxi edo batere interesik agertzen ez dutenek baino (% 57). 

Beren burua ezkerrekotzat definitzen dutenek hein handiagoan adierazi dute bozkatu izana (% 83), ideologikoki 
eskuin edo zentrokotzat direnek baino (% 64) eta horiek, halaber, gehiago bozkatu dute ezker / eskuin ardatzean beren 
burua kokatzen ez dutenek baino (% 47).

Euskal identitate-sentimenduak gora egin ahala, gora egiten du bozkatu dutela dioten gazteen proportzioak ere: 
% 33 dira, beren burua nagusiki espainiartzat edo beste identitate batekotzat (euskaldun edo espainiarraz aparte) 
jotzen dutenen artean; % 70, euskaldun bezain espainiartzat definitzen direnen artean; eta % 83, nagusiki euskalduntzat 
definitzen direnen artean.

14  Bilbao Gaztañaga, Miren eta Trabada Crende, Elías (2011): Herritarren parte hartzeari eta Europar Batasunari buruzko EAEko gazteen iritzia 
[linean] Hemen eskuragarri: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/joerak_3_
tendencias.pdf [Kontsulta: 2017/05/25]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/joerak_3_tendencias.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/joerak_3_tendencias.pdf
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Alderdi abertzaleak (EAJ edo Bildu) beren pentsamoldetik gertuen daudela diotenek ere hein handiagoan adierazi 
dute bozkatu izana, abertzaleak ez diren alderdi politikoekiko (Podemos, Ezker Batua, Alderdi Sozialista, Alderdi 
Popularra, Ciudadanos edo beste alderdi batzuk) hurbilago sentitzen direnek baino: % 90 eta % 82, hurrenez hurren. 

Gure gizartean erreforma sakonak edo errotiko aldaketak nahi dituzten pertsonek hein handiagoan adierazi dute 
bozkatu izana (% 77), gure gizartea bere horretan ondo dagoela edo aldaketa txikiekin hobetu daitekeela uste dutenek 
baino (% 59). 

Baina diferentzia handienak agertzen dituen aldagaia jaiolekua da: EAEn jaio diren 18-29 urteko gazteen % 81ek 
diote bozkatu dutela, eta atzerrian jaiotako pertsonen artean proportzioa % 16koa baino ez da. Azken talde horretan, 
gehienek (% 58) diote ez dutela bozkatu ezin izan dutelako.

3.8. GAI PUBLIKOETAN GEHIAGO PARTE HARTZEKO NAHIA

Gazteriaren zati batek (% 42) jotzen du hauteskundeen bidez parte hartzea ez dela nahikoa, eta modu aktiboagoan 
parte hartu nahi du gai publikoetan. % 8k uste dute jada nahikoa parte hartzen dutela eta % 47k adierazi dute ez 
dutela modu aktiboagoan parte hartu nahi gai publikoetan. Gainerako % 3ak ez du erantzun.

Gai publikoetan gehiago parte hartzeko nahia 2012ko mailetan mantendu da, urte hartan ere gazteen % 42k 
adierazi baitzuten gehiago parte hartu nahi zutela. Ehuneko hori, edozelan ere, handiagoa da 2000. eta 2008. urteen 
artean erregistratutakoa baino. 

3.11 grafikoa
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).
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Gai publikoetan gehiago parte hartzeko nahia ohikoagoa da politikan interes handia edo dezentekoa dutenen 
artean (% 62), ideologikoki ezkerrekotzat definitzen direnen artean (% 51), nagusiki euskaldun sentitzen direnen 
artean (% 50), alderdi abertzaleak beren pentsamoldetik hurbilen daudela uste dutenen artean (% 60) eta gure 
gizarteak erreforma sakonak edo errotiko aldaketa behar dituela uste dutenen artean (% 49). Hau da, hauteskunde-
deialdietan parte hartu dutela gehien dioten kolektiboek adierazi dute bizitza publikoan modu aktiboagoan parte 
hartzeko nahi handiena.

3.12 grafikoa
GAZTEEK GAI PUBLIKOETAN MODU AKTIBOAGOAN PARTE HARTZEKO DUTEN NAHIA, 

POLITIKAREKIKO INTERESAREN, EZKER/ESKUIN ARDATZ IDEOLOGIKOAN HARTZEN DUTEN 
POSIZIOAREN, EUSKAL/ESPAINIAR SENTIMENDUAREN, BEREN IDEIETATIK HURBILEN DAUDEN 

ALDERDIEN ETA GURE GIZARTERAKO NAHI DUTEN ALDAKETA-MAILAREN ARABERA (%)

Bai nahiko lukete

Uste dute nahikoa parte
hartzen dutela

Ez litzaieke gustatuko

Ed/Ee

0 20 40 60 80 100

29 7 60 4

62 9 27 2

51 8 39 2

38 10 49 3

29 7 59 5

50 8 39 3

33 10 54 3

34 3 30 3

60 10 28 2

48 7 43 2

23 6 69 2

33 11 54 2

49 6 41 4

42 8 47 3

Politikan interes gutxi edo batere ez

Politikan interes handia edo nahikoa

Ideologikoki ezkerrean

Ideologikoki zentroan edo eskuinean

Ez dira ardatz ideologikoan kokatzen

Nagusiki euskal herritar sentimendua

Nagusiki espainiar sentimendua

Euskal herritar bezain espainiar sentimendua

Euskal abertzale alderdietatik gertu

Euskal abertzale ez diren alderdietatik gertu

Inolako alderdi politikotik gertu

Gizartea dagoen moduan uzteko edo
aldaketa txikien alde

Gizartearen aldaketa sakonen edo errotiko
aldaketaren alde

GUZTIRA

3.9. ASOZIAZIONISMOA

Elkarteetan edo asoziazionismoan esku hartzea da gizarte-partaidetzaren funtsezko adierazpideetako bat. 
Elkarteek helburu asko eta askotarikoak izan ditzakete, politikoak, ludikoak, kulturalak eta abar, baina gizarte batean 
dagoen partaidetza-mailaren termometro ona dira.

2016an, EAEko gazteen ia erdiak (% 46) elkarteren bateko kide dira. Urteotan gorabehera handiak izan dituen 
serieko altuena da datu hori.
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3.13 grafikoa
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Elkarteetako afiliazio-maila edo asoziazionismo-tasa antzekoa da gazteen eta EAEko 18 urteko eta gehiagoko 
pertsonen artean (% 46 da gazteen kasuan eta % 47, berriz, 18 urteko eta gehiagoko biztanlerian15).

Nolanahi ere, Espainiako gazteriaren guztizkoarekin konparatzen badugu, ikusiko dugu EAEko asoziazionismo-
tasa altuagoa dela Espainiakoa baino (% 36,6)16.

EAEn bizi diren gazteengan zentratzen bagara, eta elkarte motei begiratzen badiegu, ikusiko dugu EAEko gazteak, 
nagusiki, kirol- edo mendi-elkarteetako kide egiten direla (% 24); izan ere, zenbait kirol egiteko (batez ere kirol 
lehiakorrak) beharrezkoa da federatuta egotea eta, horretarako, kirol-klub edo -elkarte bateko kide izan behar da.

Gazteak nagusiki kidetzen diren beste elkarte mota bat dibertimenduzko elkarteak dira, hala nola konpartsak, 
lagunarteak, blusak, txokoak edo elkarte gastronomikoak eta abar (% 13). Gazteen elkarteek edo aisia-elkarteek, bai 
eta elkarte kulturalek edo artistikoek ere gazteen % 8 hartzen dituzte, kasuan kasu. Gazteen % 5ek diote gaur egun 
banda, koro edo musika-talde bateko kide direla eta % 4k, berriz, elkarte politiko edo alderdi politiko batekoak. % 3 
ikasle-elkarte batean daude eta proportzio berdinean diote euskara sustatzeko elkarteren bateko (% 3) edo 
osasunarekin, desgaitasunekin edo osasun-laguntzarekin erlazionatutako elkarteren bateko (% 3) kide direla.

Gutxiago dira bestelako elkarteetako kideak: elkarte erlijioso edo parrokia-elkarteak, elkarte ekologista edo 
kontsumo ekologikoko elkarteak, elkarte feminista edo emakumeekin erlazionatutako elkarteak, giza eskubideak 

15  Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzakoa (2015): 58. Euskal Soziometroa. Kultura demokratikoa [linean] 
Hemen eskuragarri: http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_58/es_def/adjuntos/15sv58.pdf (45. orria) 
[Kontsulta: 2017/05/30]

16 INJUVE, Espainiako Gazteriaren Institutua (2017): ob. cit.

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_58/es_def/adjuntos/15sv58.pdf
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defenditzeko edo garapenerako lankidetzako elkarteak, edo LGTB mugimenduarekin erlazionatutakoak, sindikatuak, 
elkarte profesionalak edo etorkin-elkarteak.

Lehenago izan arren gaur egun kide ez direla adierazi dutenei begiratuz gero, ikusiko dugu kirol-elkarteetan 
daudela zifra altuenak. Hain zuzen ere, gazteen ia erdia (% 49) kirol- edo mendi-elkarte bateko kide dira edo izan dira.

3.14 grafikoa
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Elkarte mota desberdinen eboluzioa aztertuz gero, ikusten da gora egin duela kirol-elkarte edo -klubetako kide 
diren gazteen ehunekoak, baina baita beste elkarte batzuen presentziak ere, besteak beste: dibertimenduzko elkarte, 
gazte-elkarte edo denbora libreko elkarte, elkarte kultural edo artistiko, edo elkarte politikoenak. Nolanahi ere, zehaztu 
behar da inkesta batetik bestera elkarteak desberdin izendatzeak edo multzokatzeak beharbada eragina izan duela 
aldaketa horretan.
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3.8 taula
GAZTEEK ELKARTE MOTA DESBERDINETAN GAUR EGUN DUTEN KIDETZE-MAILAREN 

EBOLUZIOA (%)

Orain elkarte eta erakunde batzuk aipatuko dizkizut.  
Esango didazu horietakoren bateko kide edo partaide zaren...?

(%) 2000 2008 2012 2016

Kirol-elkarteak edo mendi-taldeak* 22 25 15 24

Dibertimenduzko taldeak (peñak, konpartsak, txokoak…) 10 7 8 13

Gazteen elkarteak edo aisialdiko taldeak** 4 2 2 8

Kulturalak edo artistikoak 8 6 4 8

Musika taldeak, bandak edo abesbatzak – 4 5 5

Elkarte politikoak 3 1 1 4

Ikasleen elkarteak 4 3 4 3

Euskara sustatzeko elkarteak 4 2 2 3

Osasunari, elbarritasunei edo osasun-laguntzari lotutako 
elkarteak, etab.* 5 3 1 3

Elkarte erlijiosoak edo parrokiako taldeak – 1 1 2

Elkarte ekologista edo kontsumo ekologikoenak 3 1 1 2

Elkarte feministak edo emakumeei lotutakoak 1 1 1 2

Giza-eskubideen ingurukoak, garapenerako kooperaziokoak, 
LGTB mugimenduari lotutakoak, etab.* 5 3 3 2

Sindikatuak 3 3 2 2

Profesionalen elkarteak – 1 1 2

Etorkinen elkarteak – – 1 1

(n) 1364 1500 1500 1500

**  2008an, kirol-elkarteak eta mendizaleen taldeak bereizten ziren. Taulan, datu horiek batu egin dira, 2012 eta 2016koekin alderaketa 
egin ahal izateko. Gauza bera gertatu da osasunarekin edo ezintasunekin lotutako elkarteei dagokienez, 2012rarte bereiztuta 
baitzeuden. 2016rarte ere giza eskubideen aldeko elkarteak eta hirugarren munduaren garapenerako lankidetzari lotutakoak 
bereiztu egiten ziren.

**  Aurreko urteetan «eskautak edo gazte-klubak» taldeei buruz galdetzen zen.

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Jarraian, 2016ko datuak xehatuko ditugu. Gizon gazteek askoz presentzia handiagoa dute emakume gazteek 
baino kirol- edo mendi-elkarteetan: gizonen % 33 honelako elkarteren bateko kide dira, eta emakumeen % 14. 
Gainera, ohikoagoa da kirol-talde edo -klub bateko kide izatea adinean behera egin ahala (% 18 dira 25 urtetik 
29 urtera bitartekoen artean eta % 33, berriz, 20 urtetik beherakoen artean). Gazteek beren buruari aitortzen 
dioten klase sozialak gora egin ahala ere igo egiten da kirol-klubetako kide diren pertsonen ehunekoa (% 38, 
beren burua klase sozial altu edo ertain-altukotzat dutenen artean). Baina kirol-elkarteekin erlazio handiena duen 
kolektiboa kirola astean hirutan edo gehiagotan egiten duten gazteena da (horien % 40 kirol-elkarte edo -kluben 
bateko kide dira).
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Ohikoagoa da dibertimenduzko elkarteetako kide izatea EAEn jaiotako gazteen artean (% 15), atzerrian jaiotako 
gazteen artean baino (% 2). Amaitutako ikasketa-mailak gora egin ahala, igo egiten da halako elkarteetako kide direla 
dioten gazteen ehunekoa, eta % 17 dira halakoetako kide, goi-mailako ikasketak dituztenen artean.

Gazte-elkarteak edo denbora libreko elkarteak ohikoagoak dira 20 urtetik beherako pertsonen artean (% 11), 
ikasleen artean (% 11) eta, batez ere, beren burua klase sozial altu edo ertain-altukotzat dutenen artean (% 16). 
Ohikoagoa da halako elkarteetako kide izatea EAEn jaiotako gazteen artean (% 9), atzerrian jaiotako gazteen artean 
baino (% 3).

Adin handiagoa duten eta ikasketak amaituta dituzten gazteak sarriago izaten dira elkarte kultural edo 
artistikoetako kide; goi-mailako titulazioa duten gazteen artean (unibertsitate-ikasketak edo goi-mailako heziketa-
zikloa), % 13 dira elkarte artistiko edo kulturalen bateko kide.

Gizon gazteek emakumeek baino presentzia handiagoa dute musika-elkarteetan (bandak, koroak, musika-taldeak 
eta abar): % 7 eta % 4 dira, hurrenez hurren. Unibertsitate-titulazioa duten pertsonak dira halako elkarteetan gehien 
parte hartzen dutenak (% 10).

Politikan interes handia edo dezentekoa duten pertsonak dira elkarte politikoetan gehien sartzen direnak (% 9). 
Unibertsitate-titulazioa dutenak ere hein handiagoan erlazionatzen dira halako taldeekin batezbestekoa baino (% 8). 
Alderdi abertzaleak beren pentsamoldetik hurbilen daudela uste dutenen artean, elkarte politikoekiko afiliazioa 
handiagoa da (% 13), alderdi ez-abertzaleekin identifikatuago sentitzen direnen artean baino (% 3). Beren ideietara 
hurbiltzen den alderdi politikorik ez dagoela uste dutenen artean, elkarte politikoekiko afiliazioa nulua da.

Ikasleak dira hein handienean ikasle-elkarteetan sartzen direnak; hala ere, kolektiboaren % 4 baino ez dira.

Emakumeak (% 5), unibertsitate-titulazioa duten pertsonak (% 7), politikan interes handia edo dezentekoa duten 
pertsonak (% 6) eta nagusiki euskalduntzat definitzen diren pertsonak (% 5) dira euskara sustatzeko talde edo 
elkarteetan gehien sartzen direnak.

Gaixotasun kroniko edo desgaitasunen bat dutela adierazi duten pertsonak dira, hein handienean, osasunari, 
desgaitasunei edo osasun-laguntzari loturiko elkarteetan kidetzen direnak (kolektiboaren % 8). Emakume gazteek 
ere gehiago parte hartzen dute halako elkarteetan, gizon gazteek baino (% 5 eta % 2, hurrenez hurren).

Beren burua klase baxu edo ertain-baxukotzat jotzen dutenak (kolektiboaren % 5), ideologikoki zentro edo 
eskuinekotzat definitzen direnak (% 6) eta atzerrian jaiotako gazteak (% 5) dira elkarte erlijiosoetan edo parrokia-
elkarteetan gehien parte hartzen dutenak. Baina hein handiagoan izaten dira elkarte erlijiosoetako kide erlijio 
katolikoaz bestelakoak dituzten gazteak (kolektibo horren % 15).

Elkarte ekologisten pisua antzekoa da kolektibo guztietan. Nabarmentzekoa da politikan interes handia edo 
dezentekoa dutela adierazten duten pertsonen afiliazio-proportzio handiagoa (% 5).

Emakumeak dira elkarte feministetan edo emakumeekin erlazionatutako elkarteetan gehien kidetzen direnak 
(% 4), baina baita politikan interes handia edo dezentekoa dutenak (% 5) eta unibertsitate-titulazioa dutenak 
(% 6) ere.

Ikasketa-mailak gora egin ahala, gora egiten du giza eskubideak, garapenerako lankidetza, LGTB mugimenduari 
loturiko elkarteak eta horrelako elkarteetako kide direla adierazi dutenen ehunekoak ere. Horrela, halako erakundeekin 
harremana duten pertsonen proportzioa % 5 da goi-mailako titulazioa duten pertsonen artean, eta % 1, berriz, 
derrigorrezko ikasketak dituzten pertsonen artean.
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Sindikatu-elkarteetako edo elkarte profesionaletako kide izatea ohikoagoa da lanean ari diren eta unibertsitate-
ikasketak dituzten pertsonen artean. Dena den, klase sozial baxu edo ertain-baxuko gazteen kasuan ohikoagoa da 
sindikatuetako kide izatea, eta klase sozial altu edo ertain-altuko gazteen kasuan, berriz, elkarte profesionaletako 
kide izatea.

Jakina, etorkin-elkarteetako kide izatea ohikoagoa da atzerrian jaiotako gazteen kasuan, kolektibo horretako 
% 5ek adierazi baitute halako elkarteren bateko kide direla. Etorkin-elkarteei buruz ari garenean, etorkinez osatutako 
elkarteak, elkarte kulturalak eta abar aipatzen ditugu, eta ez etorkinei laguntzeko elkarteak (horiek giza eskubideekin 
lan egiten duten elkarteen kategorian sartu dira).

Sexuaren araberako diferentziei behatzen badiegu, ikus daiteke, oro har, gizon gazteek kirol-elkarteetako eta 
musika-taldeetako kide izateko joera handiagoa dutela emakumeek baino, eta emakumeek, berriz, presentzia 
handiagoa dutela elkarte feministetan, euskara sustatzeko elkarteetan eta osasunari edo osasun-laguntzari loturiko 
elkarteetan.

Batez ere kirol-elkarteetan gizonezkoen presentzia handiagoa izatearen ondorioz, mutilen asoziazionismo-tasa 
neskena baino askoz handiagoa da (% 52 eta % 41, hurrenez hurren). Gainera, asoziazionismo-tasak gora egiten du 
adinean behera egin ahala eta bukatutako ikasketa-maila handiagoa den heinean. Halaber, tasa horrek gora egiten 
du beren burua klase sozial altu edo ertain-altukotzat duten pertsonen artean eta politikan interes handia edo 
dezentekoa dutela adierazten duten pertsonen artean.

3.15 grafikoa
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Kirol-elkarteak kontuan hartuko ez bagenitu, ikusiko genuke asoziazionismo-tasak handiagoa izaten jarraitzen 
duela politikan interesa duten pertsonen eta goi-mailako ikasketak dituzten pertsonen kasuetan, baina desagertu 
egiten dira sexuaren, adinaren eta klase sozialaren araberako desberdintasunak.
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3.10. BOLUNTARIOTZA

Hauteskundeetan parte hartzeak edo elkarte bateko kide izateak (betiere, elkartearen barruan partaidetza aktiborik 
ez badago) baino inplikazio pertsonal handiagoa eskatzen duen partaidetza modua da boluntario-lanak egitea.

Boluntariotza honako hau dela ulertzen dugu: beste pertsona batzuei edo komunitateari laguntzeko norberaren 
borondatez egiten diren ordaindu gabeko lanak, astean gutxienez ordubeteko dedikazioa eskaintzea eskatzen dutela. 
Definizio horretan hainbat jarduera biltzen dira; hala nola, monitore edo begirale izatea aisialdiko jarduera edo 
irteeretan, artearekin edo kulturarekin loturiko jardueretan, kirol-taldeetan entrenatzaile izatea… edo GKEei (DYA, 
Gurutze Gorria...) laguntzea, desgaitasunak dituztenei edo etorkinei laguntzea eta abar, baina beti ordainsaririk jaso 
gabe. Beraz, beste hainbat lan alde batera geratzen dira; esate baterako, jaiak edo jaialdiak antolatzea eta abar, unean 
uneko jardunak baitira, eta finkatutako definizioari jarraiki, jarduerak jarraitutasunez egin behar dira. Aitzitik, denbora-
tarte labur batean baina dedikazio esklusiboz edo ia esklusiboz egiten diren boluntario-jarduerak bai sartzen dira 
definizio horretan, hala nola: atzerriko boluntario-lanetan, udaleku berezietan eta abarretan parte hartzea.

EAEko gazteen % 11k gaur egun boluntario-jarduerak egiten dituela diote. % 19k adierazi dute lehen egin izan 
dituztela, baina orain ez. Edozelan ere, boluntario-lanetan inoiz jardun ez direnak gehiengoa dira (% 69).

Boluntario-lanetan diharduten gazteen proportzioak gora egin du azken urteetan eta 2008an % 6 izatetik, % 7 
izatera pasa zen 2012an, eta % 11 izatera, berriz, 2016an. Zenbait ikastegitan boluntario-lanak egiten hasteak eragina 
izan du, beharbada, halako jarduerak egiten dituzten gazteen ehunekoak igotzean.

3.16 grafikoa
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Gaur egun, gizonak baino emakume gazte gehiago dago boluntario-jarduerak egiten (emakumeen % 15 eta 
gizonen % 8).

Gaur egun, boluntario-lanak ohikoagoak dira amaitutako ikasketa-mailak gora egin ahala eta nabarmenagoa da 
unibertsitate-titulazioa duten gazteen artean (% 20), orobat politikan interes handia edo dezentekoa duten gazteen 
artean (% 20), beren burua ezkerrekotzat jotzen dutenen artean ( % 16) bai eta elkarteren bateko kide diren gazteen 
artean ere (% 21).



84 Euskadiko gazteak 2016
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Gainera, gazteen % 5ek diote boluntario-lanetan edo garapenerako lankidetzan aritu direla atzerrian edo laneko 
udalekuren batean parte hartu dutela atzerrian.

Emakumeek hein handiagoan hartu dute parte atzerriko boluntario-esperientzietan gizonek baino (% 6 eta % 3, 
hurrenez hurren). 20 urtetik 29 urtera bitarteko pertsonen artean, elkarteren bateko kide direnen artean, eta gure 
gizarteak erreforma sakonak edo errotiko aldaketa behar dituela uste duten gazteen artean, atzerrian boluntario-lanak 
egin dituztenen proportzioa % 6 da. Proportzio hori % 8ra igotzen da politikan interes handia edo dezentekoa duten 
gazteen kasuan, % 9ra beren burua klase sozial altu edo ertain-altukotzat dutenen artean eta % 12ra unibertsitate-
ikasketak dituzten gazteen kasuan.

Baina proportzio handiena gaur egun boluntario-lanetan jarduten duten gazteen artean erregistratzen da: % 18k 
diote horrelako esperientziaren bat izan dutela atzerrian.
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3.11. ONDORIOAK

Euskal gazteriaren jarrera politikoan berritasunak daude 2016an. Politikarekiko interesak gorakada nabarmena 
izan du eta 2000. urteaz geroztik erregistratu den altuena da, biztanleria orokorraren batez besteko interesaz gaindi. 
2016an, hamar gaztetik lauk diote politikan interes handia edo dezentekoa dutela. 

Euskal / espainiar identitate-ardatzean kokatzeko orduan, gazteen erdiak baino gehiagok soilik euskalduntzat edo 
espainiar baino euskaldunagotzat hartzen dute beren burua, EAEko biztanleria orokorraren batezbestekoaz gaindi. 
Bestalde, gazteen ia erdia europar sentitzen dira eta sentimendu horrek gora egin du azken urteotan. 

Gazte gehienek ideologikoki ezkerrekotzat definitzen dute beren burua, eta serieko balio altuena lortu da. Horrek 
ez du eragin eskuinekotzat edo zentrokotzat definitzen direnen proportzioa jaistea (beti izan dira gutxiengoa), baizik 
eta ardatzean kokatzen ez direnen proportzioak behera egitea. Halaber, gehienek uste dute gure gizarteak erreforma 
sakonak edo errotiko aldaketa behar dituela. Beren burua ideologikoki ezkerrekotzat hartzen dutenak dira aldaketa 
soziala gehien eskatzen dutenak.

2012tik 2016ra bitarte nabarmen egin du behera beren pentsamoldera hurbiltzen den alderdi politikorik ez dagoela 
uste duten gazteen ehunekoak. Podemos, 2014an sortutako alderdi politikoa, da euskal gazteen artean afinitate 
handiena duen aukera, Bilduren aurretik, baina gertu.

2016an, hiru gaztetik bik adierazi dute inkestaren aurreko hiru urteetan deitutako hauteskundeetako batean 
bozkatu zutela. Hauteskundeetan hein handiagoan hartzen dute parte politikan interesa duten gazteek, beren burua 
ezkerrekotzat definitzen dutenek, nagusiki euskaldun sentitzen direnek, alderdi abertzaleen ideiekin bat datozenek 
eta aldaketa soziala nahi dutenek.

Hamar gaztetik lauk adierazten dute modu aktiboagoan parte hartu nahiko luketela gai publikoetan, 
hauteskundeetan bozkatze soilaz haratago. Boto-ehuneko altuenak agertzen dituzten kolektiboak partaidetza aktibo 
handiagoa nahi dutenak dira.

Orotariko elkarteetako kidetze-mailari begiratzen badiogu, gizartean parte hartzeko modu gisa, ikusten da 2016an 
gazteen ia erdia dela elkarteren bateko kide, alegia, aurreko urteetan baino zertxobait gehiago. Dena den, aurreko 
urteetan bezala, kirol- edo mendi-elkarte eta -klubak dira gazte gehien hartzen dituztenak (gazteen laurden bat kirol-
elkarteren bateko kide da).

Hamar gaztetik batek dio boluntario-lanak egiten dituela. Ehuneko horrek ere gora egin du aurreko urteekiko. 
Halako lanak egiten dituzten emakumeen proportzioak bikoiztu egiten du gizonena. Elkarteetako kide diren pertsonen 
artean, boluntario-lanak egiten dituzten gazteen bolumena handiagoa da.

Gizon eta emakume gazteen arteko diferentziei begiratzen badiegu, esan daiteke emakumeek interes gutxiago 
dutela politikan gizonek baino, eta gizonek baino hein txikiagoan kokatzen dutela beren burua ezker / eskuin 
ardatzean. Gizonek asoziazionismo-tasa handiagoak dituzte, kirol-elkarteetan presentzia handiagoa dutelako. 
Emakumeek, berriz, balio altuagoak agertzen dituzte boluntario-lanak egiteari dagokionez. 




