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Osasuna eta sexualitatea

8.1. SARRERA

Osasuna eta gazteria aipatzen ditugunean, badirudi bat etorri behar dutela. Eta hala izan ohi da, orokorrean. EAEko 
gazteen osasuna oso ona da oro har, bai ikuspegi objektibotik begiratuta, bai haien pertzepzioaren arabera. Nolanahi 
ere, azken urteotan aldaketak egon dira bizi-estiloan (ariketa eta elikadura), eta horiek aztertu beharreko aldaketak 
islatzen dituzte.

Kapitulu honetan, etengabe aipatzen ditugu osasun-egoera eta hori zehazten duten faktoreak. Hasiera batean, 
lau gurutzatze-aldagai erabiliko ditugu: batetik, sexua eta adina (elkarrizketatutako pertsonen banako alderdi 
biologikoak) eta, bestetik, udalerriaren tamaina eta klase sozial subjektiboa (alderdi sozial, ekonomiko eta 
ingurumenezkoak). 

Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020 txostenean ezartzen den moduan, «biztanleriaren osasun-maila (osasunaren 
magnitudea) hertsiki lotuta dago gizarte-taldeen arteko osasunaren banaketarekin. Osasun-maila eta osasuneko 
ekitatea txanpon bakar baten bi aldeak dira»48.

Osasuna pertsona guztiek gehien estimatzen duten balioetako bat da, eta hala jaso da EAEko gazteen osasun-
egoera aztertzen saiatu diren Gazteriaren Euskal Behatokiak egindako zenbait ikerketatan. Urtero egiten den Aurrera 
Begira ikerketaren lau edizioetan, 15 urtetik 29 urtera bitarteko gazteei osasunaren garrantziari buruz galdetu zaie, 
0 eta 100 bitarteko eskala batean, eta lau urteetan 95 eta 96 bitarteko balioak erregistratu dira. Hain zuzen ere, 
galdetegian familia, lagunak, lana, ikasketak, independentzia pertsonala, etxebizitza, denbora librea, harreman 
afektibo eta sexualak eta dirua ere tratatzen ziren arren, osasuna izan da Aurrera Begira lanaren edizio guztietan 
EAEko gazteek garrantzitsuentzat hartu duten alderdia.49

8.2. OSASUN-EGOERA

EAEn bizi diren gazteen osasun-egoera orokorra aztertzeko orduan, zehaztu behar da elkarrizketatutako pertsonen 
osasun-pertzepzio subjektiboa dugula abiapuntu. Horrez gain, gaixotasun kroniko edo desgaitasunik edota arazo 
psikologikorik duten edo izan duten galdetu diegu gazteei, informazio osagarri gisa.

48  Eusko Jaurlaritzaren Osasun saila (2014): Osasuna, Pertsonen Eskubidea, Guztion Ardura. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020 [linean] 
Hemen eskuragarri: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_
pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf (21 or.) [Kontsulta: 2017/07/06]

49  Gazteen Euskal Behatokia: Aurrera Begira seriea [linean] Hemen eskuragarri: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/
informacion/aurrera_begira/eu_def/index.shtml?_ga=1.168915876.429906876.1417601129 [Kontsulta: 2017/07/06]

https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf (21
https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf (21
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/aurrera_begira/eu_def/index.shtml?_ga=1.168915876.429906876.1417601129
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/aurrera_begira/eu_def/index.shtml?_ga=1.168915876.429906876.1417601129
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8.2.1. Osasunaren pertzepzio subjektiboa

Osasunaren pertzepzio subjektiboa neurtzeko, Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatutako eta 
estandarizatutako galdera erabili da. Horren bidez, elkarrizketatutako pertsonei beren osasun-egoera deskribatzeko 
eskatzen zaie, Oso ona, Ona, Hala moduzkoa, Txarra eta Oso txarra kategoriak jasotzen dituen eskala erabiliz50.

15 urtetik 29 urtera bitarteko gazteek beren osasunari buruz duten pertzepzio subjektiboa ona da, oro har. % 44k 
iritzi diote beren osasuna oso ona dela; % 47k uste dute ona dela; % 8k hala moduzkoa dela diote; eta, azkenik, % 1ek 
txarra dela diote.

8.1 grafikoa
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA (%)
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Osasunaren pertzepzioa aldatu egiten da gazteen sexuaren arabera. Gizon gazteen % 48k uste dute beren osasuna 
oso ona dela, eta emakume gazteen % 40. Dena den, beren osasuna oso ona edo ona dela uste dutenen baterako 
balioa berdina da gizonen eta emakumeen artean (emakume gazteen % 90 eta gizon gazteen % 93).

Gauza bera gertatzen da adinarekin. Kolektibo gazteena (15-19 urte) da bere osasuna oso ona dela hein handienean 
jotzen duen kolektiboa (% 52), eta pertzepzio horrek behera egiten du adinean gora egin ahala. Bere osasuna oso ona 
edo ona dela uste dutenen baterako balorazioan, ez dago ia diferentziarik.

Gizarte-inguruneko aldagaiak, hala nola klase sozial subjektiboa eta udalerriaren tamaina kontuan hartuta 
(ikerketa honetan hiru mailatan egituratu dira udalerriak: txikiak, hots, 10.000 biztanle baino gutxiagokoak; ertainak, 
hots, 10.000 biztanle baino gehiagokoak; eta hiriburuak, alegia, Bilbo, Donostia eta Gasteiz), uler daiteke gazteen 
kolektiboetan, faktore sozioekonomikoek eragina dutela pertsonen ohituretan eta osasunean.

Gure hiru hiriburuak megahiriak izatetik oso urrun dauden arren, eta gehiegizko populaziotik eratorritako arazorik 
ez duten arren, badirudi udalerri txikietan gazteek beren osasunari buruz duten pertzepzioa zertxobait hobea dela 
hiriburuetan baino (udalerri txikietan bizi direnen artean % 93k oso ona edo ona dela uste dute, eta hiriburuetan bizi 
direnen artean,aldiz, % 88k).

50  Eurostat - Europar Batasuneko Bulego Estatistikoa (Statistical Office of the European Union): Statistics explained. Glossary: European 
health interview survey (EHIS). One question instrument assessing the general perceived health: «How is your health in general? Is it…» 
Very good / Good / Fair / Bad / Very bad. It is a standardized question recommended by the World Health Organization. It is used in 
European health interview survey (EHIS) (HS1 variable) and EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) (PH010 variable) 
[Kontsulta: 2017/07/06]

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_health_interview_survey_%28EHIS%29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_statistics_on_income_and_living_conditions_%28EU-SILC%29
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8.1 taula
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Oso ona 44 40 48 52 43 39

Ona 47 50 44 40 50 50

Hala-holakoa 8 9 7 7 7 10

Txarra 1 1 1 1 1 1

Oso txarra 0 0 0 0 0 0

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Halaber, klase sozial subjektiboak ere zenbait diferentzia agertzen ditu, norberak bere buruari hautematen dion 
osasunean. Beren burua klase sozial altu edo ertain-altukotzat dutenen artean, osasunaren pertzepzio ona edo oso ona 
% 94ra heltzen da. Beren burua klase sozial ertainekotzat dutenen artean, proportzio horrek pixka bat egiten du behera 
(% 92), baina beren burua klase sozial baxuko edo ertain-baxukotzat dutenen artean, berriz, % 88raino jaisten da.

8.2 taula
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA, UDALERRIAREN TAMAINAREN  

ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

(%) GUZTIRA
Udalerriaren tamaina Klase sozial subjektiboa

Txikia Ertaina Hiriburua Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua

Oso ona 44 49 44 41 46 44 41

Ona 47 44 48 47 48 48 47

Hala-holakoa 8 8 6 11 7 6 11

Txarra 1 0 1 1 0 1 1

Oso txarra 0 0 0 2 0 0 2

Ed/Ee 0 0 0 1 0 0 1

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 800 489 173 166 963 347

Nahiz eta aisiari buruzko kapituluan kirola sakon aztertu den, nabarmentzekoa da kirola egiteak osasunaren 
pertzepzio subjektiboan duen eragina. Ondorengo taulan, ikusten da astean 3 egunetan edo gehiagotan kirola egiten 
dutenen artean, % 51k jotzen dutela beren osasuna oso ona dela eta beste % 43k, ona dela. Beren osasuna oso ona 
dela uste duten pertsonen ehunekoa % 38ra jaisten da, kirola astean 3 egunetan baino gutxiagotan egiten dutenen 
artean; gainera, azken talde honetan, beren osasuna hala-moduzkoa edo txarra dela uste dutenen kopuruak bikoiztu 
egiten du aurreko taldean jasotakoa.
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8.3 taula
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA, KIROL-PRAKTIKAREN MAIZTASUNAREN ARABERA (%)

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

(%) GUZTIRA
Kirol-praktikaren maiztasuna

Astean 3 egun edo gehiago Astean 3 egun baino gutxiago

Oso ona 44 51 38

Ona 47 43 50

Hala-holakoa edo txarra 8 6 12

GUZTIRA 100 100 100

(n) 1500 728 771

EAEko gazteen osasun pertzepzioa Europar Batasunaren (EB28) batezbestekoarekin bat etorri da 2016an (% 90,8). 
Zehaztu behar da Eurostatek osasunaren pertzepzioari buruz jasotako datuak 16-29 urteko pertsonei eta 2015. urteari 
dagozkiela51.

8.2 grafikoa
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA (OSO ONA + ONA) EB28 OSATZEN DUTEN 

HERRIALDEETAKO GAZTEEN ARTEAN (%)
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Iturria: EUROSTAT. Self-perceived health statistics. 2015.

51  Eurostat (Europako Estatistika Bulegoa): Database. Self-perceived health statistics. [linean] Hemen eskuragarri (ingelesez): http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Self-perceived_health_statistics [Kontsulta: 2017/07/12]

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Self-perceived_health_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Self-perceived_health_statistics
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Osasunaren pertzepzio subjektiboak portzentajezko 4 puntutan egin du hobera 2006tik52 2016ra, beren osasuna 
oso ona edo ona dela uste duten pertsonei dagokienez (% 87, 2006an, % 88, 2012an; eta % 91, 2016an), eta % 1ean 
konstante mantendu da azken hamar urteotan beren osasuna txarra dela jotzen duten 15-29 urteko EAEko gazteen 
proportzioa.

8.4 taula
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOAREN EBOLUZIOA (%)

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

(%) 2006 2012 2016

Osasun ona (Oso ona + ona) 87 88 91

Hala-holako osasuna 12 10 8

Osasun txarra (Txarra+oso txarra) 1 1 1

GUZTIRA 100 100 100

(n) 1500 1500 1500

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Osasuna eta gazteak, 2006ko datuen kasuan, eta Euskadiko gazteak seriea, 2012ko eta 2016ko 
datuen kasuan).

8.2.2. Gaixotasun kronikoak edo desgaitasunak

Osasun-faltak mugatu eta murriztu egiten ditu pertsona batek bere ahalmen guztiak garatzeko dituen aukerak. 
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, gaixotasun kronikoak «iraupen luzeko eta oro har progresio geldoko 
gaixotasunak dira»53. Bestalde, honela definitzen du desgaitasuna: «desgaitasuna termino orokorra da eta 
urritasunak, jarduteko mugak eta parte hartzeko murrizketak biltzen ditu. Desgaitasunek gorputzeko egitura edo 
eginkizun bati eragiten diote; jarduteko mugak ekintza edo zereginak gauzatzeko zailtasunak dira, eta parte 
hartzeko murrizketak, aldiz, bizi-egoeretan parte hartzeko arazoak dira. Horrenbestez, desgaitasuna fenomeno 
konplexua da eta giza gorputzaren ezaugarrien eta gizakia bizi den gizartearen ezaugarrien arteko elkarreragina 
adierazten du»54.

Gaixotasun kroniko edo desgaitasunek EAEko 15-29 urteko gazteen % 14ri eragiten diote. Argitu beharra dago 
gaixotasun kroniko guztiek ez diotela hein berean eragiten pertsona baten osasunari, bizi-kalitateari, mugikortasunari 
eta abarri.

Datu hori Eurostatek bere osasun-adierazleetan eskaintzen dituen datuekin konparatzen badugu, ikusten dugu 
EAE erabat bat datorrela EB28k adierazle horretan duen batez besteko balioarekin (%13,7, 2015 urtean). Halere, bi 
alderdi argitu behar dira: batetik, Eurostatek jasotako balioak 16-29 urteko biztanleriari dagozkio; eta, bestetik, 
organismo horren definizio zehatza honako hau da: «Longstanding health problem or disease is a health problem 

52  Gazteen Euskal Behatokia (2008): Osasuna eta gazteak. Euskadiko gazteen ikusmoldeak osasunari buruz [linean] Hemen eskuragarri: http://
www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Gazteak_Salud_e.pdf [Kontsulta: 2017/07/06]

53  Osasunaren Mundu Erakundea: Osasun-gaiak: Gaixotasun kronikoak [linean] Hemen eskuragarri (gaztelaniaz): http://www.who.int/topics/
chronic_diseases/es/ [Kontsulta: 2017/07/06]

54  Osasunaren Mundu Erakundea: Osasun-gaiak: Desgaitasunak [linean] Hemen eskuragarri (gaztelaniaz): http://www.who.int/topics/disabilities/
es/ [Kontsulta: 2017/07/06]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Gazteak_Salud_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Gazteak_Salud_e.pdf
http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
http://www.who.int/topics/disabilities/es/
http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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that has lasted or is likely to last for at least 6 months. The main characteristic of a longstanding problem is that it 
is permanent and is expected to require a long period of monitoring, observation or care».55 

8.3 grafikoa
GAIXOTASUN KRONIKOAK EDO DESGAITASUNAK (%)

Gaixotasun kroniko edo desgaitasunen bat dauka

Ez dauka gaixotasun kroniko edo desgaitasunik

14

86

Gaixotasun kronikoek pixka bat gehiago eragiten diete gizon gazteei emakume gazteei baino (% 15 eta % 12, 
hurrenez hurren), eta gehiago hautematen dira elkarrizketatutako pertsonak adinean gora egin ahala.

8.5 taula
GAIXOTASUN KRONIKOAK EDO DESGAITASUNAK, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN ETA KLASE SOZIAL 

SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Baduzu gaixotasun kronikorik edo ezintasunik?

(%) GUZTIRA

Sexua Adin-taldeak Klase sozial subjektiboa 

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

Altua edo 
ertain-
altua

Ertaina
Baxua edo 

ertain-
baxua

Bai 14 12 15 12 14 15 12 12 20

Ez 86 88 85 87 86 85 87 88 80

Ed/Ee 0 0 0 1 0 0 1 0 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 166 963 347

Udalerriaren tamainari dagokionez, ez dago desberdintasun handirik, baina bai, ordea, klase sozial subjektiboaren 
arabera. Beren burua klase sozial altu edo ertain-altukotzat dutenen artean, eta klase ertainekotzat dutenen artean, 
gaixotasun kroniko edo desgaitasunen bat dutenen proportzioa % 12 da. Beren burua klase sozial baxu edo ertain-
baxukotzat dutenen artean, balio horrek % 20ra egiten du gora, hau da, beren burua klase baxu edo ertain-baxukotzat 
duten bost gaztetik batek gaixotasun kroniko edo desgaitasunen bat du.

55  Eurostat (Europako Estatistika Bulegoa): Statististics explained. Glossary: Longstanding health problema or disease [linean] Hemen eskuragarri 
(ingelesez): http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Longstanding_health_problem_or_disease [Kontsulta: 
2017/07/06]

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Longstanding_health_problem_or_disease
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Halaber, desberdintasun nabarmenak daude EAEn jaiotako edo atzerriko herrialderen batean jaiotako pertsonen 
artean, gaixotasun kronikoei edo desgaitasunei dagokienez (% 15 eta % 9, hurrenez hurren).

Gaixotasun kronikoren bat edo desgaitasunen bat duten pertsonek ez dute beren osasunaren hain balorazio 
positiboa egiten.

8.6 taula
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA, GAIXOTASUN KRONIKOAK  

EDO DESGAITASUNAK IZATEAREN ARABERA (%)

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

(%) GUZTIRA
Gaixotasun kroniko edo desgaitasunak

Bai Ez

Oso ona 48 22 48

Ona 46 51 46

Hala-holakoa edo txarra 6 27 6

GUZTIRA 100 100 100

(n) 1500 196 1300

Gaixotasun kroniko edo desgaitasun bat dutela adierazten duten gazteen ehunekoak gora egin du, 2006an 
erregistratutako % 10etik56.

8.2.3. Arazo psikologikoak azken 12 hilabeteetan

2016. urtearen hasieran, 15 urtetik 29 urtera bitarteko EAEko gazteen % 19k adierazi zuten arazo psikologikoren 
bat izan zutela (antsietatea, estresa, depresioa eta abar) aurreko urtean.

8.4 grafikoa
ARAZO PSIKOLOGIKOAK (ANTSIETATEA, ESTRESA, DEPRESIOA...) AZKEN 12 HILABETEETAN (%)

Azken 12 hilabeteetan arazo psikologikoren bat izan du

Azken 12 hilabeteetan ez du izan arazo psikologikorik

19

81

56  Gazteen Euskal Behatokia (2008): Osasuna eta gazteak. Ob. cit.
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Arazo psikologikoren bat izan zuten emakume gazteen ehunekoak gizonena bikoizten du: nesken % 26k eta 
mutilen % 13k. Diferentzia hori beharbada ez dagokio errealitate objektibo bati, baizik eta emakume eta gizonek 
osasun psikologikoari buruzko pertzepzio desberdina izateari. Gazteen Euskal Behatokiaren 2006ko Osasuna eta 
Gazteak azterlanari jarraikiz, «Emakume gazteen osasunaren ikuskera «ondo sentitzearen» ideian oinarritzen edo 
garatzen da. Osasunaren ikuskera integral eta orokor horretan garrantzi handia du norberarekiko harremanaren 
dimentsioak, baina baita besteekiko harremanarenak ere. Gizonen artean, ordea, (...) gizonek duten osasunaren 
ikuskeran maila emozional-psikologikoak ez du betetzen emakumeen diskurtsoan duen posizio nagusia; aitzitik, 
gizonek beren osasun-nozioa indarraren, ahalmen fisikoaren ideian oinarrituta eratzen dute57. Hortaz, diferentzia 
horiek kontuz hartzekoak dira eta portzentajezko alde soilaz haratago aztertzekoak dira.

8.7 taula
ARAZO PSIKOLOGIKOAK AZKEN 12 HILABETEETAN, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Azken 12 hilabeteetan izan al duzu arazo psikologikorik, hala nola, antsietate, estres, depresio edo horrelakorik?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Bai 19 26 13 18 19 20

Ez 81 74 87 82 81 80

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Ez da alde handirik hautematen adinaren edo lan-egoeraren arabera, baina klase sozialaren araberako diferentziak 
agertzen dira. Berriro ere, beren burua klase sozial baxu edo ertain-baxukotzat duten gazteek hein handiagoan 
adierazten dute arazo psikologikoak (estresa, depresioa eta abar) izan dituztela, beren burua klase altu edo ertain-
altukotzat dutenek baino. Hiriburuetan bizi diren gazteek ere adierazten dute arazo psikologiko gehiago jasan 
dituztela, udalerri txikietan bizi direnek baino.

8.8 taula
ARAZO PSIKOLOGIKOAK AZKEN 12 HILABETEETAN, UDALERRIAREN  
TAMAINAREN ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Azken 12 hilabeteetan izan al duzu arazo psikologikorik, hala nola, antsietate, estres, depresio edo horrelakorik?

(%) GUZTIRA
Udalerriaren tamaina Klase sozial subjektiboa

Txikia Ertaina Hiriburua Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua

Bai 19 14 19 23 17 16 30

Ez 81 86 81 77 83 84 70

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 800 489 173 166 963 347

57 Ibidem.
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5. kapituluan ikusi dugun moduan, sare sozialetan jazarpena edo bazterkeria jasan duten pertsonek (WhatsApp 
taldeetatik kanporatu dituzte, beren identitatea ordeztu dute sare sozial batean eta/edo Interneten beren irudi 
umiliagarri edo konprometituak zabaldu dituzte) hein handiagoan jasan dituzte arazo psikologikoak, egoera horiek 
bizi ez dituztenek baino: % 28 eta % 16, hurrenez hurren. Badirudi sare sozialek osasunaren gainean duten efektua 
hurrengo ikerketetan aztertu beharreko alderdi bat izan litekeela.

Azkenik, azken urtean arazo psikologikoren bat izan dutela onartzen dutenek beren osasunaren pertzepzio 
subjektibo negatiboagoa dutela egiaztatzen da.

8.9 taula
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA, AZKEN 12 HILABETEETAN  

ARAZO PSIKOLOGIKOAK IZATEAREN ARABERA (%)

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

(%) GUZTIRA
Arazo psikologikoak

Bai Ez

Oso ona 48 22 49

Ona 46 54 45

Hala-holakoa edo txarra 6 24 6

GUZTIRA 100 100 100

(n) 1500 293 1202

Arazo psikologikoen eboluzioari dagokionez, antsietatea, estresa, depresioa edo antzeko arazoren bat izan dutela 
aitortzen duten gazteen kopuruak arinki egin du gora 2012arekiko, urte hartan, ehuneko orokorra % 16 baitzen. 
Gorakada handiena emakumeen kasuan gertatu da, emakumeen kolektiboan, arazo psikologikoen prebalentzia 
% 21etik % 26ra pasa baita.

8.3. OHITURA OSASUNGARRIAK

Ikerketa honetan aztertu diren ohitura osasungarriak elikadura orekatuari eta bizitza aktiboari dagozkie.

8.3.1. Elikadura orekatua

15 urtetik 29 urtera bitarteko EAEko gazteen % 82k adierazi dute elikadura-ohitura orekatuak dituztela, hots, dieta 
aberatsa, askotarikoa eta, oro har, osasungarria. Badirudi elikadura-ohiturak egonkor mantendu direla, izan ere, 
2012an, % 80k adierazi zuten beren ohiko elikadura nahiko orekatua zela.
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8.5 grafikoa
ELIKADURA-OHITURAK (%)

82

17
1

Elikadura gehienbat orekatua

Elikadura gehienbat desorekatua

Ed/Ee

15 urtetik 19 urtera bitartekoen taldea da elikadura orekatuaren ehuneko handiena agertzen duena, adin horretan, 
oraindik ere gurasoek erabakitzen baitute, oro har, zer jaten duten. Aurkako muturrean 20-24 urteko gazteak daude, 
aldi horretan ordutegiak, betebeharrak eta ohiturak aldatu egiten baitira. Talde horretan, % 23k diote dieta desorekatua 
dutela. 25 urtetik aurrera, badirudi elikadura-ohitura osasungarriak berreskuratzen direla.

Edozelan ere, alde handienak agertzen dituen aldagaia klase soziala da: beren burua klase sozial altu edo ertain-
altukotzat dutenen % 92k diote modu orekatuan jaten duela, beren burua klase baxu edo ertain-baxukotzat dutenen 
(% 72) 20 puntu gainetik. Datu horrek berretsi egiten du gizarte-faktoreek osasunaren gainean duten eragina, hau 
da, estatus ekonomiko eta sozialak pertsonen ohitura eta osasunean eragiten dituen desberdintasunak.

8.10 taula
ELIKADURA-OHITURAK, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN  

ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Orain zure ohiturei buruz hitz egingo dugu. Ohiko elikadura kontuan hartuz, esango zenuke zure elikadura 
gehienbat orekatua dela edo gehienbat desorekatua dela?

(%) GUZTIRA

Sexua Adin-taldeak Klase sozial subjektiboa

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

Altua 
edo 

ertain-
altua

Ertaina

Baxua 
edo 

ertain-
baxua

Gehienbat orekatua 82 81 84 89 77 82 92 84 72

Gehienbat desorekatua 17 19 16 11 23 17 8 15 28

Ed/Ee 1 0 0 0 0 1 0 1 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 166 963 347

Azkenik, behatu dugu elikadura desorekatua duten pertsonek beren osasunaren pertzepzio subjektibo negatiboagoa 
dutela.
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8.11 taula
OSASUNAREN PERTZEPZIO SUBJEKTIBOA, ELIKADURA-OHITUREN ARABERA (%)

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

(%) GUZTIRA
Elikadura-ohiturak

Gehienbat orekatua Gehienbat desorekatua

Oso ona 48 50 15

Ona 46 45 57

Hala-holakoa edo txarra 6 5 28

GUZTIRA 100 100 100

(n) 1500 1230 261

8.3.2. Bizimodu aktiboa

Bizi-estiloari dagokionez, 15-29 urteko euskal gazteen % 84k diote bizi estilo aktiboa dutela. % 15ek diote bizitza 
sedentarioa dutela eta gainerako % 1ak ez dio galdera honi erantzun.

8.6 grafikoa
GAZTEEN BIZI-ESTILOA (BIZIMODU AKTIBOA / BIZIMODU SEDENTARIOA) (%)

Gehienbat aktiboa

Gehienbat sedentarioa

Ed/Ee

84

15
1

2012an aipatzen zen, eskola-kirola amaitutakoan, askotan ariketa fisikoa bertan behera uzten zela; baina badirudi 
joera hori eten egin dela eta ez da diferentzia handirik hautematen hiru bosturteko-taldeen artean, hau da, 2016an, 
15-19 urtekoek, 20-24 urtekoek eta 25-29 urtekoek hein berean jotzen dute beren burua aktibotzat. 

Ez da desberdintasun esanguratsurik hautematen emakumeen eta gizonen artean ere. 
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8.12 taula
BIZI-ESTILOA (BIZIMODU AKTIBOA / BIZIMODU SEDENTARIOA),  

SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Eta zure ohiko jarduerak kontuan hartuz, nolakoa da zure bizitza zure ustez, gehienbat aktiboa edo 
gehienbat sedentarioa?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Gehienbat aktiboa 84 82 86 86 82 84

Gehienbat sedentarioa 15 17 14 12 17 16

Ed/Ee 1 1 0 1 1 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Badaude aldeak, ordea, klase sozial subjektiboaren arabera. Kolektibo guztiek, nagusiki, nahiko bizitza aktiboa 
dutela adierazten duten arren, klase altu edo ertain-altukoen artean % 83k adierazi dute hori eta proportzioa 
% 86raino igotzen da klase ertainekoen artean; klase baxu edo ertain-baxukoen artean, berriz, % 77ra jaisten da 
ehuneko hori.

Gazteen okupazio nagusiari erreparatuz gero, ikus daiteke langabezian dauden gazteak direla bizi-estilo 
sedentarioagoa dutenak.

8.13 taula
BIZI-ESTILOA (BIZIMODU AKTIBOA / BIZIMODU SEDENTARIOA),  

OKUPAZIO NAGUSIAREN ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Eta zure ohiko jarduerak kontuan hartuz, nolakoa da zure bizitza zure ustez, gehienbat aktiboa edo 
gehienbat sedentarioa?

(%) GUZTIRA
Okupazio nagusia Klase sozial subjektiboa

Ikasten Lanean Langabezian Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua

Gehienbat aktiboa 84 84 88 73 83 86 77

Gehienbat sedentarioa 15 15 12 27 17 13 22

Ed/Ee 1 1 0 0 0 1 1

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 800 489 173 166 963 347
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8.4. ARRISKU-JOKABIDEAK

Inolaz ere osasungarriak ez diren eta arrisku-jokabidetzat jo daitezkeen ohituren artean, honako hauek aztertu 
ditugu: tabako-kontsumoa, alkohol-kontsumoa, legez kanpoko drogen kontsumoa eta baimendutako alkoholemia-
tasaren gainetik gidatzea.

8.4.1. Tabakoa

15-29 urteko euskal gazteen % 53k diote ez dutela inoiz erre. % 31k diote egunero erretzen dutela, % 7k noizean 
behin erretzen dutela, eta % 8 erretzaile ohitzat jo daitezke, lehen erretzen baitzuten baina orain ez.

8.7 grafikoa
ERRETZEKO OHITURA (%)

31

7

8

53

Egunero erretzen du

Noizean behin erretzen du

Orain ez du erretzen, lehen bai

Inoiz ez du erre

Gizonezkoen % 34k diote egunero erretzen dutela eta emakumeen kasuan proportzio hori % 28 da.

Adin-taldeei begiratuz gero, agerian geratzen da diferentzia handiak daudela hiru adin-taldeen artean. Izan ere, 
15-19 urteko gazteen % 21ek erretzen dute egunero; 20-24 urtekoen artean, % 31k; eta are gehiago 25-29 urtekoen 
artean, % 40k, hain zuzen ere.

Eguneroko tabako-kontsumoak klase sozialaren osagai sakona ere badu. Beren burua klase altu edo ertain-
altukotzat jotzen dutenen % 22k egunero erretzen dute; klase ertainekotzat definitzen direnen % 30ek erretzen dute 
egunero; eta % 40k, klase baxu edo ertain-baxukotzat definitzen direnen kasuan.

Aztertutako kolektiboetako batzuetan (adibidez, 25 urtetik 29 urtera bitartekoen taldean) hamar pertsonatik lauk 
egunero erretzen duten arren, tabako-kontsumoaren eboluzioa beherakorra izan da. 2012an jasotako balioak ikerketa 
honetako balioekin konparatzen baditugu, ikusten dugu orduan (2012an) % 39 zela erretzaileen proportzioa eta 
2016an, berriz, % 31.

Bestalde, portzentajezko 14 puntutan egin du gora (% 39tik % 53ra), inoiz erre ez duten EAEko 15 urtetik 29 urtera 
bitarteko gazteen ehunekoak.
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8.14 taula
ERRETZEKO OHITURA, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN  

ARABERA (%)

Erretzen duzu edo erre al duzu inoiz?

(%) GUZTIRA

Sexua Adin-taldeak Klase sozial subjektiboa

Emaku- 
meak Gizonak 15-19 

urte
20-24 
urte

25-29 
urte

Altua edo 
ertain-
altua

Ertaina
Baxua edo 

ertain-
baxua

Egunero erretzen du 31 28 34 21 31 40 22 30 40

Noizean behin 
erretzen du 7 7 7 6 7 8 7 6 11

Lehen erretzen zuen 
baina orain ez 8 10 7 5 5 13 6 8 8

Ez du inoiz erre 53 55 52 68 57 39 65 55 41

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 166 963 347

8.8 grafikoa
ERRETZEKO OHITURAREN EBOLUZIOA (%)

60

40

0

20

2012

2016

1

39

31

11
7

10
8

39

53

0

Egunero
erretzen du

Noizean behin
erretzen du

Orain ez du erretzen,
lehen bai
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).
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8.4.2. Alkohola

Alkohol-kontsumoari erlazionatutako arrisku-jokabideak neurtzeko honako hauek neurtu dira: batetik, zenbat 
gazte mozkortu diren inkesta egin aurreko hilean; eta, bestetik, zenbat gaztek gidatu duten edo ibili diren gidariak 
legez baimendutako alkohol-tasa gainditzen zuen ibilgailu batean.

15 urtetik 29 urtera bitarteko euskal gazteen % 42 behin mozkortu dira, gutxienez, inkesta egin aurreko hilabetean. 
Ehuneko horrek ere behera egin du 2012arekiko (% 48).

Ehuneko hori hamar puntu altuagoa da gizonen artean, emakumeen artean baino (% 47 eta % 37, hurrenez 
hurren). Aztertutako hiru adin-taldeei dagokienean, proportzio handiena 20 urtetik 24 urtera bitartekoen artean 
aurkitzen da (% 48 noizbait mozkortu dira inkesta egin aurreko hilabetean).

8.15 taula
AZKEN HILABETEAN MOZKORTZEA, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Eta gutxienez azken hilabetean behin mozkortu al zara?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Bai 42 37 47 35 48 43

Ez 58 63 53 65 52 57

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Bestalde, alkoholaren eraginpean gidatzeari dagokionez, hamar gaztetik batek baieztatzen du alkoholemia-kontrol 
batean positibo emateko moduan gidatu duela edo gidaria positibo emateko moduan zegoen ibilgailu batean ibili 
dela. Adin-taldeen araberako diferentziei begiratzen badiegu, ikusten da gazteenak (15-19 urtekoak) direla arrisku-
jokabide hau gutxien izan dutenak. 20 urtetik 29 urtera bitarteko pertsonak dira ehuneko altuenak agertzen dituztenak, 
adin horiekin gida-baimena eta berezko ibilgailua izateko aukera handiagoak baitituzte.

Gizon gazteek emakumeek baino puntuazio altuagoak dituzte arrisku-jokabide honetan ere.

Arrisku-jokabide honetan ez da ia aldaketarik egon azken urteotan: % 9, 2012an; eta % 10, 2016an.
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8.16 taula
GIDATZEA EDO NORBAITEK AUTOZ ERAMATEA ONARTUTAKOA BAINO ALKOHOL-TASA 

HANDIAGOAREKIN AZKEN HILABETEAN, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Eta gutxienez azken hilabetean behin gidatu al duzu edo eraman al zaitu kotxean gidari batek 
onartzen dena baino alkohol-tasa handiagorekin?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Bai 10 7 12 5 13 10

Ez 90 93 87 94 86 89

Ed/Ee 0 0 1 1 1 1

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

8.4.3. Legez kanpoko drogak

EAEko gazteen % 19k aitortu dute legez kanpoko drogaren bat (kanabisa, kokaina, pilulak eta abar) kontsumitu 
dutela gutxienez behin inkesta egin aurreko hilabetean. 

Legez kanpoko drogak aipatzen ditugunean, argitu behar da galderan ez zirela drogak bereizten, nahiz eta 
kanabisak, kokainak eta pilulek oso kontsiderazio sozial desberdina duten. Dena den, kalkulatzea ezinezkoa izan arren, 
ziurrenik erregistratutako proportzio handiena haxix- edo kanabis-kontsumitzaileei dagokie. Hain zuzen ere, Euskadi 
eta Drogak 58seriearen azken edizioan (2012koa da) jasotako balioei begiratzen badiegu, 15-34 urtekoen kolektiboan, 
kanabisaren azken aldiko kontsumoa % 15,0 da; speed-aren azken aldiko kontsumoa, % 2,5 da; kokainarena, % 1,7; 
eta estasiarena, % 0,6.

8.9 grafikoa
LEGEZ KANPOKO DROGAREN BAT (KANABISA, KOKAINA,  

PILULAK ETA ABAR) KONTSUMITZEA AZKEN HILABETEAN (%)

Legez kanpoko drogaren bat kontsumitu du azken hilean

Ez du legez kanpoko drogarik kontsumitu azken hilean

19

81

58  Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (2013): Euskadi eta drogak 2012. [linean] Hemen eskuragarri: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/
contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_otrosamb/adjuntos/promocion_salud/940012e_Euskadi_drogas_2012_e.pdf 
(122. or.) [Kontsulta: 2017/06/01]

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_otrosamb/adjuntos/promocion_salud/940012e_Euskadi_drogas_2012_e.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_otrosamb/adjuntos/promocion_salud/940012e_Euskadi_drogas_2012_e.pdf
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Elkarrizketa egin aurreko hilabetean legez kanpoko drogen kontsumoa askoz handiagoa da gizonen kasuan, 
emakumeen kasuan baino (% 23 eta % 14, hurrenez hurren). Halaber, igo egiten da elkarrizketatutako pertsonen 
adinean gora egin ahala, baina gorakada ez da pixkanakakoa, 20 urtetik aurrera gertatzen baita. 15 urtetik 19 urtera 
bitarte duten gazteen taldean, azken hilabetean legez kanpoko drogaren bat kontsumitu duten pertsonen proportzioa 
% 14 da. % 20ra igotzen da 20-24 urteko gazteen artean eta pixka bat gehiago igotzen da, % 21eraino hain zuzen, 
25-29 urteko gazteen artean.

Elkarrizketatutako pertsonak bere buruari aitortzen dion klase sozialari begiratzen badiogu, berriro ere ikus daiteke 
ohitura ez-osasungarriak hedatuago daudela klase sozial baxu edo ertain-baxukoak direla dioten pertsonen artean. 
Horietatik, % 28k diote azken hilabetean legez kanpoko drogaren bat kontsumitu dutela. Beren burua klase altu edo 
ertain-altukotzat eta klase ertainekotzat dutenen kasuan, proportzioak txikiagoak dira (% 15 eta % 16, hurrenez 
hurren).

8.17 taula
LEGEZ KANPOKO DROGAREN BATEN KONTSUMOA (KANABISA, KOKAINA, PILULAK ETA ABAR) AZKEN 

HILABETEAN, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Eta gutxienez azken hilabetean behin droga ilegalik hartu al duzu, hala nola,  
haxixa, kokaina, pilulak edo horrelakorik?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak Klase sozial subjektiboa

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua

Bai 19 14 23 14 20 21 15 16 28

Ez 81 86 77 86 80 79 85 84 72

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 166 963 347

2012. urtearekiko ez da aldaketa handirik egon, urte hartan, gazteen % 20k adierazi baitzuten inkesta egin aurreko 
hilabetean legez kanpoko drogaren bat kontsumitu izana.

8.5. SEXUALITATEA

Sexualitatea unibertso konplexua da, lau alderdi nagusi jasotzen dituena: biologikoa, psikologikoa, soziala eta 
etikoa. Horiek guztiak elkarrekin erlazionatuta daude eta ezin dira bereizi. Alderdi horietako bakoitzak rol garrantzitsua 
du sexualitatearekin erlazionatutako oro hautematen dugun eran.

Ikerketa honetan gai hau bi ikuspegitatik aztertzen saiatu gara. Sexu-esperientzia bera eta, bestalde, sexualitatearen 
ikuspegi sozial eta etikoa, sexualitate eta sexu-ibilbide desberdinekiko errespetu gisa ulertuta.
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8.5.1. Esperientzia sexu-harremanetan

15-29 urteko gazte guztiak hartuta, ikusten dugu % 81ek sexu-esperientziaren bat dutela eta ez dago ia alderik 
mutilen eta nesken artean: mutilen % 81ek eta emakumeen % 80k diote sexu-harremanak izan dituztela.

8.10 grafikoa
ESPERIENTZIA SEXU-HARREMANETAN (%)

Bai

Ez

Ed/Ee

81
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1

Adinean gora egin ahala, nabarmen igotzen da, halaber, sexu-esperientzia duten gazteen ehunekoa ere. Horrela, 
15 urtetik 19 urtera bitarteko gazteen artean, sexu-esperientzia dutenak erdia izatetik (% 49) ia guztiak izatera (% 97) 
igarotzen dira 25 urtetik 29 urtera bitartekoen taldean.

8.18 taula
SEXU-ESPERIENTZIA, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Zuk izan duzu inoiz harreman sexualik?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Bai 81 80 81 49 92 97

Ez 18 18 18 49 6 2

Ed/Ee 1 1 1 2 2 1

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Sexu-praktikek, batzuetan, zenbait arrisku ekartzen dituzte beraiekin, eta agian are gehiago gazteen kasuan: nahi 
gabeko haurdunaldiak eta/edo sexu-transmisioko gaixotasunak, edo biak.

Sexu-esperientzia duten gazteen % 15ek diote sexu-harreman arriskutsuren bat izan dutela inkesta egin aurreko 
urtean: % 13k nahi gabeko haurdunaldien edo sexu-transmisioko gaixotasunen arriskua lekarkeen sexu-harremanen 
bat izan dute, eta % 2k sexu-transmisioko gaixotasuna izateko arriskua bai baina haurdunaldi-arriskurik ez zuen 
praktikaren bat egin dute. 
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8.11
SEXU-HARREMAN ARRISKUTSUAK* (%)

Bai, nahi gabe haurdun geratzeko arriskukoa

Bai, sexu-transmisioko gaixotasunen bat
hartzeko arriskua

Bai, bi arrisku mota horietakoa

Ez

Ed/Ee

7 2
6

83

2

* Oinarria: Sexu-harremanak izan dituzten gazteak (% 81).

Mutilen artean, sexu-harreman arriskutsuak pixka bat ohikoagoak dira nesken artean baino; sexu-esperientzia 
duten mutilen % 17k diote azken urtean sexu-harreman arriskutsuren bat izan dutela; eta sexu-esperientzia duten 
nesken kasuan, berriz, % 13 dira praktika arriskutsuren bat izan dutenak.

Adinean gora egin ahala, jaitsi egiten da sexu-harreman arriskutsuak izan dituztela dioten sexu-esperientziadun 
gazteen ehunekoa. Hala, sexu-esperientzia duten 20 urtetik beherako gazteen % 19 izatetik, % 16ra igarotzen da 
20-24 urteko pertsonen artean, eta % 14ra, 25-29 urtekoen artean.

8.19 taula
SEXU-HARREMAN ARRISKUTSUAK, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Azken urtean izan al duzu nahi gabe haurdun geratzeko edo sexu-transmisioko gaixotasunen bat  
hartzeko arriskua dakarren harreman sexualik?*

(%) GUZTIRA

Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

Bai, nahi gabe haurdun geratzeko arriskukoa 7 6 9 10 8 6

Bai, sexu-transmisioko gaixotasunen bat hartzeko 
arriskukoa 2 2 2 3 2 2

Bai, bi arrisku mota horietakoa 6 5 6 6 6 6

Ez 83 85 81 80 81 86

Ed/Ee 2 2 2 1 3 1

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1204 596 608 212 412 580

* Galdera hau bakarrik sexu-esperientzia duten gazteei galdetu zaie.
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EAEko gazte guztiak kontuan hartzen baditugu (sexu-harremanak izan dituzten edo ez alde batera utzita), soilik 
% 12k izan dute azken urtean nahi gabeko haurdunaldia izateko, sexu-transmisioko gaixotasun bat harrapatzeko edo 
bietako arriskua zuen sexu-harremanen bat. Ondoriozta daiteke sexu-praktika arriskutsuak ez direla ohikoak EAEko 
15 urtetik 29 urtera bitarteko pertsonen artean eta, gainera, behera egin dute, 2012an gazteen guztizkoaren % 18k 
aitortzen baitzituzten halakoak.

8.5.2. Homosexualitatea gaixotasuntzat hartzearekiko adostasun-maila

1973an Amerikako Psikiatria Elkarteak homosexualitatea buru-nahasmenduen zerrendatik atera zuen 
estatistika- eta diagnostiko-eskuliburutik eta, 1990an, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea atera 
zuen gaixotasunen munduko sailkapenaren eskuliburutik. Harrezkero, aldaketa sozial handiak gertatu dira 
homosexualitatea beste edozein sexu-orientazio bezain zilegi delako iritzian. Hala ere, badaude oraindik 
homosexualitatea arazoa dela errepikatzen duten populazio-talde txikiak eta, horregatik, ikerketa honetan EAEko 
gazteei galdetzen jarraitzen zaie ea ados dauden honako baieztapen honekin: «homosexualitatea gaixotasuna da 
eta hala tratatzekoa da».

EAEko gazteen % 85 baieztapen horren erabat aurka ageri dira eta % 7k «adostasun txikia» agertzen dute. Hortaz, 
% 92 baieztapen horren aurka ageri dira. Ehuneko horrek gora egin du azken ikerketatik (Euskadiko Gazteak 2012), 
orduan % 88 erregistratu baitzen.

Adostasun txikia edo erabateko desadostasuna agertzen duten pertsonen balioak batzen baditugu, ez da 
diferentzia handirik hautematen emakume eta gizonen artean, ezta adin-taldearen arabera ere.

8.20 taula
HOMOSEXUALITATEA GAIXOTASUNTZAT HARTZEAREKIKO ADOSTASUN-MAILA,  

SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Esadazu, mesedez, esaldi honekin oso ados zauden, nahikoa ados zauden, ez zauden oso ados edo ez zauden 
batere ados: «Funtsean homosexualitatea gaixotasun bat da eta horrela tratatu behar da»

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Oso ados 2 1 3 2 2 3

Nahikoa ados 2 2 1 2 1 2

Ez ados ezta kontra ere* 2 2 3 2 3 1

Ez oso ados 7 6 8 10 6 5

Batere ados ez 85 87 83 82 86 86

Ed/Ee 3 3 3 3 2 3

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei eskaini.
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Dena den, diferentzia handiak agertzen dira honako hauek gurutzatzen baditugu: «homosexualitatea gaixotasuna 
da eta halakotzat tratatu behar da» baieztapena, eskoletan erlijioa irakastearen aldeko jarrera eta norberari 
hautemandako klase soziala.

Eskoletan erlijioa irakastearen alde dauden pertsonen % 8 baieztapen horrekin oso edo nahiko ados agertzen dira, 
eta eskoletan erlijioa irakastearen aurka daudenen artean, berriz, % 2 baino ez. Eskoletan erlijioa irakastearen alde 
dauden pertsonen artean, baieztapen horrekiko erabateko desadostasuna % 75ekoa da; eskoletan erlijioa irakastearen 
aurka dauden pertsonen kasuan, berriz, % 90ekoa.

Horrenbesteko diferentzia sakonik eragiten ez duen arren, badirudi klase sozial subjektiboa ere faktore erabakigarria 
dela homosexualitatearekiko iritziei dagokienez. Beren burua klase altu edo ertain-altukotzat hartzen dutenen artean, 
baieztapen horrekin ados (oso ados edo nahikoa ados) daudenen ehunekoa % 1 da. Klase sozial baxu edo erdi-
baxukoen artean, ordea, % 6 da proportzioa.

8.21 taula
HOMOSEXUALITATEA GAIXOTASUNTZAT HARTZEAREKIKO ADOSTASUN-MAILA, ERLIJIOA ESKOLETAN 

IRAKASTEAREKIKO JARRERAREN ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Esadazu, mesedez, esaldi honekin oso ados zauden, nahikoa ados zauden, ez zauden oso ados edo ez zauden 
batere ados: «Funtsean homosexualitatea gaixotasun bat da eta horrela tratatu behar da»

(%) GUZTIRA

Eskoletan erlijioa 
irakastea Klase sozial subjektiboa

Alde Kontra Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua

Oso ados 2 4 1 0 2 4

Nahikoa ados 2 4 1 1 1 2

Ez ados ezta kontra ere * 2 4 1 2 2 3

Ez oso ados 7 11 6 5 7 7

Batere ados ez 85 75 90 89 85 82

Ed/Ee 3 3 2 3 3 3

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 473 843 166 963 347

* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei eskaini.

Azkenik, elkarrizketatutako pertsonen erlijio-praktikaren araberako aldeak ere badaude. Beren burua katolikotzat 
dutenen artean (praktikanteak zein ez), soilik % 3 agertzen dira homosexualitatea gaixotasuna delako baieztapenarekin 
ados (oso ados edo nahiko ados). Baina beste erlijio batzuetako praktikanteen artean (batez ere islamaren kasuan), 
% 22k dute iritzi hori. Erlijiotik urrunago agertzen diren pertsonek (ateoak, agnostikoak, erlijioa axola ez zaienak) 
jarrera sendoagoak agertzen dituzte planteatutako baieztapena aurkatzeko orduan.
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8.22 taula
HOMOSEXUALITATEA GAIXOTASUNTZAT HARTZEAREKIKO ADOSTASUN-MAILA,  

ERLIJIOARI DAGOKIONEZ HARTUTAKO JARRERAREN ARABERA (%)

Esadazu, mesedez, esaldi honekin oso ados zauden, nahikoa ados zauden, ez zauden oso ados edo ez zauden 
batere ados: «Funtsean homosexualitatea gaixotasun bat da eta horrela tratatu behar da»

(%) GUZTIRA

Erlijioari dagokionez hartutako jarrera

Katoliko 
elizkoiak eta ez 

elizkoiak

Beste erlijio 
bateko 

sinestuna

Jainkoarengan 
sinesten du, 
erlijioetan ez

Ateoa, 
agnostikoa, 

ez zaio 
interesatzen

Oso ados 2 1 12 0 1

Nahikoa ados 2 2 10 1 0

Ez ados ezta kontra ere * 2 2 10 2 1

Ez oso ados 7 10 9 9 4

Batere ados ez 85 82 50 86 92

Ed/Ee 3 3 9 2 2

GUZTIRA 100 100 100 100 100

(n) 1500 430 126 62 839

* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei eskaini.

8.5.3. Sexu-aukera aldatzeari buruzko iritzia

Sexualitateari dagokionez, elkarrizketatutako pertsonen tolerantzia ebaluatzeko erabili den bigarren baieztapena 
honako hau da: «bizitzan zehar, pertsona batek bere sexu-aukera alda dezake eta gizon zein emakumeekin izan ditzake 
sexu-harremanak».

EAEko gazteen % 66 baieztapen horrekin erabat ados ageri dira eta % 16 nahiko ados ageri dira. % 82ko ehuneko 
metatuak portzentajezko hazkunde handia agertzen du, 2012an % 65 baitzen. 

Emakumeek askoz adostasun handiagoa agertzen dute baieztapen horrekin mutilek baino. Nesken % 71 baieztapen 
horrekin oso ados daude eta gizonen artean, berriz, oso ados daudenen ehunekoa 10 puntu txikiagoa da (% 61). 
Aztertutako hiru adin-taldeen artean ez da alde esanguratsurik hautematen.

Homosexualitatea gaixotasuna delako baieztapenarekin gertatzen zen moduan, eskoletan erlijioa irakastearen 
aldeko edo aurkako jarreraren araberako diferentzia handiak hautematen dira, eta komeni da horiek aipatzea. 
Eskoletan erlijioa irakastearen alde ageri direnen artean, % 55 oso ados daude, eta ehuneko hori 18 puntu handiagoa 
da eskoletan erlijioa irakaslearen alde ez daudenen artean (% 73).

Elkarrizketatutako pertsonen klase sozial subjektiboaren araberako diferentziak ere badaude. Beren burua klase 
altu edo ertain-altukotzat dutenen artean, % 69 baieztapen horrekin oso ados daude, eta beren burua klase baxu edo 
ertain-baxukotzat dutenen artean, berriz, proportzioa % 62 da.
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8.23 taula
SEXU-AUKERA ALDATZEARI BURUZKO IRITZIA, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Esadazu, mesedez, esaldi honekin oso ados zauden, nahikoa ados zauden, ez zauden oso ados edo ez zauden 
batere ados: «Bizitzan zehar pertsona batek aldatu ahal du bere aukera sexuala eta harreman sexualak izan 

gizonekin edo emakumeekin»

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Oso ados 66 71 61 67 66 66

Nahikoa ados 16 15 18 17 18 16

Ez ados ezta kontra ere * 6 5 7 6 7 5

Ez oso ados 3 2 4 2 4 3

Batere ados ez 7 5 8 5 6 9

Ed/Ee 2 2 2 3 1 3

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei eskaini.

8.24 taula
SEXU-AUKERA ALDATZEARI BURUZKO IRITZIA, ERLIJIOA ESKOLETAN IRAKASTEAREKIKO 

JARRERAREN ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Esadazu, mesedez, esaldi honekin oso ados zauden, nahikoa ados zauden, ez zauden oso ados edo ez zauden 
batere ados: «Bizitzan zehar pertsona batek aldatu ahal du bere aukera sexuala eta harreman sexualak izan 

gizonekin edo emakumeekin»

(%) GUZTIRA

Eskoletan erlijioa 
irakastea Klase sozial subjektiboa

Alde Kontra Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua

Oso ados 66 55 73 69 67 62

Nahikoa ados 16 20 15 16 18 12

Ez ados ezta kontra ere * 6 6 5 8 4 9

Ez oso ados 3 5 2 2 3 4

Batere ados ez 7 12 4 1 6 10

Ed/Ee 2 3 2 3 2 3

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 473 843 166 963 347

* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei eskaini.
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Elkarrizketatutako pertsonen erlijio-orientazioa aldagai esanguratsua da berriro ere. Katolikotzat definitzen diren 
pertsonak (praktikanteak ala ez) baieztapen horrekin oso ados agertzen dira kasuen % 59an; Jainkoarengan sinesten 
duten baina erlijioetan sinesten ez duten pertsonen kasuan, proportzioa antzekoa da (% 58). Baieztapen horri 
dagokionean, muturreko iritziak dituzte beste erlijio batzuk praktikatzen dituzten pertsonek eta beren burua ateo 
edo agnostikotzat aitortzen dutenek zein erlijioa axola ez zaienek. 

Hala, ikusten dugu beste erlijio batzuk praktikatzen dituztela adierazten duten pertsonen artean, % 20 soilik 
daudela ados pertsona batek bere bizitzan zehar sexu-aukera aldatu dezakeelako baieztapenarekin. Hain zuzen, 
katolikoaz bestelako erlijio batzuetako pertsonen % 47 ideia horren erabat aurka daude.

Aurkako muturrean daude pertsona ateoak, agnostikoak eta erlijioa axola ez zaienak. Horietatik, % 77 baieztapen 
horrekin erabat ados agertzen dira.

8.25 taula
SEXU-AUKERA ALDATZEARI BURUZKO IRITZIA, 

ERLIJIOARI DAGOKIONEZ HARTUTAKO JARRERAREN ARABERA (%)

Esadazu, mesedez, esaldi honekin oso ados zauden, nahikoa ados zauden, ez zauden oso ados edo ez zauden 
batere ados: «Bizitzan zehar pertsona batek aldatu ahal du bere aukera sexuala eta harreman sexualak izan 

gizonekin edo emakumeekin»

(%) GUZTIRA

Erlijioari dagokionez hartutako jarrera

Katoliko 
elizkoiak eta ez 

elizkoiak

Beste erlijio 
bateko 

sinestuna

Jainkoarengan 
sinesten du, 
erlijioetan ez

Ateoa, 
agnostikoa, 

ez zaio 
interesatzen

Oso ados 66 59 20 58 77

Nahikoa ados 16 21 10 22 15

Ez ados ezta kontra ere * 6 6 12 8 4

Ez oso ados 3 4 6 6 1

Batere ados ez 7 7 47 6 1

Ed/Ee 2 3 6 0 2

GUZTIRA 100 100 100 100 100

(n) 1500 430 126 62 839

* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei eskaini.

8.6. ONDORIOAK

EAEko gazteen osasuna, oro har, ona da, nahiz eta bost gaztetik batek dion aurreko urtean arazo psikologikoren 
bat (antsietatea, depresioa…) izan duela; emakumeek gizonek baino proportzio handiagoan. Oro har, 15 urtetik 29 
urtera bitarteko pertsonen artean agerikoak dira diferentzia sozioekonomikoek eragindako ekitate-faltaren ondorioak.

Klase soziala faktore erabakigarria da gazteen osasunean eta, hortaz, egiaztatuta geratzen da baldintza 
sozioekonomikoek eta ingurune-baldintzek eragina dutela bizi-baldintzetan eta lan-baldintzetan. Era berean, azken 
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faktore horiek eragina dute babes sozial eta komunitarioan, bizi-ohituretan eta, azkenik, faktore pertsonal eta familia-
faktoreetan.

Elikadurari eta bizitza aktiboari loturiko bizi-ohiturek adierazten dute gazteek elikadura-ohitura onak dituztela eta, 
oro har, bizi-estilo aktibora orientatuta daudela. Baina Eusko Jaurlaritzaren Osasun Inkestak erregistratutako obesitate-
tasa etengabe igotzen aritzeak zalantzan jartzen du gazteen bizi-estilo integrala egiazki osasungarria ote den.

Arrisku-jokabideetan hauteman dira argien emakume eta gizonen sozializazio desberdinak. Oro har, jokabidea 
zenbat eta arriskutsuagoa izan, are maskulinizatuago dago fenomenoa. Gizon eta emakume gazteen arteko aldeak 
are handiagoak dira legez kanpoko drogei buruz ari garenean. Badirudi gazteen berezkoa den garaitezintasun-
sentsazioa biziago adierazten dela gizonen artean, emakumeen artean baino.

Sexu-praktikei dagokienez, 20 urtetik aurrera, 10 pertsonatik 9k sexu-harreman osoak izan dituzte jada. Arrisku-
jokabideak ez dira oso ohikoak gazteen artean: 15-29 urteko pertsonen % 12k soilik izan dute sexu-harreman 
arriskutsuren bat azken urtean.




