
Emaitzarik aipagarrienak

FAMILIA-, PRESTAKUNTZA- ETA OKUPAZIO-EGOERA

Ikasketak luzatu egiten dira enplegagarritasun-estrategia gisa eta, horren ondorioz, prestakuntza-
mailak gora egiten du

Gazteen % 55en kasuan, ikastea da okupazio nagusia. Ehuneko hori altuena da, 2000. urtean Euskadiko gazteak 
seriea hasi zenetik. 

Prestakuntzaren aldia luzatzearen ondorioz, 25 urtetik 29 urtera bitarteko gazteen erdiak baino gehiagok (% 53) 
goi-mailako titulazioa dute, dela unibertsitate-gradua edo lanbide-heziketan (adin tarte horri erreparatu diogu, 
horretan pertsona gehienek jadanik amaitu dutelako hezkuntza arautua).

Emakumeek gizonek baino pixka bat maila altuagoa lortzen dute, baina diferentzia nagusiak atzerrian eta EAEn 
jaiotako gazteen artean gertatzen dira. EAEn jaiotako 25 urtetik 29 urtera bitarteko gazteen % 60k goi-mailako 
titulazioa dute, eta atzerrian jaio direnen % 27k baino ez.

25-29 urteko talde horretan, goi- edo erdi-mailako heziketa-zikloak egin dituzten pertsonen ehunekoa (% 35) 
handiagoa da unibertsitate-ikasketak amaitu dituztenena baino (% 31). Titulazio profesionalek gora egiten jarraitu 
dute 2012az geroztik eta joera hori mantendu egin da 2016an.

Ingeles- eta euskara-ezagutzak gora egiten du gazteen artean, orokorrean

Hamar gaztetik zazpik ondo edo oso ondo hitz egiten dute euskaraz. Euskara-ezagutzan eragin handia du 
lurraldeak: Gipuzkoan gazteen % 79k dakite ondo euskaraz; Bizkaian % 68k; eta Araban, berriz, % 51k. Atzerrian 
jaiotako gazteen artean, euskara-ezagutza % 12raino jaisten da.

Gazteen % 42k diote ondo edo egoki dakiela ingelesez. Ezagutza-maila % 51ra igotzen da 15 urtetik 19 urtera 
bitartekoen taldean, baina amaitutako ikasketa mota da alde handienak agertzen dituen aldagaia: unibertsitate-
ikasketak dituztenen % 61ek dakite ingelesez, eta heziketa-zikloak egin dituztenen % 25ek. Atzerrira hizkuntzak 
ikastera edo eskola- zein unibertsitate-trukeetan parte hartzera bidaiatu dutenen artean, % 72k diote ingelesa ondo 
dakitela.
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Euskal hezkuntza-sistemarekiko gogobetetze-mailak hobera egin du, batez ere heziketa-zikloak egin 
dituztenen artean

Gazteen % 67k adierazi dute EAEko hezkuntza-sistema ona edo oso ona dela, hots, zortzi puntuko gorakada egon 
da 2012arekiko. Lanbide-heziketa egin dutenen artean, jasotako hezkuntza ona edo oso ona izan dela uste dutenen 
ehunekoa % 74 da, eta unibertsitate-ikasketak egin dituztenen kasuan, berriz, % 63 da.

Halaber, heziketa-zikloak egin dituztenen artean, ikastegian jasotako lan-informazio eta -orientazioarekiko 
gogobetetze-maila ere handiagoa da., unibertsitatean ikasi dutenena baino.

Zailtasunak gorabehera, emantzipatuta bizi direnen ehunekoa mantendu egiten da, nahiz eta 15 urtetik 
29 urtera bitarteko EAEko gazte gehienak jatorrizko familiarekin bizi diren eta ekonomikoki haren 
mende dauden

15 urtetik 29 urtera bitarteko gazteen % 72 gurasoekin bizi dira. % 24 emantzipatuta daude eta % 3 kanpoan bizi 
dira lanegunetan eta familiaren etxera itzultzen dira asteburuetan. Emantzipatuta bizi diren gazteen portzentajearen 
eboluzioa positiboa izan da, izan ere, 2004an, gazteen % 14 baino ez ziren familiaren etxetik kanpo bizi.

Gazteen % 54rentzako, familia da diru-sarreren iturri nagusia; % 37rentzako, lana da; % 2k langabezia-prestazioa 
jasotzen dute; eta % 4k, berriz, gizarte-laguntzak.

Seme-alabaren bat duten gazteen ehunekoak gora egin du pixkanaka eta % 9raino heldu da (2000. urtean % 3 
zen). Jatorria erabakigarria da arlo honetan: atzerrian jaiotako gazteen % 30ek seme-alabaren bat dute, gutxienez, 
eta EAEn jaiotakoen artean, berriz, % 5ek.

EGOERA PERTSONALAREN ETA SOZIALAREN BALORAZIOA

Gazteen kezka nagusia enplegua eta lan-merkatuari loturiko arazoak dira

Gazteen erdiak baino gehiagok (% 56) adierazi dute arazo hori dela pertsonalki gehien kezkatzen dituena. 

Adinean gora egin ahala eta ikasketak amaituta izan ahala, arazo hori gehiago aipatzen da, batez ere langabezian 
dauden pertsonen artean.

Hala ere, 2012arekiko nabarmen egin du behera arazo hori aipatzen duten gazteen ehunekoak.

Lehen aldiz, ikasketak bigarren postuan daude, gazteen kezken eskalan

Gazteen ia laurden batek aipatu ditu ikasketak (% 22). Eta, lan-merkatuari loturiko arazoen kasuan ez bezala, 
ikasketen aipamenek gora egiten dute adinean behera egin ahala.

Horren atzetik, arazo ekonomikoak (% 15), osasuna eta osasungintza (% 8), eta etxebizitza eta emantzipazioa 
(% 8) daude, aipamen-ehuneko txikiagoak dituzten bestelako arazo batzuez gainera.
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Gazteek beren egoera pertsonalaren balorazio positiboa egiten dute, biztanleria orokorraren 
batezbestekoaz gaindi

Gazteen % 79k adierazi dute beren egoera pertsonalarekin gustura daudela, eta gogobetetze-mailak gora egin 
du aurreko urteekiko.

0-10 eskalan, 7,3ko puntuazioa ematen diote beren bizitzari, eta puntuazio horrek gainditu egiten du 18 urteko 
eta gehiagoko biztanleriaren batezbestekoa (6,4).

Gazteria orokorraren edo Euskadiko egoerari buruz egiten duten balorazioak ez dira hain positiboak, 
baina hobera egin dute 2012arekiko

Gazteen erdiak (% 49) uste dute gazteen egoera hala moduzkoa dela, alegia, ona alderdi batzuetan eta txarra 
beste batzuetan. Egoera ona dela uste dutenen ehunekoa (% 24) eta txarra dela uste dutenen ehunekoa (% 26) 
antzekoak dira.

Erdiak baino zertxobait gehiagok (% 53) uste dute Euskadiko egoera hala moduzkoa dela. Kasu honetan, gehiago 
dira egoera ona dela uste dutenak (% 31) egoera txarra dela uste dutenak baino (% 14).

Bi kasuetan, egoera ona dela uste dutenen ehunekoak nabarmen egin du gora 2012arekiko.

Oraindik ere, gazte gehienek uste dute erakundeek ez dutela beren iritzia kontuan hartzen, baina horien 
pisu erlatiboak behera egin du pixkanaka

Hiru gaztetik bik uste dute erakundeek ez dituztela gazteen iritziak kontuan hartzen. Dena den, 2012arekiko, 10 
puntutan egin du gora aurkakoa pentsatzen dutenen ehunekoak, hau da, erakundeek beren iritziak kontuan hartzen 
dituztela uste dutenen ehunekoak (% 17tik % 27ra).

Beharbada, horregatik egin du hobera administrazioek (udalek, foru-aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak) gazteria-
arloan egiten duten kudeaketari buruz gazteek egiten duten balorazioak, kudeaketa horrek gainditzeko moduko nota 
lortzen baitu hiru administrazio-mailetan.

JARRERA POLITIKOAK ETA PARTAIDETZA

Gora egin du EAEko gazteek politikan duten interesak eta gazte gehienek ideologikoki ezkerrekotzat 
definitzen dute beren burua

2015eko abenduaren 20ko hauteskunde orokorren ostean, gobernua eratzeko saiakerak zirela eta, intentsitate 
handiko une politikoa bizi izan zen, eta garai hartan gorakada handia gertatu zen, hain zuzen ere, gazteen politikarekiko 
interesean. Hamar gaztetik lauk (% 39k) adierazi dute politikan interesa dutela. Zifra hori 2000. urtetik erregistratu 
den zifrarik handiena da eta EAEko biztanleria orokorraren proportzioa baino handiagoa da (biztanleria orokorrarena 
hamar puntu beherago geratzen da).

Gazteen % 53 soilik euskaldun edo espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dira, 18 urtetik gorako biztanleria 
orokorrari dagokion ehunekoaren gainetik (% 44); eta gazteen beste % 26 euskaldun bezain espainiar sentitzen dira. 
Adierazle hori ez da gehiegi aldatu azken hamarkadan. 
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Gazte asko Europarekin identifikatzen ez diren arren (% 49), 2012arekin alderatuz gero, ikusten da gora egin duela 
europar sentimenduak gazteen artean, % 39 izatetik % 45 izatera pasa baita.

Gazteen % 56k ideologikoki ezkerrekotzat definitzen dute beren burua, eta serieko balio altuena lortu da. 
Autoposizionamendu horrekin eta politikarekiko interesak gora egitearekin bat, gazteen % 63k uste dute gizarteak 
erreforma sakonak behar dituela, eta % 42k adierazi dute gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartzea gustatuko 
litzaiekeela.

Gora egin dute asoziazionismoak eta boluntariotzak gazteen artean

Gazteen ia erdia elkarteren bateko kide dira (% 46) eta kirol-elkarteak dira gazte gehien biltzen dituztenak. 

Kirol-elkarteen pisuak azaltzen du asoziazionismo-tasa handiagoa izatea gizonen artean (% 52) emakumeen 
artean baino (% 41), eta handiagoa izatea 15-19 urteko gazteen artean, adin horietatik gorakoetan baino. Kirol-
elkarteak kanpo uzten baditugu, sexuaren eta adinaren araberako diferentziak desagertu egiten dira.

Kirol-elkarteen atzetik, gazte gehien biltzen dituzten elkarteak hauek dira: aisia-elkarteak, gazte-elkarteak edo 
denbora libreko elkarteak eta elkarte kultural edo artistikoak.

EAEko gazteen % 11k boluntario-lanak egiten dituzte gaur egun (horietarako, konpromiso egonkorra izan behar 
da denboran edo dedikazio handia eskaini, denbora mugatuagoan). Gazteen % 19k iraganean halakoak egin izan 
dituzte, baina gaur egun ez. Emakumeek hein handiagoan hartzen dute parte boluntario-lanetan (% 15) gizonek baino 
(% 8), nahiz eta ehuneko altuenak elkarteren bateko kide diren gazteek (% 21), unibertsitate-ikasketak dituztenek 
(% 20) eta politikan interesa duten gazteek (% 20) agertzen dituzten.

BALIO ETA JARRERA SOZIALAK

Gazte gehienek ateo edo agnostikotzat definitzen dute beren burua

Katolikotzat (praktikanteak ala ez) definitzen diren gazteen ehunekoak jaisten jarraitzen du: 1998an % 59 ziren 
eta 2016an, berriz, % 27 baino ez. Bestalde, agnostiko edo ateotzat definitzen diren gazteak 1998an % 38 izatetik 
2016an % 58 izatera pasa dira. 

Atzerrian jaiotako gazteen artean pertsona katolikoen ehunekoa handiagoa da, % 37, eta, batez ere, garrantzia 
hartzen dute beste erlijio batzuetako gazteen ehunekoak (% 40). Horiek batuta, gazte sinestunen oso ehuneko altua 
lortzen da (% 77).

Erlijioari dagokionez, belaunaldi-etena oso nabarmena da. Izan ere, 18 urteko edo gehiagoko EAEko biztanleria 
orokorrean, katolikotzat aitortzen diren pertsonen proportzioa % 55 da, alegia, 15-29 urteko gazteen proportzioaren 
bikoitza.

EAEko gazteen sekularizazioa handiagoa da Espainia osoko gazteena baino, izan ere, Espainian gazteen % 43k 
diote katolikoak direla (EAEko gazteen artean, berriz, % 27k).
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Gora egin du sexu-aniztasunarekiko tolerantziak, orokortzeraino, baita abortu librearen aldeko jarrerak ere

Gazteen % 91 sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren alde agertu dira, eta % 86 sexu-aldaketaren edo sexua 
berregokitzearen alde daude. Gazte gehienek agertu zuten aldeko iritzi hori 2012an ere, nahiz eta hein txikiagoan. 
Orduan, % 87 zeuden sexu bereko pertsonen ezkontzaren alde, eta % 81 sexu-aldaketaren alde.

Abortu libre eta borondatezkoak gazteen % 84ren babesa jaso du, 2012an jasotakoaren 5 puntu gainetik.

Erlazio argia dago sekularizazioaren eta gai hauen aldeko jarreraren artean, eta azaltzen du atzerrian jaiotako 
gazteek zergatik dituzten hain iritzi desberdinak, EAEn jaiotako gazteen aldean. Atzerrian jaiotakoen artean, sexu 
bereko pertsonen arteko ezkontzak babes txikiagoa jaso du (% 64) EAEn jaiotakoen artean baino (% 95). Halaber, 
babes txikiagoa jaso du sexu-aldaketak atzerrian jaiotako gazteen kasuan (% 57), EAEn jaiotako gazteekin alderatuta 
(% 91). Bestalde, abortu librearen kasuan, alde daudenen proportzioa % 45eraino jaisten da atzerrian jaiotako 
pertsonen artean, eta % 91raino igotzen da, berriz, EAEn jaiotakoen artean.

Emakumeak zertxobait toleranteago agertzen dira sexu-aniztasunaren aurrean eta gizonek baino hein handiagoan 
aldezten dute abortu librea.

Mantendu egin da eutanasiaren babes zabala

Gazteen % 79 eutanasiaren alde ageri dira, eta gaixotasun sendaezin bat duen pertsona bati hiltzen laguntzearen 
alde daude, gaixoak hala eskatzen badu. Aldeko iritzien proportzioa % 49raino jaisten da atzerrian jaiotako gazteen 
artean eta % 84ra igotzen da, EAEn jaiotakoen kasuan.

Gazteen erdia baino pixka bat gehiago kanabisa legeztatzearen alde agertzen da 

Kanabisa legeztatzearen alde daudenen proportzioa pixka bat jaisten da 2012arekiko, % 61 izatetik % 56 izatera 
pasa baita 2016an. Aurkako iritziak bat datoz bi urteetan (% 27) eta, edizio honetan, gora egin du alde edo aurka 
ageri ez direnen ehunekoak.

Berriro ere, gainerako gaietan bezala, atzerrian jaiotako gazteen iritzia gehiengoaren iritziaren desberdina da. 
Hala, atzerrian jaiotako gazteen % 56 kanabisa legeztatzearen aurka ageri da eta alde % 29 baino ez.

Eskoletan erlijioa irakastearen alde dauden gazteen proportzioa jaitsi egin da 

Portzentaje hori % 40 zen 2008an eta % 29ra jaitsi da 2016an. Bakarrik atzerrian jaiotako gazteak agertu dira 
erlijioa irakastearen alde (% 58, eta EAEn jaiotakoen artean % 24 baino ez).

Gazte gehienak toleranteak dira ideia, balio edo sinesmen desberdinak dituzten pertsonekin eta ez dute 
aldezten indarkeria erabiltzea ideia politiko edo erlijiosoak defendatzeko

Gazteen % 79k ez dute arazorik ideia edo sinesmen desberdinak dituzten pertsonekin erlazionatzeko. 

Bestalde, talde guztietan gehiengoa osatzen dute (% 75, batez beste) ideia politiko edo erlijiosoak defendatzeko 
indarkeria erabiltzeari uko egiten diotenek.
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Behera egin du atzerritar gehiegi daudela uste duten gazteen ehunekoak eta gora egin du, berriz, 
etorkinei etorrera albait gehien erraztu behar zaiela uste dutenen ehunekoak

Gazteen % 29k uste dute EAEn atzerritar gehiegi daudela, eta proportzio hori 18 urteko eta gehiagoko biztanleria 
orokorraren iritziaren oso azpitik geratu da, talde horren % 36k uste baitu atzerritar gehiegi daudela.

2012an gazteen % 45ek uste zuen atzerritar gehiegi zeudela eta adierazle horrek ikaragarri egin du behera, 
portzentajezko 16 puntutan hain zuzen ere.

Bestalde, 2012an % 18 izatetik 2016an % 39 izatera pasa da etorkinen etorrera albait gehien erraztearen alde 
ageri diren gazteen proportzioa. Era berean, behera egin du lan-kontratua dutenei bakarrik sartzen uztearen alde 
agertzen direnen proportzioak, 2012an % 63 izatetik 2016an % 46 izateraino. Etorkinei sarrera erabat debekatzea 
aldezten dutenen proportzioak ere behera egin du, % 10etik % 5era.

Gazteen % 68 EAEra etor litezkeen errefuxiatuei laguntza ematearen alde daude. Ziurrenik, errefuxiatuekiko 
sentsibilizazio sozialak eragin du, oro har, etorkinen etorrera hein handiagoan babestea.

Arinki egin dute gora ingurumenarekiko adeitsua den kontsumoa sustatzen duten zenbait jokabidek

EAEko gazteen % 30ek modu arduratsuan kontsumitzen dute, eta ehuneko hori 2012an lortutakoa baino handiagoa 
da (% 21). Zaborra birziklatzea, ur-erabilera edo plastiko-kontsumoa mugatzea eta garraio publikoa erabiltzea dira 
kontsumo arduratsuaren indizea eraikitzeko kontuan hartu diren jokabideak. Indize horrek hobera egin duen arren, 
are gehiago hobetu daiteke.

Gazte gehienak oinez desplazatzen dira edo garraio publikoa erabiltzen dute eguneroko desplazamenduetarako. 
Baina, adinean gora egin ahala, gora egiten du autoa edo motorra erabiltzen dutenen ehunekoak. Gazteen %13k 
egunero edo ia egunero erabiltzen dute bizikleta eta garraiobide hori ohikoagoa da Araban (% 20).

INTERNET ETA SARE SOZIALAK

Ia gazte guztiek erabiltzen dituzte sare sozialak eta, batez bestez, egunean hiru saretara konektatzen 
dira

WhatsApp da sare sozial nagusia, kolektibo guztietan % 90etik gorako eguneroko konexio-mailak erregistratzen 
baitira.

Sexuaren eta adinaren araberako diferentziak handiak dira sare sozial desberdinen erabileran. WhatsAppen atzetik, 
Instagram, Youtube eta Snapchat dira gazteenek (15-19 urte) gehien erabiltzen dituzten sare sozialak, batez ere, adin 
horietako nesken artean. Facebook hein handiagoan erabiltzen da 20 urtetik gora, eta bigarren postuan dago 
WhatsAppen atzetik; neskek presentzia handiagoa dute Facebooken, mutilek baino. Youtubek pisu handiagoa du 
mutilen artean, adin-talde guztietan.

Oro har, 20 urtetik beherako neskak dira sare sozialen erabiltzaile ohikoenak.
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Gazteen heren batek baino gehiagok erabili dituzte sare sozialak eztabaidak edo salaketak sustatzeko 
edo aldezteko

Gazteen % 9k eztabaida edo salaketaren bat sustatu dute Interneten edo sare sozialetan, testu, bideo edo irudi 
bat zabalduz. % 28k ez dute halakorik sustatu, baina aldeztu egin dute, birbidali egin dute edo beren iritzia adierazi 
dute. Guztira, % 37ak «ziberjardun» dute.

Ziberaktibismoa gero eta handiagoa da adinak, ikasketa-mailak, politikarekiko interesak, arazo publikoetan parte 
hartzeko gogoak eta gizarte-aldaketarako nahiak gora egin ahala.

Gazteen laurden batek baino zerbait gehiagok esperientzia negatiboren bat izan dute sare sozialetan

Gazteen % 20 noizbait kanporatu dituzte WhatsApp-eko talderen batetik. % 9k sare sozialetan beren identitatea 
ordeztea pairatu dute eta % 7, berriz, sare sozialetan irudi konprometitu edo umiliagarriren bat baimenik gabe 
zabaltzearen biktima izan dira. Guztira, % 28k egoera negatiboren bat bizi izan dute sareetan. 

% 4k egoera horietakoren bat behin baino gehiagotan jasan dute, eta horri «ziberjazarpen» deritzo. 15 urtetik 19 
urtera bitarteko pertsonak dira sare sozialetan jazarpena jasateko aukera gehien dituztenak, eta hori logikoa da, 
adin-tarte horretako pertsonak baitira sare sozialen erabiltzaile handienak.

AISIA, KIROLA, KULTURA ETA EUSKARA

Gazte gehienek egunean bi ordu libre baino gehiago dituzte

EAEko gazteek egunero hein handienean praktikatzen duten aisia-jarduera musika entzutea da (% 82k egunero entzuten 
dute musika). Horren atzetik, kalean egotea (% 57) dago eta, hirugarren postuan, serieak edo filmak ikustea (% 53).

Gazteen % 20k adierazi dute gazteen lonja edo lokal bateko kide direla egun. % 30ek adierazten dute orain ezetz, 
baina iraganean lonja edo lokal bateko kide izan direla; eta % 50ek diote inoiz ez direla lonja edo gazte-lokal bateko 
kide izan. Lonja bateko kide izatea ohikoagoa da gizonen artean eta 15-19 urteko gazteen artean.

Gora egin du erregularki kirola praktikatzeak, gizonen zein emakumeen artean

EAEko gazteen % 71k kirola egiten dute, gutxienez astean behin.

Kirol-jarduera erregularrak (astean hiru egunetan edo gehiagotan) gora egin du azken urteotan eta gorakada hori 
gizonen zein emakumeen artean gertatu da.

EAEko gazteek gehien praktikatzen duten kirola futbola edo areto-futbola da, baina zehaztu behar da kirol-jarduera 
hori nagusiki maskulinoa dela (gizonen % 34k aipatzen dute gehien praktikatzen dituzten kirolen artean eta 
emakumeen kasuan, % 4k baino ez dute aipatzen).

Emakume gazteek hein handiagoan egiten dituzte mantentzearekin edota sasoian jartzearekin lotutako kirol-jarduerak, 
hala nola pilatesa eta abar, eta gizonengandik desberdintzen dira, batez ere, neskak askoz gehiago ibiltzen direlako bai eta 
musikarekin lagundutako ariketa fisikoa (dantza, aerobika, zumba edo gimnastika erritmikoa) egiten dutelako.
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Gazteen erdiak baino gehiagok zaletu gisa parte hartzen dute jarduera artistiko edo kulturalen batean 

EAEko gazteen % 55ek zaletu gisa parte hartu dute artearekin edo kulturarekin erlazionatutako jardueraren batean 
azken urtean. 

Argazkilaritza da EAEko gazteen jarduera artistiko ohikoena. Telefono mugikorretan bereizmen handiko kamerak 
egoteak eta argazkiak sare sozialetan erakusteko aukerak eragin dute jarduera horren gorakada.

EAEko gazteek beste jarduera artistiko eta kultural batzuk ere aipatu dituzte: idaztea (% 21ek azken urtean idatzi 
dute); margotzea edo marraztea (% 18); bideoak egitea (% 15); musika-tresnaren bat jotzea (% 15); eta dantza edo 
baleta egitea (% 12).

Gora egin du irakurtzeko ohiturak gazteen artean

Gazteen % 54k diote libururen bat irakurri dutela azken hilabetean, aisialdi-jarduera gisa. Ehuneko hori 2008an 
erregistratutako proportzioa (% 45) baino ia hamar puntu handiagoa da.

Emakume gazteek gizon gazteek baino gehiago irakurtzen dute aisia-arrazoiengatik (% 60 eta % 49, hurrenez 
hurren).

Euskarazko liburuak irakurtzea ez da hain ohikoa. Gazte guztien % 31k adierazi dute azken hiru hilabeteetan 
libururen bat irakurri dutela euskaraz.

Euskararen erabilerak, bai etxean eta bai lagunartean, behera egin du azken urteetan

Euskaraz ondo dakiten gazteak lehen baino gehiago izan arren, euskararen erabilerak pixkanaka egin du behera 
2004az geroztik, bai etxean eta bai lagunekin.

EAEko gazte guztietatik, % 23k etxean dena edo ia dena hitz egiten dute euskaraz, euskaraz gaztelaniaz baino 
gehiago, edo bi hizkuntzetan bezain beste. Lagunekin euskaraz hitz egiteari dagokionez, proportzioa % 26 da.

EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK

Gazteek sexuagatiko desberdintasunak hautematen jarraitzen dute lanpostu bat lortzeko orduan eta 
etxeko lanak banatzeko orduan, eta neskek mutilek baino hein handiagoan hautematen dituzte

Lau gaztetik batek (% 24) uste du, prestakuntza eta esperientzia berarekin, gizon batek emakume batek baino aukera 
gehiago dituela lanpostu bat lortzeko. Askoz gutxiago dira emakumeek aukera gehiago dituztela uste dutenak (% 9). 

Gizonek lanpostu bat lortzeko aukera gehiago dituztelako ideia zabalduago dago emakumeen artean, eta behera 
egin baino, bereizkeria-sentsazioa igo egin da emakumeen artean (2008an emakume gazteen % 23k uste zuten gizon 
batek aukera gehiago zituela lanpostu bat lortzeko bere sexua zela eta; proportzio hori % 28ra igo da 2016an).

Etxeko lanen banaketari dagokionean (bikotekidearekin bizi diren gazteen artean), emakumeek gizonek baino 
hein handiagoan sentitzen dute etxeko lanen pisua (emakumeen % 22k hala uste dute). Nolanahi ere, kasu honetan, 
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beherakada handia egon da 2008. urtearekiko, etxeko lan guztiak edo gehienak egiten dituztela dioten emakumeen 
ehunekoan (bikotekidearekin bizi diren emakumeen % 48 izatetik % 22 izatera).

Zaintza-lanen kontsiderazioak lan ordainduen kontsiderazioaren azpitik egoten jarraitzen du, baina 
gora egin du azken urteetan

Gazteen erdiak baino gehiagok (% 54) uste dute etxetik kanpo lan egitea gogobetegarriagoa dela seme-alabak 
edo beste senide batzuk zaintzea baino; % 19 kontrako iritzia dute, eta % 21ek uste dute bata zein bestea direla 
gogobetegarriak. Guraso izateak aldatu egiten du pertzepzio hori eta zaintza-lanak lan ordainduaren errekonozimendu 
bera lortzen du.

Zaintza-lana etxetik kanpo lan egitea bezain gogobetegarriagoa, edo gehiago, delako ideiak bederatzi puntutan 
egin du gora 2012tik 2016ra.

Emakumeen heren bat bere herri edo auzoan gauez bakarrik ibiltzearen beldur da

Gizon eta emakumeen arteko diferentziak handiak dira gai honetan: emakume gazteen % 34 gauez bakarrik 
ibiltzearen beldur dira, eta gizon gazteen % 4.

Beldur-sentsazioak gora egin du urte hauetan: 2000. urtean emakumeen % 26k adierazten zuten beldur zirela eta 
% 36k, berriz, 2016an.

Neska gazteenak dira hein handiagoan beldur direla adierazten dutenak, zehazki, 15-19 urteko nesken % 44k.

Gora egin du genero-indarkeriaren orotariko formen larritasun-errekonozimenduak

Proposatutako tratu txarrezko sei jokabideetatik, bikotekidea sexu-harremanak izatera behartzea da larrientzat 
jo dena (gazteen % 97k oso larri dela esan dute). Halaber, % 90ek baino gehiagok uste dute oso larria dela etxetik 
irtetea debekatzea (% 91) eta mehatxatzea (% 91). 

Halaber, gehiengoak uste du, nahiz eta ehunekoek behera egin, oso larria dela bikotekideari mespretxuak egitea 
(% 74), gauzak erabakitzen ez uztea (% 69) edo iraintzea (% 60). Eta, larrientzat jo diren indarkeria-formetan diferentzia 
txikiak dauden arren gizon eta emakume gazteen iritzien artean, aipatu berri ditugun jokabide horiek larriagotzat 
jotzen dituzte emakumeek gizonek baino.

20 urteko aldian (1997tik 2016ra), indarkeria-adierazpen horiek guztiak oso larriak direlako iritziak ikaragarri egin 
du gora.

OSASUNA ETA SEXUALITATEA

Gazte gehienek uste dute beren osasuna ona dela, Europako batezbestekoaren antzeko ehunekoan

Gazteen % 91k uste dute osasun ona edo oso ona dutela, eta hori bat dator Europar Batasuneko gazteen 
batezbestekoarekin (% 90,8). 
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Baina azpimarratzekoa da gazteen % 14k gaixotasun kroniko edo desgaitasunen bat dutela. Gainera, % 19k 
adierazi dute arazo psikologikoren bat izan dutela (estresa, depresioa edo horrelakorik) aurreko urtean. Pertsona 
horiek kritikoagoak dira beren osasun pertsonala baloratzeko orduan.

Klase sozial baxuko edo ertain-baxuko pertsonek gainerakoek baino osasun-arazo gehiago adierazi dituzte eta, 
hortaz, beren osasun-egoeraren balorazio negatiboagoa egin dute.

Emakume gazteek gizon gazteek baino arazo psikologiko gehiago izaten dituzte edo, gutxienez, publikoki hein 
handiagoan onartzen dituzte. Gainera, ehuneko horrek gora egin du eta, 2016an, lau emakume gaztetik batek adierazi 
du aurreko urtean ondoez psikologikoren bat izana.

Gazte gehienek bizitza-ohitura osasungarriak dituzte

Gazteen % 85ek diote bizitza-estilo aktiboa dutela eta % 82k elikadura orekatua dutela.

Berriro ere, alde jakin batzuk hauteman dira klase sozialaren arabera. Hala, klase sozial baxu edo ertain-baxukotzat 
definitzen diren pertsonen artean, elikadura desorekatua dutenen (% 28) eta pertsona sedentarioen (% 22) proportzioa 
batezbestekoa baino dezente handiagoa da.

Osasunerako arrisku-jokabideen artean, behera egin dute alkoholaren eta tabakoaren kontsumoak

Gazteen % 31k egunero erretzen dutela diote; mutilek neskek baino gehiago (% 34 eta % 28, hurrenez hurren). 
Tabakoaren eguneroko kontsumoak behera egin du 2012. urtearekiko, urte hartan % 39k erretzen baitzuten.

Gazteen % 42 behin mozkortu dira, gutxienez, inkesta egin aurreko hilabetean; mutilen % 47k adierazi dute hori. 
Azken hilabetean mozkortu diren gazteen ehunekoak ere behera egin du 2012arekiko (% 48).

Gainera, gazteen % 10ek baimendutako alkohol-tasa gainditzeko moduan gidatu dute edo alkohol-tasa gainditzeko 
moduan zegoen norbaitek gidatzen zuen ibilgailu batean ibili dira (mutilen % 12 eta nesken % 7).

Eta % 19k onartu dute legez kanpoko drogaren bat (kanabisa, kokaina, pilulak edo horrelakoak) kontsumitu dutela 
aurreko hilabetean. Mutilen kasuan, proportzio hori % 23 da, eta nesken kasuan, % 14.

2012tik 2016ra bitarte ez da aldaketa handirik egon legez kanpoko drogen kontsumo-zifretan edota baimendutako 
alkohol-tasa gainditzeko moduan gidatu duten, edo hori gainditzeko moduan zegoen norbaitek gidatzen zuen ibilgailu 
batean ibili diren gazteen zifretan.

Sexu-harremanetan, arrisku-jokabideak ezohikoak dira eta, gainera, behera egin dute

20 urte baino lehen, gazteen erdiak soilik aitortu dute sexu-harremanak izan dituztela (% 49). Adin horretatik 
aurrera, hamar gaztetik bederatzik gutxienez sexu-harreman bat izan dute beren bizitzan (% 92, 20 urtetik 24 urtera 
bitartekoen kasuan eta % 97, berriz, 25-29 urtekoen kasuan).

Sexu-esperientzia duten pertsonen artean, % 15ek diote sexu-harreman arriskutsuren bat izan dutela (haurdun 
geratzeko arriskua edo sexu-transmisioko gaixotasun batekin kutsatzeko arriskua) azken urtean, hots, EAEko gazte 
guztien % 12k.

Sexu-harreman arriskutsuek behera egin dute, 2012an gazteen % 18k aipatzen baitzituzten.
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Sexuak eta klase sozialak eragina dute osasunarekin erlazionatutako jokabideetan

Gizon gazteek osasunerako arriskutsuak diren jokabide gehiago izaten dituzte emakume gazteek baino: gehiago 
erretzen dute, gehiago mozkortzen dira, legez kanpoko droga gehiago hartzen dituzte eta arrisku gehiago hartzen 
dituzte beren gain sexu-harremanetan.

Klase sozial baxu edo ertain-baxuko pertsonek osasun-arazo gehiago izaten dituzte (fisikoak zein psikologikoak), 
elikadura desorekatuagoa izaten dute, bizimodu sedentarioagoa dute, gehiago erretzen dute eta legez kanpoko droga 
gehiago kontsumitzen dituzte.

Igo egin da sexualitatea bizitzeko modu desberdinekiko tolerantzia

2012. urtetik 2016. urtera bitarte, % 88tik % 92ra igo da homosexualitatea gaixotasuntzat hartzearen aurka 
daudenen proportzioa.

Gainera, 2012an % 65 zeuden pertsona batek bere bizitzan zehar sexu-aukera aldatu ahal izateko ideiaren alde 
eta % 82, berriz, 2016an.

Bi jarrera horiek hein handiagoan aldezten dituzte emakumeek, gizonek baino.




