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1. 2020ko Gazteriaren arloko euskal estrategiak bi ekintza-ardatz eta lehentasunezko 25
helburu ezartzen ditu, Eusko Jaurlaritzaren 2014-2016ko III. Gazte-planean islatzen 
direnak 

2012ko ekainaren 12an onartu zen Euskadiko III. Gazte Plana 2020rako Esparru Plana: Gazteriaren arloko 
Euskal Estrategia. Tresna horrek modu koordinatuan eta orokorrean jasotzen ditu gazteriaren arloan euskal 
administrazio publikoen jarduera bideratzeko esku hartzeko ildoak eta irizpideak. 

Esparru Planean ezarritako jarraibideei jarraituz, Eusko Jaurlaritzak Eusko Jaurlaritzako 2014-2016ko III. Gazte 
Plana idatzi du. Dokumentu horretan, sailak gazteriaren arloan dituen konpromisoak zehazten dira. III. Gazte 
Planaren helburua gazteak hiritar gisa emantzipatzea da, bizi-proiektuak eraikitzeko eta garatzeko gaitasuna 
izan dezatela, eta taldeko proiektuetan parte hartzeko gai izan daitezela. Horretarako, esku hartzeko bi 
ardatz lantzen dira: 

 Emantzipazioa eta autonomia ardatza. Gazteek bizi-proiektuak egitean eragina duten arloak hartzen

ditu: hezkuntza, enplegua eta etxebizitza.

 Bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa ardatza. Bizi-kalitatean eragiten duten ardatzak hartzen ditu:
osasuna, gizarte-ekintza, kultura, aisialdia, kontsumoa eta mugikortasun iraunkorra.

Bi ardatz eta bederatzi arlo horiei dagokienez, Planak hainbat helburu eta erronka ezartzen ditu 2016rako eta 
2020rako. 

1. ardatzak ("Emantzipazioa eta autonomia") hamabi helburu hartzen ditu. Hezkuntzaren arloan lau helburu
ezartzen dira, Enpleguaren arloan beste lau, eta Etxebizitzaren arloan bi. Hamar helburu horiek 1. ardatza 
egituratzen duten bi xede orokorrekin batera doaz: emantzipatutako gazteen kopurua areagotzea eta 
emantzipatzeko adina aurreratzea. 
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2. ardatzean (Bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa), hamahiru helburu planteatzen dira; bata, orokorra ardatz
osorako (Gazteen bizi-kalitatea hobetzea) eta beste hamabi berau osatzen duten sei arloetarako (osasuna, 
gizarte-ekintza, kultura, aisialdia, kontsumoa eta mugikortasun iraunkorra). 

2. ARDATZAREN HELBURUAK: BIZI-KALITATEA ETA GIZARTE-KOHESIOA

Bizi-kalitatea hobetzea 

Osasun arloa 

Trafiko-istripuen 
ondoriozko gizon 
gazteen heriotza-
tasa murriztea 

Gazteen artean 
obesitatea eta 
sedentarismoa 
murriztea 

Gazteen artean 
drogen 
kontsumoa 
murriztea 

Nerabezaroko 
haurdunaldi-
kopurua 
murriztea 

Gizarte Ekintza 
arloa 

Familia-bizileku 
gazteetan 
pobrezia-arriskua 
murriztea 

Etxebizitzako 
lanetan genero-
arraila murriztea 

Kultura arloa 

Gazte gehiagok 
parte hartzea 
jarduera 
artistikoetan 

Gazteen artean 
irakurtzeko 
ohitura handitzea 

Aisialdia arloa 

Euskararen 
erabilera 
areagotzea 
gazteen artean, 
aisialdian 

Gazte-
asoziazionismoa 
areagotzea 

Kontsumo arloa 

Gazteen artean 
kontsumo 
jasangarria 
areagotzea 

Mugikortasun 
jasangarria 

Gazteek garraio 
publikoa gehiago 
erabiltzea 

2. Gazteriaren arloko politikaren eraginaren ebaluazioa: gazteriaren arloko adierazleen
multzoa 

II. Gazte Planaren ebaluazio-txostenean gomendatzen zen moduan, gazteriaren arloko euskal estrategiak
eraginaren hainbat adierazle sartu zituen diseinu-fasean, helburuen betetze-mailaren jarraipena egin ahal 
izateko. 

Planaren 25 helburuekin lotuta, 29 adierazle aukeratu ziren. Oinarrizko lerroa ezarri ondoren –hau da, 
2010ean horiei buruz zegoen azken datua–, 2016an eta 2020an erdietsi beharreko jomugak zehaztu ziren. 

2016. urtean amaitu zen 2014-2016ko Euskadiko III. Gazte Plana; urte hori bat dator Esparru Planaren edo 
Euskadiko 2020ko Gazteriaren Estrategiaren tarteko ebaluazioa egiteko ezarritakoarekin. Horrela, gazteen 
bizitzari buruzko eraginaren ebaluazioak (2016an adierazleen jarraipena eginez gauzatu zen) informazio 
garrantzitsua ematen digu Eusko Jaurlaritzaren III Gazte Plana ebaluatzeko eta IV. Gazte Plana planteatzeko 
nahiz Gazteriaren 2020rako Estrategiaren tarteko ebaluazioa egiteko. 
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Adierazleen aukeraketa honako hauek aintzat hartuta egin zen: datuaren garrantzia, informazioaren 
eskuragarritasun, iturriaren egonkortasuna eta iturria aldizka eguneratuta izatea, eta behar adinako serie 
historikoa izateko aukera. Adierazle gehienek 15 eta 29 urte bitarteko gazteen egoera zehazten dute; 
salbuespen dira, hala ere, neurtzen duten errealitaterako egokiagoak direnez beste adin talde batzuk 
erabiltzen dituzten adierazleak. 

2.1. Adierazleak eta horien xedeak 

25 helburuen lorpen-maila ebaluatzeko, adierazle bakoitzerako oinarrizko lerro gisa ezarritako datuak eta 
eskuragarri dagoen azken datua alderatzen dira; horretarako, Esparru Planean 2016rako ezarritako xedea 
erabiltzen da balorazio-irizpide gisa. 

1. ARDATZA: EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

HELBURUA ADIERAZLEA 
2010eko 

abiapuntua 
2016rako 

xedea 
2020rako 

xedea 

1. Emantzipatutako gazte kopurua
handitzea 

1. Emantzipazio-tasa
% 43,7  ≥ % 47 ≥ % 50 

2. Emantzipatzeko adina
aurreratzea 

2. Emantzipatzeko batez
besteko adina 

29,9 urte 
(2006)

≤ 29 urte ≤ 29 urte 

3. Eskola modu goiztiarrean 
utzitakoen tasa murriztea 

3. Eskola modu goiztiarrean 
utzitakoen tasa 

% 10,8  < % 10,5 < % 10 

4. Derrigorrezko hezkuntzaren 
ondoko ikasketa-maila handitzea 

4. Derrigorrezkoaren ondoko
Bigarren Hezkuntzako 
graduazio-tasa 

% 79,5 (2008) ≥ % 85 ≥ % 90 

5. Hirueledunen kopurua
handitzea 

5. Hirueletasun-tasa
% 26,0 (2009) ≥ % 30 ≥ % 35 

6. Goi-mailako ikasketadunen 
kopuruari eustea 

6. Goi-mailako hezkuntza-
titulazioa dutenen ehunekoa 

% 43,5  = % 44 > % 44 

7. Gazteen langabezia murriztea 7. Gazteen langabezia-tasa % 18,4  ≤ % 15 ≤ % 10 

8. Gazteen enpleguan aldi
baterako kontratuen kopurua 
murriztea 

8. Aldi baterako enplegu-tasa
% 46,5  ≤ % 40 ≤ % 35 

9. Gazteen artean enpresagintza
areagotzea 

9. Bere kontura lan egiten 
dutenen tasa 

% 5,2  ≥ % 7,5 ≥ % 10 

10. Gazteen artean lan-istripuak
murriztea 

10. Lan-istripuen tasa
49,4 x 1000

≤ 44 x 
1000 

≤ 40 x 
1000 

11. Etxebizitza alokatzeko ahalegin 
ekonomikoa murriztea 

11. Etxebizitza librea
alokatzearen kostua 

 % 64,4  ≤ % 50 ≤ % 40 

12. Alokairuan bizi diren gazteen 
kopurua handitzea 

12. Alokairuko emantzipazioa % 19 (2006) ≥ % 27 ≥ % 35 
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2. ARDATZA: BIZI-KALITATEA ETA GIZARTE-KOHESIOA

HELBURUA ADIERAZLEA 
2010eko 

abiapuntua 
2016rako 

xedea 
2020rako 

xedea 

13. Bizi-kalitatea hobetzea
13. Poztasun pertsonalaren 
indizea 

6,8 
(2004) >7 >7 

14. Trafiko-istripuen 
ondoriozko gizon gazteen 
heriotza-tasa 

14. Gizonen trafiko-istripuen 
ondoriozko heriotza-tasa 

10,9 
x100.000

(2009)
≤ 8 x100.000 ≤ 5 x100.000 

15. Gazteen artean 
obesitatea eta 
sedentarismoa murriztea 

15. Obesitate-tasa % 4,2  
(2007) ≤ % 3,5 ≤ % 3 

16. Jarduera fisikoa* % 27,4  
(2007) ≥ % 35 ≥ % 40 

16. Gazteen artean drogen 
kontsumoa murriztea 

17. Ohiko tabako-kontsumoa % 32,8  ≤ % 28 ≤ % 25 

18. Gehiegizko eta arriskuzko
alkohol-kontsumoa 

% 22,5  ≤ % 18 ≤ % 15 

19. Ohiko kanabis-kontsumoa % 7,5  ≤ % 6 < % 5 

17. Nerabezaroko
haurdunaldien tasa 
murriztea  

20. Nerabezaroko haurdunaldien 
tasa 

8 x1000 
(2009) ≤ 7 x1000 < 5 x1000 

18. Familia-bizileku 
gazteetan pobrezia-arriskua 
murriztea  

21. Pobrezia arriskua
% 12,4  

(2008) ≤ % 9 < % 8 

19. Etxebizitzako lanetan
genero-arraila murriztea 

22. Etxebizitzako lanetan dagoen 
genero-arraila 

49 min 
(2008) ≤ 30 min ≤ 15 min 

20. Gazte gehiagok parte 
hartzea jarduera 
artistikoetan 

23. Jarduera artistikoetan 
partaidetza 

% 39,8  
(2008) ≥ % 42 > % 45 

21. Gazteen artean 
irakurtzeko ohitura 
handitzea 

24. Irakurtzeko ohitura % 44,6  
(2008) ≥ % 47 > % 50 

25. Euskaraz irakurtzeko ohitura % 43,5  
(2008) ≥ % 46,5 > % 50 

22. Euskararen erabilera
areagotzea gazteen artean 

26. Euskararen lagunarteko
erabilera 

% 45,3  
(2008) ≥ % 50 ≥ % 55 

23. Gazte-asoziazionismoa
areagotzea 

27. Asoziazionismo-tasa
% 41 ≥ % 43 > % 45 

24. Gazteen artean 
kontsumo jasangarria 
areagotzea  

28. Kontsumo jasangarria
% 41,2  ≥ % 45 ≥ % 50 

25. Gazteei garraio
kolektiboa gehiago 
erabiltzea 

29. Garraio publikoen ohiko
erabilera 

% 33,4
(2008) ≥ % 55 ≥ % 60 

* Aktibili Plana onartu zenetik, Osasun Sailak kontzeptu-aldaketa egin zuen jarduera fisikoaren kontsiderazioari dagokionez. 
Aldaketa horren ondorioz, 2010eko oinarrizko datua adierazleen multzoan ezarritakoaren bestelakoa da. Aldaketa dagokion 
ebaluazio-fitxan adierazten da. 

2.2. 2016ko eraginaren adierazleen jarraipena 

Jarraian, eraginaren adierazleak, horien zehaztapena, datu-iturriak, 2010eko abiapuntuko oinarrizko lerroa, 
2016rako ezarritako xedea eta haren betetze-maila zehazten dira. Bestalde, horietako bakoitzerako, 
joeraren eta gizon eta emakumeen arteko aldeen deskribapen laburra egiten da, baita garrantzitsuak izan 
daitezkeen beste alde edo datu-alderaketa batzuk ere. 
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Emantzipazio-tasaren bilakaera, adin taldeen arabera (%) 

18 eta 34 urte bitarteko taldearen emantzipazio-tasa % 40,9koa izan zen 2015ean. Hortaz, 2016rako 
ezarritako xedetik oso urrun egoteaz gain, adierazleak bilakaera negatiboa izan duela nabarmendu da. 

Nolanahi ere, alde handiak daude adinaren arabera: 25 urte baino lehen, Euskadiko gazteen % 5,5 besterik 
ez dago emantzipatuta; 25-29 urte artekoetan, emantzipatuen kopurua % 39,5ekoa da; eta 30-34 urte 
artekoetan, berriz, gehienak daude emantzipatuta (% 75,3). Azken talde horren emantzipazio-tasa, gainera, 
ia 5 puntu areagotu da 2010az geroztik; era berean, asko murriztu da 30 urtekoen azpitik. 

18 eta 34 urte bitartekoen artean, emakume emantzipatu gehiago daude (% 47,0) gizonak baino (% 34,8). 

2015ean, Euskadiko emantzipazio-tasa Espainiako batez bestekoaren antzekoa zen (% 41,6). 

HELBURUA Emantzipatutako gazte kopurua handitzea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa OROKORRA 

ADIERAZLEA (1) Emantzipazio-tasa 

Definizioa 

Emantzipatuta bizi den 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen ehunekoa adin bereko 
pertsona guztien arabera. Emantzipatutako pertsonak dira jatorriko etxebizitzatik 
kanpo bizi diren pertsonak, “erreferentziazko pertsona”, “ezkontide” eta 
“ahaidetasunik gabeko pertsona” agertzen diren horiek. 

Iturria Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 43,7  

2016rako xedea 

≥ % 47,0  

Azken datua 

% 40,9 (2015) 

Ebaluazioa 

JOERA NEGATIBOA 
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Emantzipatzeko batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera (urteak) 

Emantzipatzeko batez besteko adina ez da aldatu 2006tik eta 30 urte ingururen bueltan dago. 
Emantzipatzeko batez besteko adin hori ia lau urte berantiarragoa da Europako batez bestekoa baino 
(26,1). 

Euskal emakumeak, batez beste, gizonak baino bi urte lehenago emantzipatzen dira: emakumeak 28,8 
urterekin; gizonak, aldiz, 30,8 urterekin. 

2016ko Inkesta Demografikoaren berri izan arte itxaron beharko da, adierazleak nahi den norabidean 
eboluzionatzen duen zehazteko, edo, ostera, Euskadin emantzipatzeko adina are gehiago atzeratuko den 
jakiteko. 

HELBURUA Emantzipatzeko adina aurreratzea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa OROKORRA 

ADIERAZLEA (2) Emantzipatzeko batez besteko adina 

Definizioa Jatorriko familiarekiko bizikidetza eteten den bataz besteko adina. 

Iturria EUSTAT, Inkesta demografikoa 

2010eko abiapuntua 

29,9 urte (2006) 

2016rako xedea 

≤ 29 urte 

Azken datua 

29,9 urte (2011) 

Ebaluazioa 

EGITEKE 
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Eskola modu goiztiarrean utzitakoen tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

Eskola-uztearen tasak bilakaera positiboa izan du azken urteetan, eta Euskadin 2010ean % 10,8 izatetik 
2014an % 7,5 izatera iritsi da. Hortaz, Planak 2016rako ezarritako xedea gainditu da. 

Balio horrek Espainiaren (% 21,9) gainetik uzten du Euskadi, baita EB28ren (% 11,1) gainetik ere. 

Gizon eta emakume gazteen arteko aldeari dagokionez, 2010ean 3,6 puntu gehiago zituzten emakumeek 
beren alde, eta tarte hori murrizten joan da, 2014an 1,4 puntu izan arte (% 8,2 gizonen artean eta % 6,8 
emakumeen artean). 

HELBURUA Eskola modu goiztiarrean utzitakoen tasa murriztea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa HEZKUNTZA 

ADIERAZLEA (3) Eskola modu goiztiarrean utzitakoen tasa 

Definizioa 
Gehienaz ere Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza gainditu (CINE 2) eta inkesta egin 
aurreko lau asteetan ikasketa edo prestakuntzarik jaso gabeko 18 eta 24 urte 
bitarteko biztanleriaren ehunekoa. 

Iturria EUSTAT, Europa 2020 Adierazleak 

2010eko abiapuntua 

% 10,8  

2016rako xedea 

< % 10,5  

Azken datua 

% 7,5 (2014) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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Derrigorrezkoen ondoko Bigarren Hezkuntzan graduatuen tasa, sexuaren arabera (%) 

Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntzan graduatuen tasaren bilakaerak goranzko joera agertzen du, 
eta Planak 2016rako ezarritako xedearen % 85era iritsi zen 2014an. 

Gizon gazteen bilakaera oso positiboa da; izan ere, Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntzan zituzten 
graduazio-datuak emakumeenak baino egoera txarragoan hasi arren, emakumeekin parekatzea lortu dute 
azken bi neurketetan. 

Adierazle hori Espainian erregistratukoarekin alderatuz gero, ikus dezakegu Euskadiko tasa ia 20 puntu 
altuagoa dela Espainia osoko tasa baino (% 65,8), eta EB28koa baino zertxobait altuagoa ere badela 
(% 82,3). 

HELBURUA Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasketa-maila handitzea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa HEZKUNTZA 

ADIERAZLEA (4) Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntzako graduazio-tasa 

Definizioa 
Bigarren Hezkuntzan gutxienez lortu duen 20 eta 24 urte bitarteko biztanleriaren 
ehunekoa. 

Iturria EUSTAT, Euskadi EB28an 

2010eko abiapuntua 

% 79,5  

2016rako xedea 

≥ % 85  

Azken datua 

% 85,9 (2014) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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Hirueletasun-tasaren bilakaera, lurralde historikoaren arabera (%) 

2016an, hirueletasun-tasak (% 34,6) gainditu egin zuen urte horretarako ezarritako xedea (% 30). 

Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoan erregistratu zen balio altuena, gazte hirueledunak % 43,3 
baitziren, eta alde nabarmena zegoen gainerako bi lurralde historikoekiko, askoz ere handiagoa baitzen 
euskararen ezagutza-maila (Gipuzkoako gazteen % 78,9k baieztatu zuen oso ondo edo nahiko ondo dakiela 
euskaraz; Araban, ordea, % 51,4koa izan zen ehuneko hori, eta Bizkaian % 68,3koa). 

2016an, emakume gazteek gizonek baino hirueletasun-tasa handiagoa zuten (% 36,3 eta % 33,0, hurrenez 
hurren). 

HELBURUA Hirueledunen kopurua handitzea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa HEZKUNTZA 

ADIERAZLEA (5) Hirueletasun-tasa 

Definizioa 
Ingelesa, euskara eta gaztelaniaz ondo hitz egiten duten 15 eta 29 urte bitarteko 
gazteen ehunekoa. 

Iturria 
EUSTAT, Bizi-baldintzen inkesta eta Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko gazteak 
bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 26,0 (2009) 

2016rako xedea 

≥ % 30  

Azken datua 

% 34,6 (2016) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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Goi-mailako hezkuntza-titulazioaren tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

Goi-mailako hezkuntza-titulazioa (unibertsitateko ikasketak edo goi-mailako prestakuntza-zikloak) duten 
30-34 urte artekoen tasa lau portzentajezko puntu areagotu da 2010az geroztik, eta 2016rako ezarritako 
xedea gainditu da. 

Gizonen eta emakumeen goi-mailako hezkuntzako prestakuntza-tasaren arteko aldeak arrakala handia 
islatzen du emakumeen alde: 2014an, ia hemezortzi punturekin gainditzen zuten gizonen tasa. 

Ehuneko horrek EB28ko (% 37,9) eta Espainiako (% 42,3) batez bestekoaren gainetik kokatzen du Euskadi. 

HELBURUA Goi-mailako ikasketadunen kopuruari eustea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa HEZKUNTZA 

ADIERAZLEA (6) Goi-mailako hezkuntza-titulazioa dutenen ehunekoa 

Definizioa 

Ikasketa tertziarioak (CINE 5A, 5B eta 6) burutu dituzten 30 eta 34 urte bitarteko 
biztanleen ehunekoa adin-tarte horretako biztanleriaren arabera. Titulazio 
tertzioaren baitakoak dira unibertsitateko gradu, master eta doktoretzak, eta baita 
goi-mailako prestakuntza-zikloak ere. 

Iturria EUSTAT, Europa 2020 Adierazleak 

2010eko abiapuntua 

% 43,5  

2016rako xedea 

= % 44  

Azken datua 

% 47,5 (2014) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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EAEko gazteriaren eta EAEko biztanleria guztiaren langabezia-tasaren bilakaera (%) 

2016. urtea % 23,7ko langabezia-tasarekin amaitu da 16-29 urte arteko gazteentzat; hortaz, urrun gaude 
2016rako proposatutako % 15eko xedea lortzetik. Nolanahi ere, 2015az geroztik joera aldatu da, eta 
langabezia-tasa asko jaitsi da. 

Azken urteotan, gazteen langabezia-tasak ia bikoiztu egin du biztanleria osoarenaren tasa. 

Emakume gazteek gizonek baino langabezia-tasa baxuagoak dituzte (% 21,9 eta % 25,5, hurrenez hurren). 
Lan-merkatuan emakumeek gizonek baino hezkuntza-maila handiagoa duten belaunaldi bat sartzea izan 
daiteke adin handiagoko biztanleriarekiko dagoen aldearen arrazoietako bat; izan ere, adin handiagoko 
biztanleriaren artean, emakume gehiago daude langabezian. 

2015ean, Euskadiko gazteriaren langabezia-tasa Espainiakoa baino dezente baxuagoa da (% 36,7) baina 
Europar Batasuna 28 herrialdeetako batez bestekoa (% 16,1) baino altuagoa. Hiru lurralde-eremuetan, 
langabezia-tasak murriztu egin dira 2014tik 2015era. 

HELBURUA Gazteen langabezien murriztea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa ENPLEGUA 

ADIERAZLEA (7) Gazteen langabezia-tasa 

Definizioa 

Langabezian dauden 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa, adin-tarte 
bereko pertsona aktibo guztien arabera. Langabezian dauden pertsonak dira 
enplegurik ez izan arren, lan egiteko prest eta lana modu aktiboan bilatzen duten 
pertsonak (azkeneko lau asteotan burutu dute lan egiteko bilaketarako 
kudeaketaren bat); hau da, ez dira kontuan hartzen lanik bilatzen ez duten ikasle 
edota lanerako ezinduak. 

Iturria EUSTAT, Biztanleria jarduerarenarabera sailkatzeko inkesta (BJA) 

2010eko abiapuntua 

% 18,4  

2016rako xedea 

≤ % 15  

Azken datua 

% 23,7 

Ebaluazioa 

JOERA POSITIBOA 
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Soldatapeko gazte langileen aldi baterako enplegu-tasa eta EAEko soldatapeko langileen aldi baterako 
enplegu-tasaren bilakaera (%) 

16-29 urte arteko soldatapeko gazteen % 57k aldi baterako kontratua dauka; hortaz, oso urrun gaude 
2016rako ezarritako helburutik. 

Soldatapeko langileen aldi baterako enplegu-tasak soberan bikoizten du Euskadiko soldatapekoen batez 
besteko tasa. Tasa hori igotzen joan da 2012az geroztik, biztanleria osoan, oro har, baina igoera bereziki 
indartsua izan da gazteen artean. 

Ez dago alde handirik gizon eta emakume gazteen artean; hala ere, 2016an, emakumeek baino (% 54,0) aldi 
baterako kontratu-tasa zertxobait handiagoa izan zuten gizonek (% 60,3). 

Euskadiko soldatapeko gazte langileen aldi baterako enplegu-tasak nabarmen gainditzen du EB28ko batez 
bestekoa (% 32,1), eta Espainiakoa (% 52,2) baino handiagoa ere bada. 

HELBURUA Gazteen enpleguan aldi baterako kontratuen kopurua murriztea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa ENPLEGUA 

ADIERAZLEA (8) Aldi baterako enplegu-tasa 

Definizioa 
Aldi baterako kontratua duten 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa, adin 
bereko soldatapeko guztien arabera. 

Iturria EUSTAT, Biztanleria jarduerarenarabera sailkatzeko inkesta (BJA) 

2010eko abiapuntua 

% 46,5  

2016rako xedea 

≤ % 40  

Azken datua 

% 57,0 (2014) 

Ebaluazioa 

JOERA NEGATIBOA 
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Euskadin eta EB28n bere kontura lan egiten duten 20-29 urtekoen tasaren bilakaera (%) 

EB28ren datu-iturria: EUROSTAT, Gazteriaren Estatistikak 

Landun gehien-gehienek besteren kontura lan egiten dute. Autonomo edo enpresari gisa beren kontura lan 
egiten dutenen ehunekoa eskasa da (% 6,3) eta 2015ean ez zen lortu 2016rako ezarritako xedea (% 7,5) 
Hala ere, adierazlearen tasa hobetu egin da 2010ekoarekin alderatuta, eta 2013an, 2016rako 
proposatutako % 7,5eko xedea gainditu zen. 

2010ean ezarritako oinarrizko lerroa EUSTATen Biztanleria Jardueraren arabera Sailkatzeko Inkestatik (hiru 
hilean behin egiten du) hartu da, baina iturri hori ordezkatu egin behar izan da 2011z geroztik Gazteriaren 
Euskal Behatokiaren inkesta batekin. 

2015ean, bere konturako enpleguaren ehunekoa EB28ko herrialdeetako batez bestekoaren oso antzekoa 
zen, eta bat-egite horrek agerira ekartzen du negozio bat ezartzeko beharrezkoak direla zenbait baldintza, 
esperientzia, laguntza ekonomikoa eta abar izatea. Hain zuzen, ez da erraza horiek 30 urte baino lehenago 
lortzea. Hala, 30-34 urtekoen artean ikusten da bere konturako enplegu-tasa areagotzen dela, eta 2015ean, 
adin-tarte horretako landunen % 12,2 izatera iritsi zen. 

Sexuaren araberako aldeen azterketa ezin izan da egin, bere kontura lan egiten duten gazteak oso gutxi 
direlako, eta, hortaz, datuak fidagarritasuna galtzen duelako lagina azpibanatzean. 

HELBURUA Gazteen artean enpresagintza areagotzea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa ENPLEGUA 

ADIERAZLEA (9) Bere kontura lan egiten dutenen tasa 

Definizioa 
Bere kontura lan egiten duten (enpresaburu eta autonomoak) 20 eta 29 urte 
bitarteko pertsona gazteen ehunekoa adin bereko pertsona landun guztien 
arabera. 

Iturria 
EUSTAT, Biztanleria jarduerarenarabera sailkatzeko inkesta (BJA) 2010 arte eta 
ordutik Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 5,2  

2016rako xedea 

≥ % 7,5  

Azken datua 

% 6,3 (2015) 

Ebaluazioa 

JOERA POSITIBOA 



Eraginaren ebaluazioa 2016 

G
az

te
en

 E
u

sk
al

 B
eh

at
o

ki
a 

 17

16-34 urte arteko gazte landunen lan-istripuen-kopuruen indizearen bilakaera, sexuaren arabera (tasa 
1.000 landuneko) 

Lan-istripuak nabarmen jaitsi dira, eta 2015ean aise iritsi eta gainditu da 2016rako ezarritako xedea. Hala 
ere, gorakada arina jazo da 1.000 landuneko istripu-bajaren bat izan duten 16-34 urte arteko landunen 
kopuruan. 

Nolanahi ere, gizon gazteak xedearen gainetik daude oraindik ere. Lan-istripuak gehiago izan dira eta dira 
gizonen artean emakumeen artean baino, hein handian, gizonek ordezkaritza handiagoa dutelako sektore 
mota jakin batzuetan, hala nola industrian, eraikuntzan edo garraioan, eta horietan istripu gehiago izaten 
direlako. 

Segurtasuna areagotzeko neurriez gain, lan-merkatuarekin zerikusi handiagoa duten faktoreek, eraikuntzan 
edo industrian azken urteotan izandako enplegu-galera kasurako, lan-istripuak jaisten lagundu dezakete. 

HELBURUA Gazteen artean lan-istripuak murriztea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa ENPLEGUA 

ADIERAZLEA (10) Lan-istripuen tasa 

Definizioa 
Lan-istripuen ondorioz baja hartutako 16 eta 34 urte bitarteko pertsonak adin 
bereko 1.000 landuneko. Kontuan hartzen dira lantokian eta lanerako ibilbidean 
gertatzen diren istripuak. 

Iturria 
Gazteen Euskal Behatokiak egina, OSALANen (Lan-istripuen estatistika) eta 
EUSTATen (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) datuak oinarri 
hartuta 

2010eko abiapuntua 

49,4 x 1000 

2016rako xedea 

≤ 44  x 1000 

Azken datua 

36,4  x 1000 (2015) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazteek etxebizitza librea alokatzearen eta jabetzan hartzearen 
kostuaren bilakaera (%) 

Alokairu libreko errenten batez besteko zenbatekoa gutxi aldatu da: 2010ean 875 eurokoa zen hilean, eta 
2015ean, berriz, 872 eurokoa hilean. Hortaz, 2015ean, soldatapeko gazte batek, soldata ertaina izanik, bere 
soldataren % 63,8 bideratu beharko luke alokairu-errenta ordaintzeko. Beraz, adierazlea urrun dago 
2016rako ezarritako xedetik (% 50), eta oso urrun dago etxebizitza ordaintzeko bideratzea gomendatzen 
den gehienezko soldata-ehunekotik (% 30). 

Gainera, 2014az geroztik, alokairuko etxebizitza librera sartzeko kostuak gainditu egiten du jabetzara 
hipoteka bidez sartzeko kostua, eta goranzko joera hasi du; hala, ondorioztatzera ematen du jaitsiera ez 
dagoela finkatuta, 2010ari dagokionez hobetu egin den arren. 

HELBURUA Etxebizitza alokatzeko ahalegin ekonomikoa murriztea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa ETXEBIZITZA 

ADIERAZLEA (11) Etxebizitza librea alokatzearen kostua 

Definizioa 

18-34 urte bitarteko gazte soldatadun batek bere hileko soldata garbiaren zer 
proportzio bideratu beharko lukeen merkatu libreko etxebizitza baten alokairua 
ordaintzera (bazter utzirik bestelako gastu gehigarriak, hala nola, fidantzak, 
hornidura-altak, bitartekarien ordainsariak...). 

Iturria Gazteen Euskal Behatokia, Etxebizitza- emantzipazioaren kostua Euskadi 2015 

2010eko abiapuntua 

% 64,4  

2016rako xedea 

≤ % 50  

Azken datua 

% 63,8 (2015) 

Ebaluazioa 

JOERA POSITIBOA 
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18 eta 34 urte bitarteko gazteen alokairuko emantzipazioaren ehunekoaren bilakaera (%) 

Alokairuko emantzipazioa asko hazi da azken urteetan, eta gazte gehienek hautatutako aukera izatera iritsi 
da. 2006an, emantzipatutako gazteen % 19,0 bizi zen alokairuko etxebizitzan; 2015ean, aldiz, ehuneko hori 
% 55,3koa zen, eta 2016rako ezarritako xedea gainditu da. 

Ez dago alderik sexuaren arabera: 18 eta 34 urte bitarteko emakumeen % 55,0 eta gizonen % 55,7 bizi dira 
alokairuan. 

Alokairuaren aldeko aukera ez da modu horretan emantzipatzen diren gazteen ehunekoan soilik ikusten; 
izan ere, oraindik ere gurasoen etxean bizi direnek ere etorkizunean emantzipatzeko aukera gisa ikusten 
dute; hala, 2015ean haien % 56,1ek aukeratuko luke alokairua. 

HELBURUA Alokairuan bizi diren gazteen kopurua handitzea 

ARDATZA 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Jardun-arloa ETXEBIZITZA 

ADIERAZLEA (12) Alokairuko emantzipazioa 

Definizioa 
Alokairu-erregimenean bizi den 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adin-
tarte bereko emantzipatutako gazte guztien arabera. 

Iturria 
EUSTAT, Inkesta demografikoa 2006 eta 2011ko datuei dagokienez eta ordutik 
Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 19 (2006) 

2016rako xedea 

≥ % 27  

Azken datua 

% 55,3 (2015) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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Egoera pertsonalaren balorazioaren bilakaera. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen eta 18 urteko eta hortik 
gorako gazteen arteko alderaketa (0-10 eskala) 

18 urteko eta hortik gorako biztanleriaren datu-iturria: Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoaren Kabinetea (60. Euskal 
Soziometroa) 

0-10 eskalan (0: oso gaizki; 10: oso ondo), 15 eta 29 urte bitarteko euskal gazteek 7,6 punturekin baloratu 
zuten beren egoera pertsonala 2016an. Puntuazio hori berdina izan zen emakumeen eta gizonen artean. 

Egoera pertsonalaren balorazioa hobetu egin da 2004ko oinarrizko lerroarekin alderatuta, eta 2016rako 
ezarritako xedera iristeaz gain, gainditu egin da. 

Bestalde, egoera pertsonalaren balorazioa hobea da gazteen artean, 18 urteko eta hortik gorako biztanleen 
artean baino. 

HELBURUA Bizi-kalitatea hobetzea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA

Jardun-arloa OROKORRA 

ADIERAZLEA (13) Poztasun pertsonalaren indizea 

Definizioa 
Gaur egungo egoera pertsonalari 15 eta 29 urte bitarteko gazteek emandako bataz 
besteko puntuazioa 0 eta 10eko eskalan kontuan izanik 0 oso gaizki dela eta 10 
oso ondo dela. 

Iturria 
Gazteen Euskal Behatokia, Gazteen argazkiak bilduma, Euskadiko gazteak bilduma 
eta Aurrera Begira bilduma 

2010eko abiapuntua 

6,8 (2004) 

2016rako xedea 

>7 

Azken datua 

7,6 (2016) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen trafiko-istripuen ondoriozko heriotza-tasaren bilakaera, sexuaren 
arabera (tasa 100.000 biztanleko) 

 
 

2014an, trafiko-istripuen ondoriozko gizonen heriotza-tasa 4,2 izan zen 15 eta 29 urte bitarteko 100.000 
gizoneko. Tasa hori nabarmen murriztu da oinarrizko lerrotik (10,9 100.000 gizoneko) eta sobera gainditu 
da 2016rako ezarritako xedea.Nolanahi ere, trafiko-istripuen ondoriozko gizonen heriotza-tasa handiagoa 
da emakumeena baino. 2013an eta 2014an, emakume gazteen trafiko-istripuen ondoriozko heriotza-tasa 0 
izan zen 100.000 biztanleko. 

Adierazi behar da ezen, 2013az geroztik, suizidioaren edo norbere buruari eragindako lesioen ondoriozko 
heriotza-tasak gainditu egin duela trafiko-istripuen ondoriozko heriotza-tasa, bai gizonen artean, bai 
emakumeen artean. Izan ere, 2014an, 15-29 urteko gizonen arteko suizidio-tasa 7,8 izan zen adin horretako 
100.000 gizoneko, eta emakumeena 3,7, adin horretako 100.000 emakumeko. 

 
  

HELBURUA Trafiko-istripuen ondoriozko gizon gazteen heriotza-tasa murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa OSASUNA 

ADIERAZLEA (14) Trafiko-istripuen ondoriozko gizon gazteen heriotza-tasa 

Definizioa 
Trafiko-istripuen ondorioz hildako 15 eta 29 urte bitarteko gizonen zenbatekoa 
adin-tarte bereko 100.000 gizoneko. 

Iturria Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Hilkortasunaren Erregistroa 

2010eko abiapuntua 

10,9 x 100.000 (2009) 

2016rako xedea 

≤ 8 x 100.000 

Azken datua 

4,2 x 100.000 (2014) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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15-29 urte bitarteko gazteen obesitate-tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
 

15-29 urtea arteko gazteen % 5,4 obesoa da; hau da, horien gorputz-masaren indizea 30 baino handiagoa 
da. Gazteen artean, obesoen ehunekoa 2007an % 4,2 izatetik 2013an %5,4 izatera iritsi da; hau da, murriztu 
ez ezik, areagotu ere egin da 2007ko oinarrizko lerroari dagokionez, eta are gehiago urrundu da 2016rako 
ezarritako helburutik. 

Nolanahi ere, gazte obesoen ehunekoa dezente txikiagoa da Euskadiko biztanleria orokorraren batez 
bestekoa baino (% 13,2). 

Obesitate-tasa handiagoa da gizonetan emakume gazteetan baino, eta batzuen eta besteen arteko aldea 
areagotu egin da 2007tik 2013ra. 2007an 15 eta 29 urte bitarteko gizonen % 4,5 eta emakumeen % 3,9 
ziren obesoak; 2013an, aldiz, gizon gazteen % 6,0 eta emakume gazteen % 4,8. 

 

  

HELBURUA Gazteen artean obesitatea eta sedentarismoa murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa OSASUNA 

ADIERAZLEA (15) Obesitate tasa 

Definizioa 
GMI (Gorputz Masaren Idizea) 30 baino altuagoa duten 15 eta 29 urte bitarteko 
pertsonen ehunekoa. GMI kalkulatzen da “Adierazitako pisua (kilotan) / 
adierazitako altuera (metro bitan) formularen bitartez”. 

Iturria Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Euskal Osasun Inkesta) 

2010eko abiapuntua 

% 4,2 (2007) 

2016rako xedea 

≤ % 3,5  

Azken datua 

% 5,4 (2013) 

Ebaluazioa 

JOERA NEGATIBOA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen jarduera fisiko osasungarriaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
 

Hasteko, adierazi behar da Eusko Jaurlaritzaren Aktibili Plana onartu zenetik Osasun Sailak kontzeptu-
aldaketa egin zuela jarduera fisikoaren kontsiderazioari dagokionez. Aurreko definizioarekin, Gazte 
Planaren oinarrizko lerro gisa erregistratutako datua % 27,4 zen hasieran. Hala ere, jarduera fisikoaren 
kontsiderazioa aldatzearen ondorioz, oinarrizko datua % 67,6 izatera igaro da; hortaz, zaharkituta geratu da 
Plana diseinatzeko unean ezarritako xedea (% 35). Adierazlea ebaluatzeko, hasierako helburuak jatorrizko 
oinarrizko datuarekiko zer areagotze portzentual zuen zenbatetsi dugu; areagotze hori % 27,7koa da. 
Areagotze hori oinarrizko datu berriari aplikatuz gero, xede berria % 86,3 da. 

2013an, 15 eta 29 urte bitartekoen % 75,3k esan zuen jarduera fisiko osasungarria egin zuela, dela neurriz, 
dela biziki, kontsulta egin aurreko astean. Datu horri dagokionez, areagotu egin da 2007ko datuarekin 
alderatuta; beraz, esan dezakegu joera positiboa dela, baina ez dela lortu ezarritako xedea. 

Jarduera fisiko osasungarria egiten duten gizon gazteen ehunekoa (% 78,8) handiagoa da emakumeena 
baino (% 71,6). Jarduera fisikoa zertxobait zabalduago dago adin talde gazteenean (15 eta 29 urte 
bitartekoen % 79,1), eta gutxitu egiten da adina areagotzen doan heinean (25-29 urte artekoen % 72,1). 
Gainera, jarduera fisiko osasungarria ohikoagoa da gazteen artean, biztanleriaren batez bestekoan baino (% 
69,3). 

 
  

HELBURUA Gazteen artean obesitatea eta sedentarismoa murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa OSASUNA 

ADIERAZLEA (16) Jarduera fisikoa 

Definizioa 
Azkeneko zazpi egunetan jarduera fisiko osasungarria (neurrizkoa edo bizia) 
egindako 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa adin-tarte horretako 
pertsona guztien arabera. 

Iturria Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Euskal Osasun Inkesta) 

2010eko abiapuntua 

% 67,6 (2007) 

Nueva 2016rako xedea 

≥ % 86,3  

Azken datua 

% 75,3 (2013) 

Ebaluazioa 

JOERA POSITIBOA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen ohiko tabako-kontsumoaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen ia laurden batek maiz erretzen du tabakoa (% 23,5); gizon gazteek gehiago 
erretzen dute emakumeek baino (% 26,6 eta % 20,4 hurrenez hurren 2012an). 

2010etik 2012ra, ia hamar puntu jaitsi zen tabakoa maiz erretzen dutela aitortzen duten gazteen ehunekoa 
(% 32,8 izatetik % 23,5 izatera igaro zen); hortaz, sobera gainditu da 2016rako ezarritako xedea. Nolanahi 
ere, ikusi egin beharko da nola eboluzionatu duen adierazle horrek 2012tik (eskuragarri dagoen azken 
datua) 2017ra (orduan inkesta berriz egitea aurreikusten da). 

Gainera, 2012an lehenengo aldiz ohiko erretzaileen ehunekoa handiagoa da biztanleria orokorrean (% 25,7) 
gazteen artean baino (% 23,5). 

HELBURUA Gazteen artean drogen kontsumoa murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA

Jardun-arloa OSASUNA 

ADIERAZLEA (17) Ohiko tabako-kontsumoa 

Definizioa 
Ohiko tabako-erretzaile direla adierazten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
ehunekoa. 

Iturria Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Euskadi eta drogak bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 32,8  

2016rako xedea 

≤ % 28  

Azken datua 

% 23,5 (2012) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen gehiegizko eta arriskuzko alkohol-kontsumoaren bilakaera, sexuaren 
arabera (%) 

 
 
 

2012an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 24,5ek esaten zuen inkesta egin aurreko hilabetean alkoholaren 
gehiegizko edo arriskuzko kontsumoa egin zuela. Horrek esan nahi du hilabete horretako egunen batean 
(izan laneguna, izan asteburua) 65 gramo alkoholen pareko alkohol kantitatea (zortzi garagardo kañari 
baino gehiagori dagokiona, adibidez) kontsumitu zutela. 

Gehiegizko edo arriskuzko kontsumo hori 2010ean erregistratutakoa baino zertxobait handiagoa da, eta are 
gehiago aldentzen da 2016rako ezarritako xedetik. 2017an datuak biltzeko inkesta errepikatu arte itxaron 
beharko da joera alderantzikatzen den ikusteko; izan ere eskuragarri dagoen azken datua 2012koa da. 

Nolanahi ere, zehaztu behar da, gizonen artean alkoholaren kontsumoa areagotu egin den arren, 
emakumeen artean murriztu egin dela eta 2016rako ezarritako xedea lortzera iritsi dela. Izan ere, 2012an 
alkohol gehiegizko edo arriskuzko moduan kontsumitu zuela esaten zuten gizon gazteak (% 32,6) 
emakumeen bikoitzak ziren (% 16,6). 

  

HELBURUA Gazteen artean drogen kontsumoa murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa OSASUNA 

ADIERAZLEA (18) Gehiegizko eta arriskuzko alkohol-kontsumoa 

Definizioa 

Gehiegizko edo arriskuzko alkohol-kontsumoa egiten duten 15 eta 29 urte 
bitarteko gazteen ehunekoa, dela lanegunetan, dela jaiegun edo asteburuetan, 
betiere kontuan hartzen zaiolarik kontsumitutako kantitateari. Gehiegizko 
kontsumoa egin dela ulertzen da egun batean alkoholaren 65 gramotik gorako 
kontsumo baliokidea egitean. 

Iturria Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Euskadi eta drogak bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 22,5  

2016rako xedea 

≤ % 18  

Azken datua 

% 24,5 (2012) 

Ebaluazioa 

JOERA NEGATIBOA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen ohiko kanabis-kontsumoaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
 
 

2012an, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen % 4,3k aitortu zuen inkesta egin aurreko hilabetean 
egunero edo ia egunero erre zuela kanabisa (astean lautan edo gehiagoan). 

Kontsumo hori nabarmen murriztu da, eta 2012an kanabisa erretzen zutela aitortu zutenak 2010ean 
erretzen zutenak (% 7,5) baino askoz ere gutxiago ziren; hortaz, bete egin zen 2016rako ezarritako xedea. 
Hain zuzen, xede horrek ezartzen du kanabis-kontsumitzaileen ehunekoa % 6 edo baxuagoa izatea. Dena 
den, 2017an egingo den inkesta berrian egiaztatu beharko da euskal gazteek helburu hori betetzen 
jarraitzen duten ala ez. 

2012ko datuen arabera, kanabis-kontsumoa zabalduago dago gazteen artean Euskadiko biztanleria 
orokorrean baino (% 1,7). Eta alkoholarekin edo tabakoarekin gertatzen den moduan, kanabis-kontsumoa 
dezente handiagoa da gizon gazteen artean (% 7,6) emakume gazteen artean baino (% 1,7). 

 
  

HELBURUA Gazteen artean drogen kontsumoa murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa OSASUNA 

ADIERAZLEA (19) Ohiko kanabis-kontsumoa 

Definizioa 
Inkesta aurretiko hilabetean kanabis egunero edo ia egunero (astean 4 egun edo 
gehiagotan) erre dutela adierazten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
ehunekoa. 

Iturria Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Euskadi eta drogak bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 7,5  

2016rako xedea 

≤ % 6  

Azken datua 

% 4,3 (2012) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 



Eraginaren ebaluazioa 2016 

 

G
az

te
en

 E
u

sk
al

 B
eh

at
o

ki
a 

 27

 

 
15 eta 17 urte bitarteko emakumeen nerabezaroko haurdunaldien tasaren bilakaera, nazionalitatearen 

arabera (%) 

 
 

2014an, nerabezaroko haurdunaldien tasa (urtebetean jaiotakoen kopurua gehi 15-17 urte arteko neska 
nerabeen arteko haurdunaldien borondatezko etendurak adin-tarte horretako 1.000 emakumeko) 7,6koa 
zen adin-tarte horretako 1.000 emakumeko. 

Tasak jaitsiera izan du abiapuntuko datuarekin alderatuta, baina oraindik ez da lortu 2016rako ezarritako 
helburua (2016ko datuei itxaron beharko zaie azkenean lortu diren ikusteko). 

Nerabezaroko haurdunaldien tasa askoz ere handiagoa izan zen emakume atzerritarren artean (34,6 
1.000ko) espainiarren artean baino (5,3 1.000ko) 2014an. 

  

HELBURUA Nerabezaroko haurdunaldien tasa murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa OSASUNA 

ADIERAZLEA (20) Nerabezaroko haurdunaldien tasa 

Definizioa 
Jaiotzen zenbatekoa gehi haurdunaldien borondatezko etenduren zenbatekoa 15 
eta 17 urte bitarteko emakumeen artean adin-tarte bereko 1.000 emakumeko. 

Iturria 
Gazteen Euskal Behatokia, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren (Haurdunaldiaren 
borondatezko etenduren erregistroa) eta EUSTATen (Biztanleen udal-estatistika) 
datuak oinarri hartuta.  

2010eko abiapuntua 

8 x 1000 (2009) 

2016rako xedea 

≤ 7 x 1000 

Azken datua 

7,6 x 1000 (2014) 

Ebaluazioa 

JOERA POSITIBOA 
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35 urte azpiko erreferentziazko pertsona buru duten etxebizitzetan eta etxe mota orotan bizi den 
biztanleriaren pobrezia-arriskua (%) 

2016an 35 urte azpiko erreferentziazko pertsona buru duten etxeetan bizi den euskal biztanleen % 18,7 
pobrezia-arriskuan dago. pobrezia-arriskuan bizi diren gazte-etxeetako pertsonen ehunekoa hazi egin zen 
2008tik 2012ra, krisi ekonomikoarekin batera. 2014an zertxobait hobetu zen, baina 2016an berriro hazi da, 
2012ko mailara iritsi ez bada ere. Bilakaera horrek aldendu egin du 2016rako ezarritako xedetik; hain zuzen, 
2016ko zifrek bikoiztu egiten dute hasieran urte horretarako ezarritako helburua. 

35 urte azpiko erreferentziazko pertsona buru duten etxebizitzen pobrezia-arriskua etxe guztien arrisku-
pobreziarekin (familiaburuaren adina edozein dela ere) alderatuz gero, ikusiko dugu arrisku hori handiagoa 
dela gazteen etxeetan. 

Gazteen etxeetan aurki daitekeen pobrezia-egoeraren adierazle zuzenetako bat gazteen etxeetako pobrezia 
errealaren tasa da. Azken horrek pobrezia errealean dagoen 35 urte azpiko erreferentziazko pertsona buru 
duten etxebizitzetan bizi den biztanleriaren ehunekoaren berri ematen digu (ez dute ez diru-sarrerarik, ez 
oinarrizko premiei aurre egiteko nahikoa ondarerik). Gazteen etxeetako benetako pobrezia-tasa % 15,3koa 
zen 2016an. 

HELBURUA Familia bizileku gazteetan pobrezia-arriskua murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA

Jardun-arloa GIZARTE-EKINTZA 

ADIERAZLEA (21) Pobrezia-arriskua 

Definizioa 

PGDI metodologiaren arabera, mantentze-pobrezia arriskuan dauden 35 urte 
azpiko erreferentziazko pertsona buru duten etxebizitzetan bizi den biztanleriaren 
ehunekoa. Mantentzearen dimentsioko pobrezia-arriskuko egoeretan kontuan 
hartzen dira oinarriko edo ezinbesteko diren premiei aurre egiteko ez eskuragarri 
izatea diru-sarrera ekonomikoa nahikoa, bereziki ohiko elikadura-gastua, 
etxebizitza, jantzi edota oinetakoetan. 

Iturria 
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Pobreziaren eta 
gizarte-ezberdintasunen inkesta) 

2010eko abiapuntua 

% 12,4 (2008) 

2016rako xedea 

≤ % 9  

Azken datua 

% 18,7 (2016) 

Ebaluazioa 

JOERA NEGATIBOA 
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Etxebizitzako lanetan dagoen genero-arraila 16-29 urte bitarteko gazteen artean eta biztanleria osoan 
(minutuak) 

 
 

2013an 16-29 urte arteko gizonek eta emakumeek etxeko lanetan ematen zuten denboraren arteko aldea 
16 minutukoa zen. Izan ere, gizon gazteek esaten dutenez, lanegunetan eta jaiegunetan 54 minutu 
igarotzen dituzte etxeko lanetan batez beste; emakume gazteek, aldiz, 70 minutu. Etxeko lanak hauek dira: 
garbitzea, janaria prestatzea, arropa zaintzea, beste konponketa batzuk egitea, erosketak egitea, kudeatzea 
eta erdi-aisian aritzea (Eustaten definizioaren arabera). 

Lan mota horietako genero-arraila nabarmen jaitsi da 2008koarekin alderatuta (orduan 49 minutukoa zen), 
gizon gazteek etxeko lanetan emandako denbora handitu egin delako, 35 minututik 54 minutura igaro 
denez, eta emakume gazteek emandako denbora jaitsi egin delako, 84 minututik 70 minutura igaro denez. 
Hori dela eta, sobera gainditu da 2016rako ezarritako xedea; hau da, 30 minutuko helburua. 

Etxeko lanen banaketan genero-arraila txikiagoa da gazteen artean (16 minutu) biztanleria osoaren artean 
baino (92 minutu 2013an). 

  

HELBURUA Etxebizitzako lanetan genero-arraila murriztea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa GIZARTE-EKINTZA 

ADIERAZLEA (22) Etxebizitzako lanetan dagoen genero-arraila 

Definizioa 
Egunero bataz bestean etxeko lanetan 16 eta 29 urte bitarteko emakume eta 
gizon gazteek aritutako astiaren aldea (minututan). 

Iturria EUSTAT, Astiaren Aurrekontuen Inkesta 

2010eko abiapuntua 

49 min. (2008) 

2016rako xedea 

≤ 30 min. 

Azken datua 

16 min. (2013) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen jarduera artistikoetako partaidetzaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
 

2008 eta 2016 artean nabarmen areagotu da inkesta egin aurreko 12 hilabeteetan jarduera artistikoren bat 
amateur gisa egin duten gazteen ehunekoa. Ehuneko hori % 39,8 izatetik % 55,1 izatera igaro da; hortaz, 
sobera gainditu da 2016rako ezarritako helburua. 

Proposatutako jarduera artistikoen artetik, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean argazkigintza da 
hedatuena, % 28,2k baieztatzen baitu azken 12 hilabeteetan horretan aritu dela. Jarraian, idaztea (% 21,3), 
pintatzea edo marraztea (% 17,8), bideoak egitea (% 14,7), instrumentuak jotzea (% 14,7) eta dantza edo 
balleta praktikatzea (% 11,6) daude. 

Urteotako hazkundea, hein handian, teknologia berriekin lotutako edo horiek ahalbidetutako jarduerak 
egiten dituzten gazteen ehunekoari zor zaio: adibidez, argazkigintza, bideogintza, beste ikus-entzunezko 
batzuk baliatzea, idaztea eta marraztea edo pintatzea. 

Emakume gazteek gizon gazteek baino gehiago egiten dituzte jarduera artistikoak amateur gisa (% 59,4 eta 
% 51,0, hurrenez hurren, 2016an). 

  

HELBURUA Gazte gehiagok parte hartzea jarduera artistikoetan 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa KULTURA 

ADIERAZLEA (23) Jarduera artistikoetan partaidetza 

Definizioa 

Azkeneko urtean ondorengo jarduera artistiko hauetako bat burutu duen 15 eta 
29 urte bitarteko biztanleriaren ehunekoa: argazkilaritza, instrumenturen bat 
jotzea, pintura, dantza, idaztea, bideogintza, koru batean abestea, teatroa, 
bertsolaritza, beste arte plastikoak eta beste batzuek. 

Iturria 
Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko Gazteak Bilduma / Kulturaren Euskal 
Behatokia, Euskal Herriko kultura-ohiturak, praktikak eta kontsumoa (2007-2008) 

2010eko abiapuntua 

% 39,8 (2008) 

2016rako xedea 

≥ % 42  

Azken datua 

% 55,1 (2016) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen aisialdian irakurtzeko ohituraren bilakaera (%) 

 
 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen irakurketa-ohitura hamar puntu areagotu da 2008tik 2016ra, eta azken 
hilabetean aisialdian liburu bat irakurri zuela baieztatzen zutenak, 2008an % 44,6 izatetik, 2016an % 54,4 
izatera igaro dira. Datuok ikusita, esan dezakegu aise gainditu dela 2016rako ezarritako xedea. 

Emakume gazteek irakurtzeko ohitura handiagoa dute gizonek baino, baina gizonek ere gainditu dute % 
47ko xedea. Gainera, 2012tik 2016ra gizon irakurleen ehunekoa areagotu eta urte horietan emakume 
irakurleen ehunekoa jaitsi denez, murriztu egin da gazteen irakurketa-ohituran zegoen genero-arraila, 
2012arekin alderatuta. 

Irakurtzeko ohitura adin talde guztietan areagotu da, baina bereziki 15-19 urte dituztenen artean; adin 
talde horretan, 2008an % 35,8 izatetik, 2016an % 57,8 izatera igaro dira. 

 
  

HELBURUA Gazteen artean irakurtzeko ohitura handitzea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa KULTURA 

ADIERAZLEA (24) Irakurtzeko ohitura 

Definizioa 
Azkeneko hilabeteko aisialdian libururen bat irakurri duen 15 eta 29 urte bitarteko 
biztanleriaren ehunekoa. 

Iturria 
Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko Gazteak Bilduma / Kulturaren Euskal 
Behatokia, Euskal Herriko kultura-ohiturak, praktikak eta kontsumoa (2007-2008) 

2010eko abiapuntua 

% 44,6 (2008) 

2016rako xedea 

≥ % 47  

Azken datua 

% 54,4 (2016) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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15 eta 29 urte bitarteko biztanle elebidunen euskaraz irakurtzeko ohituraren bilakaera, sexuaren arabera 

(%) 

 
 

Euskaraz irakurtzeko ohitura zertxobait jaitsi da azken urteotan, eta inkesta egin aurreko 3 hilabeteetan 
euskarazko libururen bat irakurri zuten 15 eta 29 urte bitarteko gazte euskaldunak, 2008an % 43,5 izatetik, 
2016an % 41,8 izatera igaro dira. Jaitsiera horrek are gehiago aldentzen gaitu 2016rako proposatutako 
xedetik (% 46,5). 

Alabaina, adierazi behar da 15-19 urteko adin-taldean % 60,1ek adierazten duela 2016an euskarazko 
libururen bat irakurri duela inkesta egin aurreko hiru hilabeteetan; hortaz, talde horretan ezarritako 
helburua lortu da (nahiz eta, egiari zor, 2008an ere betetzen zuen xedea). 

Adin gehieneko taldean, aldiz, helburua ez da lortzen, eta, gainera, atzerakada jazo da; izan ere, euskaraz 
irakurtzeko ohitura, 2008an % 44,2 izatetik, 2016an % 29,4 izatera igaro da. Atzerakada hori aztertzean, 
kontuan izan behar da 25-29 urteko elebidunen kopurua areagotu egin dela, baina euskarazko irakurleena 
ez dela proportzio berean igo; hortaz, talde horren barruan pisu txikiagoa dute. 15-19 urteko taldearekiko 
aldeak argi uzten du euskarazko irakurketa, hein handian, ikasketengatik egiten dela, eta ez aisialdiagatik. 

Gizon eta emakume elebidun gazteen arteko aldeak, euskarazko irakurketari dagokionez, eskasak dira. 
Azpimarragarriena da 2008arekin alderatuta joera aldatu dela; orduan, ehunekoa handiagoa zen gizonen 
artean emakumeen artean baino, eta 2012an eta 2016an, aldiz, emakumeek ehuneko handiagoak zituzten. 

HELBURUA Gazteen artean irakurtzeko ohitura handitzea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa KULTURA 

ADIERAZLEA (25) Euskaraz irakurtzeko ohitura 

Definizioa 
Azkeneko hiru hilabeteetan aisialdi, lan edo ikasketen inguruan euskarazko 
libururen bat irakurri duten 15 eta 29 urte bitarteko biztanle elebidunen (euskaraz 
nahiko ondo edo zuzen irakurtzen dute)ehunekoa. 

Iturria 
Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko Gazteak Bilduma / Kulturaren Euskal 
Behatokia, Euskal Herriko kultura-ohiturak, praktikak eta kontsumoa (2007-2008) 

2010eko abiapuntua 

% 43,5 (2008) 

2016rako xedea 

≥ % 46,5  

Azken datua 

% 41,8 (2016) 

Ebaluazioa 

JOERA NEGATIBOA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazte elebidunen euskararen lagunarteko erabileraren bilakaera, adin-taldeen 
arabera (%) 

Euskararen lagunarteko erabilerak honako hau neurtzen du: lagunekin soilik euskaraz, euskaraz gehiago 
gaztelaniaz baino, edo euskaraz nahiz gaztelaniaz erlazionatzen diren euskaldunen ehunekoa. Ehuneko 
horrek beheranzko joera darama eta 2008an % 45,3 izatetik 2016an % 38,1 izatera igaro da; hortaz, 
2016rako ezarritako xedetik aldendu egin da.  

Gizon euskaldun gazteek emakume euskaldun gazteek baino gehiago erabili dute euskara 2016an (% 40,8 
eta % 35,5 hurrenez hurren).  

Lurraldeen artean alde handiak daude: 2016an, Arabako gazte elebidunen % 21,1ek gaztelania bezain beste 
edo gehiago erabili du euskara lagunartean; Bizkaian, ehuneko hori % 27,1era igotzen da, eta Gipuzkoan, 
aurreko zifrak bikoiztu egiten dira; izan ere, Gipuzkoako gazteen % 57,9 komunikatzen da euskaraz 
lagunekin.  

Hala ere, kezkagarriena zera da: adina txikitu ahala, euskara lagunartean erabiltzen duten elebidunen 
kopurua txikitu egiten dela; hori horrela, 15-19 urte arteko euskaldunen % 33,9 soilik komunikatzen da 
euskaraz. Ehuneko hori ia hamar puntu portzentual jaitsi da 2008tik; beraz, gainerako adin taldeetakoa 
baino handiagoa izan da jaitsiera. 

HELBURUA Euskararen erabilera areagotzea gazteen artean, aisialdian 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA

Jardun-arloa AISIA 

ADIERAZLEA (26) Euskararen lagunarteko erabilera 

Definizioa 
Lagunartean gehienetan euskaraz edota euskaraz gazteleraz beste hitz egiten 
duten 15 eta 29 urte bitarteko gazte elebidunen (euskaraz nahiko ondo edo zuzen 
hitz egiten dute) ehunekoa. 

Iturria Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko gazteak bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 45,3 (2008) 

2016rako xedea 

≥ % 50  

Azken datua 

% 38,1 (2016) 

Ebaluazioa 

JOERA NEGATIBOA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen asoziazionismo-tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
 

2016an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 46,2 elkarteren batekoa zen (edozein motatakoa). Ehuneko hori 
areagotu egin da 2010eko oinarrizko lerroarekiko, eta 2016rako ezarritako xedera iritsi da, 2012an behin-
behinean beheratu arren. 

Elkartekide izateko ehunekoak bereziki nabarmenak dira kirol- edo mendi-elkarteen kasuan (% 23,8); 
horien atzetik datoz aisialdi-elkarteak (% 12,7), elkarte kultural edo artistikoak (% 8,0), gaztetxoen edo 
aisialdiko elkarteak (% 7,8), musika taldeen elkarteak (% 5,3) eta elkarte politikoak (% 4,1). Horiez gain, 
ehuneko txikiagoak dituzten beste hainbat daude. 

Kirol-elkarteetan gizonen presentzia handiagoa denez, gizon gazteen asoziazionismo-tasa emakume 
gazteena baino askoz ere handiagoa da (% 51,7 eta % 40,5 hurrenez hurren). 

Kirol-elkarte edo -kluben kide izatea handiagoa da adin talde gazteenetan; hortaz, asoziazionismo-tasa 
handiagoa da 15-19 urte artekoen artean ere (% 49,6), eta txikitu egiten da adinean aurrera egin ahala (% 
47,1, 20-24 urte arteko pertsonen artean eta % 42,6, 25-29 urte artekoen artean). 

  

HELBURUA Gazte-asoziazionismoa areagotzea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa AISIA 

ADIERAZLEA (27) Asoziazionismo-tasa 

Definizioa Elkarteren bateko kide diren 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa. 

Iturria 
Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko gazteak bilduma eta Gazteen argazkiak 
bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 41,0  

2016rako xedea 

≥ % 43  

Azken datua 

% 46,2 (2016) 

Ebaluazioa 

HELBURUA LORTU DA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen kontsumo jasangarriaren indizearen bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
 

Kontsumo jasangarriaren indizea egiteko, ingurumena zaintzearekin lotutako jokabide hauek izan dira 
kontuan: etxean hondarren araberako zaborren banaketa (15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 84,2k maiz 
egiten dute), garraio publikoa edo partekatutako autoa erabili (% 69,2),uraren kontsumoa murriztu  
(% 67,3), erosketetarako poltsa edo orga propioa eraman (% 64,9) eta ontzi edo pakete gutxi erabilitako 
produktuak erosi (% 35,8). 

Pertsona batek modu jasangarrian kontsumitzen duela hartzeko, maiz egin behar ditu jasangarritasunarekin 
lotutako bost jarrera horietako lau gutxienez. 2013an, kontsumo jasangarria egiten duten gazteen 
ehunekoa % 43,3 zen –hau da, 2010eko oinarrizko lerroa baino bi puntu gehiago (% 41,2)–, baina oraindik 
ere ez da lortu 2016rako ezarritako xedea (% 45). 

Emakumeek gizonek baino modu jasangarriagoan kontsumitzen dute: batzuen eta besteen arteko aldea 
hamar puntu portzentualetakoa da. Hain zuzen, emakumeak iritsi egiten dira 2016rako ezarritako xedera. 

  

HELBURUA Gazteen artean kontsumo jasangarria areagotzea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

Jardun-arloa KONTSUMOA 

ADIERAZLEA (28) Kontsumo jasangarria 

Definizioa 

Kontsumo jasangarriari loturiko ondorengo bost jokabide hauetatik gutxienez lau 
ohiko dituzten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa: ontzi edo pakete gutxi 
erabilitako produktuak erosi, erosketetarako poltsa edo orga propioa eraman, 
hondarren araberako zaborren banaketa, uraren kontsumoa murriztu eta garraio 
publikoa edo partekatutako autoa erabili. 

Iturria Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko gazteen joeren koadernoak bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 41,2  

2016rako xedea 

≥ % 45  

Azken datua 

% 43,3 (2013) 

Ebaluazioa 

JOERA POSITIBOA 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean garraio publikoen erabileraren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

2016an, 15 eta 29 urte bitarteko euskal gazteen % 39,8k baieztatu zuen garraio publikoa (autobusa, trena, 
metroa, tranbia...) egunero edo ia egunero erabiltzen zuela. Ehuneko hori 2012an erregistratutakoa baino 
handiagoa da (orduan % 37,2koa zen), baita 2008koa baino handiagoa ere (orduan % 33,4koa zen); 
horrenbestez, oraindik ere 2016rako ezarritako zifratik urrun bagaude ere (% 55), joera positiboa da. 

Garraio publikoaren erabilerari taldearen arabera erreparatuz gero, ikus dezakegu emakume gazteek 
gizonek baino gehiago erabiltzen dutela (% 44,8 eta % 35,0 hurrenez hurren), eta 15 eta 29 urte bitartekoek 
erabiltzen dutela gehien (% 46,8). Aldiz, 25-29 urte artekoen artean, ia erdira murrizten da erabilera (% 
29,0). Bizkaiko lurraldean erabiltzen dira gehien (% 46,3), eta Gipuzkoako (% 37,4) eta Arabako (% 23,1) 
zifren oso gainetik dago erabilera. Hala ere, kolektibo horietako bakar bat ere ez da iristen %55eko xedera. 

HELBURUA Gazteek garraio kolektiboa gehiago erabiltzea 

ARDATZA 2. BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA

Jardun-arloa MUGIKORTASUN JASANGARRIA 

ADIERAZLEA (29) Garraio publikoen ohiko erabilera 

Definizioa 
Eguneroko edo ia eguneroko joan-etorrietarako garraio publiko kolektiboa 
erabiltzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa. 

Iturria Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko gazteak bilduma 

2010eko abiapuntua 

% 33,4 (2008) 

2016rako xedea 

≥ % 55  

Azken datua 

% 39,8 (2016) 

Ebaluazioa 

JOERA POSITIBOA 
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2.3. Helburuen betetze-maila: helburuen % 75 lortu da, edo aurreikusitako joeran eboluzionatu 
dute 

Helburuen betetze-maila ebaluatzeko, egungo egoera eta oinarrizko lerroa alderatzen dira, eta helburua 
lortu den baloratzen da; helburua lortu ezean, joera positiboa edo negatiboa den baloratzen da.  

Erdietsitako helburua 

Joera positiboa 

Joera negatiboa 

ARDATZA HELBURUA EBALUAZIOA 
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1. Emantzipatutako gazte kopurua handitzea

2. Emantzipatzeko adina aurreratzea

3. Eskola modu goiztiarrean utzitakoen tasa murriztea

4. Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasketa-maila handitzea

5. Hirueledunen kopurua handitzea

6. Goi-mailako ikasketadunen kopuruari eustea

7. Gazteen langabezia murriztea

8. Gazteen enpleguan aldi baterako kontratuen kopurua murriztea

9. Gazteen artean enpresagintza areagotzea

10. Gazteen artean lan-istripuak murriztea

11. Etxebizitza alokatzeko ahalegin ekonomikoa murriztea

12. Alokairuan bizi diren gazteen kopurua handitzea
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13. Bizi-kalitatea hobetzea

14. Trafiko-istripuen ondoriozko gizon gazteen heriotza-tasa

15. Gazteen artean obesitatea eta sedentarismoa murriztea

16. Gazteen artean drogen kontsumoa murriztea

17. Nerabezaroko haurdunaldien tasa murriztea

18. Familia-bizileku gazteetan pobrezia-arriskua murriztea

19. Etxebizitzako lanetan genero-arraila murriztea

20. Gazte gehiagok parte hartzea jarduera artistikoetan

21. Gazteen artean irakurtzeko ohitura handitzea

22. Euskararen erabilera areagotzea gazteen artean

23. Gazte-asoziazionismoa areagotzea

24. Gazteen artean kontsumo jasangarria areagotzea

25. Gazteel garraio kolektiboa gehiago erabiltzea
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Esku artean ditugun datuekin, ondoriozta dezakegu helburuen % 75 lortu dugula edo aurreikusitako 

norabidean doazela, eta gainerako % 25ak joera negatiboa duela edo proposatutako xedetik urrun dagoela. 

Kalkulua 29 adierazleetatik 28tan egin da, 2. adierazlearen (Emantzipaziorako batez besteko adina) datua 

jasotzeko zain baikaude, EUSTATen 2016ko Inkesta Demografikotik ateratzen denez. 

1. ARDATZA: EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

Emantzipazioari eta autonomiari buruzko 1. ardatzean, nabarmentzekoa da hezkuntzaren arloko adierazleek 
izandako bilakaera ona, langabeziak azken bi urteetan izandako murrizketa eta, alderdi txarrean, ez dela lortu 
emantzipazio-tasa goratzea, alokairu bidezko emantzipazioa ikusgarriro hazi bada ere. 

Hezkuntzaren arloa xede guztiak gainditu dituelako nabarmentzen da. 

 Finkatutako xedea lortu da eskola modu goiztiarrean utzitakoen tasa murrizteari dagokionez:
2016rako ezarritako xedea gainditu ez ezik, 2020rako ezarritakoa baino hobeagoa ere izan da.

 Lasai gainditu da derrigorrezkoen ondoko bigarren hezkuntzako graduatuen kopurua handitzeari
buruzko xedea, 2016rako ezarritako xedea asmo handikoa (% 7) bazen ere.

 Goi-mailako hezkuntza-titulazioa dutenen kopuruari eusteari buruzko xedea lasai lortu da, eta
2020rako ezarritakoa ere gainditu da.

 Hezkuntzarekin lotutako xedeetan azkena ere, gazte hirueledunen (gaztelania, euskara eta ingelesa
ondo hitz egiten dutenak) kopurua handitzeari buruzkoa, gainditu egin da, eta ia-ia 2016an lortu da
2020rako ezarritako xedea.

Enpleguaren arloak ez du bilakaera hain homogeneoa izan, eta emaitzetan hala aurrerabidea nola datu 
negatiboak aldizkatzen dira. 

 Gazte langabeen tasak gora egin du 2010ekoaren aldean, baina 2015ean beherabidean hasi zen, eta
badirudi 2016ko datuak finkatu egin duela joera hori. 2016rako ezarritako xedetik urruti badago
ere, nabarmentzekoa da adierazleak azken bi urteotan izandako joera positiboa.

 Aldi baterako enplegu-tasa murrizteko helburua ere proposatutako xedetik oso urruti geratu da,
eta, gainera, espero zenaren kontrako norakoan eboluzionatu du.

 Beren kontura lan egiten dutenei buruzko adierazlean, proposatutako xedea lortu ez bada ere, nahi
den norabidean egin da aurrera.

 Xede garrantzitsua zen laneko istripuak murrizteari buruzkoa, eta lortu ez ezik, 2020rako ezarritako
xedea ere lasai gainditu da.

Etxebizitzaren arloan, alokairu bidezko emantzipazioak gora egin arren, ez da lortu alokairuko etxebizitzara 
sartzeko kostua ere nabarmen murriztea eta, oro har, ez da finkatu emantzipazioa gehitzea; hau da, 1. ardatz 
honetako helburu orokorra. 

 Alokairuko etxebizitza librean sartzeko kostua 2010ekoa baino txikiagoa da uneotan, baina ez da
espero bezainbeste beheratu, merkatu librean prezio altua dutelako alokairuek eta soldata baxua
gazteek. Gainera, azken bi urteetan gora egin du.

 Alokairuan bizi diren gazteen kopurua handitzeari buruzko xedea lortu egin da, eta une honetan,
2016rako aurreikusitakoa ez ezik, 2020rako ezarritakoa ere gainditzen du. Adierazle horren
bilakaera izan da eraginaren adierazleen panela osatzen duten guztietan nabarienetakoa.

 Emantzipazioa handitzearen xedea lortzeke dago oraindik. Emantzipazio-tasaren beherakada txikia
izan bada ere, oinarrizko lerrotik beherako balio batean amaitu du 2016. urtean.
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2. ARDATZA: BIZI-KALITATEA ETA GIZARTE-KOHESIOA

Bizi-kalitateari eta gizarte-kohesioari buruzko 2. ardatzean zenbait xede lortu dira –esate baterako, bizi-
kalitatea hobetu da poztasun pertsonalari, trafiko-istripuen ondoriozko heriotza-tasari, eta jarduera 
fisikoetan, jarduera artistikoetan eta asoziazionismoan parte-hartzea handitzeari dagokienez–, baina defizitak 
izan dira beste batzuetan –adibidez, pobrezia-arriskuan eta euskararen erabileran–. 

 Bizi-kalitatearen adierazleak, hobera egin, eta bai 2016rako bai 2020rako xedeak lortu ditu.

 Osasunaren arloan xede gehienak lortu dira, edo aurreikusitako norabidean eboluzionatu dute.
Gizonen trafiko-istripuen ondoriozko hilkortasun-tasa murriztu da, baita 2020rako ezarritako
xedetik harago ere. Jarduera fisikoak gora egin du, planean 2016rako ezarritako xedearen azpitik
geratu bada ere; dena dela, ezin izan da geldiarazi gizentasunaren gorakada. Drogen kontsumoari
dagokionez, lortu egin dira tabakoaren eta kanabisaren kontsumoari buruzko xedeak, ez, ordea,
alkoholari buruzkoa. Nerabezaroko haurdunaldien tasak behera egin dute, baina ez da lortu
proposatutako xedea.

 Familia-bizileku gazteetan pobrezia-arriskua murrizteari buruzko xedeak ez du nahi bezala
eboluzionatu; hala, berresten da zer-nolako arriskua dakarren emantzipazioak, ez direnean
betetzen gutxieneko lan-baldintzak eta baldintza ekonomikoak.

 Etxeko lanetan eta zaintza-lanetan berdintasuna lortzeari buruzko adierazlean, 2016rako xedea
lortu, eta 2020rako ezarritakotik oso gertu geratu da adierazlea.

 Kulturaren alderdian, 2020rako ezarritako xedea lortu da, bai jarduera artistiko amateurrak
egitearekin bai aisialdian irakurtzearekin lotutako helburuetan. Lortzeke geratu dira euskararekin
lotutako xedeak; izan ere, ezagutza handitzeak ez du berekin ekarri euskarazko liburuen irakurketa
eta lagunarteko erabilera ere handitzea, aurreikusten zen moduan.

 Gazteen asoziazionismoa handitzea xede duen helburuarekin lotuta, parte-hartzeak 2016rako eta
2020rako xedeak gainditu ditu.

 Kontsumo jasangarriarekin eta garraio publiko kolektiboaren erabilerarekin lotutako jokabideek
joera positiboa agertzen dute, oinarrizko datua gaindituta, 2016rako ezarritako xedea  lortu ez bada
ere.

3. Nola baloratzen dute gazteek beren egoera?

Ebaluazio ororen funtsezko alderdia da eraginpekoen iritzia jasotzea. Horregatik, euskal gazteek 2016an 
beren egoerari buruz egindako balorazioa adierazi da jarraian; aldi berean, azken urteetan hobera edo 
okerrera egin duen ikusiko dugu. 

3.1. Hobera egin du gazteek beren egoera pertsonalari buruz egiten duten balorazioa 

13. adierazlean aipatu den bezala, 15etik 29 urtera bitarteko gazteek 7,6ko nota ematen diote beren egoera
pertsonalari, 0tik 10era bitarteko baremo batean. Puntuazioa berbera izan da emakume nahiz gizon gazteen 
artean. 

Egoera pertsonalaren balorazioak hobera egin du aurreko urteekin alderatuz gero, eta 2015ean 
erregistratutako balio bera jaso da 2016an ere. Hain zuzen, horixe da altuena 2000. urtean martxan jarritako 
serie osoan. 

Egoera pertsonalaren balorazioa altuagoa da gazteen artean, 18 urte edo gehiago duten biztanleen 
guztizkoaren aldean. 
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Egoera pertsonalari buruzko balorazioaren (0-10) bilakaera. Gazteriaren eta 18 urtetik gorako biztanle 
guztien arteko konparazioa 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak bilduma, Gazteen argazkiak bilduma eta Aurrera Begira bilduma) eta 
Lehendakaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetea (60. Euskal Soziometroa). 

Gazteak berak hobekuntzaren jakitun dira; hala, 2016an (Aurrera Begira bildumaren azken datuen arabera), 
15 urtetik 29 urtera bitarteko gazteen erdiak baino gehiagok uste zuen bere egoera pertsonalak hobera egin 
duela azken bost urtean (% 56,5). Beste % 31,6k uste du berdin jarraitzen duela, eta % 10,8k, aldiz, okerrera 
egin duela. 

Emakumezkoen artean handiagoa da beren egoera pertsonalak hobera egin duela uste dutenen ehunekoa, 
gizonezkoekin alderatuz gero (% 59,4, % 53,6ren aldean). 

3.2. Gazteek balorazio hobea ematen diote beren egoera pertsonalari, gazteriarenari baino 

Gazteak ez dira hain baikorrak gazteriaren egoerari dagokionez. 2016an, 15 urtetik 29ra bitartekoek 5,9ko 
nota eman diote gazteriaren egoerari. 

Gazteriaren egoerari emandako balorazioa pixkanaka hobetu da 2013tik 2016ra. Ez dugu aurretiazko daturik, 
2000tik 2013ra bitarteko bilakaeraren berri jasotzeko moduan. 

Egoera pertsonalari buruzko balorazioaren (0-10) bilakaera, eta gazteriaren egoeraren balorazioarekiko 
konparazioa 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Aurrera Begira bilduma) 
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3.3. Gazteak, nagusiki, lanik ezagatik eta lan-baldintza kaskarrengatik dira kexu 

2016an, Euskadiko gazteriaren % 56,1ek bere kabuz aipatu zituen lan-merkatuarekin lotutako arazoak –
langabezia, lan-prekarietatea, aldi baterako kontratuak, lan-erreforma eta soldata baxuak, etab.– kezka 
nagusi gisa. Lan-merkatuarekin lotutako arazoen aipamenak behera egin du 2012koaren aldean. Orduan 
lortu zuen maila gorena, gazteen % 72,4k aipatu baitzuen bere kabuz. 

Lan-itxaropenik ezaren arazoa hain da larria, bigarren mailan uzten dituela beste kezka guztiak; beraz, 
bigarren arazoak, ikasketekin lotutakoak, aipamen-ehuneko askoz ere txikiagoa du (% 22,3) lehenengoaren 
aldean. Nolanahi ere den, hezkuntzarekin eta ikasketekin lotutako arazoen aipamenek ere gora egin dute 
azken urteetan. 

Gazteek gehien aipatutako hirugarren arazoak kontu ekonomikoekin du lotura: esaterako, diru-falta, 
familiaren egoera ekonomikoa, bizitzaren garestitasuna, etab. 2016an, langabeziaren zifrak 2012an baino 
baxuagoak diren testuinguru batean, orduan baino aipamen gutxiago egin zaizkio, lan-merkatuari lotutako 
arazoekin gerta bezala. Hala, 2012an % 32,0 baziren, 2016an gazteen % 15,2k aipatu ditu bere kabuz arazo 
ekonomikoak. 

Kezka-sailkapenaren laugarren postuan, osasuna eta osasun-sistema daude. 2016an, gazteen % 8,4k aipatu 
zituen arazo horiek kezkabide nagusi gisa. 

Etxebizitza bosgarren postuan dago. 2016an gazteen % 8,1ek aipatu du etxebizitza; hau da, azken zortzi 
urteotan beherakada ikusgarria izan du gazteen kezken artean duen kokalekuari dagokionez. 2008an arazo 
nagusia zen gazteentzat, eta hala aipatu zuen % 67,1ek (etxebizitzaren prezioak une gorenean zeudenean, 
hain justu); aldiz, 2012an % 18,3k eta 2016an % 8,1ek egin diote aipamena. Hori azaldu dezakeen hipotesi bat 
da hainbat gaztek ez duela aurreikusten epe laburrera emantzipatuko denik, langabeziako eta lan prekarioko 
egoera dela medio, eta, beraz, ez dagoela etxebizitza bila. Lanak eta baldintza ekonomikoek ez badute 
gutxienean ere ematen etxebizitza eskuratzeko modurik, logikoki, itxaropen errealista izateari utziko dio 
horrek. 

15 urtetik 29ra bitarteko gazteen arazo pertsonalen bilakaera (%) 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak bilduma) 
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Adinean aurrera egin ahala, lan-merkatuari lotutako arazoak aipatzen dira gehienbat: hala, 20 urtetik 
beherakoen artean % 29,9k aipatzen ditu; 20tik 24ra bitartekoen artean, % 64,0k; eta 25etik 29ra bitartekoen 
artean, aldiz, % 70,9k. Alde horiek logikoak dira, kontuan hartuta 15 urtetik 19 urtera arteko gazte gehienak 
ikasten ari direla, eta gai horretan dituzten kezkek lotura handiagoa dutela ikasketak amaitutakoan lana 
aurkituko ote duten zalantzarekin. Aldiz, 25 urtetik gorakoek amaituta dute prestakuntzaren aroa, eta 
langabezia-tasa handia eta enplegu prekario ugari dituen lan-merkatu bati egin behar diote aurre. Alderdi 
horretan, apenas dagoen diferentziarik sexuaren edo bizileku duten lurralde historikoaren arabera. 

Eta adinean aurrera egin ahala lanarekin lotutako arazoak gehiago aipatzen diren bezala, ikasketen kasuan 
kontrakoa gertatzen da; hain zuzen, gazteenek (gehienak ikasle direla) aipatzen dituzte gehien: 15 urtetik 
19ra bitartean dituztenen % 40k, 25 urtetik 29ra bitartekoen % 8,9ren aldean. Gainera, hemen ikus daitezke 
sexuaren araberako aldeak. Emakumeek hein handiagoan aipatzen dituzte hezkuntzarekin eta ikasketekin 
lotutako arazoak: emakume gazteen % 26,6, gizonezkoen % 18,1en aldean. 

Arazo ekonomikoei dagokienez, kolektibo arteko aldeak 20 urtetik gorakoen eta beherakoen artean 
gertatzen dira. 15 urtetik 19 urtera bitartekoen artean, % 9,3k aipatu ditu arazo ekonomikoak; 20tik 24ra 
bitartekoen artean, % 18,1ek, eta 25 urtetik 29ra bitartekoen artean, % 17,7k. 

Etxebizitzarekin eta emantzipazioarekin lotutako arazoak 25etik 29 urtera bitartekoek aipatu dituzte gehiago: 
2016an, haien % 14,4k adierazi ditu. 

15etik 29 urtera bitarteko gazteen arazo pertsonal nagusiak, adin taldeen arabera (%) 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2016) 

3.4. 2008tik 2015era, ia-ia 20 puntuan beheratu da gurasoek haien adina zutenean baino egoera 
hobean daudela uste duten gazteen ehunekoak 

Aztertzen badugu nola baloratzen duten gazteek beren egoera, beren ustetan gurasoek adin horretan zuten 
egoerarekin alderatuta, ikus dezakegu gazte gehienek uste dutela hobe daudela berak, beren gurasoak gazte 
zirenean baino (% 58,5 2015ean). 

Hala ere, pertzepzio hori nabarmen aldatu da azken urteetan. 2008an, lau gaztetatik hiruk uste zuen hobe 
zeudela berak, beren gurasoak beren adinean baino (% 76,7); pertzepzio hori beheratzen joan da eta 2013an 
ozta-ozta gazteen erdiak uste zuen hobe zeudela berak, beren gurasoak beren adinean baino (% 51,1); 
ondoren, 2015ean, zertxobait goratu da beren gurasoek beren adinean baino hobe daudela uste duten 
gazteen kopurua (% 58,5), baina ez da iritsi 2008ko eta 2011ko balioetara. 
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Beren gurasoek beren adina zutenean baino egoera hobean daudela uste duten 15etik 29 urtera 
bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera (%) 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak bilduma eta Emantzipazioa bilduma) 

Ez da ikusi alderik gizon eta emakume gazteek beren egoerari buruz egindako balorazioan. 

3.5. Nolanahi ere, handitu da etorkizunarekiko konfiantza 

2016an, euskal gazteria gehienbat baikorra zen etorkizunari dagokionez: 15 urtetik 29ra bitarteko gazteen 
% 69,2k uste zuen bost urteko epean hobera egingo duela beren egoera pertsonalak. Gazteriaren egoerak, 
oro har, hobera egingo duela uste dutenen ehunekoa txikiagoa da (% 44,0), baina okerrera egingo duela uste 
dutenena gainditzen du nolanahi ere (% 18,0). Azkenik, gazteen erdiak (% 50,0) uste du Euskadin egoerak 
hobera egingo duela hemendik bost urtera. 

Bost urtera izango den bilakaerari buruzko itxaropena, 2016an, egoera pertsonalari, gazteriaren egoerari 
eta Euskadiko egoerari dagokienez (%) 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Aurrera Begira 2016) 

Galdera horietatik abiatuta adierazle sintetiko bat prestatu da, islatzeko zer-nolako bilakaera ikusten dioten 
gazteek egoerari bost urteko epean. 2016an, adierazle horrek 72 puntu lortu ditu 0tik 100era bitarteko eskala 
batean. 2015ekoaren aldean bi puntu jaitsi badira ere, 2013an lortutako balioa (64) baino handiagoa izaten 
jarraitzen du. 
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15 urtetik 29ra bitarteko gazteek etorkizunarekiko duten konfiantzaren adierazlearen bilakaera (0-100) 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Aurrera Begira bilduma) 

Emakumeak zertxobait baikorragoak agertzen dira, gizonen aldean, beren egoera pertsonala eta gazteriaren 
egoera hobetuko den usteari dagokionez, aurrez ere adierazi dugun moduan. Horiek horrela, 2016an apur 
bat altuagoa da etorkizunarekiko konfiantzaren adierazlea emakumeen artean (73), gizonen artean baino 
(70). 

3.6. Etorkizunarekiko konfiantza handiagoak bere isla du langileen, ikasleen eta gazte langabeen 
enpleguari buruzko itxaropenetan 

Lanean ari diren gazteen artean, behera egin du beren enplegua urtebeteko epean gal dezaketela (% 33 
2016an) edo, galdu gabe ere, hurrengo 12 hilabetetan beren lan-baldintzak okerrera egin dezaketela (% 9) 
hautematen dutenen pertzepzioak. Bi kontzeptu horiek (enpleguaren galera- edo prekarizazio-arriskua) 
lanean ari diren gazteen % 42 hartzen dute barne. Ehuneko hori 15 puntuan beheratu da 2013an bilduma 
hasi zenetik. 

Langabezian dauden gazteen artean, % 69k uste du urtebeteko epean aurkituko duela lana. Ehuneko hori 
2015ean erregistratutakoa baino bi puntu txikiagoa da, baina 2013koa baino 15 puntu handiagoa. 

Ikasleen artean ere hazi da ikasketak amaitutakoan beren prestakuntzarekin bat datorren lan bat aurkituko 
dutelako ustea. Hazkundea etengabekoa izan da, eta 2013an % 46 izatetik 2016an % 68 izatera igaro dira hala 
uste dutenak. 

Enplegu-itxaropenen hobekuntzak eragina izan du, eta gero eta gazte gutxiagok uste du atzerrira lan egitera 
joan beharko duela, nahi izan gabe. Nahi izan gabe joan beharko duela uste duten gazteen ehunekoa, 2016an 
% 16 izatetik, 2016an % 12 izatera igaro da. 

2016an, enpleguaren galera- edo prekarizazio-arriskua handiagoa zen lanean ari ziren emakumeen artean, 
lanean ari ziren gizonen artean baino (% 45 eta % 38, hurrenez hurren). Hala ere, aldi berean, langabe 
dauden emakume gazte gehiagok uste du enplegua aurkituko duela (% 74), langabe dauden gizonen aldean 
(% 64). Ez da ikusi alde nabarmenik gizon eta emakume gazteen artean, ez prestakuntzari lotutako 
enpleguarekin loturan, ez nahitaezko emigrazioarekin loturan. 
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15 urtetik 29ra bitarteko gazteek etorkizunarekiko dituzten itxaropenen bilakaera (%) 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Aurrera Begira bilduma) 

3.7. Gazteak kexu dira, erakundeek ez dituztelako aintzat hartzen haien iritziak 

Gutxiengo dira (% 27,0) erakundeek gazteriaren iritziak aintzat hartzen dituztela uste duten gazteak. Nolanahi 
ere, ehuneko hori hamar puntuan igo da 2012koaren aldean (% 16,5); hau da, orain gazte gehiagok uste dute 
erakundeek gazteen proposamenei jaramon egiten dietela. Gai horretan iritzi bera dute emakume eta gizon 
gazteek. 

15 urtetik 29 urtera bitarteko gazteen iritziaren bilakaera, erakundeek gazteen iritziak aintzat hartzearekin 
loturan (%) 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak bilduma) 
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3.8. Apur bat hobetu da Jaurlaritzaren gazteria arloko jardunari buruzko balorazioa 

2004tik 2012ra, gazteek 4,6 eta 4,7 arteko puntuazioa ematen zion, 0tik 10era bitarteko eskalan, Eusko 
Jaurlaritzaren gazteria arloko jardunari. 2016an, apur bat hobetu da balorazioa, eta lehenbiziko aldiz lortu da 
“nahiko” nota: 5,5. 

Eusko Jaurlaritzaren gazteria arloko jardunaren balorazioaren (0-10) bilakaera 15 urtetik 29ra bitartekoen 
artean 

Iturria: Gazteriaren Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak bilduma) 

Sail osoan ikus daiteke emakumeek eta, batik bat, 20 urtetik beherakoek ematen dituztela puntuazio 
altuenak (5,6 eta 6,1, hurrenez hurren, 2016an). 

Erakundeek haien iritzia aintzat hartzen dutela uste duten gazteen kopurua handitzeak lotura izan dezake, 
beharbada, Eusko Jaurlaritzaren jardunaren balorazioan izandako hobekuntzarekin. 

4. Zenbait gomendio

2020 aldirako Gazteria Estrategiaren tarteko ebaluazio honek aukera ematen du xedeak hobetu eta 
egokitzeko eta, aldi berean, horiekin lotutako adierazle edo xedeak aldatzeko, egokitzat jotzen bada. 

Jarraian, ebaluazio-prozesuan agertutako zenbait gogoeta adierazten dira, betiere, 2020rako xedeetara eta 
adierazleetara mugatuak; izan ere, Planaren eraginpeko alorretan erantzukizun politiko nahiz teknikoak 
dituztenei dagokie helburuak berriz planteatzeko zeregina. Hala eta guztiz ere, helburuak birplanteatu 
ostean, horietara egokitutako adierazle berriak moldatuko edo finkatuko dira, aurrerabidea monitorizatzeko 
balio izan dezaten. 
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1. ARDATZA: EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA 

HELBURUA ADIERAZLEA 
Gaur 

egungo 
datua 

2020rako 
xedea 

Berrikusteko proposamena 

1. Emantzipatutako 
gazte kopurua 
handitzea 

1. Emantzipazio-tasa 

(18-34 urte) 
40,9 
(2015) ≥ % 50   

2. Emantzipatzeko 
adina aurreratzea 

2. Emantzipatzeko 
batez besteko adina 

29,9 
(2011) ≤ 29 urte  

3. Eskola modu 
goiztiarrean utzitakoen 
tasa murriztea 

3. Eskola modu 
goiztiarrean 
utzitakoen tasa (18-24 
urte) 

7,5 
(2014) 

< % 10  

2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 

4. Derrigorrezko 
hezkuntzaren ondoko 
ikasketa-maila 
handitzea 

4. Derrigorrezkoaren 
ondoko Bigarren 
Hezkuntzako 
graduazio-tasa (20-24 
urte) 

85,9 
(2014) ≥ % 90   

5. Hirueledunen 
kopurua handitzea 

5. Hirueletasun-tasa  

(15-29 urte) 
34,6 ≥ % 35  

Berriz hausnar liteke, ea xedea goratu edo bere 
horretan utzi 

6. Goi-mailako 
ikasketadunen 
kopuruari eustea 

6. Goi-mailako 
hezkuntza-titulazioa 
dutenen ehunekoa 

(30-34 urte) 

47,5 
(2014) 

> % 44  

2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, bere horretan 
utzi, edo arlo horretan lehentasunezko beste xede 
bat finkatu 

7. Gazteen langabezia 
murriztea 

7. Gazteen langabezia-
tasa 

(16-29 urte) 

23,7 ≤ % 10  

Adierazleak ez du esperotako bilakaera izan, eta, 
beraz, gomendagarria litzateke berriz ere 
hausnartzea xedearen inguruan, hura errealitatera 
egokitzeko 

8. Gazteen enpleguan 
aldi baterako 
kontratuen kopurua 
murriztea 

8. Aldi baterako 
enplegu-tasa (16-29 
urte) 

56,8 
(2014) ≤ % 35  

Adierazleak bilakaera negatiboa izan du, eta, 
beraz, gomendagarria litzateke berriz ere 
hausnartzea xedearen inguruan, hura errealitatera 
egokitzeko 

9. Gazteen artean 
enpresagintza 
areagotzea 

9. Bere kontura lan 
egiten dutenen tasa 
(20-29 urte) 

6,3 
(2015) ≥ % 10  

Adierazlea inkesta-datuetan oinarritzen da, eta 
fenomenoa gutxiengoan gertatzen denez, baliteke 
laginketa-akatsa handia izatea. Fidagarritasuna 
handitzea proposatzen da, horretarako, 34 urtera 
arte zabaldu daiteke adierazleko adina 

10. Gazteen artean 
lan-istripuak murriztea 

10. Lan-istripuen tasa 
(16-34 urte) 

36,4 
(2015) 

≤ 40 

x 1000 

 

 

 

11. Etxebizitza 
alokatzeko ahalegin 
ekonomikoa murriztea 

11. Etxebizitza librea 
alokatzearen kostua  

(18-34 urte) 

63,8 

(2015) 
≤ % 40  

Adierazleak ez du esperotako heinean 
eboluzionatu, eta, beraz, gomendagarria litzateke 
berriz ere hausnartzea xedearen inguruan, hura 
errealitatera egokitzeko 

12. Alokairuan bizi 
diren gazteen kopurua 
handitzea 

12. Alokairuko 
emantzipazioa (18-34 
urte) 

55,3 
(2015) 

≥ % 35  2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 
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2. ARDATZA: BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

HELBURUA ADIERAZLEA 
Gaur 

egungo 
datua 

2020rako 
xedea 

Berrikusteko proposamena 

13. Bizi-kalitatea 
hobetzea  

13. Poztasun 
pertsonalaren indizea 

7,6 >7  

14. Trafiko-istripuen 
ondoriozko gizon 
gazteen heriotza-tasa 

14. Gizonen trafiko-
istripuen ondoriozko 
heriotza-tasa 

4,2 
(2014)

 
≤ 5 

x100.000 

2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 

15. Gazteen artean 
obesitatea eta 
sedentarismoa 
murriztea  

15. Obesitate-tasa 
5,4 

(2013)
 

≤ % 3  

Adierazleak ez du esperotako heinean 
eboluzionatu, eta, beraz, gomendagarria litzateke 
berriz ere hausnartzea xedearen inguruan, hura 
errealitatera egokitzeko 

16. Jarduera fisikoa 
75,3 
(2013)

 
≥ % 40  

Jarduera fisikoaren neurketa aldatu denez, 
zaharkituta geratu dira ezarrita dauden xedeak; 
hala, berriz ere hausnartu behar da xedearen 
inguruan 

16. Gazteen artean 
drogen kontsumoa 
murriztea  

17. Ohiko tabako-
kontsumoa 

23,5 
(2012)

 
≤ % 25  

2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 

18. Gehiegizko eta 
arriskuzko alkohol-
kontsumoa 

24,5 
(2012)

 
≤ % 15   

19. Ohiko kanabis-
kontsumoa 

4,3 
(2012)

 
< % 5  

2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 

17. Nerabezaroko 
haurdunaldien tasa 
murriztea  

20. Nerabezaroko 
haurdunaldien tasa 

7,6 
(2014)

 
< 5 x1000  

18. Familia-bizileku 
gazteetan pobrezia-
arriskua murriztea  

21. Pobrezia arriskua 18,7 < % 8  

Gomendatzen da adierazle hau ordezkatzea, dela 
gazte-etxebizitzetako benetako pobrezia-tasarekin 
(35 urtetik beherakoak buru diren etxebizitzetan 
bizi den eta benetako pobrezia egoeran dagoen 
biztanleriaren ehunekoaren berri ematen du), 
dela 16tik 29 urtera bitarteko gazteen benetako 
pobrezia-tasa (pobrezia-egoeran dagoen gazteen 
ehunekoaren berri ematen du, edozein motakoa 
dela ere haien etxebizitza). Bietan ala bietan, datu 
eztabaidaezinagoa aztertuko litzateke; hau da, 
benetako pobrezia, ez pobrezia-arriskua 

19. Etxebizitzako 
lanetan genero-arraila 
murriztea 

22. Etxebizitzako 
lanetan dagoen 
genero-arraila 

16 
(2013)

 
≤ 15 min 

Dagoeneko ia-ia lortu da 2020rako ezarritako 
xedea; beraz, asmo handiagoko xedea ezar liteke, 
edo arlo horretan lehentasunezko beste xede bat 
finkatu 

20. Gazte gehiagok 
parte hartzea jarduera 
artistikoetan 

23. Jarduera 
artistikoetan 
partaidetza 

55,1 > % 45  
2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 

21. Gazteen artean 
irakurtzeko ohitura 
handitzea 

24. Irakurtzeko 
ohitura 

54,4 > % 50  
2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 

25. Euskaraz 
irakurtzeko ohitura 

41,8 > % 50   
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22. Euskararen 
erabilera areagotzea 
gazteen artean 

26. Euskararen 
lagunarteko erabilera 

38,1 ≥ % 55   

23. Gazte-
asoziazionismoa 
areagotzea 

27. Asoziazionismo-
tasa 

46,2 > % 45  
2020rako ezarritako xedea gainditu da; beraz, 
asmo handiagoko xedea ezar liteke, edo arlo 
horretan lehentasunezko beste xede bat finkatu 

24. Gazteen artean 
kontsumo jasangarria 
areagotzea  

28. Kontsumo 
jasangarria 

43,3 ≥ % 50   

25. Gazteei garraio 
kolektiboa gehiago 
erabiltzea 

29. Garraio publikoen 
ohiko erabilera 

39,8 ≥ % 60  

Xedea berrikustea gomendatzen da; izan ere, oso 
altua da, kontuan hartuz gero bizikletaren 
erabilera eta oinezko joan-etorriak ere sustatu 
nahi direla 
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I. ERANSKINA: xedeen betetze-maila, sexuaren arabera 

1. ARDATZA: EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA 

ADIERAZLEA 
 

Unitatea 

Abiapuntua Gaur egungo datua 2016rako 
xedea 

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak 

1. Emantzipazio-tasa % 49,1 38,6 47,0  34,8  ≥ 47  

2. Emantzipatzeko batez 
besteko adina 

Urteak 29,9 31,0  28,8 30,8 ≤ 29 urte 

3. Eskola modu 
goiztiarrean utzitakoen 
tasa 

% 8,9 12,5 6,8 8,2 < 10,5  

4. Derrigorrezkoaren 
ondoko Bigarren 
Hezkuntzako graduazio-
tasa 

% 81,9 77,2 85,8 85,9 ≥ 85  

5. Hirueletasun-tasa % 29,9 22,3 36,3 33,0 ≥ 30  

6. Goi-mailako hezkuntza-
titulazioa dutenen 
ehunekoa  

% 52,1 34,6 58,0 40,7 = 44  

7. Gazteen langabezia-
tasa 

% 15,2 21 21,9 25,5 ≤ 15  

8. Aldi baterako enplegu-
tasa 

% 46,6 46,6 50,4 56,1 ≤ 40  

9. Bere kontura lan egiten 
dutenen tasa 

% - - - - ≥ 7,5  

10. Lan-istripuen tasa 1000ko 
tasa 

24,3 73,5 19,3 53,1 
≤ 44 x 

1000 

11. Etxebizitza librea 
alokatzearen kostua  

% 69,9 58,9 69,0 58,2 ≤ 50  

12. Alokairuko 
emantzipazioa 

% 19,5 18,3 55,0 55,7 ≥ 27  

* Datu hau ezin da sexuaren arabera banakatu. 
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2. ARDATZA: BIZI-KALITATEA ETA KOHESIO-SOZIALA 

ADIERAZLEA 

 

 

Unitatea 

Abiapuntua Gaur egungo datua 
2016rako 

xedea 
Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak 

13. Poztasun 
pertsonalaren indizea 

0-100 6,9 6,8 7,6 7,6 >7 

14. Trafiko-istripuen 
ondoriozko gizon gazteen 
heriotza tasa 

X100.000 2,5 10,9 0,0 4,2 ≤ 8  

15. Obesitate tasa 

 
% 3,9 4,5 4,8 6,0 ≤ 3,5  

16. Jarduera fisikoa % 64,6 70,4 71,6 78,8 ≥ 35  

17. Ohiko tabako-
kontsumoa 

% 32,7 33,0 20,4 26,6 ≤ 28  

18. Gehiegizko eta 
arriskuzko alkohol-
kontsumoa 

% 19,3 25,5 16,6 32,6 ≤ 18  

19. Ohiko kanabis-
kontsumoa 

% 4,2 10,5 1,6 7,1 ≤ 6  

20. Nerabezaroko 
haurdunaldien tasa 

X1000 8,0 - 7,6 - ≤ 7  

21. Pobrezia-arriskua % 12,4 12,4 17,7 19,6 ≤ 9  

22. Etxebizitzako lanetan 
dagoen genero-arraila  * 

Minutuak 84 35 70 54 ≤ 30  

23. Jarduera artisitikoetan 
partaidetza 

% 45,4 35,5 59,4 51,0 ≥ 42  

24. Irakurtzeko ohitura % 49,4 40,2 60,4 48,7 ≥ 47  

25. Euskaraz irakurtzeko 
ohitura 

% 41,6 45,3 42,8 40,8 ≥ 46,5  

26. Euskararen 
lagunarteko erabilera 

% 48,0 42,7 35,5 40,8 ≥ 50  

27. Asoziazionismo tasa % 33,0 49,0 40,5 51,7 ≥ 43  

28. Kontsumo jasangarria % 47,4 35,2 48,7 38,3 ≥ 45  

29. Garraio publikoen 
ohiko erabilera 

% 37,1 29,7 44,8 35,0 ≥ 55  

* Datua ez da desberdintasunari buruzkoa, xedeak ezarri moduan, baizik eta emakume eta gizonek horretan emandako 

minutuei buruzkoa. 
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