Euskadiko gazteen
dagokionez

%18,6

emantzipatuta

daude

egoitzari

Neskak mutilak baino lehenago emantzipatzen dira; eta etxebizitza eskuratzeko
erregimenik ohikoena Euskadin jabetza da

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 18,6
emantzipaturik
daude.
Emantzipatutako
nesken
ehunekoa (% 21,3) altuagoa da egoera berean dauden
mutilena baino (% 16). Gurasoenetik joateko batez
besteko adina 29 urte da. Hain zuzen ere, neskak
gazteago direla (28 urterekin) emantzipatzen dira mutilak
baino (30 urterekin).
Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoa nabarmentzen
da, bertako gazteen emantzipazio indizea hiruetan handiena baita (% 21,1);
gero Bizkaikoa dator (% 16,7); eta, azkenik, Arabakoa (% 19,9). Euskadi osoan
gertatzen
den
bezala,
hiru
lurralde
historikoetako
bakoitzean
emantzipatutakoen artean, nesken proportzioa handiagoa da mutilena baino.
Era berean, zenbat eta nagusiago, hainbat eta biztanle gehiago dago
emantzipaturik.

Gurasoen etxetik kanpo bizi diren biztanle gazteetatik, % 62,2 ezkondu gabe
daude eta % 36,3 ezkonduta.
Ezkongabe egotea ohikoagoa da gizonezko emantzipatuen artean (% 71,4)
emakume emantzipatuen artean baino (% 54,9).

Emantzipatuta dauden hamar gaztetik 7 lanean ari dira (% 68,9). Gazte
emantzipatuen % 11,3 bakarrik daude langabezian; eta % 9,8 ikasleak dira.
Sexuen araberako azterketak aditzera ematen duenez, langabezia ohikoagoa
da nesken artean mutilen artean baino.
Lurralde historikoen banaketari bagagozkio, gazte emantzipatuen artean lanean
dabiltzanak nagusi dira: % 72,8 Araban, % 71,3 Gipuzkoan eta % 66 Bizkaian.

Gazteek, gurasoenetik irtendakoan, etxebizitza erosi egin ohi dute (% 75,3); %
17,7k bakarrik hartzen dute etxebizitza bat alokairuan. Halaber, gurasoen
etxetik irtenez gero, bikotekidearekin bizitzeko izaten da (familia bakarreko eta
kanpoko jenderik gabeko etxea osatzeko, alegia). Aukera horren ondoren,
baina tarte nabarmenarekin, bakarrik bizitzera doazenak daude (% 16). Datuak
sexuen arabera aztertuz, ohikoagoa da mutil bat bakarrik bizitzera joatea (%
21) neska batek hautu hori bera egitea baino (% 12,5).
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