
 

 

Zer deritze gazteriak bikotearen barruko tratu txarrei? 

 

Datuek adierazten dutenez, gora egin du nabarmen edozein tratu 
txar oso larritzat jotzen duten gazteen ehunekoak  

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta, 
Gazteen Euskal Behatokiak gogorarazi nahi du bere Estatistiken artean 
genero indarkeria jasan duten emakume gazteei buruzko datuak dituela. 
Eusko Jaurlaritzaren Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko 
Zuzendaritzak emandako datu horien arabera, 2011n, EAEko 15 eta 29 urte 
bitarteko mila emakumetatik 7k genero indarkeria jasan zutela salatu zuten. 

Baina Gazteen Euskal Behatokitik gehiago sakondu nahi dugu gai horretan, 
eta, horretarako, EAEko gazteek, gizonek eta emakumeek, bikotearen 
barruko tratu txarrak aipatzen direnean zer ulertzen duten eta tratu txarrei 
lotutako hainbat jarduerari nolako larritasun-maila egozten dieten aztertu 
dugu. 

Proposatutako hainbat egoerari gazteek egotzitako larritasun-maila zein den 
eta azken urteotan larritasun-maila hori areagotu egin den aztertzeko, 
duela hamabost urte landutako galdera batzuk errepikatu egin dira 2012ko 
martxoan EAEko 18 eta 29 urte bitarteko 1233 gazteri egindako inkesta 
batean.  

Bikotekidea bere borondarearen kontra sexu harremanak izatera behartzea, 
etxetik irtetea debekatzea edota mehatxatzea oso tratu txar larritzat jo dute 
EAEko gazteen % 80k baino gehiagok. Ia hiru gaztetatik bik mespretxuak 
egitea ere oso larria dela uste dute. Gazteen erdiek oso larria deritzote 
gauzak erabakitzen ez uzteari. Era berean, ia erdiak dira bikotekidea 
iraintzea oso tratu txar larritzat jo dutenak.  

Tratu txartzat jotzen duzu? Eta zein larritasun 
maila egozten diozu?

Oso 
larria

Nahiko 
larria

Ez oso 
larririk

Ez da
tratu txarra Ed/Ee GUZTIRA

Sexu harremanak izatera behartzea 93 6 1 0 0 100

Etxetik irtetea debekatzea 82 14 2 1 1 100

Mehatxatzea 81 18 1 0 0 100

Mespretxuak egitea 63 32 4 1 0 100

Gauzak erabakitzen ez uztea 50 38 9 2 1 100
Iraintzea 47 38 11 3 1 100
% horizontalak

EAE-KO GAZTEEK HAINBAT TRATU TXAR MOTARI EMANDAKO LARRITASUN MAILA

 

Tratu txar modu horietako bakoitza larritzat jotzea nabarmen areagotu da, 
duela hamabost urteko datuekin alderatuta. Horrek esan nahi du EAEko 
gazteengan edozein tratu txar larritzat jotzeko eta arbuiatzeko jarreraren 
bilakaera positiboa izan dela. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/berria_12_azaroa_25/eu_berria/azaroa_25.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/berria_12_azaroa_25/eu_berria/azaroa_25.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_t982/es_t982/adjuntos/t982.pdf


Tratu txar mota bakoitza oso larritzat jo duten 
gazteen bilakaera 1997tik 2012ra (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina datu propioak (2012) eta Prospekzio Soziologikoen 
Kabinetearenak (1997) oinarri hartuta
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Proposatutako egoera bakoitza oso larritzat jotzen dutenen ehunekoa oso 
igo da, eta, aldiz, egoera horiek tratu txartzat jotzen ez dutenen ehunekoak 
izugarri jaitsi egin dira. 1997an, % 9k ez zuten tratu txar gisa ikusten 
bikotekideari mespretxuak egitea edo erabakiak hartzen ez uztea (% 1ek 
eta % 2k, hurrenez hurren, 2012an). %8k ez zuen tratu txartzat jotzen 
bikotekideari etxetik irtetea debekatzea edo iraintzea (% 1ek eta % 3k, 
hurrenez hurren, 2012an). 

Gizon eta emakume gazteen artean dauden aldeak aztertuta, zera ikus 
dezakegu: emakume gehienek uste dutela proposatutako tratu txar mota 
guztiak oso larriak direla, % 94tik % 52ra bitarteko ehunekoekin. Hain 
zuzen ere, % 94ren ustez, oso larria da borondatearen aurka sexu-
harremanak izatera behartzea eta, % 52ren ustez, iraintzea oso tratu txar 
larria da.  

Tratu txar mota bakoitza oso larritzat jo duten 
18 eta 29 urte bitarteko gizon eta emakumeak (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, 2012

Gizon gazteak Emakume gazteak

 



Kontrako muturrean, EAEko emakume gazteen % 2k ez du tratu txartzat 
hartzen iraintzea edo erabakirik hartzen ez uztea. %1ek ez dute uste tratu 
txarra denik bikotekidea etxetik irteten ez uztea.  

Ondoriozta daitekeenez, Emakunderen eta gainerako herri-administrazioen 
sentsibilizazio-politikek arrakasta izan badute ere, ezinbestekoa da 
tolerantzian eta errespetuan oinarritutako harremanak eraikitzen lagunduko 
diguten berdintasun-politikak garatzea. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/eu/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

