
 

 

Gazteek 2012ko hauteskunde autonomikoetan izandako 
interesak, 2009ko hauteskundeetan izandakoa bikoiztu du 

 

Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak kaleratutako datu 
batzuk aztertu ditu Gazteen Euskal Behatokiak. Datuok urriaren 21eko 
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan EAEko gazteek izandako 
portaerari buruzkoak dira, “2012ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko 
inkesta” izeneko txostenetik atera dira, eta EAEko 18 eta 29 urte bitarteko 
gazteei dagokie.  

Ikerketa horren emaitzen arabera, EAEko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen 
% 55ek interes handia edo nahikoa interes izan zuten urriaren 21ean 
izandako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan.  

Interes horrek bikoiztu egin du 2009ko hauteskunde autonomikoetan 
adierazitakoa; orduan gazteen % 28k esan baitzuten interes handia edo 
nahikoa izan zutela. 
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Are gehiago, azken hauteskunde hauek askotan izan direla solasgai 
lagunekin diote gazteen %18k.  

Gainera, gazteen heren batek (% 34k) arreta handia edo nahikoa jarri zuen 
hauteskunde-kanpainari buruzko albisteetan (2009an % 22k), baina 
bakarrik % 5 joan ziren alderdiren baten hauteskunde bilera edo mitinetara. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12tef5/eu_12tef5/adjuntos/12tef5_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12tef5/eu_12tef5/adjuntos/12tef5_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_09sv40_post/eu_09sv40po/adjuntos/09sv40_post.pdf


Alderdiren baten programa edo propaganda irakurri zutela diote % 56k, 
biztanleria osoaren proportzioaren gainetik (% 52), eta % 59k hautagairen 
baten elkarrizketa edo hautagaien arteko debatea ikusi edo irakurri zutela 
baieztatu dute. 

Hori guzti horrekin, gazteen % 20k diote hauteskunde-kanpainan 
ikusitakoak edo irakurritakoak asko edo nahikoa lagundu ziela beraien 
botoa erabakitzen.  

Urriaren 21ean bozkatu zutela diote elkarrizketatutako lau gaztetik hiruk  
(% 74) eta gazteen boto gehien lortu zuten aukerak EH Bildu eta EAJ-PNV 
izan dira (gazteen botoen % 33 eta % 31, hurrenez hurren). Ondoren datoz 
PSE-EE (% 13), PP (% 3), UPyD (% 2), Ezker Batua (% 2), Ezker Anitza  
(% 2) eta EQUO (% 2). Gainerako % 12k beste alderdi txikien alde edo 
boto zuria eman zutela aitortu dute. 

Bukatzeko, esan dezakegu hamar gaztetik seik positibotzat jo dituztela 
hauteskunde hauetako emaitzak. 
 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   
 

 

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

