
 

 

Euskadin hamar gaztetik zazpik sarritan erabiltzen dute garraio publiko kolektiboa edo 

kotxea partekatzen dute 

Europako mugikortasun astea 2015 

2015eko Europako mugikortasun astea irailaren 16tik 22ra arte ospatuko dela-eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak ezagutzera eman nahi ditu gazteek joan-etorrietan iraunkortasunaren 

aldeko ohitura batzuk jarraitzen dituzten, garraio publiko kolektiboa erabiltzen duten edo 

beste pertsona batzuekin kotxea partekatzen duten, hain zuzen ere.  

2013an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko % 69k sarritan erabiltzen zuela garraio publiko 

koletiboa edo kotxea partekatzen zuela esaten zuen. Ehuneko hori 2010ean jasotakoa (% 64) 

baino handiagoa zen.  

Oro har, neskek mutilek baino kopuru handiagoan erabiltzen dute garraio publiko kolektiboa 

edo kotxea partekatzen dute ohiko joan-etorrietan (% 76 eta % 63, hurrenez hurren). 

Zenbat eta gazteagoa izan orduan eta gehiago erabiltzen da garraio publiko kolektiboa edo 

kotxe partekatua: % 80k 15 eta 19 urte bitartekoen artean, % 76k 20 eta 24 urtekoen artean 

eta % 57k 25 eta 29 urte bitartekoen taldean. Hori logikoa da gazteenek kotxerik ez izateaz 

gain askotan gidatzeko baimenik ere ez dutelako. Bestalde, gazteenen taldean gehienak 

ikasleak dira eta horiek, askotan, garraio kolektiboa izaten dute ikasketa zentrora joan ahal 

izateko; nagusienek, aldiz, lanera joateko sarritan ez dute ibilgailu propioa erabiltzea baino 

beste aukerarik. Hori argi ikusten da analisia zeregin nagusiaren arabera egiten denean: 

ikasleen % 81ek garraio kolektiboa erabiltzen dute edo kotxea beste batzuekin partekatzen 

dute askotan eta lanean dabiltzanen artean ehuneko hori % 50ekoa da.  

Gazteak bizi diren lurraldearen arabera aldeak hautematen dira Bizkaiaren (% 73) eta Araba 

eta Gipuzkoaren artean (% 65 azken bi lurralde horietan). Bizkaian metroa izatea eta 

garraiobide hori lurraldeko herri jendetsuenetara heltzea izan daiteke horren azalpenik 

logikoena. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
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Aipatutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak 2010ean eta 2013an eginiko bi ikerketatik datoz. 

Bakoitzean Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazte baino gehiago elkarrizketatu ziren. 

2010eko datuak Kontsumo arduratsua EAEko gazteen artean izenburuko txostenean argitaratu 

ziren; 2013koak argitaratzeko bidean daude oraindik. 

Jarrai gaitzazu sare sozialetan! 
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