
 
Abuztuaren 12a, Gazteriaren Nazioarteko Eguna 

Gazteen Euskal Behatokiak bere konpromisoan dihardu: Euskadiko gazteen egoera 

eta beharren inguruan ikertu, hezi eta informatu 

Gazteen egun honen ospakizuna dela-eta, Behatokiak urtearen lehen sei 

hilabeteetan egindako lanaren balantzea egin nahi du eta, bide batez, udazkenean 
eta urtearen amaieran aurrera aterako dituenak gogorarazi. 

Ikerketak 

 Aurrera begira 2014: Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak. 

Behatokiak urtero egiten duen ikerketa honek lanarekiko lehen baino 

aurreikuspen baikorragoak islatzen ditu eta, baita ere, etorkizunarekiko 
konfiantza indizearen igoera. 

 

 Euskadiko gazteen enplegua eta emantzipazioa 2011-2013 aldian. Etxez 

etxeko galdeketa zabalean oinarrituta, gazteriaren egoera deskribatzen du 
bi arlo nagusiei dagokienez: lana eta etxebizitza.  

 

 Krisialdia eta gazteen emantzipazioa Europan. Azterketa bat ongizate-

estatuaren ereduetatik, Ikerketa honek azaltzen du, alde batetik, krisiak 

Europako gazteen emantzipazio-prozesuetan izan duen eragina; eta, 

bestetik, enplegu- eta etxebizitza-politiken arteko lotura aztertu du, baita 
Europako herrialde ezberdinetako gazteen bizileku-autonomia ere. 

 

 Gazteen Adierazleak 2013 / Euskadiko Gazteen Panoramika. Gazteriarentzat 

politika publikoak ezartzeko eta bere eragina ezagutzeko oinarrizko tresna. 

111 adierazletan, batzuk Behatokiak egiten dituen azterlanetatik eta beste 

batzuk iturri estatistiko ofizialetatik hartuta, gazteen egoerari buruzko 

panoramika eskeintzen du, eta Euskadiko biztanleria osoarekin alderatzeaz 

gain, Espainia eta Europar Batasuneko gazteen egoerarekin ere konparatzen 
ditu. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/aurrera_begira_14_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/eu_def/adjuntos/txostena_emantzipazioa_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazioa_europa_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazioa_europa_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/Indicadores2013_e.pdf


 

 Euskadiko gazteak 7 iruditan. Behatokiak egindako ikerketetatik abiatuta 
landu dugu euskal gazteriaren egoerako bideo diagnostikoa. 

 

 Europa Helmuga Gida 2015. Europa zabalean bidaiatzeko, ikasteko edo lan 

egiteko baliabide online multzo ezin osatuagoa, Gazteen Euskal Behatokiak 

urtero eguneratzen duena.  

 

Urteko azken hilabeteetan bi ikerketa berri aurkeztuko ditugu: Gazteria eta 

partehartze soziala Euskadin, Euskadiko Gazte Kontseiluak (EGK) laguntzarekin 

egina, eta Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin izeneko ikerlanak, 
2014an etxebizitza hartzeko kostuko adierazleen bilakaera aztertuko du.  

Dokumentazio Zentroa 

 

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroaren helburua gazteriaren 

alorrarekin zerikusia daukan dokumentazioa jaso eta hedatzea da. Horretarako 

abiapuntua eremuko jakintzagaiek osatutakoa da, gazteria interesgunetzat 

daukaten ikertzaileei, hezitzaileei eta programen eta politiken kudeatzaileei 

laguntza emateko asmoarekin. Aurten Zentroak eskaini ditu bere boletinak artikulu 
interesgarrienen laburpenak landuz eta liburu eta aldizkarien berri emanez. 

Gainera, bere atalari hiru irakurketa gida gehitu dizkio: IKT-n erabilera gazteen 

sexualitateen arretan, Nerabeen bikote harremanetako bortxaren 
prebentzioa eta Gazteen parte-hartzea. 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/albistea/2015/euskadiko-gazteak-7-iruditan/r58-7657/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/Europa_gida_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/eu/contenidos/informacion/aurkezpena_dokumentazioa/eu_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/eu/contenidos/informacion/artikulu_nabarmenak/eu_artikulu/artikuluak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/eu/contenidos/informacion/artikulu_nabarmenak/eu_artikulu/artikuluak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/eu/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/eu_irakurri/irakurketa_gidak.html


Prestakuntza plana 

 

Behatokiaren hirugarren lan-esparrua profesionalen formakuntza da. Antolatzen 

ditugun ikastaroen bidez gazteekin lan egiten dutenei, udaletxeetan, hezkuntza 

sisteman edo entitate eta elkarteetan, esparru ezberdinetan dituzten ezagutzak 
egunarazteko aukera ematen diegu. 

Urtarriletik ekainera sei ikastaro antolatu ditugu eta 110 lagun bertaratu dira. 

Ikastaroen balorazioak oso onak izan dira eta kasu batzuetan ikastaroa birritan egin 

behar izan da eskaera altua zela-eta. Ikastaroetan jorratu ditugun esparruak 
honako hauek izan dira: 

 “IKT-n erabilera gazteen sexualitateen arretan: errealitateak eta aukerak 

ikastaroa" 

 “Nerabeen bikote harremanetako bortxaren prebentzioa” 

 “Gazteen Ekimenen eta Gazteen arteko Trukeen diseinua eta kudeaketa 

Erasmus + programan: Gazteak Ekinean” 
 “Gazteen parte-hartzerako tresnak” 

Urteko azken hiruhilekoan hiru ikastaro berri antolatuko ditugu gai hauei 

buruz: mugikortasuna, gizarte-sareak eta adimen emozionala. Gainera, 

nerabeen bikote harremanetako bortxaren prebentzioaren ikastaroa berriz 
eskeiniko dugu.  

Gaztedoc 

 

Gazteen Euskal Behatokiaren lanari buruz informazio gehiago nahi baduzu, jo gure 

webgunera, jarrai gaitzazu gizarte-sareetan: Facebooken eta Twitterren, edo eman 

izena bi hilabetean behin plazaratzen dugun Gaztedoc buletinean. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7653/eu/contenidos/informacion/formazioa/eu_10717/informacion.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7657/eu/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_06_15/eu_buletina/behatokiko_boletina.html

