
 

 

Euskadiko emakume gazteek gizon gazteek baino modu jasangarriagoan kontsumitzen dute 

Gazteen Euskal Behatokiak kontsumo jasangarriaren indizea sortu du, jakiteko Euskadiko 

gazteek ingurumena errespetatzeko irizpiderik jarraitzen ote duten kontsumitzeko orduan. 

Indizea sortzeko gazteek beraiek emandako erantzunak hartu dira kontuan, 

jasangarritasunarekin eta ingurumena zaintzearekin lotutako azturei buruzko galderak egin 

ostean.  

Galderok honelakoak izan ziren, hain zuzen ere: ontzi edo pakete gutxi erabilitako produktuak 

erosten saiatzen diren, erosketetarako poltsa edo orga propioa eramaten duten, etxean 

hondarren araberako zaborren banaketa egiten duten, geroago berziklatu ahal izateko, uraren 

kontsumoa murrizten saiatzen diren eta garraio publikoa edo partekatutako autoa erabiltzen 

duten ohiko joan-etorrietan. Aurreko bost jokabide horietatik gutxienez lau ohiko dituztenek 

modu jasangarrian kontsumitzen dutela esango dugu. 

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 43,3k kontsumo jasangarriko irizpideak jarraitzen 

ditu, aurreko definizioari erreparatuta. Ehuneko horrek gora egin du pixka bat 2010etik 

2013ra, eta % 41,2tik aipatutako % 43,3ra igo da. 

Emakume gazteek gizon gazteek baino sarriago jarraitzen dituzte kontsumo jasangarriari 

lotutako azturak. Hori dela eta, kontsumo jasangarriaren indizea % 48,7koa da nesken artean 

eta hamar puntu baxuagoa, % 38,3koa, mutilen artean.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/


 

Kontsumo jasangarriari buruzko adierazle hau Gazteen Adierazleak 2013 ikerketan kontsulta 

daiteke, “Balioak eta jarrerak” atalean, hain zuzen ere.  

Gazteen Euskal Behatokiak gazteriaren egoerari buruz eginiko ikerketa zabal horren adierazle 

bat baino ez da hori. Ikerketan 111 adierazle biltzen dira; batzuk Behatokiak berak egindako 

azterlanetatik datoz eta beste batzuk iturri estatistiko ofizialetatik.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/Indicadores2013_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_balioak/eu_def/index.shtml


Guztia batuz gazteen egoerari buruzko panoramika zabala eskaintzen du, eta Euskadiko 

biztanleria osoarekin alderatzeaz gain, Espainia eta Europar Batasuneko gazteen egoerarekin 

ere konparatzen ditu. 

Bertan agertzen den informazioa lau formatu ezberdinetan aurkezten da: 

 Laburpen exekutiboa, aztertutako adierazle guztien informazioa laburbiltzen duen 

testu laburra. 

 Gazteen Adierazleen Panela, ikerketa osatzen duten 111 adierazleen informazioa 

biltzen duen laburpen-taula. 

 Adierazleen fitxak, oinarrizko 64 adierazleei buruzko informazioa. 

 Datu base interaktiboa. Grafikoak eta mapa interaktiboak egiteko aukera ematen du 

eboluzioa aztertzeko, alderaketak egiteko eta 111 adierazleak aldagai ezberdinen 

arabera aztertu ahal izateko. 

Jarrai gaitzazu gizarte sareetan! 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/eu_def/adjuntos/laburpena_e.pdf
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia

