
 

 

Euskadiko emakumeak gizonak baino lehenago emantzipatzen dira baina zailtasun gehiagori 
egin behar izaten diote aurre 

Euskadin gurasoen etxetik kanpo, modu independentean, bizi diren 18 eta 34 urte bitarteko 
emakumeen portzentajea % 54,5ekoa da. Adin tarte bereko gizonen kasuan, emantzipatuta 
bizi direnen portzentajea txikiagoa da, % 42koa, hain zuzen ere. Hau da, gizonezkoen erdiak 
baino gehiago 35 urte bete ondoren irteten dira jatorrizko familiaren etxetik.  

 

 

Eta emantzipatu eta gero, nola bizi dira 18 eta 34 urte bitarteko emakumeak?  

Emantzipatutako lau emakumetik hiru (% 76,1) bikotekidearekin bizi dira (seme-alabak izan 
zein ez). Emakumeen artean ez da gizonen artean bezain ohikoa bakarrik edo lagunekin 
bizitzea.  

Beren kontura bizi diren emakumeen % 49k alokatuta dute etxebizitza eta beste % 44,9k erosi 
egin dute, beraz, horietako gehienek hipoteka dute beren gain. Emantzipatutako gainontzeko 
emakumeak familiak edo beste batzuek lagatako etxebizitzan bizi dira.  

Etxebizitzaren edukitze-erregimenari dagokionez ez da alde nabarmenik hautematen sexuaren 
arabera, baina etxebizitza eskuratzeko egin beharreko esfortzuari erreparatzen badiogu, 
orduan bai daudela alde nabarmenak emakume eta gizonen artean.  

18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko emakume batek, berak bakarrik etxebizitza arrunt bat 
erosi nahi badu Euskadin, batez beste bere soldata garbiaren % 69,5 bideratu behar du 
hipoteka ordaintzera; adin bereko gizon baten kasuan soldataren ehuneko txikiagoa, % 57,4, 
bideratu behar du etxebizitza horren hipoteka ordaintzera, interes, amortizazio-epea eta 
abarreko baldintzak berdinak izanik.  

Alokairuaren aldeko apostua eginez gero, emakume batek, berak bakarrik alokatzen badu, 
soldataren % 65,2 bideratu behar du errenta ordaintzera; gizonen kasuan etxebizitza berdina 
alokatzeko soldataren % 53,9 bideratu beharko lukete, batez beste.  



 

 

Horren azalpena emakumeen eta gizonen soldaten arteko aldean aurki daiteke, emakumeek, 
batez beste, gizonek baino 200 euro gutxiago irabazten baitute hilean.  

Aipatutako datu guztiak 2013koak dira eta Gazteen Euskal Behatokiak burututako bi ikerketatik 
atera dira: Euskadiko gazteen enplegua eta emantzipazioa 2011-2013 aldian eta Etxebizitza-
emantzipazioaren kostua Euskadin 2007-2013. Ikerketa horiek eskuragarri daude Gazteen 
Euskal Behatokiaren web orrian, Ikerketak eta argitalpenak izeneko atalean, “Emantzipazioa” 
bildumaren barruan. 

 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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