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Euskadiko gazteen % 11,5ek boluntario-lanak egiten dituzte 

Boluntario-lanetan parte hartzea zabaldu egin da azken urteotan gazteen 

artean  

Boluntarioen Nazioarteko Eguna abenduaren 5ean ospatzen dela eta, Euskadiko 

gazteek boluntariotza-jardueratan parte hartzeari buruzko datu batzuk kaleratzen 

ditu Gazteen Euskal Behatokiak.  

2016an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 11,5ek adierazi dute gaur 

egun boluntario-lanak egiten dituztela. Beste % 19,1ek esan du orain ez dituztela 

egiten baina lehen egiten zituztela, beraz, ondoriozta dezakegu Euskadiko hamar 

gaztetik hiruk (% 30,6k) badutela nolabaiteko eskarmentua horrelako lan 

boluntarioetan. 

Gaur egun boluntariotza-lanak edo jarduerak egiten dituztenak eta, nahiz eta orain 

ez egin, lehen egin izan dituztenak kontuan hartzen baditugu eta horien bilakaera 

aztertu, ikus dezakegu 2008tik 2016ra handitu egin dela bai egungo parte-hartzea, 

bai honelako lanetan eskarmentua duten gazteen portzentajea. 

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


Gaur egun boluntario gisa lan egiten dutenengan jartzen badugu arreta, ikusten 

dugu nesken artean zabalduago dagoela boluntariotza mutilen artean baino (% 

15,1 eta % 8,0, hurrenez hurren). Erdiko adin-taldeko gazteak (20 eta 24 urte 

artekoak, alegia) dira boluntariotzan gehien aritzen direnak (% 15,1). Bizkaiko 

gazteen artean zertxobait zabalduago dago boluntariotza (% 15,3) Gipuzkoako edo 

Arabako gazteen artean baino (% 9,6 eta % 8,8, hurrenez hurren).  

Datuok “Euskadiko gazteak” ikerketa-bildumatik atera dira. Ikerketa horiek Gazteen 

Euskal Behatokiak burutzen ditu lau urtean behin eta orain 2016koa ari gara 

lantzen. Ikerketa egin ahal izateko behatokiak hainbat gai jorratzen dituen inkesta 

bat diseinatu du eta Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri galdetu. 



Bikotekideak edo bikotekide ohiak egindako indarkeria ohikoena da 

15 eta 29 urte bitarteko emakumeen artean 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Gazteen Euskal Behatokiari emandako 

datuen arabera, 15 eta 29 urte bitarteko 1.045 emakumek salaketak jarri zituzten 

emakumeen kontrako indarkeriagatik 2015ean. Haietariko % 73,4k (767 

emakume) bikotekide edo bikotekide ohiek eragindako indarkeria salatu zuten, % 

16k (167 emakume gazte) familiaren barruko indarkeria eta beste % 10,6k, (111 

emakume) sexu-askatasunaren aurkako indarkeria. 

2014 eta 2015 artean % 4,5eko murrizketa egon da bikotekideak edo bikotekide 

ohiak egindako indarkeriaren salaketa kopuruan; sexu-askatasunaren aurkako 

indarkerian murrizketa handiagoa gertatu da (% 10,5). Ostera, familia barruan 

gertatutako indarkeriak, bikotea edo bikotekidea kenduta, gora egin du % 1,8.  

Sexu-erasoen biktima izan diren emakume gazteen kopurua lurralde historiko edo 

adin tarte bakoitzeko jakin nahi baduzu Gazteen Euskal Behatokiko Estatistikak 

kontsultatu ditzakezu, “Balioak eta Jarrerak” atala, “Emakumeenganako 

indarkeria” azpiatala. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Gazteen Euskal Behatokiak Beldur Barik egitasmoa zabaltzen lagundu nahi du. 

Egitasmo hau Emakundek eta Eudelek sustatzen dute, berdintasunaren aldeko eta 

emakumeenganako indarkeriaren aurkako Berdinsarea izeneko udal-sarearen 

baitan. 

Egitasmoaren helburua gazteen artean indarkeria sexista prebenitzea da. 

Programaren osagai nagusienetako bat ikus-entzunezko adierazpen artistikoak 

saritzen dituen lehiaketa da, 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzendua. Adierazpen 

horietan, neskek eta mutilek erakusten dute emakumeenganako egungo 

desberdintasun-egoerari nola egiten dioten aurre, errespetuan, berdintasunean, 

askatasunean, autonomian, ardurakidetzan eta indarkeria sexistaren gaitzespenean 

oinarrituta. 

Beldur Barik ekimenari buruz gehiago jakin nahi baduzu, jo ezazu bere webgunera 

http://www.beldurbarik.org/ edo beren Facebook eta Twitter profiletara. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.beldurbarik.org/
https://www.facebook.com/beldurbarik
https://twitter.com/BeldurBarik


2015ean, 15 eta 29 urte bitarteko 1045 emakume genero-
indarkeriaren biktima izan ziren Euskadin 

Indarkeria sexistaren biktima izandako emakume guztien laurdena izan 

ziren 

Azaroaren 25ero ospatzen den Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako 

Nazioarteko eguna dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak Segurtasun Sailak 

emandako datuak aztertu ditu. Datuok emakumeenganako indarkeriaren 

ingurukoak dira. 

Datuen arabera, 2015ean, Euskadin, 3.999 emakume genero-indarkeriaren biktima 

izan ziren. Haietatik % 26 (1.045) 15 eta 29 urte bitarteko emakumeak ziren. 

Genero indarkeria jasan duten emakumeen kopuruak behera egin du 2014 eta 

2015 artean. Izan ere, azken urte honetan aurrekoan baino 46 emakume gazte 

gutxiago izan dira indarkeriaren biktima. 30 urte baino gehiago dituztenen artean 

ere murrizketa berdina izan da, 46 emakume gutxiago izan baitira indarkeriaren 

biktimak. 

Adin-taldeen araberako banaketari erreparatuz gero, 2015ean honako hau 

antzematen dugu: 267 emakume (guztien % 7) 15 eta 19 urte bitartekoak ziren; 

beste 358 emakume (guztien % 9) 20 eta 24 urte bitartekoak ziren; azkenik, 420 

(guztien % 11), 25 eta 29 adin tartekoak ziren. 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen tasek (adin-talde bereko 1000 

emakumeko kalkulatuak) ezberdintasun nabariak agertzen dituzte emakume 

gazteen eta 30 urtetik gorakoen artean (‰ 7,3 eta ‰ 3,5 hurrenez hurren). 

Lurralde historikoen arabera Araban ematen da alderik sakonena. Lurralde honetan 

ere ematen dira emakumeen aurkako indarkeriaren tasarik altuenak. 

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


Emakumeen aurkako indarkeriaren tasen bilakaerari jotzen badiogu, zera ikus 

dezakegu: 15 eta 29 urte bitartekoen tasa pixka bat beheratu dela; aldiz, 30 urte 

edo gehiagokoen tasak zertxobait igo egin du 2014tik hona. Holan ere, emakume 

gazteen tasak 30 urtetik gorakoena bikoizten du.  

Datuok eta beste hainbat Gazteen Euskal Behatokiaren Estatistiketan kontsulta 

daitezke, Balioak eta jarrerak atalaren Emakumeenganako indarkeria 

azpiatalean, hain zuzen ere. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Gazteen Euskal Behatokiak Beldur Barik egitasmoa zabaltzen lagundu nahi du. 

Egitasmo hau Emakundek eta Eudelek sustatzen dute, berdintasunaren aldeko eta 

emakumeenganako indarkeriaren aurkako Berdinsarea izeneko udal-sarearen 

baitan. 

Egitasmoaren helburua gazteen artean indarkeria sexista prebenitzea da. 

Programaren osagai nagusienetako bat ikus-entzunezko adierazpen artistikoak 

saritzen dituen lehiaketa da, 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzendua. Adierazpen 

horietan, neskek eta mutilek erakusten dute emakumeenganako egungo 

desberdintasun-egoerari nola egiten dioten aurre, errespetuan, berdintasunean, 

askatasunean, autonomian, ardurakidetzan eta indarkeria sexistaren gaitzespenean 

oinarrituta. 

Beldur Barik ekimenari buruz gehiago jakin nahi baduzu, jo ezazu bere webgunera 

http://www.beldurbarik.org/ edo beren Facebook eta Twitter profiletara. 
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Euskadin hamar gaztetik zazpi  errefuxiatuei laguntzak eta 
etxebizitza ematearen aldekoak dira 

Errefuxiatuen krisia pil-pilean jarraitzen du. Hungarian urriaren 2an egin den 

erreferendumak agerian utzi ditu, berriro ere, Europarentzat errefuxiatuen heltzeak 

sortzen dituen zailtasunak. 

Gazteen Euskal Behatokiak “Euskadiko Gazteak” ikerketaren azken edizioari ekin 

zion otsaila eta martxoaren artean. Bertan, euskal erakundeek errefuxiatuei 

laguntza eta etxebizitza emateari buruz gazteek duten iritzia jaso da. 

Euskadiko gazteen % 67,8 errefuxiatuei laguntzak eta etxebizitza ematearen 

aldekoak agertzen dira. Emakumeak gizonak baino zertxobait aldeago daude, eta 

gazteenek 25 urtetik gorakoek baino  adostasun handiagoa agertzen dute. 

Gazteen jatorriak ere ezberdintasunak ekartzen ditu: atzerrian jaio direnen artean 

errefuxiatuei laguntza ematearen aldekoak batez bestekotik hamar puntu gora 

agertzen dira (% 77,2 eta % 67,8). 

Dena den, eragin handien duten aldagaiak baloreekin eta ideologiarekin zerikusia 

dutenak dira, batik bat etorkinen sarreraren aldeko jarrerak. Etorkinen sarrera 

ahalik eta gehien erraztearen alde daudenen % 90,7 errefuxiatuei laguntza 

ematearen alde agertzen dira. 

Beste ezaugarri batzuek ere korrelazio positiboa dute errefuxiatuei laguntza 

ematearekin, hala nola, boluntario-lanak egiteak edo politikarekiko interesa izateak. 

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


Aurkeztutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak eginiko inkesta baten emaitzak 

dira. Inkesta horretan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagin 

adierazgarria elkarrizketatu zen. Lagin hori 1500 gaztek osatu zuten (750 gizon eta 

750 emakume) eta inkestan gai honi eta beste hainbat gairi buruz galdetu zitzaien 

2016ko lehen hiruhilekoan. Hemen aurkeztu ditugun datuak datorren urtean 

“Euskadiko gazteak 2016” izenburuarekin argitaratuko den ikerketaren aurrerapen 

datu batzuk dira. Ikerketa hori Gazteen Euskal Behatokiak lau urtean behin 

burutzen duen bildumaren bostgarren alea izango da eta bertan, aurrekoetan 

bezala, 30 urtetik beherako gazteen baloreak, jarrerak, iritziak eta portaerak 

aztertuko dira. 



Euskadin hamar gaztetik lauk egunero erabiltzen dute garraio 

publiko kolektiboa 

Europako Mugikortasun Astea 2016 

Europako Mugikortasun Astea irailaren 16tik 22ra arte ospatzen dela-eta, 

Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteen artean garraio publiko kolektiboaren 

erabilerari buruzko datuak aurkezten ditu.  

Aurten, 2016an, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 39,8k diote garraio 

publiko kolektiboa (autobusa, trena, metroa, tranbia…) egunero edo ia egunero 

erabiltzen dutela. Portzentaje hori 2012an jasotakoa baino handiagoa da, ordukoa 

% 37,2 baitzen.  

Bestalde, portzentaje horri garraio publiko kolektiboa astean hiru edo lau egunetan 

erabiltzen dutenena gehitzen badiogu, ikus dezakegu gazteen erdiak (% 50,8) 

normalean garraiobide hauetakoren bat erabiltzen duela ohiko joan-etorrietan. 

Orain taldeen arteko ezberdintasunak aztertuko ditugu, eta horretarako kontuan 

hartuko ditugu ohiko joan-etorrietan garraio publiko kolektiboa egunero edo ia 

egunero erabiltzen dutenak.  

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

kolektiboa (% 44,8 eta % 35,0 hurrenez hurren). 

25 urtetik beherakoek adin horretatik gora daudenek baino neurri handiagoan 

erabiltzen dute garraio publiko kolektiboa: 15 eta 19 urte bitartekoen artean % 

46,8k egunero edo ia egunero erabiltzen dute eta 20 eta 24 urtekoen artean % 

45,9k, baina 25 eta 29 urte bitartekoen artean portzentajea % 29,0ra jaitsi egiten 

da.  

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


Aipatzekoa da, puntu honetan, 25 urtez azpikoen artean gehienak ikasleak direla 

eta horiek, askotan, garraio kolektiboa izaten dutela ikasketa zentrora joan ahal 

izateko, alde batetik, eta bestetik, ez dutela diru-sarrerarik izaten beren auto 

propioa izateko (eta 18 urtetik beherakoen kasuan ezta gidatzeko adinik ere). 25 

eta 29 urte bitartekoen artean, aldiz, gehienak lanean daude, eta auto propioa 

erosteko aukera izateaz gain, sarritan ez dute ibilgailu propioa erabiltzea baino 

beste aukerarik lanera joateko. Hori argi ikusten da analisia zeregin nagusiaren 

arabera egiten denean: ikasleen % 48,8k garraio kolektiboa erabiltzen dute 

egunero edo ia egunero eta lanean dabiltzanen artean ehuneko hori % 29,1ekoa 

da.  

Gazteak bizi diren lurraldeak ere alde esanguratsuak adierazten ditu. Bizkaia da 

garraio publiko kolektiboa erabiltzen duten gazte kopuru handiena duen lurralde 

historikoa (% 46,3k, hain zuzen ere). Bizkaian metroa izatea eta garraiobide hori 

lurraldeko herri jendetsuenetara heltzea izan daiteke lurralde honetan garraio 

publikoa gehiago erabiltzearen azalpenik logikoena. Gipuzkoan portzentajea % 

37,4ra jaitsi egiten da eta Araban are jaitsiera handiagoa nabaritzen da, bertako 

gazteen % 23,1ek erabiltzen baitute garraio publikoa (hala ere, aipatu behar da 

Arabako gazteek beste garraiobide jasangarria aukeratzen dutela askotan, egunero 

bizikleta erabiltzen duten gazteen portzentajerik handiena Araban jasotzen baita). 

Gazteak bizi diren udalerrien tamainaren arabera ere aldeak aurki ditzakegu. 

Zenbat eta udalerri txikiagoan bizi, orduan eta gazte gehiagok erabiltzen dute 

garraio publiko kolektiboa, seguraski beste herrietara joan behar izango dutelako 

ikasteko edo lan egiteko. Horrela, ikus dezakegu 10.000 biztanle baino gutxiagoko 

herrietan gazteen % 43,0k erabiltzen dutela garraio publikoa egunero edo ia 

egunero, 10.000 biztanle baino gehiagoko herrietan % 40,7k eta Euskadiko 

hiriburuetan % 37,0k. 



Aurkeztutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak eginiko inkesta baten emaitzak 

dira. Inkesta horretan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagin 

adierazgarria elkarrizketatu zen. Lagin hori 1500 gaztek osatu dute (750 gizon eta 

750 emakume) eta inkestan gai honi eta beste hainbat gairi buruz galdetu zitzaien 

2016ko lehen hiruhilekoan. Hemen aurkeztu ditugun datuak datorren urtean 

“Euskadiko gazteak 2016” izenburuarekin argitaratuko den ikerketaren 

aurrerapen datu batzuk dira. Ikerketa hori Gazteen Euskal Behatokiak lau urtean 

behin burutzen duen bildumaren bostgarren alea izango da eta bertan, aurrekoetan 

bezala, 30 urtetik beherako gazteen baloreak, jarrerak, iritziak eta portaerak 

aztertuko dira. 



Gero eta gazte gehiagok erabiltzen dute bizikleta beren ohiko 

joan-etorrietan 

Europako Mugikortasun Astea 2016 

Europako Mugikortasun Astea irailaren 16tik 22ra arte ospatzen dela-eta, 

Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteek egiten duten bizikletaren erabilerari 

buruzko datuak aurkezten ditu.  

2016an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 13,4k diote bizikleta egunero 

edo ia egunero erabiltzen dutela beren ohiko joan-etorrietan.  

Ehuneko horrek gora egin du etengabe azken urteetan: 2004an % 4,6koa zen, 

2008an % 5,3koa, 2012an % 9,6ra igo zen eta orain, 2016an, % 13,4koa da. 

Bidegorrien sarea gero eta handiagoa da eta bizikletak maileguan hartzeko zerbitzu 

publikoa eskaintzen duten herriak ere gero eta gehiago dira; bi faktore horiek 

lagungarri izan daitezke garraiobide horren erabileraren sustapenean. 

Mutilek neskek baino askoz gehiago erabiltzen dute bizikleta. Mutilen % 19,6 

normalean bizikletaz mugitzen da, nesken kasuan % 6,9 soilik. 

25 urtetik gorakoen artean jaitsi egiten da ohiko joan-etorrietan bizikleta erabiltzen 

dutenen portzentajea. Hau da, 15 eta 19 urte bitartekoen % 15,5 egunero edo ia 

egunero mugitzen da bizikletaz, bai eta 20 eta 24 urte bitartekoen % 16,6; baina 

25 eta 29 urte bitartekoen artean bizikleta ohiko joan-etorrietan erabiltzen dutenen 

portzentajea % 8,8ra murrizten da.  

Adin tarte zaharrenean ikus dezakegun bizikletaren erabileraren murrizketa bat 

dator adin tarte horretan zeregin nagusian ematen den aldaketarekin. 25 urte bete 

baino lehen gazte gehienen zeregin nagusia ikastea da eta ikasleen % 15,3k 

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


normalean bizikleta erabiltzen dute ohiko joan-etorrietan. 25 urte bete ondoren 

gazte gehienak lanean daude eta langabezian daudenen kopurua ere handitzen da. 

Talde horietan bizikletaren erabilera ikasleen artean jasotakoa baino eskasagoa da: 

% 11,3 lanean dabiltzanen artean eta % 10,2 langabeen artean. 

Dena dela, alderik nabarmenena gazteak bizi diren lurraldeak erakusten du. Araban 

erabiltzen da gehien bizikleta, gazteen % 27,9k erabiltzen baitute bere ohiko joan-

etorrietan. Ondoren Gipuzkoa dugu, bertako gazteen % 15,8k erabiltzen dute 

egunero edo ia egunero. Bizkaian, aldiz, gazteen kopuru txikiagoak aukeratzen du 

bizikleta ohiko joan-etorrietarako, % 7,5ek bakarrik.  

Gazteak bizi diren udalerrien tamainaren arabera ere aldeak aurki ditzakegu. 

Euskadiko hiriburuetan bizi diren gazteek herri ertainetan edo txikietan bizi direnek 

baino gehiago erabiltzen dute bizikleta: % 18,0k hiriburuetan, % 11,5ek 10.000 

biztanle baino gehiagoko herrietan eta gazteen % 8,7k 10.000 biztanle baino 

gutxiagoko herrietan. 

Aurkeztutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak eginiko inkesta baten emaitzak 

dira. Inkesta horretan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagin 

adierazgarria elkarrizketatu zen. Lagin hori 1500 gaztek osatu dute (750 gizon eta 

750 emakume) eta inkestan gai honi eta beste hainbat gairi buruz galdetu zitzaien 

2016ko lehen hiruhilekoan. Hemen aurkeztu ditugun datuak datorren urtean 

“Euskadiko gazteak 2016” izenburuarekin argitaratuko den ikerketaren 

aurrerapen datu batzuk dira. Ikerketa hori Gazteen Euskal Behatokiak lau urtean 

behin burutzen duen bildumaren bostgarren alea izango da eta bertan, aurrekoetan 

bezala, 30 urtetik beherako gazteen baloreak, jarrerak, iritziak eta portaerak 

aztertuko dira. 



Euskadin sexu-erasoak salatzen dituzten 15 eta 29 urte bitarteko 

emakumeen kopurua % 10,5 jaitsi da 

2015ean, 111 emakume gaztek sexu-askatasunaren aurkako erasoak jasan 

zituzten 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Gazteen Euskal Behatokiari emandako 

datuen arabera, 15 eta 29 urte bitarteko 111 emakumek salaketak jarri zituzten 

sexu-erasoengatik 2015ean.  

111 emakume gazte hauek Euskadin sexu-erasoen biktima diren emakume guztien 

artean % 43,5 dira. 

Aurreko urtearekin alderatuz sexu-askatasunaren aurkako erasoen biktima izan 

diren emakume gazteen kopurua % 10,5 gutxitu da eta 30 urtetik gorako 

emakumeen artean jaitsiera handiagoa izan da, %17,5. 

Sexu-erasoen biktima izan diren emakume gazteen kopurua lurralde historiko edo 

adin tarte bakoitzeko jakin nahi baduzu Gazteen Euskal Behatokiko Estatistikak 

kontsultatu ditzakezu, “Balioak eta Jarrerak” atala, “Emakumeenganako 

indarkeria” azpiatala. 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak 
emandako datuak oinarri hartuta. 
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Euskadiko hamar gaztetik zortzik uste dute bizitzan zehar pertsona 

batek bere aukera sexuala aldatu dezakeela 

Gazte gehienak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren alde daude, bai 

eta sexu aldaketaren alde ere 

Ekainaren 28an LGTB (lesbiana, gay, transexual eta bisexualak) 

Harrotasunaren Nazioarteko Eguna dela eta, Gazteen Euskal Behatokiak 

aditzera ematen ditu gai honi buruzko datu batzuk. Datuok Gazteen Euskal 

Behatokiak 2016ko lehen hiruhilekoan eginiko azken ikerketatik datoz. Ikerketa 

horretan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazte elkarrizketatu ziren. Beren 

erantzunak aurreko urteetan horrenbeste gaztek emandako erantzunekin alderatu 

ditugu. 

2016ko ikerketaren arabera, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte gehienek 

uste dute pertsona batek bere bizitzan zehar bere aukera sexuala aldatu ahal duela 

eta harremanak izan gizonekin zein emakumeekin (hori uste baitute % 83k). Ideia 

horrekin ados daudenak nabarmen gehitu dira 2012tik 2016ra  

Bestalde, gazte gehienak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren alde agertu 

dira (% 91), bai eta sexu aldaketaren aldekoak ere (% 86). Bi iritzi horiek 

hedatuago daude orain 2008an edota 2012an baino. 

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


Aztertutako hiru ideia horiei buruz gizon eta emakume gazteek dituzten iritziak 

aztertu ondoren, ondoriozta dezakegu identitate sexualari buruzko jarrera irekiagoa 

dela emakume gazteen artean, gizon gazteen artean baino. 

Aurkeztutako datuak Euskadiko gazteak izeneko txostenen bildumatik datoz. 

Txosten horiek lau urtean behin burutzen ditu Gazteen Euskal Behatokiak. Hemen 

aurkeztu ditugun 2016ko datuak “Euskadiko gazteak 2016” txostenari dagozkio. 

Txosten hori lantzen ari da eta oraindik argitaratu gabe dago. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/eu_liburuak/liburuak.html


Ingurumenaren zaintzari lotutako jokabideek bilakaera positiboa 

izan dute Euskadiko gazteen artean 

Ekainak 5, Ingurumenaren Nazioarteko Eguna 

Ekainaren 5ean Ingurumenaren Nazioarteko Eguna ospatzen dela-eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak ingurumenaren zaintzarekin lotutako jokabideei buruzko datu 

berri batzuk plazaratzen ditu, Euskadiko gazteek zenbateraino betetzen dituzten 

jokabide horiek, hain zuzen ere. Gainera azken lau urteotan ohitura horiek izandako 

bilakaera ere aztertu da, horrela gazteek lehen baino barneratuago ote dituzten 

jokabide horiek ikusi ahal izan dugu. 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte gehienek diote sarritan jarraitzen dituztela 

ingurumena zaintzeko ondoko jokabideak: % 64k etxeko zaborrak hondakin 

motaren arabera banatzen dituzte, % 61 uraren kontsumoa murrizten saiatzen 

dira, % 59k garraio publiko kolektiboa erabiltzen dute edota beste batzuekin batera 

joaten dira kotxez, eta % 54k erosketak egiterakoan beren poltsa edo orga 

eramaten dute. Aitzitik, laurden bat bakarrik (% 23) saiatzen da gutxi 

enpaketatutako produktuak erosten.  

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


Azken lau urteotan (2012tik 2016ra) jokabide hauek izandako bilakaera 

aztertzerakoan, ikus dezakegu berdin mantentzen dela etxeko zaborrak banatzen 

dituzten gazteen portzentajea (% 64 bai 2012an bai eta 2016an ere), pixka bat 

handitu dela garraio publiko kolektiboa edo kotxe partekatua erabiltzen dutenena 

(% 57tik % 59ra) eta dezente handitu dela sarritan uraren kontsumoa murrizten 

saiatzen direnena (% 54tik % 61era) bai eta erosketak egiterakoan beren orga edo 

poltsa eramaten dutenena ere (% 42tik % 54ra). Nahiz eta gutxi izaten jarraitu, 

pixka bat gehitu dira gutxi enpaketatutako produktuak erosten saiatzen direnak (% 

19tik % 23ra). 

Oro har, neskek mutilek baino neurri handiagoan jarraitzen dituzte ingurumen-

iraunkortasuneko jokabide hauek. Alde nabarmenenak ondoko portaeretan 

hautematen dira: garraio publikoaren erabileran eta kotxea partekatzean, eta, 

batez ere, erosketetara norberaren orga edo poltsa eramatean (hala ere, azken 

alde horren atzean sexuen arteko etxeko lanen banaketa desorekatuaren eragina 

aurki dezakegu, emakumeek gizonek baino sarriago egiten baitituzte erosketak). 



Bestalde, adinean gora egin ahala gehiago dira jasangarritasunari lotutako 

jokabideak betetzen dituztenak, garraio publikoa edo partekatutako kotxea 

erabiltzea izan ezik, azken honek kontrako joerak jarraitzen baitu, hau da, zenbat 

eta nagusiagoa izan orduan eta gutxiago erabiltzen da garraio publikoa eta 

partekatzen da kotxea.  



Datu hauek 2016an Gazteen Euskal Behatokiak eginiko inkesta batetik atera dira. 

Inkesta horretan 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen lagin adierazgarri bat 

elkarrizketatu zen, 1500 gazte hain zuzen ere. Gazte hauei hainbat gairi buruz 

galdetu zaie, horien artean ingurumen jasangarritasunari lotutako jokabideei buruz. 

Aurkeztutako datuak berri-berriak dira (oraindik argitaratu gabeak) eta “Euskadiko 

gazteak 2016” txostenaren aurrerapena dira. 2012ko datuak Euskadiko gazteak 

2012 argitalpenetik datoz; argitalpen hau gazteen Euskal Behatokiaren webgunean 

dago eskuragarri. 

http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_e.pdf
http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_e.pdf


Maiatzak 17, Homofobia, Transfobia eta Bifobiaren aurkako 

Nazioarteko Eguna 

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren aldekoak, bai eta sexu 

aldaketaren aldekoak ere, agertzen dira Euskadiko gazte gehienak 

Homofobia, Transfobia eta Bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna dela eta, 

Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteak 2016 ikerketaren datuen 

aurrerapena plazaratzen du. Ikerketa hau lau urtean behin burutzen du behatokiak 

gazteen lagin adierazgarri bati egindako inkesta baten bidez. Lagina 15 eta 29 urte 

bitarteko 1500 gaztek osatu dute.  

Euskadiko gazteak gero eta toleranteagoak dira. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

% 92 ez daude ados “funtsean homosexualitatea gaixotasun bat da eta horrela 

tratatu behar da” dioen esaldiarekin; bakarrik % 3 azaldu dira ados esaldi horrekin. 

Adostasuna jaitsi egin da azken lau urteotan, 2012an % 6koa baitzen.  

Izan ere, Homofobia, Transfobia eta Bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna 

maiatzaren 17an ospatzen da 1990 urteko egun horretan Osasunaren Mundu 

Erakundeak gaixotasunen sailkapenen eskuliburutik kendu zuelako 

homosexualitatea. 

Gainera, 15 eta 29 urte bitarteko gazte gehienak sexu bereko pertsonen arteko 

ezkontzaren aldekoak azaldu dira (% 91), bai eta sexu aldaketaren aldekoak ere 

(% 86). Bi iritzi horiek hedatuago daude orain 2008an edota 2012an baino.  

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


25 urtetik beherakoak 25 eta 29 urte bitartekoak baino tolerantexeagoak azaltzen 

dira.  

Emakume gazteak gizon gazteak baino neurri handiagoan agertu dira iritzi hauen 

aldekoak, bai sexu bereko pertsonen arteko ezkontzari buruzko iritziari 

dagokionean (emakumeen % 92 alde daude eta gizonen kasuan % 89), bai eta 

sexu aldaketari buruzko iritziari dagokionean ere (emakumeen % 88 eta gizonen % 

85 alde azaldu dira). 



Ondoriozta daiteke, beraz, identitate sexualari buruzko jarrerak irekiagoak direla 

emakume gazteen artean, gizon gazteen artean baino.  



Euskadiko gero eta gazte gehiago hurbiltzen da Bidezko 

Merkataritzara 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 60k Bidezko Merkataritzako 

produktuak erosi izan dituzte inoiz  

Maiatzaren 10ean Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek Bidezko Merkataritzako produktuak 

kontsumitzen dituzten aztertu du Gazteen Euskal Behatokiak,. Aztertutako datuak 

2010ean eta 2013an egindako bi ikerketatatik eratorri dira. 

Euskadiko gazteen kontsumo-azturak aztertzea izan da bi ikerketa horien helburua. 

Horretarako, arreta handiagoa jarri da kontsumoa gauzatzeko moduan, 

kontsumitzen den horretan edo kontsumitutako kopuruan baino. Era berean, 

ahalegindu gara identifikatzen zein neurritan ohartzen diren gazteak edozein 

produktu edo zerbitzu kontsumitzeak dakartzan inplikazioez (pertsonalak, sozialak 

zein ingurumenekoak).  

Bi ikerketak konparatuta, zera antzeman daiteke: 18 puntu igo dela Bidezko 

Merkataritzako produktuak inoiz kontsumitu dituztenen ehunekoa: 2010eko % 

42tik 2013ko % 60ra.  

Neskek hein handiagoan kontsumitzen dituzte Bidezko Merkataritzako produktuak, 

mutilek baino (% 64k eta % 55ek, hurrenez hurren). Bidezko Merkataritzako 

produktuen kontsumoak gora egiten du adinean gora egin ahala: 25 eta 29 urte 

bitartekoen % 64k horrelako produktuak kontsumitu izan dituzte inoiz.  

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


 

Zehaztu beharra dago ehuneko horiek ez direla horren altuak, Bidezko 

Merkataritzako produktuak kontsumitu ohi dituztenei erreparatzen badiegu. 

Gazteen % 7k sarri erosten dituzte Bidezko Merkataritzako produktuak. Alabaina, 

goranzko joera antzeman daiteke Bidezko Merkataritzako produktuak sarri erosten 

dituztenen ehunekoan, izan ere, 2010ean gazteen % 4 baino ez ziren.  

Datuak lurralde historikoen arabera aztertuta, horrelako produktuak noizbait 

kontsumitu izan dituztenen ehunekorik altuen duen lurraldea Araba da. Jarraian, 

Bizkaia dator (% 61) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 54).  

Euskadiko gazteen kontsumo-azturei buruzko datu gehiago aipatutako bi 

ikerketetan kontsulta daitezke: 2010eko 'Kontsumo arduratsua EAEko gazteen 

artean‘ zein 2013ko 'Kontsumo arduratsuaren ohituren bilakaera EAEko gazteen 

artean 2010-2013‘. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf


Gazteriaren erdia baino gutxixeago sentitzen da europarra 

Europar sentimendua zabaldu da azken lau urteotan  

Europako eguna dela-eta (maiatzak 9), Euskadiko gazteen artean europar-

sentimenduaren hedapenari buruzko datuak plazaratu nahi ditu Gazteen Euskal 

Behatokiak.  

Horretarako, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri zenbateraino 

sentitzen diren europarrak galdetu diegu. Galdera hau Gazteen Euskal Behatokiaren 

hainbat inkestatan errepikatu da, azkenekoa 2016ko lehen hiruhilekoan eginikoan. 

Bertan emandako erantzunak hartu ditugu oinarri.  

Emaitzak ikusita, esan dezakegu Euskadiko gazteen erdiak baino gutxixeagok (% 

45) sentitzen direla oso edo nahikoa europarrak. Izan ere, gehixeago dira

europarrak sentitzen ez direnak (% 49), horrelako sentimendua dutenak baino (% 

45). Gainerako % 6k ez dute iritzirik azaldu. 

Bere burua oso edo nahikoa europartzat jotzen duten 30 urtetik beherako gazteen 

ehunekoak gora egin du 2016an, 2012ko jaitsiera izan ondoren (orduan krisialdi 

ekonomikoaren ondorioz Europak ezarritako politika ekonomikoen kontra ageri zen 

biztanleria), eta orain 2000 urtean hasitako seriearen punturik altuenean kokatzen 

da gazteen europar-sentimendua. 

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


Sentimendu europarra barneratuagoa dago 20 urtetik beherakoen adin horretatik 

gorakoen artean baino. 

Eta zabalduen dago Gipuzkoan bizi diren gazteen artean. Arabarrek, aldiz, gutxien 

barneratu dute. 

15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte Araba Bizkaia Gipuzkoa

Oso europarra 11 13 9 10 10 13 7

Nahikoa europarra 34 39 31 33 31 31 41

EUROPAR-SENTIMENDUA 

(Oso+Nahikoa europarra) 45 52 40 43 41 44 48

Ez oso europarra 28 25 31 28 32 28 26

Batere europarra ez 21 15 23 25 21 22 20

Ed/Ee 6 8 6 4 6 6 6

PORTZENTAJEA GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

Zenbateraino sentitzen duzu zure burua europarra?

(%) GUZTIRA

ADIN TALDEAK LURRALDE HISTORIKOA



Euskadin hamar gizon gaztetik zortzik aita izan nahi dute noizbait 

Beren lehen seme-alaba 30 urterekin izan nahiko lukete 

Euskadin seme-alabarik ez duten 30 urtetik beherako gizon gazteen % 82,4k 

etorkizunean seme-alabak izan nahi dituztela diote.  

Hala ere, seme-alabak nahi izatea ohikoagoa da emakumeen artean (% 87,2) 

gizonen artean baino (% 82,4). 

Beraien lehenengo seme-alaba izateko adinik aproposena 29 urteak dira, 

emakumeen ustez, eta 30, gizonen iritziz. 

Aita izan nahi dutenen ia laurdenak uste du ez dela aita izango adin 

horrekin  

Dena den, oraindik aita ez diren baina izan nahi duten gizon gazteen ia laurdenak 

(% 24,2) uste du ez duela helburu hori beteko nahi duen adinean, hau da, 30 

urtekin, batez beste.  

Ama ez diren baina izan nahi duten emakume gazteen kasuan, beren amatasuna 

atzeratu beharko dutela uste dutenen portzentaje (% 26,9) aitatasuna atzeratuko 

litzaiekela uste duten gizonen portzentajea (% 24,2) baino altuxeagoa da.  

Oro har, seme-alabarik ez duten baina izan nahi dituzten 30 urtetik beherako gizon 

eta emakumeen % 25,5ek uste dute ez direla horretarako deritzoten adinik 

egokienean aita edo ama izango.  

Aipatutako adin apropos horretara gerturatu ahala, gehiago dira desio hori ez dela 

beteko uste dutenen portzentajea, eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean % 31,4ra 

iristen da. 

Aztertutako datuak seme-alabarik ez duten 15 eta 29 urte bitarteko 1498 gaztek 

Gazteen Euskal Behatokiak 2015eko azaroan telefonoren bidez egindako galdera-

sorta bati emandako erantzunetatik datoz.  

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


Gazteen % 82k erreklamatu egiten dute kontsumitutako produktu 
edo zerbitzuren batekin arazorik izanez gero 

Martxoak 15 Kontsumitzaileen Eskubideen Mundu-mailako Eguna dela eta, 

Gazteen Euskal Behatokiak horren inguruko datu batzuk plazaratzen ditu, 

Euskadiko 30 urtez azpiko gazteek kontsumitzen dituzten produktu edota 

zerbitzuekin arazorik izanez gero erreklamatzen ote duten ezagutzeko, hain zuzen 

ere. 

Erositako produktu batekin edo kontratatutako zerbitzu batekin arazorik izanez 

gero, hamar gaztetik zortzik sarritan erreklamazioa egiten dutela diote (% 81,4). % 

13,8k batzuetan bakarrik erreklamatzen dute eta beste % 3,8k ez dute 

erreklamatzen inoiz edo ia inoiz ez. Gainerako % 1ek ez du erantzun. 

Arazorik izatekotan erreklamazioa egitea gazteen artean finkatua dagoen jokaera 

dela esan dezakegu, sarritan egiten dutenen kopurua antzekoa baita 2010ean (% 

81,9) eta 2013an (% 81,4).  

Mutilek neskek baino gehiagotan erreklamatzen dute (sarritan % 82,8 eta % 79,9 

hurrenez hurren). Eta beren burua klase sozial altuko edo ertain-altuko gisa 

definitzen dutenek maila baxukoak edo ertain-baxukoak direla diotenek baino 

gehiago erreklamatzen dute (% 83,5ek eta % 77,1ek, hurrenez hurren). 

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


Datu horiek Gazteen Euskal Behatokiak egindako ikerketa batetik datoz. “Kontsumo 

arduratsuaren ohituren bilakaera EAEko gazteen artean 2010-2013” da ikerketa 

horren izenburua. Bertan kontsumo arduratsuarekin lotutako hainbat jokabideren 

bilakaera (2010-2013) aztertzen da. Ikerketa hori gauzatzeko Euskadiko 15 eta 29 

urte bitarteko 1512 gazte elkarrizketatu ziren 2013 urtearen bukaeran, eta beraien 

erantzunak hiru urte lehenago adin bereko horrenbeste gaztek emandakoekin 

konparatu ziren.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf


0tik 100era doan eskalan, Euskadiko gazteek 79 puntuko poztasun 

maila dute harreman sentimental edota sexualekin 

Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek harreman 

sentimental edota sexualekin duten poztasun mailaren datuak aztertu ditu. 

0tik 100era doan eskala erabiliz, Euskadiko gazteek 79 puntuko poztasun maila 

adierazten dute beraien harreman sentimental edota sexualekin. 

Poztasun-maila zertxobait handiagoa da emakume gazteen artean (80 puntu) gizon 

gazteen artean baino (78 puntu); bestalde, adin-taldeak kontutan hartzen 

baditugu, zera ikusten dugu: 15 eta 19 urte bitartekoek poztasun-maila baxuena 

dute (76 puntu); 20 eta 24 bitartekoen artean poztasun-mailak 81 puntu lortzen 

ditu; azkenik, 25 eta 29 urte bitartekoen artean, 80 puntutakoa da. 

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


Hamar gaztetik seik nahi dute Euskadi independente izatea 

Baina nahi dutenen erdiek soilik uste dute hori gertatuko dela 

etorkizunean 

2015eko azaroan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagin adierazgarri bati 

galdetu genion zenbateraino nahi zuten Euskadi independente izatea. Gazteen % 

34,7k adierazi zuten gogo handiz nahi zutela hori eta beste % 24,8k nahikoa 

gogoak zituztela hori lortzeko, beraz esan dezakegu Euskadin hamar gaztetik seik 

(% 59,5) independentzia nahi dutela.  

Independentziarako nahia handixeagoa da 15 eta 19 urte bitartekoen taldean (% 

62,8) eta zabalduago dago Gipuzkoako gazterian (% 68,1) Bizkaikoan baino (% 

57,0) eta azken lurralde horretako gazteen artean Arabakoen artean baino (% 

49,4). 

Hala ere, gazte guztien herenak bakarrik (% 33,4) uste du etorkizunean Euskadi 

independente izango dela.  

Zenbat eta gazteagoa izan orduan eta gehiagok uste dute independentzia egi izan 

litekeela:  

% 30,8k 25-29 urtekoen artean, % 32,3k 20-24 urtekoen artean eta % 38,0k 20 

urtetik beherakoen artean. 



Independentzia errealitate bihurtzeari dagokionez, berriro agertzen dira aldeak 

gazteak bizi diren lurralde historikoen arabera eta berriro Gipuzkoan jaso da 

etorkizunean Euskadi independente izango dela uste dutenen kopuru handiena (% 

42,7). 

Galdera biak konbinatuz gero, oinarrizko lau taldetan sailkatu ahal ditugu gazteak: 

 independentzia nahi dute eta etorkizunean errealitatea izango dela uste dute

(% 30,9),

 independentzia nahi dute baina ez dela lortuko uste dute (% 26,2),

 ez dute independentzia nahi eta gainera ez dute uste Euskadi independente

izango denik (% 24,8)

 ez dute independentzia nahi baina etorkizunean errealitatea izango dela uste

dute

(% 1,2).

Gainontzeko gazteak honela banatzen dira: independentzia nahi arren Euskadi 

independente izateari buruzko aukeraz galdetu diegunean iritzirik adierazi ez 

dutenak (% 2,3), ez dute independentzia nahi eta hori lortzeari buruz ezer esan ez 

dutenak (% 1,1) eta, azkenik, independentzia nahi ote duten galdetzean iritzirik 

adierazi ez dutenak (% 13,4). 

Asko+Nahikoa Gutxi+Batere ez

Asko+Nahikoa % 30,9 % 1,2

Gutxi+Batere ez % 26,2 % 24,8

GAZTEEN SAILKAPENA 

INDEPENDENTZIARI DAGOKIONEZ

Euskadi independente izateko 

gogoak

Euskadi 

independente 

izateko aukerak



Independentzia lortzeari dagokionez baikor agertutako gazte independentisten 

portzentajea handiagoa da Gipuzkoan (% 39,8) eta 20 urtetik beherakoen taldean 

(% 34,9). 

Aipatutako datu guztiak Gazteen Euskal Behatokiak 2015eko azaroan telefonoz 

egindako inkesta batetik datoz. Inkesta horretan 15 eta 29 urte bitarteko 1512 

gazte elkarrizketatu ziren eta, galdera hauez gain, egungo beste gai batzuei 

buruzko galderak ere egin zitzaizkien.  

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


 



1 

Euskal gazteek, merkatu librean, soldataren % 63,8 beharko lukete 

etxebizitza beraiek bakarrik alokatzeko, eta soldataren % 53,4 etxebizitza 

baten hipoteka ordaintzeko 

Etxebizitza babestuak aurre egiteko moduko gastuak dakartza, alokairuan 

batik bat, baina ez dago 25 urtetik beherakoen eskura 

Gazteen Euskal Behatokiak egoitza-emantzipazioak Euskadin duen kostuari buruzko 

hirugarren txostena argitaratu du. Kontuan izanik gazteriaren batez besteko 

soldatak, etxebizitzak zer preziotan eskrituratu diren eta hipoteka-kredituen 

iraupena eta interesak, edo batez besteko alokairu-errenta, ikerketak kalkulatzen 

du etxebizitza eskuratzeak zer kostu duen bakarrik emantzipatu nahi duten euskal 

gazteentzat. 2015ean, kostu hori jaitsi egin da etxebizitza jabetzan erosteko, baina 

areagotu egin da alokairu librearen kasuan. Etxebizitza babestua da, pixka bat gora 

egin badu ere, gazteentzat aukerarik eskuragarriena. 

Etxebizitza eskuratzeko kostuak erakusten du zenbat kostatzen den, etxebizitza 

erosita edo alokatuta, bakarrik emantzipatzeko proiektu bat abian jartzea, 18 

urtetik 34 urte bitarteko gazteen batez besteko soldatarekiko ehunekotan. 

Txostenean etxebizitza librea eta babestua eskuratzeko kostuaren 12 adierazle 

jasotzen dira; sexuen eta adin-tarteen artean dauden aldeak aztertzen dira, eta 

lurralde historikoen arteko eta Euskadiren eta Espainiaren arteko konparaketa 

egiten da. 2007tik 2015era bitartekoa da ikerketa, eta etxebizitza eskuratzearen 

kostuak urtez urte izan duen bilakaera ikusteko datuak ematen dira. 

Ikerketan ondorioztatzen denez, Euskadin etxebizitza librea ez dago gazteen 

eskura, eta etxebizitza babestua bakarrik da aukera bideragarria bakarrik 

emantzipatu nahi duen gazte batentzat, hileko soldataren % 30aren muga gainditu 

gabe, hori jotzen baita etxebizitza ordaintzeko zorpetze-muga egokitzat. 

Etxebizitza librea jabetzan hartzearen kostua 

Euskadin lan egiten duen 18 urtetik 34 urtera bitarteko gazte baten batez besteko 

soldatarekin, eta kontuan izanik 2015ean eskrituratutako etxebizitza libreen 

prezioa, interes-tipoak eta hipoteka-maileguen batez besteko iraupena, hipotekaren 

lehenengo hileko kuota ordaintzeko soldata garbiaren % 53,4 behar da, alegia, 

soldataren erdia baino gehiago. 

Etxebizitza librea jabetzan eskuratzeak 2015ean duen kostua baxuena da 2007. 

urtetik hona. Jaitsiera ia % 50ekoa izan da, batik bat Euskadin etxebizitzaren 

salerosketaren prezioak eta hipoteka-kredituen interesek izan duten jaitsieragatik, 

eta ez gazteen batez besteko soldata hobetu egin delako, 2014tik 2015era % 0,4 

jaitsi da eta.  

Euskadin etxebizitza erostea garestiagoa da Espainian baino (% 45,5), baina bietan 

gainditzen da gomendatzen den gehieneko zorpetze-muga, alegia, % 30; bai eta 

batez besteko soldataren % 40 ere, eta horrek gehiegizko ahalegina egin beharrean 

jartzen du etxebizitza ordaintzeko soldataren zati hori erabiltzen duena. 

Alde handiak daude adinaren, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 18 eta 

24 urte bitarteko gazteek soldataren % 77,2 bideratu behar lukete etxebizitza 

erostera; 25 eta 29 urte bitartekoek, berriz, % 57; eta 30 eta 34 urte bitartekoek, 

% 47,5. 
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Halaber, gizonek eta emakumeek soldata desberdina dutenez, etxebizitza librea 

jabetzan hartzearen kostua ere desberdina da batzuentzat eta besteentzat, eta ia 

% 10eko aldea dago batzuen eta besteen artean. Horrela, 18 eta 34 urte bitarteko 

gizonentzat, soldataren % 48,7koa da kostua, eta adin bereko emakumeentzat, 

berriz, soldataren % 57,7koa. 

Gipuzkoak du etxebizitza eskuratzeko kosturik altuena (% 58,0), Bizkaiak ondoren 

(% 52,2), eta Arabak azkenik (% 45,4). 

Kalkulatzen badugu soldatapeko gazte batek zer prezio ordain dezakeen gehienez 

ere bere soldataren % 30 baliatuta, 110.086 € ateratzen da; merkatuko batez 

besteko prezioa baino 85.968 € gutxiago. Bestela esanda, gazteen batez besteko 

soldata % 78,1 igo beharko litzateke merkatu libreko etxebizitza baten hipoteka 

soldataren % 30 erabilita ordaintzeko. 

Kontuan hartuta 2015ean eskrituratutako etxebizitzen batez besteko prezioa eta 

gazteen batez besteko soldatak, beste adierazle bat lortzen dugu: etxebizitzaren 

gehieneko azalera onargarria. 50,1 m2 da Euskadin. Alegia, soldatapeko gazte 

batek neurri horretako etxebizitza bat bakarrik erosi ahal izango luke. 2015ean 

eskrituratutako etxebizitzen batez besteko azalera, ordea, 91,3 m2 izan zen, eta, 

hortaz, eros dezaketenaren eta merkatuaren errealitatearen arteko aldea 41,2 m2 

da. 

Etxebizitza librea alokatzearen kostua 

Bigarren urtez jarraian, etxebizitza alokatzea garestiagoa da merkatu librean 

etxebizitza bat erostea baino. Kontuan izanik alokairu-errenten batez besteko 

prezioa eta 18 urtetik 34 urte bitarteko gazteen batez besteko soldatak, gazte 

batek hileko soldataren % 63,8 erabili beharko luke alokairua ordaintzeko, bakarrik 

emantzipatuz gero. Jabetzako etxebizitzen kasuan ez bezala, azken urtean gora 

egin du etxebizitza alokairuan eskuratzeko kostuak, merkatu librean igo egin 

direlako alokairu-errentak. 

Alokairu librea eskuratzeko zailtasun handiena duen taldea 18 eta 24 urte 

bitarteko gazteena da, soldataren % 92,3 beharko bailukete alokairua 

ordaintzeko. Emakumeak daude ondoren, soldataren % 69 beharko bailukete; 

gizon gazte batek, aldiz, soldataren % 58,2 behar du alokairu librea berak bakarrik 

ordaintzeko. 

Gipuzkoa da, beste behin, lurralde historikorik garestiena, etxebizitza alokatzearen 

kostua batez besteko soldataren % 67,5 baita; Bizkaia da bigarren (% 64,0), eta 

Araba hirugarren (% 54,1). 

Kontuan izanik gomendatzen den gehieneko zorpetze-maila soldataren % 30 dela, 

soldatapeko gazte batek hilean jasotzen duenaren bikoitza baino gehiago kobratu 

beharko luke berak bakarrik etxebizitza baten alokairua ordaindu ahal izateko; 

zehazki, % 112,8 igo beharko luke soldatak. 

Gehieneko alokairu-errenta onargarria, kontuan harturik soldataren % 30 

gomendatzen dela gehieneko zorpetze-mugatzat, 410 euro da, eta, hortaz, 

alokairu-errenta onargarri horren eta merkatuko prezioaren arteko aldea 462 € da. 

Espainian, alokairuaren prezioak baxuagoak dira, baina etxebizitza alokatzearen 

kostua oso handia da hor ere: % 53,6. 
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Etxebizitza babestua 

Jabetzako etxebizitza babestuaren lehen hipoteka-kuota ordaintzeko, 18 urtetik 

34 urtera bitarteko gazte baten soldata garbiaren % 31,9 behar da Euskadin; 

alegia, onargarritzat jotzen den gehieneko zorpetze-mugatik hurbil gaude. 

2015ean, lehen aldiz, Euskadin handiagoa da etxebizitza babestua erostearen 

kostua Estatuan baino (% 29,2). 

Alokairu babestua aukera eskuragarria da Euskadiko gazteentzat, 18 urtetik 34 

urtera bitarteko gazteen hileko batez besteko soldataren % 25,3 behar baita 

alokairu hori ordaintzeko. Etxebizitza alokairuan hartzeko kostu hori txikiagoa da 

Estatu osoan baino, Estatuan % 30,1 da eta. 

Nolanahi ere, 18 urtetik 24 urtera bitarteko gazteak, soldatapeko lana izanda ere, 

ez daude alokairua zorpetze-baldintzarik egokienetan eskuratzeko moduan; izan 

ere, horrelako alokairu bat beraiek bakarrik ordaintzeko, soldataren % 36,5 

beharko lukete, eta, hipoteka ordaintzeko oraindik gehiago; % 46,2.  

 

Gazteen Euskal Behatokiak berak koordinatu du ikerlan HAU, eta Joffre López Oller 

emantzipazio-adierazleen alorrean adituak prestatu du. Adierazleak metodologia-

lan bati jarraikiz kalkulatu dira, hainbat datu-base eta datu konbinatuz: 

Estatistikako Institutu Nazionalarena, Notariotzaren Kontseilu Nagusiarena, 

Jabetzaren, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza Ondasunen Erregistratzaileen 

Elkargoarena, Espainiako Bankuarenak, Etxebizitzaren Euskal Behatokiarenak, etab. 

 

Txosten osoa Gazteen Euskal Behatokiaren webgunean eskuratu daiteke. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/eu_def/adjuntos/emantzipazioa_16_e.pdf


Euskadiko hiru lurraldeen artean gazteek etxebizitza eskuratzeko 

esfortzu handien Gipuzkoan egin behar dute 

Gazteen Euskal Behatokiak argitaratu berri du ‘Etxebizitza-emantzipazioaren kostua 

Euskadin 2014’ izeneko txostena. Txosten honetan bere kabuz emantzipatu nahi 

duen 18 eta 34 urte bitarteko gazte soldatadun bati etxebizitza, jabetzan zein 

alokairuan, eskuratzeak dakarkion kostu teorikoa kalkulatzen da. 

Eskuratze-kostu hori kalkulatzeko kontuan hartzen dira adin tarte horretako 

gazteen batez besteko soldatak, batetik, eta bestetik, Euskadiko lurralde 

bakoitzeko etxebizitzen batez besteko salneurriak, kontratatutako hipoteka-

maileguen batez besteko interes-tasak bai eta mailegu horien batez besteko 

iraunaldia ere, erostea aukeratuz gero, edo batez besteko alokairu-errentak, 

alokatzea erabakitzen bada. Dena dela, estimazio teorikoa da, batez besteko 

balioak hartzen direlako kontuan eta ez kasu bakoitzeko berezitasunak (soldata, 

etxebizitzaren prezioa, hipoteka-maileguaren baldintzak horrelakorik egonez gero, 

eta abar).  

Kalkuluen arabera, Gipuzkoako 35 urtetik beherako gazte soldatadun batek bere 

hileko soldata garbiaren % 67,4 bideratu beharko luke merkatu librean 

etxebizitza erosteko hipotekaren lehen hilerokoa ordaintzera. 

Gipuzkoan etxebizitza merkatu librean erosteko esfortzu hori (soldata 

garbiaren % 67,4 horretan gastatzea eskatzen duena) Bizkaian bizi den gazte 

batek egin beharrekoa (bere soldata garbiaren % 57,0 gastatzea) baino hamar 

puntu handiagoa da eta Arabako gazte batek egin beharrekoa (soldata garbiaren 

% 52,7) baino hamabost puntu handiagoa da. 

Alokatzea aukeratuz gero, egoera antzekoa da: Gipuzkoako gazteek kostu 

handiagoei egin behar diete aurre (beren soldata garbiaren % 64,9), 

Bizkaikoek baino (% 59,9) eta azken horiek Arabako gazteek baino esfortzu 

handiagoa (% 54,7), beti ere merkatu libreko etxebizitza bat bakarka alokatzeko 

egoera hipotetikoan. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf


Zergatik daude lurraldeen arteko alde horiek? Gipuzkoan etxebizitzen 

salneurriak, baita alokairu-errentak ere, beste lurraldeetan baino garestiagoak 

direlako, batez ere Araban baino garestiagoak, Araban preziorik baxuenak aurki 

baitaitezke, eta soldatak, aldiz, antzekoak dira hiru lurraldeetan. 

Bukatzeko, aipa dezakegu Gipuzkoan zertxobait onargarriagoa dela gazte batentzat 

etxebizitza alokatzea erostea baino; aitzitik, Bizkaian eta Araban gutxixeago 

kostatzen du hipoteka ordaintzeak etxebizitza alokatzeak baino.  

Esteka hauetan txosten osoa eta laburpena kontsulta daitezke. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/emantzipazio_kostua_sexuka/eu_def/adjuntos/emantzipazio_kostua_laburpena_16_e.pdf


Euskadin 35 urtetik beherako emakumeek gizonek baino zailtasun 

handiagoak dituzte beren kabuz emantzipatzeko 

Etxebizitza erosteak zein alokatzeak esfortzu ekonomiko handiagoa 

dakarkie emakumeei gizonei baino  

Gazteen Euskal Behatokiak argitaratu berri du ‘Etxebizitza-emantzipazioaren kostua 

Euskadin 2014’ izeneko txostena. Txosten honetan bere kabuz emantzipatu nahi 

duen 18 eta 34 urte bitarteko gazte soldatadun bati etxebizitza, jabetzan zein 

alokairuan, eskuratzeak dakarkion kostu teorikoa kalkulatzen da. 

Etxebizitza eskuratzeak zera esan nahi du: etxebizitza erosteko hipotekaren 

lehenengo hilerokoa edota alokatzeko lehenengo alokairu-errenta ordaintzea.  

Eskuratze-kostu hori kalkulatzeko kontuan hartzen dira adin tarte horretako 

emakume eta gizonen batez besteko soldatak, batetik, eta bestetik, Euskadiko 

etxebizitzen batez besteko salneurriak, kontratatutako hipoteka-maileguen batez 

besteko interes-tasak bai eta mailegu horien batez besteko iraunaldia ere, erostea 

aukeratuz gero, edo batez besteko alokairu-errentak, alokatzea erabakitzen bada. 

Dena dela, estimazio teorikoa da, batez besteko balioak hartzen direlako kontuan 

eta ez kasu bakoitzeko berezitasunak (soldata, etxebizitzaren prezioa erosteko edo 

alokatzeko, hipoteka-maileguaren baldintzak horrelakorik egonez gero, eta abar).  

Soldatapeko emakume gazteek ia beren hileko soldata garbiaren bi heren (% 63,5 

%) bideratu beharko lituzkete hipotekaren lehen hilerokoa ordaintzera beren kabuz 

Euskadin etxebizitza erostea erabakiz gero. Are gehiago bideratu beharko lukete 

(soldataren % 66,2) alokairu-errenta ordaintzera, bakarka alokatzea erabakiko 

balute.  

Gizon gazteek emakumeek baino esfortzu ekonomiko txikiagoa egin beharko 

lukete, bai etxea erosteko (beren soldata garbiaren % 55,9) bai eta alokatzeko ere 

(soldataren % 58,3).  

Zein da gizon eta emakume gazteen arteko alde horien arrazoia? Emakumeek, 

batez beste, gizonek baino soldata baxuagoak jasotzen dituztela.  

Gizonen eta emakumeen arteko soldata-aldeak direla eta, emakumeek bakarka 

emantzipatzeko aukera gutxiago dituzte.  

Esteka hauetan txosten osoa eta laburpena kontsulta daitezke. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_emantzipazio_kostua_16/eu_def/adjuntos/emantzipazio_kostua_laburpena_16_e.pdf


Etxebizitza babestua aukera onargarria da bakarka emantzipatu 

nahi duten gazteentzat 

Euskadin 2014an eskrituratutako hamar pisutik bat babes ofizialekoa zen 

Euskadin 2014an notario aurrean salerosketa-eskritura egindako pisu guztien % 13 

babes ofizialekoak ziren, Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren datuen arabera. 

Datuok argitaratu berri ditu Gazteen Euskal Behatokiak ‘Etxebizitza-

emantzipazioaren kostua Euskadin 2014’ izenburua duen txostenean.  

2014 urte horretan (eskuragarri dauden azken datuak ordukoak baitira) Euskadin 

babes ofizialeko pisu bat erosteak hileko soldata garbiaren % 31,4 

hipotekaren lehen hilerokoa ordaintzera bideratzea suposatuko lekioke 35 urtetik 

beherako gazte soldatadun bati, berak bakarrik erostea erabakiko balu.  

Zifra hori zorpetze onargarriaren gehieneko atalasean (% 30) kokatzen da, gutxi 

gorabehera, beraz esan dezakegu aukera hori onargarria dela bakarka emantzipatu 

nahi duten soldatapeko gazteentzat.  

Alokairu babestua are onargarriagoa da 35 uztez azpiko pertsona bakar 

batentzat. Alokairu-errenta ordaintzeak bere soldata garbiaren % 24,2 horretan 

gastatzea lekarkioke. 

Datu horiek merkatu libreko etxebizitza eskuratzeak suposatzen duen 

gastuarekin konparatuz gero alde nabarmena dagoela ikus daiteke. Kontuan 

hartuta, alde batetik, Euskadin merkatu libreko etxebizitzen batez besteko 

salneurria (200.000 € inguru), baita 2014an kontratatutako hipoteka-maileguen 

interes-tasak eta batez besteko iraunaldia ere, eta bestetik 18 eta 34 urte bitarteko 

gazte soldatadunen batez besteko soldata, kalkulatu dugu gazte batek bere soldata 

garbiaren % 60,1 gastatu beharko lukeela hipotekaren lehen hilerokoa 

ordaintzeko, etxebizitza erostea erabakiz gero. Gastu horrek bikoiztu egiten du 

babes ofizialeko pisua erosteko egin beharrekoa.  

Gazteak merkatu libreko etxebizitza bat alokatzea erabakiko balu, egin 

beharreko esfortzu ekonomikoa are handiagoa litzateke, bere soldataren % 62,7 

gastatuko lukeelako horretan, hau da, pisu babestua alokatzeko egin 

beharrekoaren bikoitza baino handiagoa. Hori ez da harritzekoa kontuan hartuta 

etxebizitza libreen batez besteko alokairu-errenta 845 eurotakoa dela hilean, eta 

etxebizitza babestuen batez besteko alokairu-errenta, aldiz, 326 eurotakoa. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf


Gai honi buruzko datu gehiago kontsultatu nahi izanez gero, txosten osora zein 

laburpenera jo daiteke.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/emantzipazio_kostua_sexuka/eu_def/adjuntos/emantzipazio_kostua_laburpena_16_e.pdf


Euskadiko gazteek beren soldaten bikoitza jaso beharko lukete 
merkatu librean etxebizitza bat beren kabuz eskuratzeko 

Etxebizitza babestua eskuratzeko kostua onargarria da, batez ere alokairu 

babestua eskuratzekoa 

Gazteen Euskal Behatokiak ‘Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 

2014’ izeneko bigarren txostena aurkeztu du. Gazteen Euskal Behatokiak 

koordinatu du txostena baina egilea Joffre López Oller da, emantzipazioaren 

inguruko adierazletan aditua. 

Ikerketa honen bidez taxutu dugu gazte soldatadun bati bere kabuz emantzipatzeak 

dakarkion batez besteko kostua, bai etxea erosiz gero dakarkiona zein alokatzen 

badu izandakoa.  

Lehenengo edizioan etxebizitza librea jabetzan zein alokairuan eskuratzeari 

dagozkion 10 adierazle sortu ziren. 

Bigarren txosten honetan adierazle horiek eguneratu ditugu 2014ko informazioa 

gehituz, eta beste bi adierazle berri sortu ditugu, etxebizitza babestua jabetzan 

zein alokairuan eskuratzeak dakarren kostuaren ingurukoak, hain zuzen ere.  

Hamabi adierazleok kalkulatzean bere kabuz edo bakarka emantzipatu nahi 

duen 18 eta 34 urte bitarteko gazte soldatadun bat hartzen da oinarritzat.  

Adierazleen kalkuluak aurretiazko lan metodologikoa egitea ekarri du. Lan horretan 

hainbat iturritako datubaseak uztartu dira, hala nola, Estatistika Institutu 

Nazionalarenak; Notariotzaren kontseilu nagusiarenak; Jabetzaren, ondasun 

higigarrien eta merkataritza ondasunen erregistratzaileen elkargoarenak; 

Espainiako Bankuarenak; Etxebizitzaren Euskal Behatokiarenak; eta abarrenak.  

Adierazle guztiak lurralde historikoen, sexuaren eta adin taldeen (18-24 urte, 25-29 

urte eta 30-34 urte) arabera aurkezten dira, zein taldek daukaten emantzipatzeko 

zailtasun handien jakiteko asmoz.  

Gainera, adierazle horiek guztiak Espainiako gazteria oinarri hartuta ere kalkulatu 

dira, Euskadiko gazteen egoera eta Espainiakoena konparatu ahal izateko eta 

eremu geografiko bietan bilakaera berdina izan ote den aztertu ahal izateko.  

2014 urteari dagozkion azken datuen arabera, Euskadin etxebizitza librea ez 

dago gazteen eskura, gazteak erostea erabakitzen badu hipotekaren lehen 

hilerokoa ordaintzeak bere soldata garbiaren % 60,1 horretara bideratzea ekarriko 

liokeelako, eta alokatzea erabakitzen badu soldata garbiaren % 62,7.  

Gazte soldatadunek merkatu librean etxebizitza bat eskuratu ahal izateko, gehienez 

beren soldata garbiaren % 30 horretara bideratuz, gazteek orain kobratzen duten 

bikoitza jaso beharko lukete. 

Etxebizitza librea jabetzan hartzearen kostua zertxobait jaitsi da aurreko urteetatik 

hona, Euskadiko etxebizitzen salneurriak eta hipoteka-kredituen interes-tasak jaitsi 

egin direlako.  

Aitzitik, azken urtean merkatu libreko etxebizitza bat alokairuan eskuratzeko kostua 

pixka bat handitu da, alokairu-errenten igoera eta batez besteko soldaten jaitsiera 

direla medio. Lehenengo aldiz alokatzeak dakarren kostua erosteak dakarrena 

baino handiagoa da 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_e.pdf


Gizonen eta emakumeen arteko soldata-aldeak direla eta, emakumeek bakarrik 

emantzipatzeko aukera gutxiago dituzte. 

Etxebizitza babestuak eskuratze-kostu onargarriak ditu, soldatapeko 

gazteek har ditzaketenak, batez ere alokairu babestuak. Jabetzako etxebizitza 

babestua eskuratzeak hileko soldata garbiaren % 30 inguruko kostua dakarkio 

gazte bati, hau da, zorpetxe onargarriaren gehieneko atalasean kokatzea; 

alokatzeko kostuak, batez beste, soldataren % 24,2 bideratzea suposatzen du. 





Abenduak 18: Migratzaileen Nazioarteko Eguna 

Euskadin erroldatuta dauden 15 eta 29 urte bitarteko gazte atzerritarren 

kopuruak behera egiten du  

Migratzaileen Nazioarteko Eguna dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak atzerriko 

nazionalitatea izanik, Euskadin erroldatuta dagoen atzerriko biztanleria gazteari 

buruzko datuak aurkezten ditu. Datuok EUSTAT dute iturri. 

Biztanleen udal-erroldaren Estatistikaren datuen arabera, 2015an atzerriko 15 eta 

29 urte bitarteko 36 246 lagun zeuden Euskadin erroldatuta. Horietariko 18489 

emakumeak ziren; gizonak, ostera, 17 937 ziren. 2012tik beheranzko joera 

antzematen da eta azken lau urtetan 10 000 lagun inguru behera egin du.  

Gazte atzerritarrek Euskadiko gazteen artean duten pisuak ere 2012tik beheranzko 

joera du. 2012an % 15,1ekoa bazen, 2015ean %12,7ko pisua dute gazte 

atzerritarrek. 

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


Azkenik, Euskadin erroldatuta dagoen atzerriko biztanleriaren gazteen indizea 

aztertuko dugu. Indize horrek neurtzen duena zera da: biztanleria jakin batean 

dauden 15 eta 29 urte bitarteko gazteen portzentajea. Euskadin bizi diren 

atzerritarren laurdena baino gehiago (% 24,9), 15 eta 29 urte bitarteko gazteak 

dira.  

Gazteen Euskal Behatokiaren Estatistiketan Biztanleriari eskaintzen zaion atalean,  

aurki daitezke datuak. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Euskadiko gazteen arazo nagusiak 

Zein dira gazteen kezka nagusiak? 

Gazteen Euskal Behatokiak lau urtean behin egiten duen Euskadiko gazteak 

izeneko ikerketa-serieko galdera batean, zer hiru arazok kezkatzen dituen gehien 

adieraz dezakete elkarrizketatutako gazteek. 

Lan-merkatuari buruzko arazoak aipatu dituzte gehien gazteek, bai krisialdi 

ekonomikoa hasi aurretik, bai ondoren. Orain arte, gazteen bigarren kezka 

etxebizitza eta emantzipatzeko aukerak ziren, baina, aurreko urteetako datuekin 

alderatuta, 2016ko berritasun handia izan da hezkuntza eta ikasketak jarri direla, 

seriean lehen aldiz, kezken sailkapeneko bigarren tokian. 

Hirugarren tokian, arazo ekonomikoak daude, bai pertsonalak, bai orokorrak; 

laugarrenean, norberaren osasuna edo osasun-sistema oro har; eta bosgarrenean, 

etxebizitza eta emantzipatzeko zailtasunak. Azken hori Euskadiko gazteen kezka 

nagusia izan zen 2008an (higiezinen burbuilaren eta sektoreko prezio-gorakadaren 

une gorenarekin bat eginez), lanaren aurretik. 

Gazteen kezka nagusia lana da; hain zuzen ere, lan-falta edo lan-

baldintzak. 

2016an, Euskadiko gazteen % 56,1ek diote lan-merkatuari lotutako arazoak direla 

haien kezka nagusia; besteak beste, langabezia, laneko prekarietatea, aldi baterako 

lan-kontratuak, lan-erreforma eta soldata txikiak. 

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


Ez da harritzekoa lan-merkatuari lotutako arazoak aipatzea, 2016ko lehenengo 

hiruhilekoan (hots, inkesta egin zenean) % 25,8koa izan baitzen 16 eta 29 urte 

bitartekoen langabezia-tasa, Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) Gazteen Euskal 

Behatokiari Biztanleriaren jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA) oinarri 

hartuta emandako datuen arabera. Bestela esanda: lanean hasteko moduan 

dauden lau gaztetik batek ez zuen lanik aurkitzen, nahiz eta modu aktiboan bilatu. 

Tasa hori Europar Batasuna osatzen duten 28 herrialdetako gazteen 2015eko 

batezbestekoa (% 15,7) baino 10 puntu handiagoa da, Europako Erkidegoko 

Estatistika Bulegoak (Eurostat) argitaratutako datuen arabera. Halaber, Euskadiko 

biztanleria orokorraren langabezia-tasa % 14,4koa zen 2016ko lehenengo 

hiruhilekoan (iturria: Eustat); hau da, gazteen langabezia-tasak hamar puntutik 

gora gainditzen du biztanleria orokorrarena. Hortaz, agerian geratu da zailtasunak 

dituztela gazteek Euskadin lana lortzeko. 

Baina, lana lortu ondoren, laneko prekarietatearen arazoa dago. 2015eko amaieran, 

Gazteen Euskal Behatokiak egindako inkesta batean, gazte landunen % 44,2k 

adierazi zuten aldi baterako lana zutela, eta beste % 5,9k ez zutela lan-kontraturik. 

Horretaz gain, gazte landunen herenak (% 34,6) esan zuten lanaldi partzialeko lana 

zutela; gehienek nabarmendu zuten ez zutela halako lanik nahi, baina ez zutela 

aurkitu lanaldi osokorik, edo enpresak enplegu-erregulazioko espedientea zuela eta 

horrek lanaldia murriztera behartzen zuela. 30 urtetik beherako gazteen batez 

besteko soldata, inkesta hartan bertan gazte landunek emandako kopuruetatik 

abiatuta kalkulatutakoa, ia ez zen 1000 eurora iristen hilean (hain zuzen ere, 996 

eurokoa zen). Eta hori, kontuan hartu gabe ia erdiak (% 46,7) aitortutakoa; alegia, 

beren lanak ez zuela edo ia ez zuela zerikusirik zeukaten prestakuntzarekin. 

Edonola ere, 2012an baino gutxiagok aipatu dituzte lan-merkatuari lotutako 

arazoak, urte hartan aipatu baitzen gehien; hain zuzen ere, gazteen % 72,4k aipatu 

zituzten. 

Hala ere, argitu behar da era horretako arazoak aipatu dituzten gazteen 

portzentajeaz ari garela, eta ez emandako erantzunen portzentajeaz, hiru erantzun 

eman zitezkeenez, batzuetan pertsona berberak alor bereko bizpahiru arazo aipatu 

baititu. Aurkeztutako datu honek adierazten du zenbat gaztek aipatzen dituzten 

mota bakoitzeko arazoak, pertsona berberak behin baino gehiagotan aipatuta ere. 

Lan-merkatuari lotutako arazoak are gehiagotan aipatzen dira adinean aurrera egin 

ahala; horrela, 20 urtetik beherakoen % 29,9k aipatzen dituzte, 20 eta 24 urte 

bitartekoen % 64k, eta 25 eta 29 urte bitartekoen % 70,9k. 

Alde horiek logikoak dira, kontuan izan behar baita 15 eta 19 urte bitartekoen 

artean gehienak ikasten ari direla, eta gai honen inguruan dauzkaten kezkak beste 

era batekoak direla (hain zuzen ere, ikasketak amaitzean lanik aurkituko duten). 

Aldiz, 25 urtetik gorako gehienek amaitu dute prestakuntza-aldia, eta lan-

merkatuan langabezia-tasa altua eta lan prekario asko besterik ez dago. 

Ia ez dago alderik sexuaren edo bizi diren lurralde historikoaren arabera, baina bai 

okupazio nagusiaren arabera. Izan ere, langabezian daudenek aipatzen dituzte 

gehien era horretako arazoak (hots, % 80,9), baina baita gazte landun gehienek 

ere (% 65). 



Gazteek gehien aipatzen dituzten arazoetatik bigarrena ikasketak dira. 

Lan ona lortzeko itxaropenik ez izatea hain arazo handia da, ezen alboratu egiten 

baititu gainerako kezkak; horregatik dago hainbesteko aldea bigarren arazoarekin, 

hots, ikasketak (% 22,3). 

2013ko amaieran, LOMCE legea onartu zen, eta horrek ziurgabetasuna eragin du 

haren aplikazioari buruz, bereziki DBH eta Batxilergoa amaitutakoan errebalida 

egiteari buruz; bestalde, garestitu ere egin dira unibertsitateko tasak, besteak 

beste. Hori guztiori ikasleen betiko kezkei gehitu zaie (azterketak gainditzea, nahi 

diren ikasketak egin ahal izatea, etab.), eta, ondorioz, handitu egin da arazo horren 

aipamen kopurua, 2008ko % 14,6tik eta 2012ko % 15,4tik. 

Esan dugun moduan, lanari lotutako arazoak gehiagotan aipatzen dira adinean gora 

egin ahala, baina, ikasketen kasuan, kontrakoa gertatzen da, gazteenek (gehienak 

ikasleak) aipatzen baitituzte gehien; alegia, 15 eta 19 urte bitartekoen % 40k, eta 

25 eta 29 urte bitartekoen artean, aldiz, % 8,9k. 

Kasu honetan badira aldeak sexuaren arabera. Mutilek baino neurri handiagoan 

aipatzen dituzte neskek hezkuntzarekin eta ikasketekin erlazionatutako arazoak; 

hain zuzen ere, nesken % 26,6k, eta mutilen % 18,1ek. 

Gazteek gehien aipatzen dituzten arazoetatik hirugarrena arazo 

ekonomikoei lotuta dago: diru-falta, etxeko egoera ekonomikoa, bizitzaren 

garestitzea, etab. 

Arazo hau lanari lotuta dago; horregatik 2012an beste urteetan baino gehiago 

aipatu zen (% 32), lan-merkatuaren arazoekin gertatu zen moduan, krisialdi 

ekonomikoaren eta hark lan-merkatuan duen eraginaren ondorio zuzen gisa. 

2016an, langabezia-tasa txikiagoa denez, gutxiagotan aipatu da, 2012an baino, eta 

gauza bera gertatzen da lan-merkatuari lotutako arazoekin. 2012an gazteen % 32k 

aipatu bazituzten ere arazo ekonomikoak, 2016an % 15,2k aipatu dituzte. 

Kasu honetan, 20 urtetik gorakoen eta beherakoen artean dago aldea. 15 eta 19 

urte bitartekoen artean, % 9,3k aipatu dituzte arazo ekonomikoak; 20 eta 24 urte 

bitartekoen artean, % 18,1ek; eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean, % 17,7k. 

Gazte landunen % 18k eta langabezian daudenen % 17,8k aipatu dituzte arazo 

horiek, ikasleek baino gehiago (% 12,5). 



 

Kasuan kasu, gainerako arazoak gazteen % 10ek baino gutxiagok aipatzen 

dituzte. 

Lehen esan dugun moduan, osasuna eta osasun-sistema daude gazteek 

dauzkaten kezken sailkapeneko laugarren tokian. 2016an, gazteen % 8,4k aipatu 

dituzte arazo horiek kezka nagusien artean. 

Arazo honen aipamen kopuruaren bilakaera gorabeheratsu samarra da. 2008an, 

gazteen % 3,2k aipatu zuten arazo hori, eta 2012an, berriz, % 10,7k. Ziurrenik 

aldaketa hori ez da gazteen osasuna andeatzearen ondorio, baizik eta krisialdi 

ekonomikoak osasun-sisteman eragin dituen murrizketen ondorio. 

Bosgarren tokian etxebizitza dago. 2016an, gazteen % 8,1ek aipatu dute 

etxebizitza, baina azken zortzi urteetan beherakada nabarmena izan du gazteen 

kezken zerrendan. 2008an (etxebizitza garestien zegoen garaian) kezka nagusia 

izan zen, gazteen % 67,1ek aipatu baitzuten; baina, 2012an, gazteen % 18,3k 

aipatu zuten, eta, 2016an are gutxiagok, % 8,1ek. 

Beherakada horren arrazoietako bat izan daiteke, langabezia-egoera eta laneko 

prekarietatea ikusita, gazte askok ez dutela asmorik epe motzera emantzipatzeko 

eta, hortaz, ez direla ari etxebizitza bila. Lanak eta egoera ekonomikoak ez badute 

apur bat ahalbidetzen etxebizitza eskuratzea, horrek asmo errealista izateari uzten 

dio, logikoa denez. 



 

Egoera hori testuinguruan kokatzeko, halaber esan dezakegu, Notariotzaren 

Kontseilu Nagusiak emandako datuen arabera, 2015ean, Euskadin, etxebizitza 

libreen batez besteko prezioa (etxebizitza berriak eta erabiliak aintzat hartuta 

kalkulatutakoa) 196.000 eurokoa izan zela. Etxebizitza garesti egoteaz gain, oso 

zaila zen hipoteka-kredituak lortzea, nomina finkoa eta diru-sarrera nahikoak izan 

behar baitziren banku-erakundearen onarpena izateko. Alokairua aukeratuz gero, 

batez besteko alokairu-errenta 872 eurokoa zen hilean, Etxebizitzako Behatokiak 

emandako datuen arabera. Kontuan izanda gazte landunen batez besteko soldata 

996 eurokoa dela hilean, garbi dago gazte gehienek ezin dutela bakarrik 

emantzipatu, ez alokatu ezta erosi ere (gainera, ez dugu ahaztu behar lanean ari 

diren eta, hortaz, soldata jasotzen duten gazteak gutxiengoa direla 30 urtetik 

beherakoen artean). 

Etxebizitzarekin eta emantzipazioarekin erlazionatutako arazoak batez ere 25 eta 

29 urte bitartekoek aipatzen dituzte (2016an, adin tarte horretak0 % 14,4k). 

Etxebizitzaren atzetik, beste arazo batzuk daude; hona hemen kasuan kasu arazo 

horiek aipatzen dituzten gazteen portzentajeak: 

- Familia (familia-harremanak, senideren baten egoera…): gazteen % 7,2 

- Gizarte-desberdintasunak eta sexismoa: % 6,4 

- Egoera politikoa, alderdien arteko konfrontazioa, adostasun politiko falta…: 

% 6,3 

- Etorkizunarekiko kezka: % 4,4 

- Emakumeen aurkako indarkeria: % 3,3 

- Ustelkeria eta iruzurra: % 3,2 

- Drogak: % 3,2 

- Ingurumen-arazoak: % 2,9 

- Balioen krisia edo balio-falta (norberekoikeria, intolerantzia, errespetu-

falta…): % 2,2 

- Lagunekiko arazoak: % 2,1 

- Bake-prozesua, ETAko presoen egoera…: % 1,6 

- Immigrazioa eta hari lotutako arazoak, arrazakeria kasu…: % 1,8 

- Zerbitzu eta laguntza publikoen funtzionamendua eta estaldura: % 1,7 

- Euskararekin erlazionatutako era guztietako arazoak, erabiltzen ez delako 

edo lana lortzeko beharrezkoa delako: % 1,4 

- Delinkuentzia eta herritarren segurtasun-falta: % 1,0 

- Gazteentzat lokalik ez egotearen arazoak, aisialdiko eskaintza txikia…: 

% 1,0 

- Bullyinga: % 0,6 

- Amodioarekin edo bikotearekin erlazionatutako arazoak (bikotekidearekiko 

harremanak, bikotekiderik eza…): % 0,6 

- Pentsioak: % 0,5 

- Azpiegitura- eta garraio-arazoak: % 0,4 

- Murrizketak: % 0,3 

- Justiziaren funtzionamendua: % 0,2 

- Nazioarteko terrorismoa: % 0,2 



Kezka berberak al dituzte gazteek eta oro har 18 urtetik gorakoek? 

Gazteen kezkak eta oro har 18 urtetik gorakoenak alderatzen baditugu, ikus 

dezakegu bi kasuetan lan-merkatuari lotutako arazoak direla aipatuenak; hain 

zuzen ere, gazteen % 56,1ek aipatzen dituzte, eta oro har 18 urtetik gorakoen 

% 53k. 

Bigarren arazoa aztertzean agertzen dira aldeak. Gazteentzat, ikasketak dira 

bigarren arazoa (% 22,3k aipatzen dute; aldiz, oro har 18 urtetik gorakoen % 7k 

baino ez); eta, oro har 18 urtetik gorakoentzat, berriz, osasuna (% 15ek aipatzen 

dute; aldiz, 15 eta 29 urte bitartekoen % 8,4k baino ez). 

Bi taldeetan, arazo ekonomikoak daude hirugarren tokian eta antzeko 

portzentajeak dituzte; hots, gazteen % 15,2k aipatu dituzte, eta oro har 18 urtetik 

gorakoen % 13k. 

Beste alde nabarmen batzuk ere badira; besteak beste, zenbat pertsonak aipatu 

dituzten pentsioak (gazteen % 0,5ek eta oro har 18 urtetik gorakoen % 6k) eta 

etorkizunarekiko kezka (gazteen % 4,4k eta oro har 18 urtetik gorakoen % 1ek 

baino gutxiagok). 



Nondik ateratzen dira datuok? 

Lau urtean behin argitaratzen den Euskadiko gazteak izeneko serietik ateratzen dira 

gazteei dagozkien datuok. Ikerlan hori egiteko, inkesta bat egiten zaie etxez etxe 

15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko 1500 gazteri, era guztietako gaien inguruan 

galdetzeko, besteak beste, dauzkaten arazo edo kezka nagusien inguruan. Gazteen 

Euskal Behatokiak egiten du ikerlan hau eta une honetan 2016ko edizioa prestatzen 

ari gara.  

Oro har 18 urtetik gorako biztanleriari dagozkion datuak «60. Euskal Soziometroa - 

Euskal iritzi publikoa 20 urtetan» ikerlanetik atera dira, Lehendakaritzako 

Prospekzio Soziologikoko Kabineteak egina. Inkesta bat ere egiten da ikerlan 

honetan; kasu honetan, Euskadin bizi diren 18 urteko eta gehiagoko 2310 

pertsonari egin zaie. 

Bi inkesta horiek garai berean egin dira; hain zuzen ere, 2016ko lehenengo 

hiruhilekoan. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_60/eu_def/adjuntos/16sv60.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_60/eu_def/adjuntos/16sv60.pdf


Zertarako balio dute eta zertarako erabili ahal dituzu Gazteen 

Euskal Behatokiaren estatistikak?  

Gazteen Euskal Behatokiak bere webgunean estatistiken kontsulta dinamikoa egiteko 

sistema du. 

∆ ZER DA ESTATISTIKEN KONTSULTA DINAMIKOA EGITEKO SISTEMA? 

Norberaren intereseko datuen taulak egin ahal izateko aplikazioa da: 100 adierazle 

baino gehiagoren artean zure interesekoa aukeratzen duzu, eta horretan erabakitzen 

duzu zein urtetako datua nahi duzun, adinaren edota sexuaren araberako aldeak ikusi 

nahi dituzun, bai eta Euskadi osoko informazioa edota Araba, Bizkaia edo 

Gipuzkoakoa nahiago duzun ere.  

Datuak behera karga daitezke eta zure txostenetan edo proiektuetan sartu. 

∆ ZELAKO INFORMAZIOA ESKAINTZEN DU SISTEMA HONEK? 

111 adierazleren bilakaera-datuak eskaintzen ditu, zortzi gai-arlotan sailkatuta. 

1. BIZTANLERIA ETA FAMILIA
2. HEZKUNTZA
3. LANA
4. EMANTZIPAZIOA ETA ETXEBIZITZA
5. OSASUNA
6. EUSKARA
7. AISIA, KULTURA ETA KIROLA
8. BALIOAK ETA JARRERAK

Jakin dezakezu nolako bilakaera duen gazteen kopuruak, zenbat gazte atzerritar 

dauden, zein den ama izateko batez besteko adina, zelako hezkuntza-maila duten 

gazteek, zenbatek dakiten ingelesez eta euskaraz ondo hitz egiten, zein den 

langabezia-tasa eta okupazio-tasa, zenbat lan-istripu gertatzen diren gazteen artean, 

zenbatek duten lanaldi partziala edota aldizkako lan-kontratua, zein den, batez beste, 

emantzipatzeko adina, zenbat gazte emantzipatzen diren alokatutako etxebizitzan, 

zenbat kostatzen zaion gazte bati etxebizitza eskuratzea, zein den gazteen jarduera 

fisikoaren maila, zenbatekoa den nesken nerabezaro-haurdunaldien tasa, zenbat GIB 

infekzio gertatu diren, zein den sare sozialen erabilera, zenbat joaten diren ekitaldi 

kulturaletara, zenbat dauden lonjetan edo gazte-lokaletan, zenbatekoa den 

etorkizunarekiko konfiantza indizea, zenbatek egiten dituzten boluntario-lanak, 

zenbatekoa den politikarekiko interesa, nola kokatzen diren erlijio-gaietan, sexu 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


bereko pertsonen arteko ezkontzari buruz zer deritzoten, zenbatekoa den emakumeen 

aurkako indarkeria tasa, zenbatek kontsumitzen duten modu jasangarri edo 

iraunkorrean, zenbatek erabiltzen duten bizikleta beren ohiko joan-etorrietan… eta 

horrela 111 adierazleetako informazioa jaso arte!!!  

∆ ZERTARAKO BALIO DU? 

o Zure plan edo proiektuetarako egoeraren diagnosiak egiteko.

o Ebaluatzeko adierazleak diseinatzeko.

o Helmugak ezartzeko eta zure esku-hartzeak izandako inpaktuaren

jarraipena egiteko.

o Kazetaritza-artikuluak testuinguruan kokatzeko.

o Gazteriaren arloan gai zehatzei buruzko ikerketak egiteko.

∆ NONDIK DATOR INFORMAZIOA? 

Datuak iturri hauetatik datoz: 

 Gazteen Euskal Behatokiak berak egindako ikerketak.

 Estatistika-institutuek (Eustat –Euskal Estatistika Erakundea- eta INE -

Instituto Nacional de Estadística-) emandako informazioa edo beren

webguneetatik ateratakoa.

 Eusko Jaurlaritzaren sail bakoitzak jasotako datuak.

∆ ETA ARAZORIK BADUT APLIKAZIOAREKIN (badakigu zelakoa den informatika) 

EDOTA BILATZEN DUDAN INFORMAZIOA EZ BADUT AURKITZEN? 

Jo ahal duzu gugana, Gazteen Euskal Behatokira, telefonoz edota korreo elektronikoz. 

Ahalik eta azkarren izango duzu gure erantzuna! 

94 403 16 45    gaztebehatokia@euskadi.eus 

mailto:gaztebehatokia@euskadi.eus


Gazteak gero eta gutxiago dira Euskadin 

Euskadin 64 urtetik gorako 100 nagusiko 15 eta 29 urte bitarteko 62 gazte 

daude  

Uztailaren 11n Biztanleriaren Munduko Eguna ospatzen dela eta, Gazteen Euskal 

Behatokiak Euskadiko egitura demografikoaren bilakaerari buruzko datu batzuk 

kaleratzen ditu. Datuok azaltzen dutenez, gazteen proportzioa gero eta txikiagoa da 

Euskadiko biztanlerian. 

Gazteen indizeak gizarte batean dauden 15 eta 29 urte bitarteko gazteek 

biztanleria osoan osatzen duten portzentajea neurtzen du. Euskadin indize horrek 

beherantz egin du etengabe 2000tik 2015era, eta 2000 urtean % 22,2 izatetik 

2015 urtean % 13,2 izatera pasatu da.  

Gazteen indizea jaitsi egin da gizonen artean bai eta emakumeen artean ere, eta 

2015ean  

% 13,8koa da gizonen kasuan eta % 12,6koa emakumeen kasuan.  

Lurralde historikoei erreparatuz gero, ez da alde esanguratsurik ikusten, baina 

2015ean, lehenengo aldiz, Araba ez da indizerik altuena duen lurraldea, baizik eta 

Gipuzkoa. Bizkaiko gazteen indizea Euskadiko baxuena da, bertako 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteak Bizkaiko biztanleriaren % 12,9 baino ez dira eta; Araban indize 

hori % 13,4koa da eta Gipuzkoan % 13,5ekoa.  

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


Espainako beste komunitate autonomoak kontuan hartuta, ikusi dezakegu 

Euskadiko gazteen indizea baxuenetarikoa dela; Asturiasen bakarrik dago gazteen 

proportzio baxuagoa (% 12,3). Aitzitik, gazteen indizerik altuenak Zeuta eta 

Melillan (% 20) eta Andaluzian, Extremaduran eta Kanariar uharteetan (% 17) 

aurki ditzakegu. Hala ere, komunitate guztietan gazteen portzentajeak behera 

egiten du urtez urte. 

Bestalde, konparatzen baditugu Euskadiko gazteen indizea eta Europar Batasuna 

osatzen duten 28 herrialdeetakoak, berriro ere ikusten dugu Euskadikoa baxuagoa 

dela. Europar Batasuneko batez besteko indizea % 17,5ekoa da.  



Gazteen proportzioak behera egiteak zera adierazten digu: Euskadiko biztanleria 

gero eta zaharragoa dela. Zaharkitze hori argi agertzen da 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteen eta 64 urtetik gorako nagusien kopuruak aurrez aurre jartzen ditugunean. 

2015ean Euskadin 65 urte edo gehiagoko 100 nagusiko 62,5 gazte baino ez daude.  

Adierazle honen bilakaera deigarria da: 2000 urtean 64 urtetik gorako 100 

nagusiko 129,2 gazte zeuden, 2015ean (hau da, hamabost urte beranduago) horien 

erdiak baino gutxiago (62,5).  

Bizkaia da gazteen ratio txikiena duen lurralde historikoa (64 urtetik gorako 100 

nagusiko 59,8 gazte daude) eta Araba daturik altuena duena (68,9). Gipuzkoan 64 

urtetik gorako 100 nagusiko 64,1 gazte daude.  

Datuok eskuragarri daude Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan, eta bertan 

sexuka, adin taldeka eta lurralde historikoka ere kontsulta daitezke.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Gazteen Euskal Behatokiak Euskadin jaiotako 18 eta 34 urte 

bitarteko gazteen emigrazioa aztertu du 

Gazteen Euskal Behatokiak bere azken ikerketa aurkezten du: “Euskadin jaiotako 

gazteen migrazio-mugimenduen azterketa” 

Euskaditik atzerrira doazen gazte gehienak atzerrian jaioak dira eta beren jatorrizko 

herrialdeetara itzultzen dira. 2013an aztertu genuen errealitate hori abiapuntutzat 

hartuta, txosten honen aztergaia Euskadin jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko 

gazteen emigrazioa da eta bere helburua diagnosian oinarritutako itzultzeko 

neurriak diseinatzen laguntzea. Helburua hori bada ere, ez diogu garrantzia kentzen 

Euskadin gazte atzerritarrak izateari eta erakartzeari, beharrezkoak baitira gure 

biztanleriaren zahartzea arintzeko. 

Administrazio-erregistroek informazio garrantzitsua ematen digute emigrazioaren 

bilakaera aztertzeko. Txosten honetan Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) 

PERE delakoaren datuak (atzerrian bizi diren espainiarren erroldakoak) eta Eustaten 

migrazio-mugimenduen estatistikarenak aztertu ditugu. Gainera, atzerrian dauden 

gazteen egoerara hurbildu gara, modu xume eta mugatuan, Gazteen Euskal 

Behatokiak azken aldian eginiko bi ikerketen bidez.  

PEREko estatistikaren arabera, 2016an Euskadin jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko 

3938 gaztek ohiko bizilekua atzerrian dute. 2009tik hona (2009an hasi zen PEREko 

estatistika) % 7,7ko jaitsiera izan da errolda horretan erregistratutako gazteak 

kontuan hartuta. Horietako gazte gehienak Europan bizi dira, eta Alemanian dauden 

gazteak gehitzen diren arren, Frantzia eta Erresuma Batua dira Euskadin jaiotako 

gazte gehien biltzen dituzten herrialdeak. Frantzia alboan dutela eta, Gipuzkoako 

gazteak dira atzerrira bizitzera gehien joaten direnak.  

Eustaten migrazio-mugimenduen estatistikak 2014an atzerrira irten ziren Euskadin 

jaiotako 705 gazte zenbatzen ditu. Datu hori 2004tik jasotako altuena da. Bestalde, 

2014an itzuli diren gazteak gehitu dira eta 2006an, hau da, krisiaren aurretik, itzuli 

zirenen zifra errepikatu da. Itzulera-tasa % 43koa izan da 2014an eta 2011-2013 

urteetakoa baino altuagoa izan da.  

Gazteen Euskal Behatokiak 2015ean egindako inkesta baten arabera, Euskadin 

jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko hamar gaztetik batek lan esperientzia izan du 

atzerrian eta itzuli da. Atzerrian lanean izandako batez besteko denbora zortzi 

hilabetekoa izan da, baina gehienek lau hilabete baino gutxiago eman dituzte han. 

Batez ere praktikak egitera joan ziren, ikerketarako bekadunak ziren edo 

esperientzia berriak bizi izatera edo hizkuntzak ikastera joan ziren. Itzuli direnen % 

7,9k bakarrik diote lan eza dela eta emigratu zutela.  

Gazteen Euskal Behatokiak 2016an burututako azken inkestak ondorioztatzen du 

Euskadin jaiotako 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 2,6k 35 urtez azpiko neba-

arrebaren bat atzerrian lan egiten dutela. Hemengo neba-arrebek esan digute 

atzerrian lanean dabiltzan hamar gaztetik lau hara joan direla hemen ez zutelako 

lan aukerarik; horiek Euskadin jaiotako gazte guztien % 1 direla jo dezakegu. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/estatistikak_2013/eu_6778/adjuntos/berria_tasa_retorno_13_e.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t20/p85001&file=inebase


Martxoaren 20a: Zoriontasunaren Nazioarteko Eguna 

Euskadiko gazte gehien-gehienek zoriontsuak direla diote 

Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak, 2012ko uztailaren 12an onartutako 

66/281 ebazpenaren bitartez, martxoaren 20a Zoriontasunaren Nazioarteko Eguna 

izendatu zuen. Zoriontasuna eta ongizatea gizaki guztion bizi-xedea dela aintzat 

hartzea bai eta gobernuen politiketan sartzearen garrantzia onartzea da izendatze 

horren asmoa. 

Egun hori dela eta, Euskadiko gazteak zenbateraino sentitzen diren zoriontsu 

azaldu nahi du Gazteen Euskal Behatokiak. Horretarako 60. Euskal Soziometroa 

ikerketaren datuetan oinarritu da. Ikerketa hori Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio 

Soziologikoen Kabineteak egin du. Informazio bilketa 2016ko urtarrilaren 25etik 

otsailaren 2ra bitartean egin zen -biak barne- galdesorta egituratua eta itxia 

erabiliz. 

Euskadin bizi diren 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 23k oso zoriontsuak direla 

diote. Hauekin batera nahiko zoriontsuak direla adierazi duten % 68 kontuan 

hartzen baditugu, ondoriozta dezakegu Euskadiko gazteen % 91 zoriontsuak direla. 

Datu horiek 30 urte eta gehiagoko biztanleriaren emaitzekin alderatuz gero, ikus 

dezakegu zoriontsuak direla diotenen portzentajeak handixeagoak direla gazteen 

artean, 29 urtetik gorakoen artean baino. Oso zoriontsuak direla esan dutenen 

ehunekoei erreparatuz gero, adin tarte baten eta bestearen arteko aldea bost 

puntutakoa dela ikusten da.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/281
http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_60/eu_def/adjuntos/16sv60.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/eu
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/eu


Bestalde, gazteen zoriontasun pertzepzioaren bilakaera aztertzen badugu, ikus 

dezakegu zoriontsuak direla diotenen portzentajea oso egonkorra dela. 



Euskadiko gazte langabeen artean lana lortzeko aurreikuspenak 

hobetu dira 

Gazteen Euskal Behatokiak Aurrera Begira, Gazteen Aurreikuspenei 

buruzko adierazleak ikerketaren hirugarren edizioa aurkeztu du  

Aurrera Begira Gazteen Euskal Behatokiak urtero burutzen duen ikerketa da, 

honako helburu hau izanik: Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina eta, 

epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak jakitea. 

Ikerketa gazteei beraiei telefonoz egindako inkesta batean oinarritzen da. Landa 

lana 2015eko azaroan burutu zen, 15 eta 29 urte bitarteko 1512 gaztek erantzun 

zuten inkesta medio. 

Emaitzak 10 adierazletan laburbiltzen dira: 

Lehen hiru adierazleek gaur egungo egoeraren balorazioa aztertzen dute ikuspuntu 

ezberdinetatik: norberarena eta taldearena:  

1. Egungo egoeraren balorazio indizea

2. Norberaren poztasun indizea

3. Bizitzaren alderdien balantzea

Jarraian lan aurreikuspenei buruzko lau adierazle aztertu dira: 

4. Lana galtzeko edo baldintzak okertzeko arriskua

5. Lana aurkitzea aurreikustea

6. Prestakuntzari lotutako lana izatea aurreikustea

7. Derrigorrez emigratu beharra aurreikustea

Hurrengo adierazlea, zortzigarrena hain zuzen ere, emantzipazioaren ingurukoa 
da: 

8. Emantzipazioa zapuztuko dela aurreikustea

Azkenik, etorkizunarekiko aurreikuspenei buruzko bi adierazle aztertu dira: 

9. Gazteen gaitasunekiko konfiantza indizea

10. Etorkizunarekiko konfiantza indizea

Aurrera Begira 2015 ikerketak honako hau ondorioztatzen du: Euskadiko gazteek 

egungo egoeraren balorazio positiboa egiten dute eta norberaren poztasun maila 

altua agertzen dute. Lana galtzeko edo baldintzak okertzeko arriskuak gora egin 

du, baina asko hobetu da langabezian daudenen artean lana aurkitzearen 

aurreikuspena, baita gaur egun ikasten ari direnen artean prestakuntzari lotutako 

lana izatearen aurreikuspena ere. 

Beste alde batetik, emantzipazio-proiektuek epe laburrean burutuak izateko 

oztopoak izaten jarraitzen dute eta gutxi izaten jarraitzen dute atzerrira lan egitera 

joan beharko dutela uste dutenek.  



Azkenik, gazteek beraien gaitasunekiko konfiantza altua adierazten dute eta 

etorkizunarekiko optimistak dira. 

Aurrera Begira 2015 txostenean honako hau dago eskuragarri: 

 10 adierazleen emaitzak sexuaren, adin taldeen eta lurralde historikoaren

arabera.

 Adierazleen eraikuntzari buruzko informazio metodologikoa.

 Adierazleak eraikitzeko erabili diren inkestako galdera guztien erantzunak,

sexuaren, adin taldeen eta lurralde historikoaren arabera.





 

Euskadiko gazteen laurdenak baino gehixeagok hitz egiten dute euskaraz, 

gaztelaniaz baino gehiago edo gaztelaniaz beste, lagunekin daudenean 

Nahiz eta gazte gehiagok jakin euskaraz ondo hitz egiten, lagunekin 

euskaraz hitz egiten dutenak aurreko urteetan beste dira 

Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen dela eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak lagunekin euskaraz hitz egiten duten gazteak zenbat diren 

aztertu du eta hemen plazaratzen ditu azterketa horren emaitzak.  

2016 urtearen hasieran Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri galdetu 

genien euskaraz hitz egiten zekiten bai eta lagunekin zein hizkuntzatan hitz egiten 

zuten ere. Emandako erantzunen arabera, gazteen % 26,4k euskara erabiltzen 

dute, gaztelania baino gehiago edo gaztelania beste, lagunekin erlazionatzean 

(portzentaje horretan dauzkagu beti euskaraz hitz egiten dutenak, euskaraz 

gaztelaniaz baino gehiagotan hitz egiten dutenak eta hizkuntza biak parean 

erabiltzen dituztenak).  

Lagunekin euskaraz hitz egiten dutenen portzentajea nahiko egonkor mantendu da 

2004tik hona, orduan % 26,9k esan baitzuten lagunekin euskara gaztelania baino 

gehiago edo gaztelania beste erabiltzen zutela. 

Euskararen erabileraren egonkortasun hori deigarria da kontuan izanda euskaraz 

ondo hitz egiten dakitenen portzentajea handitu egin dela urte tarte honetan 

(2004ko % 55,5etik 2016ko % 69,3ra). 

Dena den, lagunekin euskaraz hitz egiten duten gazteen portzentajea (% 26,9) 

Euskadiko biztanleriaren batezbestekoa baino handiagoa da, 16 urtetik gorako 

biztanle guztien artean lagunekin euskaraz hitz egiten dutenen portzentajea % 

21,4koa baita. Azken datu hori ere 2016koa da eta Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza 

Politikaren sailordeak argitaratutako VI. Inkesta Soziolinguistikoan aurki daiteke.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-hizkuntza-politika-kultura-saila/hasiera/


 

Zelako aldeak daude lurralde historikoen artean? 

Gipuzkoa da euskaraz erlazionatzen diren gazte gehien duen lurraldea. 2016an 

Gipuzkoako gazteen % 45,7k diote lagunekin euskaraz gaztelaniaz baino gehiago 

edo gaztelaniaz beste hitz egiten dutela. Bizkaian ehuneko hori % 18,5era jaisten 

da eta Araban are gehiago, % 10,8raino.  

Kontuan izan behar da Gipuzkoan euskaraz ondo hitz egiten dakiten gazteak beste 

lurraldeetan baino gehiago direla: % 78,9 Gipuzkoan, % 68,3 Bizkaian eta % 51,4 

Araban. Hala ere, ezagutzan hautematen diren aldeak eta erabileran ikusten 

direnak ez dira parekoak.  

Erabileran lurraldeen artean aurkitzen diren aldeak ez dira oinarritzen bakarrik 

ezagutzan dauden aldeetan. Hori argi uzteko aukeratu ditugu gazte elebidunak (hau 

da, euskaraz ondo hitz egiten dakitenak) eta kalkulatu dugu horietako zenbatek 

hitz egiten duten euskaraz lagunekin. Emaitzak ikusita ondoriozta dezakegu aldeak 

handiak direla oraingoan ere: Gipuzkoan gazte euskaldunen erdiak baino 

gehixeagok, % 57,9k, euskara erabiltzen dute lagunekin, Bizkaian euskaraz dakiten 

gazteen % 27,1ek bakarrik aukeratzen dute euskara lagunekin hitz egiteko eta 

Araban are gutxiagok, gazte euskaldunen % 21,1ek soilik. 

Eta badago alderik gazteen adinaren arabera? 

Zenbat eta gazteagoa izan orduan eta gehiagok dakite euskaraz ondo hitz egiten. 

Horrela, 15 eta 19 urte bitartekoen artean % 81,3k diote ondo hitz egiten dutela 

euskaraz. Portzentaje hori  % 69,5era jaisten da 20 eta 24 urte bitartekoen artean 

eta % 59,1era 25 eta 29 urte bitartekoen artean. 

Baina lagunekin euskaraz hitz egiten dutenen ehunekoa antzekoa da hiru adin-

taldeetan: % 27,6koa da 15 eta 19 urte bitartekoen artean, % 26,7koa 20 eta 24 

urte arte dutenen artean eta % 25,2koa 25 eta 29 urte bitartekoen taldean. 



Hau kezkagarria da, jakintza handitu ahala erabilera handitzea espero bailiteke. 

Baina gazteenen taldeak euskararen aldeko kontzientzia txikiagoa duela ematen du. 

Berriro aukeratzen baditugu gazte euskaldunak soilik (lurraldeen arteko aldeak 

aztertzean egin dugun bezala), ikus dezakegu 15 eta 19 urte bitartekoen artean 

euskaldunen herenak bakarrik (% 33,9) erabiltzen duela euskara (gaztelania baino 

gehiago edo gaztelania beste) lagunekin harremanak dituenean. 20 eta 24 urte 

bitatekoen artean euskaraz hitz egiten duten euskaldunak gehixeago dira (% 38,4). 

Eta 25 eta 29 urte bitartekoen taldean, gehiengoa osatu ez badute ere, beste adin 

taldeetan baino gehiago dira lagunekin euskaraz hitz egiten duten gazte 

euskaldunak (% 42,6).  



Maiatzak 18, Museoen Nazioarteko Eguna 

Euskadiko bost gaztetik bat museoren batera joan da azken hilabeteetan 

Museoen Nazioarteko Eguna (maiatzak 18) dela eta, Gazteen Euskal Behatokiak 

Euskadiko zenbat gazte joaten diren museoetara adierazi nahi du. Horretarako 

2016an 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri egindako inkesta batean oinarritu da. 

Inkesta horretan hainbat gairi buruz galdetu da, horien artean museoetara 

bertaratzeari buruz.  

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte horien % 19k inkesta egin aurreko hiru 

hilabeteetan museoren batera joan direla diote.  

Museoetara bertaratze datuak ez dira asko aldatu azken urteotan: gazteen % 18 

bertaratu ziren 2007an, % 20 ziren 2012an eta % 19 dira 2016an. 

Portzentajeak antzekoak dira nesken eta mutilen artean (% 19 eta % 18, hurrenez 

hurren).  

20 urtetik gorakoen portzentajea gazteagoak direnena baino handixeagoa da, eta 

horrela 15-19 urte bitartekoen artean % 16koa bada ere, 20-24 urte bitartekoen 

artean % 21era izatera pasatzen da eta gero jaisten da zertxobait (% 19 

nagusienen taldean, hau da 25-29 urte bitartekoen artean).  

Bizkaiko gazteak gainontzekoak baino proportzio handiagoan joaten dira 

museoetara (% 22); atzetik Arabakoak datoz (% 19) eta Gipuzkoan bizi direnak, 

aldiz, proportzio txikienean joaten dira (% 14).  

Gizarte mailaren arabera ere desberdintasunak ikus daitezke. Beren burua maila 

altuan edo ertain-altuan kokatzen dutenen % 27k diote museoetara joan direla 

inkestaren aurreko hiru hilabeteetan. Aitzitik, maila ertainekoak edo maila ertain-

baxukoak edo baxukoak direla diotenen artean % 18 joan dira museo batera epe 

horretan. 

Bestalde, gazteen eta biztanleria osoaren datuak alderatzen baditugu, ikus 

dezakegu museoetara bertaratzen direnen portzentajeak berdinak direla talde 

bietan (% 19). Biztanleria osoaren datua Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol 

Ministerioaren web orritik atera da (“Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en 

España 2014-2015” izenburuko ikerketatik, hain zuzen ere). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html




Dantza praktikatzen duten gazteen ehunekoak gora egin du 

Apirilaren 29a, Dantzaren nazioarteko eguna 

Dantzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, Euskadiko gazteak 2016 azterlaneko 

datu batzuk aurreratuko ditu Gazteen Euskal Behatokiak, dantza edo balletaren 

praktikari buruzkoak, hain zuzen ere. EAEko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 

laguneko laginari otsailean eta martxoan egindako inkesta batean oinarritzen da 

azterlana.  

Inkestako datuen arabera, gazteen % 11,6k diote azken urtean dantza edo balleta 

amateur mailan praktikatu dutela. Ehuneko horrek EAEko biztanleria osoarena ia 

bikoizten du (% 4,7koa da biztanleria osoan, Espainiako Hezkuntza, Kultura eta 

Kirolen Ministerioak, 2014-2015ko ‘Kultura-ohiturei eta praktikei buruzko inkesta’n 

argitaratutako datuen arabera). 

Dantza edo balleta egiten duten gazteen ehunekoak goranzko joera du azken 

urteotan, 2007an % 6,9 baitziren eta 2012an % 8,6 izatera pasatu ziren eta 

2016an % 11,6ra izatera. EAEko biztanleria osoan ere joera berdina hautematen 

da, nahiz eta hain nabarmena ez izan. 

Emakume gazteek ohikoagoa dute dantza edo balleta amateur mailan praktikatzea, 

gizon gazteek baino (% 17,8 eta % 5,7, hurrenez hurren). Era berean, dantza 

egitea ohikoagoa da 20 urtetik beherako gazteen artean (% 13), nahiz eta adin 

horretatik gorakoen artean ere asko zabaldu den azken urteotan.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html


Sexuaren araberako bilakaera aztertuz gero, igoera orokorra izan dela ikus daiteke, 

bai gizon gazteen artean, baita emakume gazteen artean ere. 



20 urtetik beherako gero eta gazte gehiagok irakurtzen dute 
denbora pasatzeko 

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 54k irakurtzen dute denbora-

pasa moduan eta hamarretik bik idazten dute jarduera artistiko moduan 

Apirilaren 23an Liburuaren Nazioarteko Eguna dela-eta, Gazteen Euskal 

Behatokiak Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek irakurtzen dituzten 

liburuak denbora pasatzeko azalduko du, bai eta zenbat gaztek idazten duten 

idazkera jarduera artistikotzat hartuta.  

2016an Gazteen Euskal Behatokiak 1500 gazteri egindako inkesta batean 

emandako erantzunen arabera, gazteen % 54k diote inkesta egin aurreko azken 

hilabetean libururen bat irakurri dutela denbora pasatzeko (lana edo ikasketak 

direla-eta irakurri ahal izan dituztenez aparte). 

Lanarekin edo ikasketekin lotuta ez dauden liburuak irakurtzea ohikoagoa da 

gazteen artean Euskadiko biztanleria osoan baino (% 42, Espainiako Hezkuntza, 

Kultura eta Kirol Ministerioak, 2014-2015eko “Kultura-ohiturei eta praktikei buruzko 

inkesta”n argitaratutako datuen arabera). 

Emakume gazteen artean ohikoagoa da denbora pasatzeko irakurtzea, gizon 

gazteen artean baino (% 60 eta % 49, hurrenez hurren), nahiz eta nesken artean 

portzentajea pixka bat jaitsi den 2012an eginiko ikerketatik hona eta mutilen 

artean, aldiz, igo.  

15 eta 19 urte bitartekoen taldea da bilakaerarik positiboena izan duena 2007tik 

hona. 2007an datu eskasenak zituzten (% 36 baino ez) eta 2016an, aitzitik, 20 

urtetik gorakoen portzentajeak baino altuagoak (% 58, hain zuzen ere). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html


Gainera, gazteen % 21ek diote azken urtean idatzi dutela, idazkera jarduera 

artistikotzat hartuta eta ez beharrekotzat. 

Azken urteetan idazten dutenen portzentajea asko handitu da eta orain bost 

gaztetik batek idazten du. 

Adinaren arabera desberdintasunak daude eta berriro ikus dezakegu 15-19 urte 

bitarteko taldekoak nabarmentzen direla, hauek baitira proportzio handienean 

idazten dutenak (% 26). 

Teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak lotuta daude, dudarik gabe, 

hazkunde horrekin. Hori dela eta, normala da gazteek biztanleria osoak baino 

gehiago idaztea, gazteek gehiago erabiltzen baitituzte teknologia berri horiek. 

Euskadin 15 eta 29 urte bitartean % 21ek idazten dutela adierazten dute eta 15 

urtetik gorako biztanleria osoan, aldiz, % 7,6k baino ez. Azken datu hori Espainiako 

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak eginiko 2014-2015eko Kultura-ohiturei eta 

praktikei buruzko inkestan argitaratuta dago. 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html




Abenduak 1a: HIESaren aurkako Munduko Eguna 

2015ean, Giza Inmunoeskasiaren Birusak (GIB) eragindako 34 infekzio 

berri egon ziren 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen artean  

HIESaren aurkako Munduko Eguna dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak Eusko 

Jaurlaritzako HIESaren Prebentzio eta Kontrolaren Planak GIB infekzio berriei buruz 

emandako datuak aurkezten ditu.  

Datuon arabera, 2015ean, Euskadin, 151 GIB infekzio berri egon ziren. Horietatik, 

34 infekzio berri 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean eman ziren, hau da, 

guztien % 22,5a.  

GIB infekzio berrien bilakaera aztertzen badugu, ikus dezakegu zenbaki 

absolutuetan ez dela antzematen joera nabarmenik baina poztekoa da 2015ean 

azken hamabost urtetako zenbaki baxuenetarikoa lortu izana.  

Azkenik, argi dago fenomeno honek gizonezkoen artean emakumezkoen artean 

baino presentzia handiagoa duela. Izan ere, 2015ean 34 GIB infekzio berri agertu 

baziren, 27 gizonen artean gertatu ziren, guztien % 79 hain zuzen ere.  

GIB infekzio berrien tasa, gazteen artean, 1,2koa da, adin-talde bereko 10.000 

laguneko. Tasa hori mutilen artean 1,9koa da; nesken artean, aldiz, 0,5ekoa. 

Gazteen Euskal Behatokiaren Estatistiketan osasunari eskaintzen zaion atalean, 

GIB infekzio berriei dagozkien datuak aurki daitezke. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Euskadiko bost gaztetik batek arazo psikologikoren bat izan 

zuen iaz 

Urriak 10, Osasun Mentalaren Munduko Eguna 

Osasun Mentalaren Munduko Eguna urriaren 10ean ospatzen dela-eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak iaz osasun mentalarekin lotutako arazoak izan zituztela dioten 

gazteei buruzko datuak plazaratu ditu.  

2016aren hasieran Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 19k adierazi 

zuten iaz arazo psikologikoren bat (antsietatea, estresa, deprezioa…) izan zutela.  

Arazo psikologikoak izan zituztela dioten emakume gazteen ehunekoa gizonenaren 

bikoitza da: emakumeen % 26 eta gizonen % 13. 

Antsietatea, estresa, deprezioa edo horrelakorik jasan dutenen zifrak pixkatxo bat 

handitu dira 2012tik hona, 2012an % 16 izan baitzen portzentaje orokorra. Igoera 

handiena emakumeen portzentajean nabaritu da; hauen artean arazo psikologikoak 

izan dituztenak % 21etik % 26ra pasatu dira. 

Ez da ikusten alde esanguratsurik adinaren arabera ezta okupazio nagusiaren 

arabera ere. 

Baina sare sozialetan noizbait bazterketaren edota jazarpenaren biktimak izan 

direnak kontuan hartzen baditugu, orduan aldea ikus dezakegu. Nola definitzen 

ditugu biktima horiek? Ondoko egoeraren bat edo batzuk bizi izan dutenak: 

WhatsApp-eko talde batetik kanporatuta izan dira, sare sozialen batean beren 

nortasuna ordeztu dute eta/edo igo dute Internetara edo zabaldu dute sare 

sozialetan iraingarri edo lotsagarri den beren argazki edo bideoren bat. Horien 

emaitzak aztertu eta gero, agerian geratzen da hauexen artean arazo psikologikoak 

zabalduago daudela horrelako egoerarik bizi izan ez dutenen artean baino: % 28 

eta % 16, hurrenez hurren. 

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


Datu horiek Gazteen Euskal Behatokiak 2016ko lehen hiruhilekoan egindako inkesta 

baten emaitzak dira. Bertan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazte 

elkarrizketatu ziren (750 mutil eta 750 neska). Inkestan, hainbat gairen artean, 

arazo psikologikoei buruz galdetu zitzaien. Aurkeztutako datuak datorren urtean 

“Euskadiko gazteak 2016” izenburuarekin argitaratuko den ikerketaren aurrerapen 

datu batzuk dira. 



Irailaren 10a: Suizidioaren Prebentziorako Nazioarteko eguna 

2014an 15 eta 29 urte bitarteko gazteen suizidio tasa 100.000 gazteko 

5,8koa izan zen EAEn 

Suizidioaren Prebentzioaren Nazioarteko eguna dela eta, suizidioak 15 eta 29 

urte bitarteko gazteengan duen intzidentziari buruzko datuak aurkezten ditu 

Gazteen Euskal Behatokiak. 

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saileko Erregistro eta Osasun Informaziorako 

Zerbitzuak emandako datuen arabera, 2014an (azken datu eskuragarriak) 15 eta 

29 urte bitarteko 16 gazte hil ziren EAEn suizidioa dela eta, hau da, adin tarte 

horretako 100.000 gazteko 5,8ko tasa. Honek suizidioa heriotza arrazoi nagusi 

bezala kokatzen du EAEko gazteen artean, trafiko istripuen aurretik.  

Suizidioagatik hil ziren 16 gaztetik 11 gizonak ziren. Adin tarte horretako gizonen 

artean 100.000 gazteko tasa 7,8 izan zen eta emakumeen artean, berriz, 3,7. 

2013ko datuekin alderatuz, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen suizidio tasa 2,3 puntu 

igo da. 

Suizidioak eragin handiagoa du EAEko biztanleria orokorrean gazteengan baino. 

2014an guztira 186 pertsona hil ziren arrazoi honegatik Euskadin, hau da, 100.000 

biztanleko 8,4koa da tasa orokorra. 

Biztanleria gaztearen suizidio tasak lurralde historikoaren arabera ikusi nahi 

badituzu Gazteen Euskal Behatokiaren Estatistikak kontsultatu ditzakezu, 

“Osasuna” atala, “Hilkortasuna” azpiatala.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko hamar gaztetik zortzik 

elikadura orekatua jarraitzen dutela diote 

Ongi elikatzea nabaritutako osasun hobearekin lotuta dago 

Nutrizioaren Eguna (maiatzak 28) dela eta, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen elikadurari buruzko zenbait datu plazaratu ditu. 

Informazioa 2016. urtean 1500 gaztek osotutako lagin adierazgarri bati egindako 

inkesta batean oinarritu da. Inkesta horretan hainbat gairi buruz galdetu da, horien 

artean elikadura ohiturei buruz.  

Gazteriaren % 82,3k bere elikadura orekatua dela uste dute, 2012arekin alderatuz 

igoera txiki bat antzematen da, orduan % 80,4a baitziren. 

Orain dela lau urte gertatzen zen bezala, ez dago ezberdintasun handirik mutil eta 

nesken artean. Hala ere, gazteagoak direnak eta Gipuzkoan bizi diren gazteak 

elikadura orekatuagoa dutela ikusi daiteke. 

15 eta 19 urte dituztenen taldean aurkitzen dugu “elikadura orekatu”aren 

portzentaje handiena, orokorrean oraindik zer jaten den gurasoek erabakitzen 

dutelarik.  Beste muturrean 20 eta 24 urte artean dituztenak daude. Adin honetan 

ordutegiak, betebeharrak eta ohiturak aldatu egiten dira eta talde honetako  

% 22,8k dieta desorekatu bat dutela esaten dute. 25 urtetik aurrera janariaren 

inguruko ohitura osasuntsuak berreskuratzen dituzte.  

Hala ere, ezberdintasun handiena gizarte-mailaren aldagaian aurkitu dezakegu; 

beren burua gizarte-maila altuan edo ertain-altuan kokatzen dutenen artean  

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


% 91,9k modu orekatuan jaten dutela diote, 20 puntu maila baxu edo ertain-

baxukoak direla diotenen gainetik (71,7 %). Gizarte determinatzaileek osasunean 

duten eragina azpimarratzen laguntzen du datu honek, hau da, gizarte-mailak eta 

maila ekonomikoak pertsonen osasunean sorrarazten dituzten ezberdintasunak hain 

zuzen ere. 

Azkenik, ikerketa honek elikadura ohiturek osasunean duten eragina berresten du. 

Elikadura orekatua mantentzen dutenen artean % 94,8k beraien osasuna ona dela 

baieztatzen dute, eta modu desorekatuan jaten dutenen artean, berriz, % 72,5k. 



Apirilaren 6a: Jarduera Fisikoaren Munduko Eguna 

Euskadiko gazteen % 75ek jarduera fisiko osasungarria egiten dute 

Jarduera Fisikoaren Munduko Eguna dela-eta, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek 

egiten duten jarduera fisikoari buruzko datuak aurkezten ditu Gazteen Euskal 

Behatokiak. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2013an eginiko Euskal Osasun Inkestatik 

(2013ko EAEOI) hartutako datuen arabera, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteen % 75,3k inkesta egunaren aurreko zazpi egunetan jarduera fisiko 

osasungarria (neurrizkoa edo bizia) egin zuten. Gazteak Euskadiko biztanleria osoa 

baino aktiboagoak dira. 



Azken urteetan jarduera fisiko osasungarria egiten duten gazteen portzentajeak 

gora egin du, 2007ko % 67,6tik 2013ko % 75,3ra. 

Mutilek jarduera fisiko gehiago egiten dute neskek baino. Zenbat eta gazteagoa 

izan orduan eta aktiboagoa. 

Jarduera fisikoari buruzko adierazle hau „Gazteen Adierazleak 2013’ ikerketan 

kontsulta daiteke, “Osasuna” 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.  

Guztia batuz gazteen egoerari buruzko panoramika zabala eskaintzen du, eta 

Euskadiko biztanleria osoarekin alderatzeaz gain, Espainia eta Europar Batasuneko 

gazteen egoerarekin ere konparatzen ditu. 

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_osasuna/eu_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/datu-base-interaktiboa-gazteen-adierazleak-2013/r58-7651x/eu/


Bertan agertzen den informazioa lau formatu ezberdinetan aurkezten da: 

- Datu base interaktiboa. Grafikoak eta mapa interaktiboak egiteko aukera 

ematen du 111 adierazleen eboluzioa aztertzeko, alderaketak egiteko eta 

aldagai ezberdinen arabera aztertu ahal izateko. 

- Gazteen Adierazleen Panela, ikerketa osatzen duten adierazle guztien 

informazioa biltzen duen laburpen-taula. 

- Adierazleen fitxak, oinarrizko 64 adierazleei buruzko informazioa. 

- Laburpen exekutiboa, aztertutako 111 adierazleen informazioa 

laburbiltzen duen testu laburra. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/datu_basea_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/panela_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/fitxak_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/eu_def/adjuntos/laburpena_e.pdf




Gazteen erdiek sare sozialak izan dituzte hauteskundeei 

buruzko informazio-iturri 

Portzentaje hau populazio osoarenaren bikoitza da 

Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak kaleratutako datu batzuk 

aztertu ditu Gazteen Euskal Behatokiak. Datuok irailaren 25eko Eusko 

Legebiltzarrerako hauteskundeetan EAEko gazteek izandako portaerari buruzkoak 

dira, “2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta” izeneko txostenetik 

atera dira, eta EAEko 18 eta 29 urte bitarteko gazteei dagozkie.  

Ikerketa horren emaitzen arabera, EAEko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 59k 

interes handia edo nahikoa interes izan zuten irailaren 25ean izandako Eusko 

Legebiltzarrerako hauteskundeetan.  

2009tik nahikotxo handitu da hauteskundeei buruzko interesa gizartearen baitan, 

batik bat gazteen artean. Interes mailarik handiena 2015ean izan zen, gazteen % 

70a oso edo nahiko interesatuta egonik. 

Euskadiko gazteen artean, 2016ko Hauteskunde Autonomikoei buruzko interesa 

2012koek piztutakoa baino zertxobait handiagoa izan da. 

Azken hauteskunde hauek askotan izan direla solasgai lagunekin diote gazteen 

%19k,  populazio osoarena baino gehixeagok (% 16). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_16tef51/es_def/adjuntos/16tef5.pdf


Hazi egin da politikarekiko interesa Euskadiko gazteen artean 

Politikan interes handia edo nahikoa interes duten gazteen ehunekoa 

azken hamabost urteotako mailarik altuenean dago 2016an (% 39)  

2016an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 39k diote interes handia edo 

nahikoa interes dutela politikan. 2000 urtean hasitako seriearen punturik altuenean 

kokatzen da datu hori. 

Gazteek politikan adierazitako interes horrek hamar puntutan gainditzen du 

Euskadiko 18 urtetik gorako biztanleriaren batezbesteko interesa (% 29, 2016ko 

martxoan, Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak burutako 

Euskal Soziometroa 60 txostenaren arabera). 

Politikan interes handia edo nahikoa interes duten gazte gehienek ideologia aldetik 

ezkerrekoak direla diote eta gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartu nahi 

dutela adierazi dute.  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_60/eu_def/adjuntos/16sv60.pdf


Euskadiko hamar gaztetik zazpik interesa izan dute 2015eko 

hauteskunde orokorretan 

Hamar gaztetik seik Interneten edo sare sozialen bitartez jarraitu dute 

hauteskundeen inguruko informazioa  

Euskadin 18 eta 29 urte bitarteko hamar gaztetik zazpik interes handia edo nahikoa 

interes izan dute abenduaren 20an izandako hauteskunde orokorretan. Gazteek 

izandako interesa gainontzeko biztanleek adierazitakoa baino handiagoa izan da. 

Gainera, gazteek 2015ean adierazitako interesa 2011ko hauteskunde orokorrekiko 

izandakoa baino handiagoa izan da, orduan gazteen % 44k soilik esan baitzuten 

oso interesatuta edo nahikoa interesatuta zeudela. 

Hori dela eta, hamar gaztetik lauk (% 39) diote hauteskundeen aurreko asteetan 

gai hau askotan atera zela lagunekin izandako solasaldietan, biztanleria osoaren 

batez bestekoaren gainetik (% 27).  

Gazteen % 60k adierazi dute Interneten edo sare sozialen bitartez jarraitu dutela 

hauteskundeei edo hauteskunde-kanpainari buruzko informazioa. Portzentaje 

horrek bikoiztu egiten du 30 eta 45 urte bitartekoen artean jasotakoa (% 31) eta 

45 urtetik gorakoena baino askoz altuagoa da ere.  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_11tef6/eu_11tef6/adjuntos/11tef6_eu.pdf


Hauteskundeen emaitzak ezagutu eta gero, gazte gehienek (% 81) esan dute 

botorik gehien lortu duen alderdiak (PP) gobernatzearen ordez nahiago dutela beste 

alderdi batek gobernatzea babes nahikoa lortzen badu. Kasu honetan ere alde 

nabarmenak daude gazteen eta 30 urtetik gorakoen artean.  



Espainaren gobernua osatzeko gazteek nahiago dituzten formulak hauxek dira: 

PSOE, Podemos eta alderdi nazionalisten arteko ituna (% 44) eta, bigarren aukera, 

PSOE+Podemos (% 22). 

Aipatutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak aztertu ditu hauteskundeen ondoren 

Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 

egindako txostena oinarri hartuta. Txosten horrek “2015eko hauteskunde orokorren 

ondoko inkesta” du izenburu.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/eu
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_15tef5/eu_def/adjuntos/15tef5.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_15tef5/eu_def/adjuntos/15tef5.pdf


Aztertutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak 2016an burututako inkesta batetik 

datoz. Inkesta horretan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko lagin adierazgarri bat 

elkarrizketatu da. 1500 gaztek osatu dute lagin hori eta gazte horiei hainbat gairi 

buruzko galderak egin zaizkie, politikarekiko interesa barne. Inkestaren emaitza 

guztiak ‘Euskadiko gazteak 2016’ txostenean argitaratuko dira, baina oraindik 

prestatzen ari gara. 

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


Alderdiren baten programa edo propaganda irakurri zutela diote % 59k, biztanleria 

osoaren proportzioaren gainetik (% 51), eta gazteen % 64k hautagairen baten 

elkarrizketa edo hautagaien arteko debatea ikusi edo irakurri zutela baieztatu dute. 

Hauen ehunekoa populazio osoarena baino apur bat txikiagoa da (% 69).  

Gazteen eta populazio osoaren arteko alderik nabarmenena, Hauteskunde 

Autonomikoen jarraipenari dagokionez, Internet eta sare sozialen erabilpenean 

aurkitzen dugu. Gazteen erdiek baino gehiagok (% 55) Internet eta sare sozialak 

erabili dituzte hauteskundeei  buruzko informazio-iturri, populazio osoaren batez 

bestekoa bikoiztuz (% 28).  

Bukatzeko, esan dezakegu hamar gaztetik seik (% 62) positibotzat jo dituztela 

hauteskunde hauetako emaitzak. Hemen, populazio osoarena (% 68) baino 

ehuneko baxuagoa agertu dute gazteek. 





16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 23,7koa da 2016ko 

hirugarren hiruhilekoan  

Aurreko urteko hiruhileko berdinarekin alderatuz hiru puntuko beherapena 

dago 

Biztanleriaren Jardueraren Arabera sailkatzeko inkestaren (BJA) 2016eko 

hirugarren hiruhilekoari dagozkion datuak argitaratu berri direla-eta, Euskadiko 

Autonomia Erkidegoko (EAEko) gazteen langabeziaren egoera aztertu du Gazteen 

Euskal Behatokiak.  

Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, hiru hilean behin lantzen du inkesta hau 

eta Gazteen Euskal Behatokiari 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren datuak 

helarazi dizkio.  

Zer adierazten du langabezia-tasak? 

Enplegurik ez duten baina lana aktiboki bilatzen ari diren pertsona aktiboen (lan 

egiteko moduan egonik, azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egiten 

duten pertsonen) ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Bertan ez dira sartzen 

lan bila ez dabiltzan ikasleak edo lan egin ezin duten ezgaituak. 

Zein da gazteen langabezia-tasa 2016ko hirugarren hiruhilekoan? 

EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 23,7 da 2016ko 

hirugarren hiruhilekoan, biztanleria osoarenarekin konparatuta ia bikoitza (% 12,6). 

Badago alderik sexu edo lurralde historikoaren arabera? 

Emakume gazteen langabezia-tasa (% 24,3)  gizonena (% 23,1) baino handixegoa 

da.  

Lurralde historikoei dagokienez, ikus dezakegu Gipuzkoan gazteen langabezia-tasa 

beste lurraldeetan baino baxuagoa dela (% 19,3, hain zuzen ere). Bizkaian eta 

Araban portzentajeak parekoak dira (% 26 eta % 25,9, hurrenez hurren).  

Zein izan da bilakaera? 

2016ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuz langabezia tasa 0,5 puntu igo da eta 

aurreko urteko hiruhileko berdina begiratzen badugu portzentajezko hiru puntuko 

jaitsiera eman da, % 26,7tik oraingo % 23,7ra pasatuz. 

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


Datu hauek Gazteen Euskal Bahatokiaren Estatistiketan ere kontsulta daitezke, 

Lana ataleko Jarduera, Okupazioa eta Langabezia azpiatalean.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


 

2016ko bigarren hiruhilekoan 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 
langabezia-tasa % 23,2ra arte jaisten da 

Aurreko urteko hiruhileko berdinarekin alderatuz ia portzentajezko bost 

puntuko ezberdintasuna dago 

Jaitsiera nabarmenagoa da emakumeen artean gizon gazteen artean baino 

Biztanleriaren Jardueraren Arabera sailkatzeko inkestaren (BJA) 2016eko bigarren 

hiruhilekoari dagozkion datuak argitaratu berri direla-eta, Euskadiko Autonomia 

Erkidegoko (EAEko) gazteen langabeziaren egoera aztertu du Gazteen Euskal 

Behatokiak.  

Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, hiru hilean behin lantzen du inkesta hau 

eta Gazteen Euskal Behatokiari 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren datuak 

helarazi dizkio.  

Zer adierazten du langabezia-tasak? 

Enplegurik ez duten baina lana aktiboki bilatzen ari diren pertsona aktiboen (lan 

egiteko moduan egonik, azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egiten 

duten pertsonen) ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Bertan ez dira sartzen 

lan bila ez dabiltzan ikasleak edo lan egin ezin duten ezgaituak. 

Zein da gazteen langabezia-tasa 2016eko bigarren hiruhilekoan? 

EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 23,2 da 2016eko 

bigarren hiruhilekoan, biztanleria osoarena (% 13,9) baino 9,3 puntu handiagoa. 

Badago alderik sexu edo lurralde historikoaren arabera? 

Gizon gazteen langabezia-tasa emakume gazteena baino handiagoa da (% 27,5 eta 

% 18,9, hurrenez hurren).  

Lurralde historikoei dagokienez, ikus dezakegu Araban gazteen langabezia-tasa 

beste lurraldeetan baino baxuagoa dela (% 18,7, hain zuzen ere). Bizkaian, aldiz, 

tasarik handiena jaso da (% 25,1). 

Zein izan da bilakaera? 

2016ko lehen hiruhilekoarekin alderatuz langabezia tasa 2,6 puntu jaitsi da eta 

aurreko urteko hiruhileko berdina begiratzen badugu jaitsiera ia portzentajezko 

bost puntukoa izan da, % 25,8tik oraingo %23,2ra pasatuz. 

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


 

Datu hauek Gazteen Euskal Bahatokiaren Estatistiketan ere kontsulta daitezke, 

Lana ataleko Jarduera, Okupazioa eta Langabezia azpiatalean. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko 
gazteen enpleguari buruzko analisia  

‘Enplegu eta emantzipazioa 2015’ 

ikerketaren datuen aurrerapena



Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen enpleguari buruzko 

analisia 

Gazteen Euskal Behatokia burutzen ari den Enplegu eta emantzipazioa 2015 

ikerketaren datuen aurrerapena 

Ikerketa 2015eko azaroan Euskadiko gazteriaren lagin adierazgarri bati etxez etxe 

eginiko inkesta batean oinarritzen da 

Laburpena 

Enpleguak gora egin du baina ez da krisiaren aurreko portzentajera heldu 

Handitu egin da beren lanpostuan urtebete baino gutxiago daramaten 

gazteen ehunekoa  

Azken bi urteotan gehitu egin dira kontratu mugagabeak 

Norbere kontura lan egiten duten gazteak gutxi dira 

Lan egiten duten gazteen herenak lanaldi partziala du; emakumeek 

gizonek baino gehiago 

Gazte okupatuen erdiek baino ez dute euren formazioari lotutako lana 

Batez besteko soldata igo da baina emakumeena, aldiz, jaitsi egin da 

16 eta 29 urte bitarteko gazteen heren batek baino gehixeagok diote lana dela bere 

okupazio nagusia. Gazte horien lan-baldintzak aipatzerakoan nabarmendu behar 

dira behin-behinekotasun altua, lanaldi partzialen hazkundea, mila euro inguruko 

soldatak, bai eta enplegu erdiak soilik daudela lotuta gazteek ikasitakoarekin. 

30 urtez azpiko gazte okupatuak ia pisu bereko duten bi taldetan banatzen dira 

nagusiki: aldi baterako kontratua dutenak eta kontratu mugagabea dutenak edo 

aldizkako finkoak edo kooperatibistak direnak. Aldi baterako kontratua dutenen 

portzentajea Europako batez bestekoaren gainetik dago, hamar puntu baino 

altuago. Aitzitik, beren enpresa propioa duten autonomo edo enpresarioen 

portzentajea Europako batez bestekoaren antzekoa da baina jaitsi egin da azken 

urteetan.  

Gazte okupatuen herenak baino gehixeagok lanaldi partziala dute, batez ere ezin 

izan dutelako lanaldi osoko enplegurik aurkitu. Lanaldi partziala areagotu egin da 

azken urteetan, emakumeen artean gizonen artean baino gehiago, eta berriro ere 

Europako gazteen batez bestekoa baino hamar puntu altuagoa da Euskadin lanaldi 

partziala. 

Gazte okupatuen erdiek bakarrik diote lotura zuzena dagoela egindako ikasketen 

eta lortutako lanposturako beharrezkoa den kualifikazioaren artean. Batez besteko 

soldata 1000 euro ingurukoa da hilean, baina alde nabarmenak daude gizon eta 

emakume gazteen soldaten artean. 

Oro har, emakumeen lan-baldintzak gizonenak baino kaskarragoak dira: gizonek 

baino aldizkako kontratu gehiago dituzte, lanaldi partzialeko lan gehiago dituzte eta 

euren soldatak baxuagoak dira. 



 Enpleguak gora egin du baina ez da krisiaren aurreko portzentajera

heldu

2015ean handitu da beren okupazio nagusia lana dela dioten gazteen ehunekoa 

(portzentaje hori beheranzko joera izan du krisia hasi zenetik hona) eta orain % 

34,8koa da.  

Ikerketa honetan gazteak berak modu subjektiboan esaten duen okupazio nagusiaz 

hitz egiten ari gara, beraz aipatutako portzentajean ez dira sartzen beren zeregin 

nagusia ikastea dela diotenak, nahiz eta edozein motatako lan gehigarri izan.  

Hori dela eta, datu hau ezin da konparatu erakunde estatistikoek (Eustat, INE edo 

Eurostat) ematen dituzten okupazio-tasekin. Erakunde estatistikoen okupazio-tasa 

horiek Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) emandako definizioan oinarritzen 

dira. Definizio horren arabera, biztanleria okupatua hauxe da: Lan ordaindua eduki 

edo jarduera independenteren batean ari diren pertsonak, eta erreferentziako 

astean ordubetez gutxienez lanean aritutakoak; baita ere nahiz eta lanik egin ez, 

enpleguarekin lotura formala dutenak (gaixotasunak edo istripuak direla eta bajan 

daudenak, oporretan daudenak, eta abar), ordainketaren bat jasotzen dutelako 

edo/eta hiru hileko epean lanean berriz hastea berrikusita dutelako. 

 Handitu egin da beren lanpostuan urtebete baino gutxiago daramaten

gazteen ehunekoa

Beren enpleguetan urtebete baino gutxiago daramaten gazteen proportzioa handitu 

da aurreko urteetatik hona eta 2015ean % 44ra iritsi da. Hau da, krisia hasi zenetik 

bi egoera kontrajarriak nagusitu dira: krisiaren erasoei eutsi dietenak eta 

lanpostuan hiru urte baino gehiagoko aintzinatasuna dutenak, alde batetik, eta 

bestetik aldi baterako lanak soilik eskuratzen dituztenak eta oraingo lanpostuan 

urtebete baino gutxiagoko aintzinatasuna dutenak. 



 Azken bi urteotan gehitu egin dira kontratu mugagabeak

2015ean 16 eta 29 urte bitartekoen % 41,6k kontratu mugagabea dute. Beste % 

1,6 aldizkako finkoak dira eta % 0,3 kooperatibistak. Beraz esan dezakegu gazte 

okupatuen % 43,5ek lanean jarraitasuna bermatzen dion kontratua dutela. 

Aitzitik, % 44,2k aldi baterako kontratua dute. Talde honetan ondokoak aurki 

ditzakegu: lan edo zerbitzu jakinerako kontratua dutenak (% 16,4), sasoiko 

kontratua dutenak (% 11,2), praktikaldiko kontratudunak (% 4,4), behin-behineko 

kontratudunak (% 2,5) eta beste motatako aldi baterako kontratua dutenak (% 

9,6). 

Azkenik, gazte okupatu guztien % 6,1 autonomoak edo enpresariak dira eta beste 

% 5,9k ez dute kontraturik. 

2015ean 2013an baino kontratu mugagabe gehiago daude eta oraingo portzentajea 

2004an eta 2008an izandakoen antzekoa da. 



Bestalde, Euskadiko zifrak Europar Batasuna osatzen duten herrialdeetakoekin 

alderatuz gero, ikus dezakegu Euskadin aldi baterako kontratua duten gazteen 

portzentajea Europako batez bestekoaren gainetik dagoela (% 32,6koa da 

Europako batez bestekoa) eta ez hori bakarrik, aldi baterako kontratuen 

portzentajerik handienetako herrialdeen artean kokatzen da Euskadi. 



 Norbere kontura lan egiten duten gazteak gutxi dira

Gazte okupatuen % 6,1 autonomoak edo enpresariak dira. Portzentaje hori 

Europako batez bestekoaren antzekoa da (Eurostat, Europako Estatistika Bulegoak, 

aditzera eman duenez 2015ean % 6,4). 

Norbere kontura lan egitea ohikoagoa da gizonen artean emakumeen artean baino. 

Euskadin % 7,9 dira beren kontura lan egiten duten gizon okupatu gazteak; 

Europan (28 herrialdeen batez bestekoa) beste horrenbeste, hau da % 7,9 ere bai. 

Emakumeen kasuan beren kontura lan egiten duten 16 eta 29 urte bitarteko 

emakumeak adin horretako emakume okupatu guztien % 4,1 dira, hau da, gizonen 

portzentajea baino txikiagoa. Europan ere gauza bera gertatzen da eta emakume 

gazte okupatuen artean beren kontura lan egiten dutenak % 4,8 baino ez dira.  

Baina gazte autonomo edo enpresari hauek badute enpresa propioa ala norberaren 

konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide berezian alta 

emanda daude baina beste baten enpresan lan egiten dute? Hori jakiteko 

autonomoak direla dioten gazteei horixe galdetu zaie eta bi herenek badutela 

enpresa propioa erantzun dute; gainerako herenak, aldiz, beste pertsona baten 

enpresan lan egiten duela aitortu du. Gauzak horrela, bakarrik euren enpresa 

dutenak aintzat hartzen badugu 30 urtez azpiko okupatuen % 4,1 direla ikusten 

dugu. 



2013an euren enpresa zuten autonomoak gazte okupatu guztien % 8,3 ziren. Hau 

da, bi urtetan zifra erdira murriztu da. 

 Lan egiten duten gazteen herenak lanaldi partziala du; emakumeek

gizonek baino gehiago

16 eta 29 urte bitarteko gazte okupatuen bi herenek lanaldi osoa dute (% 65,3); 

beste herenak, aldiz, lanaldi partziala (% 34,6). 

Lanaldi osoko lanak ohikoagoak dira 25 eta 29 urte bitartekoen artean (% 67,1) 25 

urtetik beherakoen artean baino (% 61,2); baina, dudarik gabe, alderik 

nabarmenenak gizonen eta emakumeen artean aurki daitezke. Gizon gazteen 

artean lan egiten dutenen % 77,9k lanaldi osoa dute; emakumeen artean 

portzentaje hori % 50,9ra murrizten da. Emakume gazte okupatuen artean ia 

erdiak (% 48,9) lanaldi laburra du. 

2013tik 2015era pixka bat gehitu dira lanaldi osoa duten gizon gazteak, baina ez da 

gauza bera gertatu emakumeen artean; aitzitik, lanaldi partziala duten emakumeen 

portzentajea hamar puntu igo da.  

Europa osatzen duten 28 herrialdeen batez bestekoak adierazten digu 15 eta 29 

urte bitarteko gazte okupatuen % 23,2k lanaldi partziala dutela (Euskadiko 

portzentajea baino askoz baxuagoa), baina Europan ere sexuaren araberako aldeak 

nabarmenak dira: Europako emakume okupatu gazteen % 31,1ek dute lanaldi 

partziala, gizon gazteen kasuan % 16,4k bakarrik. 

Euskadin lanaldi partziala dutenen ia bi herenek (% 62,6, gizon eta emakumeak 

batera hartuta) diote ezin izan dutela lanaldi osoko lanik aurkitu, beste % 17,2k 

adierazi dute nahi dutelako, hau da, interesatzen zaielako dutela lanaldi laburra, 

beste % 3,8k familiako betebeharrak dituztela argudiatu dute, % 3,1ek enpresak 

ezarritako derrigorrezko lanaldi murrizketa dutela diote eta gainontzeko % 12,8k ez 

dute arrazoi zehatzik azaldu. 



 Gazte okupatuen erdiek baino ez dute euren formazioari lotutako lana

Gazte okupatuak ia pisu bereko bi multzotan banatzen dira euren lana eta 

formazioaren arteko loturaren arabera: lana jasotako formazioari oso edo nahikoa 

lotuta dagoela diotenak (% 52,7), alde batetik, eta bestetik lana eta formazioa 

pixka bat bakarrik edo ez daudela batere lotuta adierazi dutenak (% 46,7).  

Gainera mutur bakoitzean gazte okupatuen heren bat kokatzen da; hau da, % 

33,1ek diote bere lana oso lotuta dagoela ikasitakoari eta beste % 33,7k uste dute 

ez dagoela batere lotuta. Gainerako herenaren ustez, jasotako formazioa eta egiten 

duten lana nahiko lotuta daude edo pixka bat bakarrik. 

Lana eta formazioa oso edo nahikoa lotuta daudela uste dutenen portzentajeak % 

50etik % 60ra bitartekoak izan dira azken urteetan: 2008an % 51,5ekoa izan zen, 

2011n % 58,7koa, 2013an % 52,9koa eta 2015ean % 52,7koa. 

 Batez besteko soldata igo da baina emakumeena, aldiz, jaitsi egin da

Euskadin 16 eta 29 urte bitarteko gazte okupatuen batez besteko hileko soldata 

996 eurotakoa da 2015ean.  

Hori batez besteko soldata bada ere, alde handiak daude taldeen arabera. 

Lanaldi osoko lana dutenek batez beste 1195 € jasotzen dituzte hilean; lanaldi 

partziala dutenek, aldiz, 605 € bakarrik. 

Gizonek emakumeek baino soldata altuagoak dituzte: gizonek, batez beste, 1125 € 

hilean eta emakumeek 867 €. Lehenik aipatu izan dugu emakume okupatuen erdiek 

lanaldi partzialeko lanak dituztela eta badakigu lanaldi partziala dutenen soldata 

lanaldi osoa dutenen erdia jasotzen dutela, gutxi gorabehera. Baina hori al da 

emakumeek soldata baxuagoak jasotzeko arrazoi bakarra? Galdera horri 

erantzuteko, lanaldi osoko lanak dituzten gizon eta emakume gazteen soldatak 



alderatu ditugu eta ikusi izan dugu kasu honetan ere gizonezkoek emakumezkoek 

baino soldata altuagoak dituztela: 1242 € hilean gizonek eta 1119 € emakumeek. 

Ondoriozta dezakegu, beraz, gizon eta emakumeen arteko soldata-diferentzia ezin 

dela azaldu lanaldiaren arabera bakarrik. 

Batez besteko soldata igo egin da 2011 eta 2013tik hona, baina emakumeek urte 

horietan baino gutxiago jasotzen dute 2015ean, batez beste.  

Gizonak Emakumeak

Batez besteko soldata, guztira 1018 1147 881

Lanaldi osoa dutenen batez besteko soldata 1221 1273 1130

Lanaldi partziala dutenen batez besteko soldata 627 613 632

16 eta 29 urte bitarteko gazte okupatuen batez besteko soldata, sexuaren eta lanaldi 

motaren arabera
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Euskadiko 30 urtetik beherako gazteen herena baino gehixeago 

lanean dabiltza 2016ko lehenengo hiruhilekoan 

Okupazio-tasa zertxobait jaitsi da 2015etik 2016ra 

Maiatzaren 1ean Lanaren Nazioarteko Eguna ospatzen dela eta, Gazteen Euskal 

Behatokiak 16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen okupazio-tasari buruzko 

datu batzuk azaltzen ditu (okupazio-tasa deritzo adin-tarte jakin bateko biztanle 

guztien artean okupatuta dauden pertsonen ehunekoari). Azterketa horretarako 

Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) emandako datuak hartu ditu oinarri. Datuok 

Biztanleriaren Jardueraren Arabera sailkatzeko inkestatik (BJA) datoz. 

2016ko lehen hiruhilekoan 16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen okupazio-

tasa  

% 36,4koa da, hau da, adin tarte horretako gazteen herenak baino gehixeagok lan 

ordaindua dute. 

Azken urtean gazteen okupazio-tasak izandako bilakaera aztertuz gero, ikus 

dezakegu tasa hau zertxobait jaitsi egin dela aurreko hiru hiruhilekoetatik hona.  

Emakume gazteen okupazio-tasa gizon gazteena baino altuagoa da (% 38,6 eta % 

34,2, hurrenez hurren, 2016ko lehen hiruhilekoan). Azken hiruhileko honetan tasa 

hori puntu bat jaitsi da emakumeen kasuan eta bi puntu baino gehixeago gizonen 

kasuan.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://eu.eustat.es/estadisticas/tema_37/opt_0/temas.html


Lanaldi partzialeko lanak ohikoagoak dira emakume gazteen artean 

gizonen artean baino 

Euskadin lanaldi partzialeko enplegu-tasa gehitu egin da nahiz eta oraindik 

Herbehereetako edo Danimarkako datuetatik urrun egon 

Martxoaren 8a Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta, Euskadiko emakume 

gazteek duten lan egoerari buruzko datu batzuk aztertu ditu Gazteen Euskal 

Behatokiak. 

EUSTATeko Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA) izeneko inkestaren azken datuek 

esaten dute 16 eta 29 urte bitarteko emakumeek gizonek baino enplegu-tasa 

handixeagoa dutela (% 39,6ko okupazio-tasa dute emakumeek eta gizonek % 

36,7koa). Hala ere, lanaldi partzialeko enplegu portzentajea emakumeen artean  10 

puntu altuagoa da. 

Azken urteetan lanaldi partzialeko enplegua indarra hartzen joan da, 2014an 

emakume okupatuen arteko % 30,5 eta gizonen arteko % 19,9 izan arte. 

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


2015-2016 ikasturtean Batxilergoan matrikulatutako ikasleen 

erdiak baino gehiago D ereduan ikasten ari dira 

Gazteen Euskal Behatokiak aurtengo 2015-2016 ikasturteko matrikulazio datuak 

aztertu ditu, Batxilergoan matrikulatzen diren gazteek eta beraien familiek zein 

eredu aukeratzen duten aztertu nahian.  

2015-2016 ikasturtean 30.168 gazte daude Batxilergoa ikasten Euskadin. Horietako 

erdiak baino gehiago (18.491) D ereduan ikasten ari dira, % 61,3, hain zuzen ere. 

Portzentaje hori ez da berdina lurralde historiko guztietan: % 73,9koa da 

Gipuzkoan, % 55,6koa Bizkaian eta % 50,7koa Araban. 

Aipatutako datu hauek Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kultura Sailaren Hezkuntza-sistemari buruzko estatistiketatik atera dira.  

EUSTATen (Euskal Estatistika Erakundea) ere kontsulta daitezke datuok, 

Hezkuntza atalean, hain zuzen ere. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/hezkuntza-estatistika/-/estatistika/batxilergoko-ikasleak-eta-taldeak-kurtsoaren-hizkuntza-ereduaren-eta-sarearen-arabera-2015-2016-ikasturteko-matrikula-datuak/
http://eu.eustat.eus/


2015eko laugarren hiruhilekoan 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

langabezia-tasa % 25,6koa da 

Hirugarren eta laugarren hiruhilekoen artean bi puntu jaitsi da 

Biztanleriaren Jardueraren Arabera (BJA) sailkatzeko inkestaren 2015eko laugarren 

hiruhilekoari dagozkion datuak argitaratu berri direla-eta, Euskadiko Autonomia 

Erkidegoko (EAEko) gazteen langabeziaren egoera aztertu du Gazteen Euskal 

Behatokiak. 

EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 25,6koa da 2015eko 

laugarren hiruhilekoan. 

Euskadiko gizon gazteen langabezia-tasa emakume gazteena baino altuagoa da (% 

28,5 eta % 22,5, hurrenez hurren) 2015eko laugarren hiruhilekoan. Langabezia-

tasaren bilakaera ez da berdina izan gizon gazteen artean eta emakume gazteen 

artean. Hirugarren hiruhilekotik laugarren hiruhilekora gizonen artean gora egin du 

eta emakumeen artean, berriz, behera, ia lau puntutako jaitsiera izanik.  

Lurralde historikoei joz gero, ikus dezakegu Gipuzkoan gazteen langabezia-tasa 

beste lurraldeetan baino baxuagoa dela (% 24,3, hain zuzen ere). Bizkaian, aldiz, 

tasarik handiena jaso da (% 26,3). Aipatzekoa da Araban 30 urtetik beherako 

gazteen langabezia-tasak ia lau puntutako jaitsiera izan duela 2015eko hirugarren 

hiruhilekotik (% 29,7) laugarren hiruhilekora (% 25,9). 

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


Datuok Gazteen Euskal Behatokiaren Estatistiketan daude eskuragarri, Lanari 

dagokion atalean, hain zuzen ere. 

Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, hiru hilean behin lantzen du inkesta hau 

eta Gazteen Euskal Behatokiari 16 eta 29 urte bitartekoen datuak helarazi dizkio. 

2015eko bigarren hiruhilekoan Eustatek kalkulatzeko metodologia aldatu zuen 

zertxobait, fenomenoari hobeto heltzeko asmoz eta, hori dela-eta, ezin izango dugu 

oraingo datuak aurreko urteetakoekin konparatu (horiek beste metodologia batekin 

kalkulatuta baitzeuden). 

Enplegurik ez duten baina lana aktiboki bilatzen ari diren pertsona aktiboen (lan 

egiteko moduan egonik, azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egiten 

duten pertsonen) ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Bertan ez dira sartzen 

lan bila ez dabiltzan ikasleak edo lan egin ezin duten ezgaituak. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
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