
 

 

 

Gazteen Euskal Behatokiak Aurrera Begira, Gazteen Aurreikuspenei 

buruzko adierazleak ikerketaren bosgarren 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 Euskadiko gazteriaren lagin adierazgarri bati telefonoz egindako inkesta 

batean oinarritzen da. Lagina 15 eta 29 urte bitarteko 1512 gaztek osatzen dute. 

Eta inkesta urte bukaeran egiten da urteko balantze gisa, bai eta etorkizun 

hurbilerako aurreikuspen bezala ere, erabiltzeko.  

Bilduma hau 2013an hasi zen. Orduan aurreko urteetan hasitako krisialdi 

ekonomikoaren ondorioak gordin islatzen ziren langabezia-tasaren igoeran, bai 

gazteen artean bai biztanleria osoan ere. Urte horretan Euskadiko 16 eta 29 urte 

bitarteko gazteen langabezia-tasa % 29,0 izan zen, aurreko urtekoa baino sei 

puntu handiagoa, eta biztanleria osoaren batez bestekoarekin konparatuz gero, 

hamalau puntu altuagoa. 

Ordutik hona bost urte pasa dira eta egoera nabarmen aldatu da; 2017ko 

hirugarren hiruhilekoan (aurtengo inkesta egin aurreko unea) gazteen langabezia-

tasa % 17,2koa izan da, hau da, Aurrera Begira bilduma hasi zenean baino hamabi 

puntu baxuagoa ia.  

Ikerketaren emaitzak 10 adierazletan laburbiltzen dira. Adierazle horiek lan egoera 

eta emantzipazio-egoera aztertzen dute batez ere eta haien bilakaera oso positiboa 

izan da, oro har, ondoko taulan ikus daitekeen moduan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NABARMEN HOBETU DIRA LANAREKIKO AURREIKUSPENAK  

Langabezian dauden gazteen % 78k datorren urtean lana lortzeko itxaropena dute, 

2013an baino hogeita lau puntu gehiago. Bestetik ikasleen % 74k uste dute 

ikasketak bukatzean beren formazioarekin lotutako lana aurkituko dutela; orain 

dela bost urte ikasleen % 46k baino ez zuten itxaropen hori. Bestalde, lanean 

dabiltzan gazteen artean lana galtzeko edo lan-baldintzak okertzeko arrisku-

pertzepzioak 24 puntuko jaitsiera izan du; % 57koa izan baitzen 2013an eta % 

33koa 2017an. Azkenik, derrigorrez atzerrira emigratu beharko dutela aurreikusten 

duten gazteak ere gutxitu dira, % 16tik % 11ra.  

EPE LABURREAN EMANTZIPATUTA BIZI IZATEAREN ITXAROPENAK EZ DU 

HOBERA EGITEN 

Gazteen % 46k urtebeteko epean beren kontura bizi izatea nahi izango lukete baina 

ez dute uste hori gauzatuko dutenik; portzentaje hori 2013an jasotakoaren 

antzekoa da (% 45).  

HOBETU DA EGUNGO EGOERAREN BALORAZIOA BAI ETA 

ETORKIZUNAREKIKO KONFIANTZA ERE 

Lanarekin lotutako aurreikuspenen hobekuntzak egungo egoerari balorazio 

positiboagoa ematea eta etorkizunean konfiantza handiagoa izatea dakar. 

Etorkizunarekiko konfiantza indizeak 75 puntu lortu ditu 2017an, 2013an baino 

hamaika gehiago.  

Datu orokorrez gain, Aurrera Begira 2017 txostenean honako hau ere kontsulta 

daiteke: 

 10 adierazleen emaitzak eta bilakaera, sexuaren, adin taldeen eta lurralde 

historikoaren arabera. 

 Adierazle bakoitza osatzeko erabilitako metodologiari buruzko informazioa. 

 Adierazleak osatzeko oinarri diren inkestako galdera guztien erantzunak, 

sexuaren, adin taldeen eta lurralde historikoaren arabera.  

 


