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2021ean Euskadin bizi ziren 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

 % 14,5 etorkinak ziren 

Abenduaren 18an Migranteen Nazioarteko Eguna ospatzen dela eta, Gazteen Euskal 

Behatokiak Euskadin bizi diren gazte etorkinen kopuruari buruzko datu batzuk aurkezten 

ditu. 

2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko 44.327 etorkin zeuden Euskadin, hau da, gure 

autonomia erkidegoko gazte guztien % 14,5. 

 

Gizon eta emakume gazte etorkinen kopurua oso antzekoa zen: 22.650 gizon eta 21.677 

emakume. Adinak gora egin ahala, Euskadin bizi diren etorkin gazteen kopuruak ere gora 

egiten du: 15 eta 19 urte bitarteko 9.040 gazte etorkin zeuden, 20 eta 24 urte bitarteko 

14.601 gazte eta 25 eta 29 urte bitarteko 20.686 gazte. 

Bestalde, lurralde historikoen araberako banaketa proportzionala zen haietako bakoitzean 

zegoen gazte kopuruaren arabera; Araban 7.116 gazte etorkin zeuden, hau da, Arabako 

gazteen % 15,9; Bizkaian, atzerriko 22.555 gazte zeuden, Bizkaiko gazteen % 14,5, eta 

Gipuzkoan, berriz, 14.656 gazte etorkin, lurralde historiko horretako gazteen % 14,0. 



 

 

 



 

 

Euskadiko gazteen erdiak ahalik eta gehien erraztuko luke 

etorkinak sartzea (% 50,3) 

 

Abenduaren 18an Pertsona Migranteen Nazioarteko Eguna ospatzen dela eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak zenbait datu aurkezten ditu Euskadin bizi diren atzerritarren kopuruaren 

eta migrazio-politika egokienaren gainean Euskadiko gazteek duten pertzepzioari buruz. 

Euskadiko gazteen % 17,4k uste du etorkin gehiegi bizi direla gure autonomia-erkidegoan. 

Gehiago dira uste dutenak dezente daudela, baina ez gehiegi (% 62,7), eta beste % 9,8k, 

aldiz, gutxi direla uste dute. 

 

 

 

Etorkin gehiegi daudela uste dutenen ehunekoak gora egin du 2020. urtearekin alderatuta, 

baina 2004-2016 aldian erregistratutakoa baino txikiagoa izaten jarraitzen du. 



 

 

Migrazio-politikarik egokiena zein izan beharko litzatekeen galdetuta, gazteen % 50,3k 

uste du ahalik eta gehien erraztu beharko litzatekeela etorkinen sarrera; % 35,3k uste du 

lan-kontratua dutenei bakarrik erraztu beharko litzaiekeela sarrera, eta % 1,5ek soilik 

debekatuko luke etorkinak sartzea; gainerako % 12,8k, berriz, ez daki edo nahiago du ez 

erantzutea. 

 

 

 



Etorkinen sarrera debekatuko luketen gazteen ehunekoa txikiagoa da 2020an eta 2022an, 

aurreko neurketa guztietan baino. 

 

 

 



 

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

Abenduak 5, Boluntarioen Nazioarteko Eguna 

 

2021eko maiatzean, Gazteen Euskal Behatokiak inkesta bat egin zien Euskadiko 15 eta 29 

urte bitarteko 2.495 gazteri. Inkesta horretan, gazteen % 11,5ek adierazi zuen une 

horretan boluntariotza-lanak egiten zituela, eta beste % 28,3k adierazi zuen ez zituela jada 

egiten, baina lehenago egin zituela; beraz, ondoriozta daiteke hamar gaztetik lauk (% 

39,8) badutela esperientzia boluntariotzan. 

Boluntariotza egiten duten gazteen ehunekoa (bai gaur egun egiten duelako bai iraganean 

egiten zuelako) handitu egin da 2012. urtearekin alderatuta. 

 

 

Aztertutako unean (2021ean) boluntariotza-lanak egiten zituztela ziotenen datuei 

erreparatuz gero, ikus dezakegu 20 eta 24 urte bitarteko taldean ehunekoak zertxobait 

altuagoak zirela (% 14,9). 



 

2021ean boluntariotza-lanak egiten zituztenen artean, jardun-eremu nagusia haur eta 

gazteekin lotutakoa da; izan ere, une horretan boluntariotza-lanak egiten zituztenen % 

39,0k arlo horretan jarduten zuten. % 15,5ek zioen boluntariotza-lanak egiten zituela 

pobrezia desagerraraztearekin, garapenerako lankidetzarekin eta etorkinei edo 

errefuxiatuei laguntzearekin lotutako jardueretan. Beste arlo batzuetan boluntario-lanak 

egiten zituztenak ez ziren iristen % 10era. 

 



Aurkeztutako datuak “Euskadiko gazteak 2020/2021” txostenean kontsulta daitezke, 

politika eta parte-hartze sozialari buruzko 5. atalean, hain zuzen ere. Gazteen Euskal 

Behatokiak egin du txosten hori, gazteei 2020an eta 2021ean egindako inkestetan 

oinarrituta. 

 

https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovj_juventud_vasca/eu_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_2022_e.pdf


 

 

Azaroak 25, Emakumeen aurkako Indarkeria 

Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna 

 

Emakumeen kontrako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna dela eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak 2022ko azaroan bildutako datu estatistikoak aurkezten ditu. 

Kontuan hartuta Euskadin aurten kanpaina instituzionala gizonak interpelatzearen 

inguruan egin dela, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko emakume eta gizon gazteek 

indarkeria mota ezberdinei ematen dieten larritasuna alderatu nahi du. 

Zehazki, honako indarkeria-mota hauen larritasuna baloratzeko eskatu zaie gazteei: 

fisikoki erasotzea, beren borondatearen aurka sexu-harremanak izatera behartzea, etxetik 

irtetea debekatzea, mehatxatzea, itxura kontrolatzea, gauzak erabakitzen ez uztea, sare 

sozialetan kontrolatzea, iraintzea eta mespretxuak egitea. 

Bildutako datuen arabera (15 eta 29 urte bitarteko emakumeei eta gizonei dagozkienak), 

Euskadiko gazteen % 97,4k oso larritzat jotzen du fisikoki erasotzea; beste pertsonaren 

borondatearen aurka sexu-harremanak izatera behartzea oso larritzat jotzen du % 96,5ek; 

etxetik irtetea debekatzea oso indarkeria-mota larritzat jotzen du % 92,8k, eta 

mehatxatzea % 86,9k. Hortik aurrera, jarrera horiek oso larritzat jotzen dituztenen 

ehunekoak jaisten hasten dira (gehiengoa osatzen duten arren), eta nahiko larritzat jotzen 

dituztenen ehunekoek gora egiten dute. 



 

 

 

Elkarrizketatutako pertsonaren sexuaren arabera portaera horiek oso larritzat jotzen 

dituztenen ehunekoei erreparatuz gero, ikusten dugu Euskadiko gazteen iritziz larrienak 

diren portaeretan emakumeen eta gizonen arteko aldeak ez direla oso sakonak. Horrela, 

fisikoki erasotzea oso larritzat jotzen dute emakumeen % 98,8k eta gizonen % 96,2k. 

Hala ere, balorazioetan larritasun txikiagoa eman dieten indarkeria motei dagokienez, hala 

nola, itxura kontrolatzea, gauzak erabakitzen ez uztea, sare sozialetan kontrolatzea, 

iraintzea eta gutxiestea, emakumeen eta gizonen arteko aldea handiagoa da eta ehuneko 

hamar puntutik gora izatera heltzen da. 



 

 

Datu hauek zera argitzen dute: oraindik ere sozializazio eta sentsibilitate desberdina 

dagoela emakumeen eta gizonen artean indarkeria zer den eta zer ez den zehazteko  

orduan. Horregatik, Gazteen Euskal Behatokiak, 2019az geroztik bere formazio planaren 

barruan, berdintasunari eta maskulinitateari buruzko tailer pedagogikoak egiten ditu 

nerabe gizonekin lan egiteko behar diren tresna pedagogikoak lantzeko. Tailer horietan, 

hezkuntzaren eta esku-hartze sozialaren arloko 153 pertsonak baino gehiagok parte hartu 

dute. 

Aurten Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunaren kanpaina 

bateratua eta koordinatua izango da Euskadin. Berdintasun, Justizia eta Gizarte 

Politiketako Sailak, Emakunderen bitartez; Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-

aldundiek; eta EUDELek erakunde guztien arteko kanpaina koordinatua sinatu dute aurten. 

https://www.emakunde.euskadi.eus/sentsibilizazioa/-/azaroak-25-2022/  

https://www.emakunde.euskadi.eus/sentsibilizazioa/-/azaroak-25-2022/


 

 



 

Euskadiko hamar gaztetik zortzik uste dute egungo 

egoera klima-larrialdikoa dela 

 

Azaroaren 6tik 18ra bitartean Kairon Klimari buruzko Goi-bilera egiten ari dela eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak datu batzuk aurkeztu ditu gai honi buruz: alde batetik, gazteek klima-

aldaketari buruz duten iritzia eta, bestetik, nazioarteko akordioen eraginkortasunean duten 

konfiantzari buruz. 

Euskadiko 15 eta 30 urte bitarteko hamar gaztetik ia zortzik (% 78,7) uste dute gaur 

egungo egoera larrialdikoa dela, klima-aldaketak dakarren arriskuagatik. Beste % 17,2k 

adierazi du egoera larria dela, baina ez larrialdikoa. % 2,1ek soilik esan du esajeratu egiten 

dela eta ez dela hain larria. 

 

Gas kutsatzaileen isuriak murrizteko nazioarteko akordioekiko konfiantzari dagokionez, 

gazteen % 10,7k baino ez du konfiantza handia akordio horietan, eta % 29,7k konfiantza 

nahikoa duela dio. Beraz, hamar gaztetik lauk nazioarteko akordioetan konfiantza dutela 

ondoriozta dezakegu. Hala ere, gehienek (% 57,7) konfiantza gutxi edo batere ez dute. 



 

 

Nazioarteko akordioekiko mesfidantza handiagoa da adin handieneko taldean (25-30 

urtekoenean), talde horretan konfiantza gutxi edo batere ez dutenen ehunekoak konfiantza 

handia edo nahikoa dutenena bikoizten baitu. 

 

 

Aurkeztutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak 2022ko martxoaren 25etik apirilaren 4ra 

bitartean egindako inkesta batetik datoz. Inkesta horri 15 eta 30 urte bitarteko 3.062 

gaztek erantzun zioten. Inkestan klima-aldaketari, trantsizio energetikoari eta Garapen 

Jasangarriko Helburuei (GJH) buruzko galderak egin ziren. Inkestaren emaitzak Gazteen 

Euskal Behatokiaren webgunean kontsulta daitezke, zehazki, "Ikerketak eta argitalpenak" 

atalean. 

https://www.gazteaukera.euskadi.eus/ikerketak-eta-argitalpenak/r58-ovjmenu3/eu/


 

Euskadiko gazteek uste dute gure kontsumo-ohiturak aldatu behar 

ditugula klima-aldaketaren kontra egin nahi badugu 

2022ko martxoa eta apirila bitartean, Gazteen Euskal Behatokiak 15 eta 30 urte bitarteko 

3.000 gazte baino gehiago elkarrizketatu zituen klima-aldaketarekin, energia-

trantsizioarekin eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin lotutako gaiei buruz galdetzeko. 

Jarraian, ikerketaren emaitza esanguratsu batzuk aditzera emango dira.  

Euskadiko gazte gehienen ustez, egungo egoera klima-larrialdikoa da (% 78,7) eta klima-

aldaketari buruz pentsatzen dutenean, batez ere, ezintasuna eta haserrea sentitzen dute 

(gazteen % 50,2k eta % 45,4k dituzte sentimendu horiek, hurrenez hurren). Gazteen % 

50,1ek dio Euskadirentzat klima-aldaketaren kontrako borroka lehentasunezkoa izan behar 

dela.  

Gazte gehienen iritziz, klima-aldaketaren aurka egiteko beharrezkoa da denok erosotasun 

batzuei uko egitea eta gure kontsumo-ohiturak aldatzea (gazteen % 84,8 oso edo nahiko 

ados dago baieztapen horrekin), bai eta hazkundean oinarritutako gure eredu ekonomikoa 

birplanteatzea ere (% 80,8).  

 

Gazte gehienek energía-trantsizioaren berri izan dute (% 74,6) eta Europako Itun Berdeari 

buruz ere entzun dute (% 55,7); baina gehienek ez dute uste bete litekeela itun horren 



helburu nagusietako bat: 2050 urterako berotegi-efektuko gasen emisio garbia 0 izatea 

(% 68,6k ez du uste beteko denik edo seguruenik ez dela beteko dio). 

Gazte gehienek normalean ingurumenaren zaintzarekin lotutako ekintza edo portaera 

batzuk betetzen dituzte, baina, proposatutakoen artean, bi bakarrik egiten dituzte 

ingurumena zaintzeko: birziklatzeko zaborra bereiztea eta erosketa-poltsa eramatea (% 

74,5ek eta % 59,3k, hurrenez hurren, normalean egiten du hori ingurumena zaintzeko 

asmoz). Aitzitik, beste ekintza batzuen kasuan (adibidez, berogailuaren erabilera 

mugatzea), arrazoi nagusia aurreztea da.  

Bestetik, gazteen % 66,2k Garapen Jasangarrirako Helburuen 2030 Agendaren berri izan 

dute, Euskadiko biztanleria osoan jasotako portzentajea baino hogei puntu altuagoa. 

Gazteen ustez, Garapen Jasangarrirako 17 helburuetatik, Euskadin ekiteko lehentasunezko 

hiruak hauek izan beharko lirateke: osasuna eta ongizatea, kalitatezko hezkuntza eta 

pobreziaren amaiera. Klimaren aldeko ekintza zazpigarren postuan dago. 

 

Datu-aurrerapen hau Gazteen Euskal Behatokiaren web orrian kontsulta daiteke, txosten 

osoa eskuragarri izan arte. 



 

Euskadiko 15 eta 30 urte bitarteko gazteen % 63k uste du 

indarkeria homofoboa oso edo nahiko hedatuta dagoela euskal 

gazterian 

Maiatzaren 17a Homofobiaren, Transfobiaren eta Bifobiaren kontrako Eguna dela-

eta, Gazteen Euskal Behatokiak ezagutzera ematen ditu euskal gazteen artean indarkeria 

homofoboaren hedapenari buruz Euskadiko gazteek duten iritziari buruzko datu batzuk. 

Euskadiko 15 eta 30 urte bitarteko gazteen % 63k uste du indarkeria homofoboa oso edo 

nahiko hedatuta dagoela euskal gazterian; izan ere, % 22,2k uste du oso hedatuta dagoela 

eta % 40,8k nahiko hedatuta dagoela.  

Emakume gazteek gizon gazteek baino neurri handiagoan uste dute indarkeria hedatuta 

dagoela gazteen artean (emakume gazteen % 72,5 dira iritzi horretakoak eta gizon 

gazteen kasuan % 53,9). 

 

Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiak 2021eko abenduaren 1 eta 13 bitartean egindako 

inkesta online batetik datoz. Inkesta horretan 15 eta 30 urte bitarteko ia 5.000 gazteren 

iritziak jaso ziren. Emaitza guztiak udan, ziurrenik, argitaratuko den liburu batean azalduko 

dira.  



 

Euskadiko gazteen iritziak bananduta daude Ukrainarentzat armak 

erostea eta ematea finantzatzeari dagokionez 

Gazteek 4,4 puntuko balorazioa ematen diote, gerrari dagokionez, Europar 

Batasuna egiten ari den kudeaketari  

Euskadiko 15 eta 30 urte bitarteko gazte gehienek (% 58,1) uste dute Europar Batasuna, 

Ukrainako gerrari dagokionez, ondo jokatzen ari dela alderdi batzuetan eta beste batzuetan 

gaizki jokatzen ari dela. Gatazka honen kudeaketan Europar Batasunari ematen dioten 

batez besteko puntuazioa 4,4koa da 0 eta 10 arteko eskalan. 

 

Euskadiko gazteen % 72,3 ados dago Ukrainatik Europar Batasunera ihes egiten duten 

pertsona guztiei errefuxiatu bereziaren estatutua ematearekin, % 67,4 Errusiari ekonomia- 

eta finantza-zigorrak ezartzearen alde dago, eta % 59,4 ados Errusiako hegaldi-konpainiei 

Europako aire-espazioa ixtearekin. Ukrainarentzat armak erostea eta ematea 

finantzatzearen kasuan, aldiz, gazteen iritziak oso banatuta daude, % 31 ados dago, % 36 

kontra dago eta gainerako % 33ak ez daki edo ez du erantzun. 



 

Azkenik, gazteek ez dute iritzi garbirik gatazka horrek Europar Batasuna gehiago batuko 

ote duen galdetuta: % 35,7k baietz uste du, % 35,3k ezetz uste du, eta gainerako % 28,9k 

ez daki edo ez du erantzun. 

 

Aurkeztutako datuek Gazteen Euskal Behatokiak martxoaren 11 eta 15 bitartean egindako 

inkesta baten emaitzak dira. Inkesta honetan 15 eta 30 urte bitarteko 4.046 gaztek parte 

hartu zuten. 

 



 

Euskadiko gazte gehienek interesa dute 

 Ukraniako gerran (% 86,8) 

 

Errusiako tropek Ukraina inbaditu zuten 2022ko otsailaren 24an. Gazteen Euskal 

Behatokiak inkesta bat egin zien 15 eta 30 urte bitarteko 4.046 gazteri martxoaren 11 eta 

15 bitartean. Inkesta honetan gai honi buruzko interesa neurtu da eta ordura arte 

hartutako hainbat neurri baloratu dira. 

Euskadiko gazteek gerraren gaiarekiko interesa dute (% 86,8), eta, izan ere, gehienek 

egunero edo ia egunero jarraitzen dituzte gatazkaren bilakaerari buruzko berriak ( % 

61,2). 

Telebista da gai honi buruz informatzeko gehien erabiltzen duten komunikabidea (gazteen  

% 78,0k albisteak telebistaz jarraitzen ditu); ondoren prentsa (% 51,2), Twitter (% 40,1) 

eta Instagram (% 40,0) daude. Gainera, gazte gehienek diote gai horri buruz sare 

sozialetatik jasotzen dituzten albisteak kontrastatzen dituztela (% 28,1ek beti eta % 53,3k 

batzuetan bakarrik). 

Gazteen % 34,9k Ukrainatik ihesi doazen errefuxiatuei laguntzeko dirua, arropa, elikagaiak 

edo sendagaiak eman dituzte, % 17,1ek gerra amaitzeko edota Ukrainan giza-eskubideak 

errespetatzeko eskaeraren bat sinatu dute eta % 9,9k Ukrainako gerraren aurkako 

manifestazio edo mobilizazioetan parte hartu dute. Gainera, gazteen % 20,1ek ezagutzen 

du errefuxiatuak@euskadi.eus posta elektronikoa, Eusko Jaurlaritzak gaitu duena 

Ukrainako errefuxiatuei lagundu nahi dien jendeak izena eman dezan. 

Europar Batasunak gerra honetan izandako jardueraren balorazioari dagokionez, gazte 

gehienek  

(% 58,1) uste dute alderdi batzuetan ondo eta beste batzuetan gaizki jokatzen ari dela, 

eta Europar Batasunari gatazka honen kudeaketan ematen dioten batez besteko 

puntuazioa 4,4koa da 0 eta 10 arteko eskalan. 

Zehazkiago, Euskadiko gazteen % 72,3 ados dago Ukrainatik Europar Batasunera ihes 

egiten duten pertsona guztiei errefuxiatu bereziaren estatutua ematearekin, % 67,4 

Errusiari ekonomia- eta finantza-zehapenak ezartzearen alde dago, eta % 59,4 ados 

Errusiako hegaldi-konpainiei Europako aire-espazioa ixtearekin. Ukrainarentzat armak 

erostea eta ematea finantzatzearen kasuan, aldiz, gazteen iritziak oso banatuta daude, % 

31 ados dago, % 36 kontra dago eta gainerako % 33ak ez daki edo ez du erantzun. 

Azkenik, gazteek ez dute iritzi garbirik gatazka horrek Europar Batasuna gehiago batuko 

ote duen galdetuta: % 35,7k baietz uste du, % 35,3k ezetz uste du, eta gainerako % 28,9k 

ez daki edo ez du erantzun 

mailto:errefuxiatuak@euskadi.eus


 

 

 

Euskadiko emakume gazteen artean behera egin du 

beren fisikoarekiko gogobetetze-mailak 

Gizon gazteak emakumeak baino gusturago daude beren irudi fisikoarekin  

Aurten Emakundek eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak 

sustatutako martxoaren 8ko kanpainak emakumeek haurtzarotik jasaten duten 

alderdi fisikoaren gaineko presio soziala salatu nahi du. Horren ildotik, Gazteen 

Euskal Behatokiak 2021eko abenduan 15 eta 29 urte bitarteko 4.356 gazteri 

egindako inkesta baten datuak aztertu ditu.  

Besteak beste, gazteek beren bizitzako hainbat alderdiri ematen dieten garrantziaz 

eta alderdi horiekiko sentitzen duten gogobetetzeaz galdetzen du inkestak. Alderdi 

horietako bat irudi fisikoa da. 

0tik 100era bitarteko eskala batean, Euskadiko gazteek 71 puntuko garrantzia 

ematen diote, batez beste, irudi fisikoari eta 70 puntuko gogobetetzea beren irudi 

pertsonalari. Hau da, balantze orekatua dute, aldea puntu batekoa baino ez da (-1). 

15-29 urteko gazteen multzoaren datua da hori, baina sexuaren eta adinaren 

araberako analisia eginez gero, agerian geratzen dira taldeen arteko aldeak. 

Emakume gazteek gizonek baino garrantzi handiagoa ematen diote itxura fisikoari 

(72 eta 70 puntu, hurrenez hurren), baina gizonak baino gutxiago pozten dira beren 

itxura propioarekin; beraz, balantzea negatiboa da emakumeen kasuan (-3 puntu), 

eta gizonen kasuan, berriz, positiboa da (+2). 

Adinean aurrera egin ahala, garrantzi gutxiago ematen zaio irudi fisikoari. 15-19 

urteko gazteek 74 puntu ematen dizkiote garrantziari, eta horrek balantze negatiboa 

eragiten du (-3), beren fisikoarekiko gogobetetasuna 71 puntukoa baita. 



 

 

 

Bere irudi fisikoarekin poztasun txikiena sentitzen duen taldea 15-19 urteko 

emakumeena da. Bere irudiari emandako garrantziaren eta gogobetetzearen artean 

sei puntuko aldea dago (-6); adin horretako mutilen artean, aldiz, garrantziaren eta 

gogobetetzearen artean oreka dago (aldea 0 puntuakoa da). 

Adin-talde guztietan, gizonek balantze positiboa dute irudi fisikoari ematen dioten 

garrantziaren eta beren fisikoarekiko sentitzen duten gogobetetasunaren arteko 

aldea neurtzen denean. Emakumeen kasuan, 25 eta 29 urte bitartekoek bakarrik 

dute oreka beren irudiari emandako garrantziaren eta gogobetetzearen artean. 



 

 

 

Azken bi urteetan, gazteek (bai emakumeek bai gizonek) irudi fisikoari emandako 

garrantzia handitu da, eta, aldi berean, beren irudi fisikoarekiko gogobetetze-maila 

jaitsi egin da. Horrek aurreko urteetako baino balantze negatiboagoak ekarri ditu, 

batez ere, emakume gazteen artean. 

 

Datuen arabera, edertasun-kanon zorrotzekiko esposizioak neskengan eta emakume 

gazteengan duen eraginaz kontzientziatzera bideratutako martxoaren 8ko kanpaina 

hau bezalako kanpainak inoiz baino beharrezkoagoak dira. Lan hori ezinbestekoa da 



 

 

influencers, ikus-entzunezko komunikabide, zinema edo publizitatearen eragina 

konpentsatzeko. 

 



 

 

Euskadiko hamar gaztetik zazpi klima- aldaketarekin lotutako 

gaietan interesatuta daude 

Hala ere, gutxiengoak soilik jarraitu zituen Glasgowen egin zen Klimaren Goi 

Bilerari buruzko berriak  

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 69,5ek dio oso edo nahikoa interesatuta 

dagoela klima-aldaketarekin lotutako gaietan (%18,0 oso interesatuta dago eta beste 

%51,5 nahikoa interesatuta). 

Datu horiek Euskadiko gazteen lagin adierazgarri bati egindako online inkesta batetik 

datoz. Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako saileko Gazteen 

Euskal Behatokiak egin zuen inkesta hori 2021eko abenduan. Inkesta horretan 15 eta 29 

urte bitarteko 4.356 lagunek parte hartu zuten. 

Klima-aldaketarekin lotutako gaietan izandako interesa handixeagoa da emakumeen 

artean, gizon gazteen artean baino (%71,3 eta %67,8, hurrenez hurren), bai eta 25 eta 

29 urte bitarteko gazteen artean (%73,5), 25 urtez azpikoen artean baino (%67 eta %68 

artekoa baita). 

 

Hala ere, Euskadiko gazteen %6,1ek soilik jarraitu zituen egunero edo ia egunero 2021eko 

urriaren 31tik azaroaren 12ra bitartean Glasgowen egin zen Klimaren Goi Bilerari buruzko 

berriak. Beste %36,3k maiztasun txikiagorekin jarraitu zituen berri hauek, baina, hala ere, 

gazte gehienek (%55,2) ez zuten Klimaren Goi Bileraren gaurkotasuna jarraitu. 

25 eta 29 urte bitartekoak dira gai honetan interesik handiena erakutsi dutenak, bai eta 

Klimaren Goi Bilerari buruzko berriak egunero jarraitu zituztela gehien adierazi dutenak 

ere (%9,1); 15 eta 19 urte bitartekoen artean, aldiz, %4,0k jarraitu zituen egunero berri 

horiek eta 20 eta 24 urte bitartekoen artean, %5,4k.  

Emakumeak Gizonak
15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte

Oso interesatuta 18,0 17,9 18,1 14,7 17,8 21,8

Nahikoa interesatuta 51,5 53,4 49,7 53,1 49,7 51,7

OSO + NAHIKOA INTERESATUTA 69,5 71,3 67,8 67,8 67,5 73,5

Ez oso interesatuta 25,9 24,8 26,9 26,7 27,6 23,2

Batere interesatuta ez 2,3 1,7 2,9 2,7 2,5 1,8

Ez erantzutea nahiago duzu 2,3 2,2 2,3 2,8 2,5 1,5

Guztira 100 100 100 100 100 100

Zer neurritan zaude interesatuta klima-aldaketarekin lotutako gaietan?

(%) Guztira

Sexua Adin-taldeak

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, 2021



 

 

Gazte gehienen ustez (%56,1), klima-aldaketa gizakiaren ekintzaren ondorio da, eta beste 

%38,1en iritziz, gizakiaren ekintzaren eta aldiro gertatzen den natura-aldaketaren 

konbinazioa da. %3,4k soilik uste du aldiro gertatzen den natura-aldaketa dela, zeinetan 

gizakiaren ekintzek ez duten esku hartu. Gainerako %2,3k ez daki eta nahiago du ez 

erantzutea.  

Aztertutako talde guztietan, kide gehienek uste dute klima-aldaketa gizakiaren ekintzen 

ondorioa dela, baina ideia hori batezbestekoa baino zabalduago dago gazteenen artean (15 

eta 19 urte bitartekoen %58,8k uste du hori).  

 

Eguneroko jarduera jakin batzuek ingurumenean duten eragina murrizten saiatzeko 

asmoz, neurri batzuk hartzeko prest dauden galdetu zaie. Gazte gehienek honako neurri 

hauek hartzeko prest daudela esan dute: Km0 produktuak erostea, nahiz eta garestiagoak 

izan (%64,5), oporretan autobusez edo trenez joatea, hegazkinez joan beharrean (%63,4) 

eta telefono, tableta edo ordenagailu birziklatuak erostea (%62,7). Erdiak prest daude 

Internet bidezko produkturik edo janaririk ez erosteko, etxez etxeko banaketa badakarte. 

Eta erdia baino gutxiago dira Euskadin edo Espainian egindako arropa erosteko prest 

daudenak, arropa horrek prezioaren bikoitza balio badu ere (%37,1).  

Emakumeak Gizonak
15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte

Bai, egunero edo ia egunero 6,1 5,1 7,1 4,0 5,4 9,1

Bai, baina maiztasun txikiagorekin 36,3 35,7 36,9 32,3 37,5 39,4

Ez 55,2 56,8 53,8 60,6 55,0 49,8

Ez erantzutea nahiago duzu 2,3 2,4 2,2 3,1 2,1 1,6

Guztira 100 100 100 100 100 100

Joan den hilean Glasgowen egin zen Klimaren Goi Bilerari buruzko berriak jarraitu zenituen?

(%) Guztira

Sexua Adin-taldeak

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, 2021

Emakumeak Gizonak
15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte

Gizakiaren ekintzaren ondorio da 56,1 57,3 55,1 58,8 54,9 54,5

Aldiro gertatzen den natura-aldaketa da 3,4 2,0 4,7 2,4 4,2 3,6

Aurreko gauza bien konbinazioa da 38,1 38,5 37,8 36,0 38,0 40,6

Ez dakizu edo ez erantzutea nahiago duzu 2,3 2,2 2,5 2,8 2,9 1,3

Guztira 100 100 100 100 100 100

Gaur egungo klima-aldaketa muturreko fenomeno meteorologikoak sortzen ari da, hala nola uholdeak, 

hotz-olatuak, tornadoak, eta abar. Zure ustez, klima-aldaketa hori gizakiaren ekintzaren ondorio da edo, 

glaziazioekin gertatu zen bezala, aldiro gertatzen den natura-aldaketa da?

(%) Guztira

Sexua Adin-taldeak

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, 2021



 

 

Garestiagoak badira ere, Km0 produktuak edo Euskadin edo Espainian egindako arropa 

erosteko prest daudenak gehiago izaten dira adinean aurrera egin ahala, baina egia da, 

normalean, adinak gora egiten duenean eskuragarri duten dirua ere gehiago izaten dela. 

Bestalde, ez dago alde esanguratsurik, adinaren arabera, birziklatutako gailu 

teknologikoak erosteari edo etxez etxeko banaketa dakarten produktuak erosteari 

dagokienean. Azkenik, oporretako joan-etorrietan hegazkinaren ordez autobusa edo trena 

erabiltzeko prestasuna handiagoa da adinak behera egin ahala. 

Emakume gazteak gizonak baino prestuago daude beren ekintzen ingurumen-inpaktua 

murrizten saiatzeko proposatutako neurri guztiak hartzeko. 



 

 

Azkenik, GJHei buruz (Garapen Jasangarrirako Helburuak, ODS gaztelaniaz) duten 

ezagutzaz galdetzean – Klima-aldaketari ez ezik, munduko beste arazo batzuei ere 

erreferentzia egiten dietenak, hala nola pobrezia, osasuna, hezkuntza, genero-

berdintasuna, etab. –, gazteen laurdenak baino ez daki zer diren (%24,7). 20 eta 29 urte 

bitartekoek ezagutzen dituzte gehien, baina pertsona horien artean ere ez dira %30era 

iristen. 

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Bai 64,5 67,1 62,0 61,0 65,1 67,6

Ez 23,3 19,7 26,8 21,6 24,8 23,8

Ez erantzutea nahiago duzu 12,2 13,2 11,2 17,5 10,1 8,6

Bai 63,4 65,1 61,7 67,3 64,9 57,6

Ez 25,4 22,5 28,1 19,8 25,2 31,5

Ez erantzutea nahiago duzu 11,2 12,4 10,2 12,9 9,9 10,9

Bai 62,7 66,1 59,4 64,1 60,6 63,2

Ez 28,6 24,0 33,0 26,0 30,6 29,5

Ez erantzutea nahiago duzu 8,7 9,9 7,6 9,9 8,8 7,4

Bai 50,4 54,1 47,0 51,3 49,6 50,3

Ez 37,3 32,6 41,7 34,1 38,3 39,7

Ez erantzutea nahiago duzu 12,3 13,3 11,3 14,6 12,1 10,0

Bai 37,1 38,4 35,9 33,1 37,6 40,9

Ez 44,5 40,1 48,7 44,3 44,3 45,0

Ez erantzutea nahiago duzu 18,4 21,5 15,4 22,6 18,1 14,1

Guztira 100 100 100 100 100 100

OPORRETAN AUTOBUSEZ EDO TRENEZ JOATEA, HEGAZKINEZ JOAN BEHARREAN

TELEFONO, TABLETA EDO ORDENAGAILU BIRZIKLATUAK EROSTEA

EZ EROSTEA INTERNET BIDEZKO PRODUKTURIK EDO JANARIRIK, ETXEZ ETXEKO BANAKETA BADAKARTE

EUSKADIN EDO ESPAINIAN EGINDAKO ARROPA EROSTEA, PREZIOAREN BIKOITZA BALIO BADU ERE

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, 2021

Mesedez, adierazi zu zeu prest egongo zinatekeen edo ez honako neurri hauetako bakoitza hartzeko, 

eguneroko jarduera jakin batzuek ingurumenean duten eragina murrizten saiatzeko

(%) Guztira

Sexua Adin-taldeak

KM0 PRODUKTUAK EROSTEA, NAHIZ ETA GARESTIAGOAK IZAN



 

 

 

 

 

 



Hezkuntza - Educación 



 

Otsailak 11, Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Eguna 

Azken urteetan Euskadiko unibertsitateek eskaintzen dituzten zientzien 

adarreko graduetan emakume gehiago daude, gizonak baino 

Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Egunaren harira, Gazteen Euskal 

Behatokiak Euskadiko unibertsitateetan zientzien adarrean matrikulatutako eta 

graduatutako ikasleei buruzko datuak plazaratu nahi ditu. 

2019/2020 ikasturtean (hori baita Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, 

Unibertsitateko irakaskuntzari buruz argitaratu duen azken datua) 1588 emakume 

matrikulatu ziren zientzien adarreko graduren bateko edozein kurtsotan Euskadin. 

Azken urteetan zientzien adarreko graduetan matrikulatzen diren emakumeak 

gizonak baino gehixeago dira, baina aldea ez da handia.  

 

Ikasturte horretan (2019/2020) 295 emakumek bukatu zuten zientzien adarreko 

graduren bat Euskadiko unibertsitateetan, ordura arte izandako kopururik altuena. 

Beraz, zientzien graduetan graduatutako ikasle guztien % 54,0 emakumeak ziren. 

2013/2014 ikasturtetik 2019/2020 ikasturtera arte izandako bilakaera aztertuz gero, 

ikus dezakegu zientzien adarreko graduren bat bukatu dutenen artean emakumeen 

proportzioa gizonena baino handiagoa dela beti. 



 

Zientzien adarreko graduetan matrikulatutako eta graduatutako emakumeen arteko 

proportzioa kalkulatuz gero, gizonena baino handixeagoa dela ikus dezakegu, beraz, 

ondoriozta dezakegu emakumeek zientzien graduak gizonek baino neurri handiagoan 

aukeratu ez ezik, bukatu ere neurri handiagoan egiten dituztela. 

Sailkapen ofizialaren arabera, zientzien adarreko graduak hauek dira: Biologia, 

Biokimika eta Biologia Molekularra, Bioteknologia, Elikagaien Zientzia eta Teknologia, 

Ingurumen Zientziak, Fisika, Geologia, Matematikak eta Kimika. 2019/2020 

ikasturtean horietako gehienetan emakume gehiago graduatu ziren, gizonak baino; 

salbuespenak Fisika eta Geologia graduetan gertatu ziren, kasu horietan gizonezko 

tituludunak emakumezkoak baino gehiago baitziren. 



 

Edozelan ere, 2019/2020 ikasturtean Euskadiko unibertsitateetan graduatu ziren 

emakume guztien artean, zientzien adarreko graduren bat bukatu zutenen ehunekoa 

% 5,0 baino ez zen. 

 



Informazio orokorra  

Información general 



 

Euskadiko gazteen erdiek influencerren bati jarraitzen diote 

Azaroaren 30ean Influencerren Eguna ospatzen da. Sare sozialen erabileraren 

hedapenarekin, influencerrek garrantzi handia hartu dute, eta influencerren kopurua 

handitzeaz gain, jarraitzaileena ere handitu da. 

Euskadin, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiak (% 52,1) esan du influencer, youtuber 

edo gamerren bati jarraitzen diola. Gainera, % 24,4k adierazi du lehen figura horietakoren 

bati jarraitzen ziola, baina jada ez diola jarraitzen. 

 

Ez dago alde handirik sexuaren arabera, baina bai adinaren arabera. 25 urtetik beherakoek 

gehiago jarraitzen diete influencerrei, youtuberrei edo gamerrei 25 eta 29 urte bitartekoek 

baino; azken kolektibo horretan, hiru pertsonatik batek adierazi du ez duela inoiz 

influencer, gamer edo youtuberrik jarraitu. 



 

Euskal gazteriak gehien jarraitzen dituen influencerrak, youtuberrak edo gamerrak 

hauexek dira: Ibai Llanos, aipatuena (batez ere gizon gazteen artean), AuronPlay, María 

Pombo (emakume gazteek gehien jarraitzen dutena) eta Illojuan dira. Horien atzetik, 

aipamen portzentaje txikiagoekin, Sara Baceiredo, Jordi Wild, Ines Hernand, Ratolina, 

Telmo Trenado, Dulceida, Violeta Magriñan, Verdelis eta Andrea Compton daude. 

Datu horiek Gazteen Euskal Behatokiak 2022ko azaroan online egindako inkesta batetik 

atera dira. Inkesta horretan 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko 3.000 gazteri baino 

gehiagori hainbat gairi buruz galdetu zaie. 



 

Euskadiko biztanlerian % 14,2k 15-29 urte ditu 

 

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

Behatokiak Euskadin bizi diren gazteen datu batzuk plazaratuko ditu.  

Estatistikako Institutu Nazionalak (EIN-INE) argitaratu dituen behin-behineko datuen 

arabera, Euskadin, 2022ko urtarrilaren 1ean, 15 eta 29 urte bitarteko 312.865 gazte 

zegoen, beraz Euskadiko biztanleria osoaren % 14,2 urte horretako gazteak ziren. 

Beste adin-taldeekin konparatuz gero, ikus daiteke gazteek biztanleria osoan duten pisua 

edo portzentajea 30-44 urte bitartekoen, 45-59 urtekoen eta 60-74 urtekoen pisua baino 

txikiagoa dela.  

 

Bestalde, gazteriaren barne-osaera hauxe da: % 51,4 gizonak dira eta % 48,6 

emakumeak. Bost urteko adin-taldeen araberako banaketa oso orekatua da, % 34,4k 15-

19 urte ditu, % 32,9k 20-24 urte bitartean eta gainerako % 32,7k 25-29 urte bitartean. 

Eta lurralde historikoaren araberako banaketa biztanleria osoaren berdina da; Euskadiko 

gazteen erdiak Bizkaian bizi dira (% 50,8), heren bat Gipuzkoan (% 34,4) eta gainerako 

% 14,8 Araban.  

Bestetik, Euskadin bizi diren gazteen % 14,0k atzerriko nazionalitatea du. Atzerritarren 

proportzioa handiagoa da 25 eta 29 urte bitartekoen adin-taldean, 15 eta 24 urtekoen 

artean baino. 



 

 

 



 

Euskadiko gazteen iritziz, Europar Batasunak lehentasuna eman beharko lioke 

pobreziaren eta desberdintasun ekonomikoen kontra borrokatzeari, baita klima-

aldaketaren kontra ekiteari ere 

Europako Batzordeak izendatu du 2022 Gazteen Europako Urtea. Hori dela-eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak Europar Batasunari buruzko ikerketa egin du. Ikerketa burutzeko 15 eta 

30 urte bitarteko 4.000 gazte baino gehiago elkarrizketatu ditu 2022ko martxoaren 11 eta 

15 bitartean. Jarraian, emaitza esanguratsu batzuk aurkeztuko ditugu.  

Europar Batasunaren esanahiari buruz hausnartzean, gazte gehienek Europar Batasuneko 

edozein herrialdetan bidaiatzeko, ikasteko eta lan egiteko askatasunarekin (% 73,7) eta 

moneta komunarekin, hau da, euroarekin (% 55,7) lotzen dute Europar Batasuna. Oro har, 

kontzeptu positiboak negatiboak baino gehiago aipatu dira. 

 



Euskadiko gazteen erdiak baino gutxiagok dio lotura sentitzen duela Europar Batasunarekin 

(% 42,9, hain zuzen ere), baina % 3,3 soilik poztuko litzateke Europar Batasuna 

desagertuko balitz. Gazteriaren erdiak baino gehiagok interesa dute Europar Batasunari 

buruzko gaietan (% 59,0), baina gazteen heren batek bakarrik (% 33,8) ulertzen ditu 

Europar Batasunaren egitura eta funtzionamendua. EBrekiko loturari eta bere egitura eta 

funtzionamenduaren ulertzeari dagokienez, Euskadiko gazteak Europar Batasuna osatzen 

duten herrialde guztien gazteen batez bestekoaren azpitik daude. 

Euskadiko gazteak kritiko ageri dira Europar Batasunarekin: % 26,9 baino ez dago egungo 

funtzionamenduaren alde eta Europar Batasunak hainbat egoeratan egindako kudeaketa 

baloratzean Covid19aren pandemiaren aurkako lanak eta gazteria arloan egindakoak 

bakarrik lortzen dute gazteen oniritzia (5,3ko eta 5,2ko puntuazioak, hurrenez hurren, 0 

eta 10 arteko eskalan). Ondoko egoeratan egindako kudeaketak, aldiz, ez du gazteen 

babesa lortu: klima-aldaketari buruzko borroka (4,4), Ukrainan dagoen gerra (4,4), 

gazteen langabezia (3,9), Greziako zor subiranoaren krisia (3,7) edo Siriako errefuxiatuen 

krisia (3,0). 

Euskadiko gazteen iritziz, Europar Batasunak lehentasuna eman beharko lioke pobreziaren 

eta desberdintasun ekonomikoen kontra borrokatzeari (% 54,9), baita klima-aldaketaren 

kontra eta ingurumena babestearen alde ekiteari ere (% 51,8). 



 

Emaitza horiek Gazteen Euskal Behatokiak Europako Eguna (Maiatzaren 9a) ospatzeko 

egindako jardunaldi batean aurkeztu ditu eta ikerketaren datuen aurrerapenean aurki 

daitezke. 

  



 

Pandemiak eragin handia izan du euskadiko gazteek 2022rako 

dituzten aurreikuspenetan 

 

Gazteen Euskal Behatokiak Aurrera Begira. Gazteen aurreikuspenei buruzko 

adierazleak ikerketaren bederatzigarren edizioa aurkeztu du 

 

Aurrera Begira ikerketak ia hamar urte daramatza aztertzen Euskadiko gazteek nola 

hautematen duten oraina eta zeintzuk diren epe laburreko etorkizunerako dituzten 

aurreikuspenak.  

Azken txosten honetako datuak 2021eko abenduan batu ziren online egindako 

inkesta baten bidez. Inkesta horretan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 4.356 

gaztek parte hartu zuten. 

Gazte horiek emandako erantzunekin egungo egoeraren balorazioa eta 

etorkizunerako aurreikuspenak laburtzen dituzten hamar adierazle eguneratu dira.  

Ikerketaren emaitzek adierazten dute COVID-19aren pandemiak eragin 

negatiboa izan duela 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen artean, eta hori 

norberaren poztasun indizean islatzen da, indize horrek 2020an eta 2021ean 

serieko puntuaziorik txarrenak lortu baititu, nahiz eta puntuazio horiek oraindik 

altuak diren, 100etik 74 eta 73, hurrenez hurren.  

Egungo egoeraren balorazioa ere nabarmen jaitsi zen 2020an (2019an 70 puntu 

izatetik 2020an 64 puntu izatera pasatu zen, 0 eta 100 arteko eskalan), eta 2021ean 

puntu bat gehiago galdu du eta 63 puntukoa da.  

Bizitzaren alderdien balantzeak erakusten du gazteen gabeziarik handienak 

ekonomia-, lan- eta aisialdi-arloetan daudela, arlo horietan gazteek sentitzen duten 

gogobetetze-maila ematen dieten garrantzi-mailatik urrun baitago. 

Enpleguari dagokionez, egoeraren pertzepzioa hobea da; izan ere, lanean ari diren 

gazteen artean lana galtzeko edo lan-baldintzak okertzeko arriskua 6 puntu 

jaitsi da 2020tik 2021era, % 48tik % 42ra, hain zuzen ere. Hala ere, 2021ean 

hautemandako arriskua pandemia aurreko urteetakoa (2017-2019 aldia) baino 

altuagoa da, nahiz eta 2013 eta 2015 bitartean izandako zifra negatiboetara ez iritsi.  

Langabezian daudenen artean, ordea, urtebeteko epean lana aurkitzea 

aurreikustea jasotzen duen adierazleak bi puntu galdu ditu 2020 urtearekin 

alderatuta; langabezian dauden gazteen % 62k uste du urtebeteko epean lana 



aurkituko duela, eta aurreko urtean, berriz, % 64k. Baina datu hori 2019an 

erregistratutakoarekin alderatzen badugu (% 921), jaitsiera 30 puntukoa da. 

Pandemiak kalte egin die, batez ere, lan bila ari diren gazteen itxaropenei. 

Ikasleen artean, prestakuntzari lotutako lana izatea aurreikusteak, hau da, 

ikasketak amaitzean beren prestakuntzarekin bat datorren enplegua aurkitzeko 

itxaropena islatzen duenak, azken urteetako zifrei eusten die, nahiz eta 2020 

urtearekin alderatuta bi puntu galdu dituen. 2021ean hamar ikasletik zazpik (% 74) 

uste dute formakuntzari lotutako lana aurkituko dutela ikasketak amaitzen 

dituztenean, 2019ko edo 2017ko ehuneko bera, eta 2013an jasotakoa (% 46) baino 

askoz handiagoa. 

Derrigorrez emigratu beharra aurreikusteak behera egin du, eta serieko 

mailarik baxuenean dago; gazteen % 8k soilik uste du etorkizunean atzerrira joan 

beharko duela lanera, nahi gabe. Ehuneko hori oso urrun dago 2013an jasotako  

% 16tik. Orduan, krisi-egoeraren eta langabezia-tasa handiaren ondorioz, gazte 

batzuek aukera hori beren lan-arazoen konponbidetzat hartzen zuten. 

Urtebeteko epean beren kontura bizi nahiko luketen eta hori egiterik izango ez dutela 

uste duten gazteen ehunekoa, alde batetik, eta emantzipatuta egonik gurasoen 

etxera itzuli beharko direla uste dutenena, bestetik, batera hartuta, ia ez da 

aldaketarik ikusten 2020tik 2021era (2020an gazteen % 41 zegoen egoera horretan 

eta 2021ean % 42). Emantzipazioa zapuztuko dela aurreikuste hori jasotzen 

duen adierazlearen balioa 2019an izandakoaren antzekoa da, urte horretan lortu 

baitzen seriearen emaitzarik onena (% 40). 

Gazteen gaitasunekiko konfiantza-indizeak, elkarrizketatutako pertsonek 

euskal gazteriari zortzi ezaugarrietan (langilea, arduratsua, kualifikatua, parte-

hartzailea, ekintzailea, idealista, autonomoa eta solidarioa izatea) ematen dioten 

batez besteko puntuazioa adierazten duenak, 2013tik hona izandako emaitzarik 

txarrena lortu du eta, 0tik 100era doan eskalan, 64 puntukoa da 2021ean. 

Etorkizuneko konfiantza-indizea kalkulatzeko kontuan hartzen dira bost urteko 

epean norberaren, gazteriaren eta Euskadiren egoerek izango duten bilakaerari 

buruzko aurreikuspenak, eta horiek okertu egin dira. 2021ean lortutako emaitza, 

100etik 61 puntukoa, seriearen txarrena da. 

2021eko emaitzen eta 2013an, seriearen hasieran, erregistratutakoen 

arteko alderaketak erakusten digu une batean eta bestean bizi izandako 

errealitateak oso desberdinak direla. 2013an erregistratu ziren 2009ko krisi 

ekonomiko-finantzarioaren ondoriozko langabezia-tasa handienak. 2021ean, inkesta 

egin zen unean, Covid19aren pandemiaren seigarren olatuan geunden, eta horrek 

eragina izan zuen, ez bakarrik lan-arloan, baita osasun fisiko eta mentalean eta 

aisialdiaren eta gizarte-harremanen esparruan ere, besteak beste. 

Hala, ikusten dugu 2021ean enpleguari buruzko adierazleek nabarmen egin dutela 

hobera 2013arekin alderatuta: 15 puntu jaitsi da gazte langileen enplegua galtzeko 

edo prekarizatzeko arriskua, eta enplegua aurkitzeko itxaropenak, berriz, hazi egin 

dira, bai langabezian dauden pertsonen artean (8 puntu), bai ikasleen artean (28 

puntu). Bestalde, atzerrira nahi gabe lan egitera emigratu beharko zutela uste 

zutenen ehunekoa erdira jaitsi da (% 16tik % 8ra). 

                                                 
1 2019an enpleguaren susperraldiak 2013an hasitako seriearen emaitzarik onena eragin zuen: % 92. 



Hala ere, gazteen bizitzan laneko gaiak ez ezik, beste alderdi gehiago ere badaude 

eta, horregatik, 2013tik 2021era uneko balorazioa 3 puntu hobetu bada ere, 

gogobetetasun pertsonala 7 puntu jaitsi da eta etorkizunarekiko konfiantza ere 3 

puntu jaitsi da. 

Bestalde, adierazle horiek ematen duten informazioa osatzeko, elkarrizketa 

sakonak egin zaizkie gazte batzuei. Gazte horiek beren kezkei, egoeraren 

bilakaerari, inguruko gazteekin konparatzeari edo etorkizunerako itxaropenei buruz 

hausnartu eta arrazoitu dute.  

 



 

2022ko urtarrilaren 28a, Datuen Babesaren Eguna 

 

 

Euskadin, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 87,6k sare sozialetan bere 

pribatutasuna bermatzeko neurriak hartzen ditu  

Datuen Babesaren Eguna 2006tik ospatzen da eta bere helburu nagusia hauxe da: 

herritarrak kontzientziatzea eta informatzea datuak babesteko eskubideez eta eskubide 

horiek nola gauzatu behar diren. 

Gazteen Euskal Behatokitik “Euskadiko gazteak eta sare sozialak” txostenaren datu batzuk 

aurkeztuko ditugu. Txosten hori 2018an egin zen eta Euskadin bizi diren 15 eta 29 urte 

bitarteko 1.512 gazteri egindako inkesta baten emaitzetan oinarritzen da. 

Gazte horien gehiengo zabalak (% 87,6) dio neurriren bat hartzen duela sare sozialetan 

bere pribatutasuna bermatzeko eta igotzen dituen edukiak pertsona jakin batzuek soilik 

ikusteko. 

Emakume gazteek gizon gazteek baino proportzio handiagoan hartzen dituzte 

pribatutasuna babesteko neurriak (% 91,8 eta % 83,6, hurrenez hurren). 

Sexua eta adina gurutzatuz gero, ikus dezakegu gizonen artean gazteenak (15 eta 19 urte 

bitartekoak, hain zuzen ere) direla horrelako neurriak proportzio handienean hartzen 

dituztenak eta ehunekoak behera egiten duela adinean gora egin ahala; emakume gazteen 

artean, aldiz, ez da alde esanguratsurik ikusten adinaren arabera.  



 

 



 

 

 

Behera egiten ari da seme-alabak izan nahi dituzten gazteen 

kopurua Euskadin  

Seme-alabak nahi dituzten gazteek diote beren lehen seme-alaba 30 

urterekin izan nahi dutela  

Euskadin seme-alabarik ez duten 30 urtetik beherako gazteen % 66,9k diote egunen 

batean izatea gustatuko litzaiekeela (% 33,1i asko gustatuko litzaieke eta beste % 

33,8ri nahikoa). Gainerakoei gutxi gustatuko litzaike edo ez litzaieke batere 

gustatuko edo ez dute horri buruzko iritzirik. 

Datu horiek Gazteen Euskal Behatokiak 2021eko abenduan 15 eta 29 urte bitarteko 

4.000 gazteri baino gehiagori online egindako inkesta batetik datoz. 2021eko datuak 

aurreko urteetan jasotakoekin konparatuz gero, ikusten dugu seme-alabak izan nahi 

dituztela dioten gazteak gero eta gutxiago direla 2015etik hona. 

 

Batera hartzen baditugu seme-alabak izatea asko edo nahikoa gustatuko litzaiekeela 

diotenen portzentajeak, ez da alde esanguratsurik hautematen sexuaren edo 

adinaren arabera; baina asko gustatuko litzaiekeela diotenak bakarrik kontuan 

harturik, ikus daiteke 2021ean emakume gazteen ehunekoa gizon gazteena baino 

handixeagoa dela (% 35,9 eta % 30,6, hurrenez hurren), bai eta adinean aurrera 

egin ahala ere gehiagok diotela seme-alabak izatea asko gustatuko litzaiekeela (25 

eta 29 urte bitartekoen artean % 39,0k eta 15 eta 19 urte bitartekoen artean, aldiz, 

% 27,4k).  



 

 

 

Gainera, sexua eta adina konbinatzen baditugu, ikusten dugu emakumeen adinak 

gora egin ahala seme-alabak izatea asko gustatuko litzaiekeenen ehunekoak ere gora 

egiten duela. Gizon gazteen kasuan, adinak gora egin ahala muturreko jarrera biak 

igotzen dira, bai asko nahi dutenena, bai batere nahi ez dutenena.  

 

Bestetik, egunen batean seme-alabak izatea nahi dutenek adierazi dute horretarako 

jotzen duten adinik aproposena 30,3 urte direla. Emakumeen iritziz egokiena 

litzateke 29,7 urterekin izatea; gizonen iritziz, 30,9 urte dituztenean.  

Adinean gora egin ahala adin ideal hori atzeratu egiten da. 15 eta 19 urte bitarteko 

gazteek, batez beste, 29,3 urte dituztenean izan nahi dute aita edo ama, 20 eta 24 

urte bitartekoen iritziz, 30,2 urte dituztenean izango litzateke momenturik 

aproposena, eta 25 eta 29 urte bitartekoek 31,5 urtetara atzeratzen dute adin ideal 

hori. 

Guztira

15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte Guztira

15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte

Asko gustatuko litzaieke 35,9 28,6 36,9 43,0 30,6 26,2 30,8 35,2

Nahikoa gustatuko litzaieke 31,4 33,9 32,4 27,7 36,1 40,7 37,2 29,5

Asko + Nahikoa 67,3 62,5 69,3 70,7 66,7 66,9 68,0 64,7

Gutxi gustatuko litzaieke 14,4 16,9 12,1 14,1 15,4 13,9 16,2 16,3

Ez litzaieke batere gustatuko 8,1 7,7 10 6,7 8,6 6,3 8,4 11,4

Ed/Ee 10,1 12,9 8,6 8,6 9,4 12,9 7,5 7,5

Guztira 100 100 100 100 100 100 100 100

Seme-alabarik ez duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen banaketa, etorkizunean izateko nahiaren 

arabera, sexua eta adina konbinatuta sortutako taldeetan

(%)

Emakumeak Gizonak

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, 2021



 

 

Adin ideal hori Euskadin lehen seme-alaba izaten den batezbesteko adinaren azpitik 

dago. INEk (Instituto Nacional de Estadística), argitaratzen dituen datuen arabera 

(Gazteen Euskal Behatokiaren webguneko estatistiketan, Demografia eta 

biztanleria atalean, hain zuzen ere, kontsulta daitezkeenak), Euskadin, emakumeek 

beren lehen seme-alaba erditzen dutenean 32,2 urte dituzte, batez beste, hau da, 

emakumeek idealtzat jotzen duten adina baino bi urte eta erdi beranduago. 

Bestetik, seme-alabarik ez duten baina izan nahi dituztela dioten gazteei hauxe 

galdetu diegu: ea idealtzat jotzen duten adinean izango dituztela uste duten. % 54,4k 

erantzun dute seguraski edo agian bai eta % 32,8k, aldiz, ez dute uste edo 

seguruenik ez dela hori gertatuko esan dute.  

Idealtzat jotzen duten adinean izango dituztela uste dutenen ehunekoak ia hamar 

puntuko beherapena izan du 2019tik 2021era. 2019an % 63,9k uste zuten gustuko 

adinean izango zituztela; 2021ean, aldiz, % 54,4k uste dute hori.  

 

2021eko datuei erreparatuz gero, ikus dezakegu adinean gora egin ahala jaitsi egiten 

dela idealtzat jotzen duten adinean seme-alabaren bat izango dutela uste dutenen 

kopurua. 

https://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-ovjestat/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-ovjestat/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


 

 

 

Oro har, kontuan hartzen badugu 30 urtetik beherako hiru gaztetik bik bakarrik nahi 

dutela etorkizunean seme-alabak izan (% 66,9), horretarako adinik egokiena, 

gazteen ustez, berantiarra dela (30,3 urte dituztenean) eta, hala ere, seme-alabak 

izan nahi dituzten gazteen erdiek baino gehixeagok bakarrik uste dutela adin 

horretan izango dituztela (% 54,4), ondoriozta dezakegu euskal gizarteak erronka 

demografiko garrantzitsuari aurre egin behar diola.  



 

2022, Gazteriaren Europako Urtea 

Euskadiko hiru gaztetik bik konfiantza dute Europar Batasunean (% 68) 

Aurten, Europar Batasunak arreta berezia eskainiko die gazteei. Helburua da gazteak eta 

haien lehentasunak erabakiak hartzeko prozesuaren maila guztietan integratzea, eta 

gazteria ardatz duten jarduerak eta programak antolatzea. 

Gazteen Euskal Behatokitik Euskadiko gazteek Europar Batasunean duten konfiantza-

mailaren ikuspegi orokorra eskaini nahi izan dugu. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako 

Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 2021eko udazkenean argitaratu zuen 74. Euskal 

Soziometroa azterlanaren emaitzak hartu ditugu oinarritzat. Inkesta horretan, besteak 

beste, Europar Batasunarekiko konfiantzaz galdetu zen. Inkesta horren emaitzen arabera, 

18 eta 29 urte bitarteko Euskadiko hiru gaztetik bik (% 68, hain zuzen ere) badute 

konfiantza Europar Batasunean. 

Europar Batasunean konfiantza duten gazteen ehunekoa biztanleriaren batez besteko 

orokorra (% 59) baino handiagoa da; izan ere, 18 eta 29 urte bitarteko gazteak dira 

Europan konfiantza handiena duten adin-taldea. 

 

Gazteriaren Europako Urteari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, klikatu esteka 

honetan: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-

affairs/20211213STO19307/2022-the-european-year-of-youth 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_74/es_def/adjuntos/21sv74.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_74/es_def/adjuntos/21sv74.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20211213STO19307/2022-the-european-year-of-youth
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20211213STO19307/2022-the-european-year-of-youth


Kultura - Cultura 



 

Abenduak 3, Euskararen Nazioarteko Eguna 

Euskadiko gazteen % 36k euskara erabiltzen du sare sozialetan 

Urtero, abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen da. Horregatik, Gazteen 

Euskal Behatokiak euskararen ezagutzari eta sare sozialetan erabiltzeari buruzko datu 

berriak aurkezten ditu. 

Euskadiko hamar gaztetik zortzik (% 79,3k) adierazi dute euskaraz nahiko ondo edo oso 

ondo hitz egiten dutela. Ezagutza handiagoa da gazteenen artean, hau da, 15 eta 19 urte 

bitartekoen artean (% 85,2), eta askoz nabarmenagoa da Gipuzkoako gazteen artean 

(% 87,5), Bizkaikoen (% 75,6) eta Arabakoen artean baino (% 72,9). 

Inkesta horretan Euskadiko gazteen % 36,1ek diote euskara erabiltzen dutela sare 

sozialetan. Erabilera hori askoz handiagoa da Gipuzkoan bizi direnen artean Bizkaian eta 

Araban bizi direnen artean baino, eta alde hori ez da bakarrik ezagutza mailaren 

araberakoa. Euskaraz dakitenen eta sare sozialetan erabiltzen dutenen arteko aldea 38 

puntukoa da Gipuzkoan, 45 puntukoa Bizkaian eta 48,8 puntukoa Araban. 

Adinari erreparatuta, 20 eta 24 urte bitarteko pertsonek erabiltzen dute gehien euskara 

sare sozialetan. 15 eta 19 urte bitartekoekin konparatuta, ikusten da 20-24 urtekoen 

artean ezagutza baxuagoa izan arren, erabilera handiagoa dela. 

Azkenik, emakume gazte gehiagok dakite euskaraz ondo hitz egiten, gizonek baino, eta 

erabili ere, gehiago erabiltzen dute euskara sare sozialetan. 

 



Gazteen % 36,2k sare sozialetan euskara erabiltzen dutela esan arren, gehiago dira 

gaztelania edo ingelesa erabiltzen dutela dioten gazteak (% 96,2 eta % 45,4, hurrenez 

hurren). 

Eta hizkuntza horien artean zein da sare sozialetan gehien erabiltzen dutena galdetzean, 

hamar gaztetik batek bakarrik dio euskara dela (% 9,6k, hain zuzen ere). 

Berriro ere, ehunekoa askoz altuagoa da Gipuzkoan (% 18,7), Bizkaian (% 5,2) edo Araban 

(% 3,6) baino. 

 

Argi dago euskararen ezagutzan pausu handiak eman direla eta gazte gehienak ondo 

moldatzen direla euskaraz, baina lan handia egin behar dela euskararen erabilera 

sustatzeko.   

Aurkeztutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak joan den azaroan online egindako inkesta 

batetik datoz. Inkesta horri 15 eta 29 urte bitarteko 3.000 gaztek baino gehiagok erantzun 

zioten eta horien % 44k euskaraz erantzun zuten. 

 



 

Hamar gaztetik zazpik egunero erabiltzen dute musika streaming 

bidez entzuteko aplikazioren bat 

Urtero, azaroaren 22an Musikaren Nazioarteko Eguna ospatzen da. Hori dela eta, 

Gazteen Euskal Behatokitik Euskadiko gazteen musikazaletasunari buruzko datu batzuk 

aurkeztuko ditugu. 

2022ko azaroan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 72,1ek azaldu du egunero 

erabiltzen duela musika streaming bidez entzuteko aplikazioren bat. Emakume gazteek 

gizon gazteek baino neurri handiagoan erabiltzen dituzte horrelako aplikazioak. 25 urtetik 

beherako gazteen artean, egunero aplikazio horiek erabiltzen dituztenen ehunekoak 25 eta 

29 urte bitartekoenak baino handiagoak dira. 

 

Bestalde, 2022ko azaroan, 15 eta 29 urte bitarteko hiru gaztetik bik (% 64,5) adierazi dute 

aurreko hiru hilabeteetan kontzerturen batera joan direla. Kontzertuetara joatea zertxobait 

ohikoagoa da emakume gazteen artean gizon gazteen artean baino. Kasu honetan, 

kontzertuetara bertaratu direnen ehunekoak handixeagoak dira 20 eta 29 urte bitartekoen 

artean 15-19 adin-taldean baino.  



 

Gainera, 2021eko maiatzean, lau gaztetik batek (% 24,2) esan zuen musika-tresnaren bat 

jotzen zuela. Kasu honetan ez dago alde aipagarririk gizon eta emakume gazteen artean, 

baina bai adinaren arabera: 25 urtetik beherako gazteek 25-29 urte bitartekoek baino 

neurri handiagoan zioten musika-tresnaren bat jotzen zutela. 

 

Aurkeztutako datuak Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteei online egindako bi 

inkestetatik datoz. Lehenengoa 2021eko maiatzean egin zen eta inkesta horri 2.495 gaztek 

erantzun zioten; bigarrena 2022ko azaroan burutu da eta bertan 3.077 gaztek parte hartu 

dute. 

 



 

Euskadiko gazteen erdiak liburuak irakurtzen ditu bere 

aisialdian (% 48,8) 

 

Liburuaren eguna dela-eta, Gazteen Euskal Behatokitik gazteen irakurketa-

ohiturari buruzko datu batzuk azalduko ditugu. Datu horiek “Euskadiko gazteak” 

izeneko ikerketetatik datoz. Ikerketa horiek Gazteen Euskal Behatokiak burutzen ditu 

lau urtean behin eta osatzeko inkestak egiten dizkie Euskadiko 15 eta 29 urteko 

gazteei.  

2021ean, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 48,8k esan zuen aurreko 

hilean libururen bat irakurri izan zuela aisiagatik, hau da, ez bere ikasketengatik edo 

lanagatik. 

Zifra hori 2012an edo 2016an jasotakoak baino txikiagoa zen, baina 2008koa baino 

handiagoa.  

Aisiagatik irakurtzen duten gazteen portzentajea Euskadiko biztanleen batez 

bestekoa baino handiagoa da, oro har, baina aldea murriztu da, aurreko urteetako 

datuekin konparatuz gero. 

 



Galdetuak izan aurreko hilean libururen bat irakurri duten gazteen ehunekoa 

handiagoa da emakumeen artean, gizonen artean baino. 25 eta 29 urte bitarteko 

gazteek ere 15-24 urtekoek baino neurri handiagoan diote irakurtzen dutela.  

 



Lana - Trabajo 



 

 

 

Euskadin 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa  

% 14,1ekoa da 2022ko hirugarren hiruhilekoan 

2022ko hirugarren hiruhilekoan, 16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen 

langabezia-tasa % 14,1ekoa da. 

Tasak beheranzko joerari eutsi dio 2020ko hirugarren hiruhilekotik hona; orduan  

% 23,9 zen eta 2021eko azken hiruhilekotik % 15etik behera dago eta, horrela, 

Eusko Jaurlaritzaren Gazte Planean ezarritako helburua betetzen du. 

Aurkeztutako datuak Biztanleriaren Jardueraren Arabera (BJA) sailkatzeko inkestaren 

emaitzak dira, 2022ko bigarren hiruhilekoari dagozkionak, hain zuzen ere. BJA 

Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, hiru hilean behin lantzen du eta Gazteen 

Euskal Behatokiari 16 eta 29 urte bitarteko gazteen datuak helarazten dizkio, azken 

honek gazteen egoera aztertu ahal izateko. 

Langabezia-tasak zera adierazten du: enplegurik ez duten baina lana aktiboki 

bilatzen ari diren eta azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egiten duten 

pertsona aktiboen ehunekoa. Bertan ez dira sartzen lan bila ez dabiltzan ikasleak edo 

lan egin ezin duten ezgaituak. 

2020ko lehen hiruhilekotik hona hiruhilekoko langabezia-tasa aztertuz gero, ikusiko 

dugu urte bereko hirugarren hiruhilekoan izan zela tasarik handiena (% 23,9). Hortik 

aurrera, tasak behera egin du pixkanaka, 2022ko hirugarren hiruhilekoan 14,1 %ean 

geratu arte. 

 



 

 

 

 

2020ko, 2021eko eta 2022ko hirugarren hiruhilekoko langabezia-tasak sexuka 

aztertzen baditugu, ikusiko dugu jaitsiera handiagoa izan dela gizonen artean. 

2020ko hirugarren hiruhilekoan, 16-29 urteko gizonen langabezia-tasa % 25,9koa 

zen, eta % 13,9ra jaitsi da 2022ko hirugarren hiruhilekoan. Emakumeen artean, 

hirugarren hiruhilekoko langabezia-tasa 2020ko % 21,9tik 2022ko % 14,3ra jeitsi 

da. 

 
 

 



 

 

 

Euskadin 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa  

% 15etik behera egonkortu da 

2022ko bigarren hiruhilekoan, 16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen 

langabezia-tasa % 14,8koa da. 

Tasak beheranzko joerari eutsi dio 2020ko hirugarren hiruhilekotik hona; orduan  

% 23,9 zen eta orain % 14,8, beraz, % 15etik behera dago eta, horrela, Eusko 

Jaurlaritzaren Gazte Planean ezarritako helburua betetzen du. 

Aurkeztutako datuak Biztanleriaren Jardueraren Arabera (BJA) sailkatzeko inkestaren 

emaitzak dira, 2022ko bigarren hiruhilekoari dagozkionak, hain zuzen ere. BJA 

Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, hiru hilean behin lantzen du eta Gazteen 

Euskal Behatokiari 16 eta 29 urte bitarteko gazteen datuak helarazten dizkio, azken 

honek gazteen egoera aztertu ahal izateko. 

Langabezia-tasak zera adierazten du: enplegurik ez duten baina lana aktiboki 

bilatzen ari diren eta azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egiten duten 

pertsona aktiboen ehunekoa. Bertan ez dira sartzen lan bila ez dabiltzan ikasleak edo 

lan egin ezin duten ezgaituak. 

2020ko lehen hiruhilekotik hona hiruhilekoko langabezia-tasa aztertuz gero, ikusiko 

dugu urte bereko hirugarren hiruhilekoan izan zela tasarik handiena (% 23,9). Hortik 

aurrera, tasak behera egin du pixkanaka, 2022ko lehen hiruhilekoko % 14,6ra eta 

bigarren hiruhileko honetako % 14,8ra iritsi arte. 

 

 
 



 

 

2020ko, 2021eko eta 2022ko bigarren hiruhilekoko langabezia-tasak sexuka 

aztertzen baditugu, ikusiko dugu jaitsiera oso handia izan dela bai gizon gazteen bai 

emakume gazteen kasuetan. 

2020ko bigarren hiruhilekoan, 16-29 urteko gizonen langabezia-tasa % 24,8koa zen, 

eta % 14,1era jaitsi da 2022ko bigarren hiruhilekoan. Emakumeen artean, jaitsiera 

ez da hain handia izan, baina bai garrantzitsua, bigarren hiruhilekoko langabezia-

tasa 2020ko % 20,2tik 2022ko % 15,8ra igaro baita. 

 
 

 



 

2021eko azken hiruhilekoan jasotako gazteen langabezia tasa 2020ko 

azken hiruhilekoan jasotakoa baino bost puntu baxuagoa da 

EUSTATek (Euskal Estatistika Erakundea) hiruhilero Biztanleriaren Jardueraren 

Arabera sailkatzeko Inkesta (BJA) prestatzen du eta 16 eta 29 urte bitarteko gazteei 

dagozkien datuak ematen dizkio Gazteen Euskal Behatokiari. 

2021eko azken hiruhilekoko datuak oinarri hartuta, ikus dezakegu gazteen langabezia-tasa 

igo egin dela urteko hirugarren hiruhilekokoekin konparatuz gero, azken neurketa honetan 

% 17,1ekoa baita. 

Baina 2020ko azken hiruhilekoko datuei erreparatuz gero, ondoriozta dezakegu ordutik 

hona langabezia-tasak bost puntuko jaitsiera izan duela.  

 

Gazteen langabezia-tasa 2021eko azken hiruhilekoan sexuka eta adin-taldeka aztertzen 

badugu, ikus daiteke puntu bat altuagoa dela emakumeen artean gizonen artean baino (% 

17,6 eta % 16,8, hurrenez hurren). Arabak du gazteen langabezia-tasarik altuena (% 18,4) 

eta Gipuzkoak baxuena (% 15,9); Bizkaikoa aurreko bien artean dago (% 17,6). 

Bestetik, alderatzen baditugu 30 urtetik beherako gazteen langabezia-tasa eta biztanleria 

osoari dagokiona, ikus dezakegu gazteena batezbestekoa baino zazpi puntu altuagoa dela 

(% 17,1, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen artean eta % 9,9 biztanleria osoan). 

https://eu.eustat.eus/indice.html
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