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AURKIBIDEA 



 EAEko 15 urtetik 29ra bitarteko biztanleen lagin adierazgarri bati telefonoz 

egindako 1.512 inkestatan oinarritutako azterketa 

 Bertatik bertarako lana Gizaker Encuestas enpresak egin du, 2015eko 

urtarrilaren 30etik otsailaren 17ra bitartean 

 Inkesta guztien laginketa-errorea + % 2,57koa da eta konfiantza-maila  

% 95,5ekoa, p=q=0,5 izanik 

 Ikerketaren diseinua eta emaitzen azterketa Gazteen Euskal Behatokiak 

egin du, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren laguntzaz 

1. ZEHAZTASUN TEKNIKOAK 



2. IKERKETAREN HELBURUAK 

 
 
 

 Aurreko azterketak zabalduz, askotariko parte-hartze moduetan sakontzea 

 Hiru parte-hartze moduren ezaugarriak zehaztea: elkartegintza, 

boluntariotza eta ekintza sozial zehatzak egitea 

 Parte-hartzearen arrazoiak eta baldintzatzaileak zeintzuk diren zehaztea  

 Euskal gazteria sozialki zenbateraino den aktiboa ezagutzen lagunduko 

diguten adierazle kuantitatiboak finkatzea 

 Eta aurrekoa bezain garrantzitsua, Euskadiko gazte elkartekideak 

ordezkatzen dituen kolektiboarekin, Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluarekin, batera egitea  

 



 Kirol elkarteek eta 
lonja edo lokalek 
erakartzen dituzte 
gazte gehien. 

 Horien ondoren, 
dibertimenduzko 
taldeak (hala nola, 
konpartsak, peñak…) 
eta gazteen elkarteak 
eta aisialdirako taldeak 
nabarmentzen dira. 

 

3. Parte-hartze moduak 
  

3.1. ELKARTEGINTZA: Elkarte motak 
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3. Parte-hartze moduak 
  

 Gaur egun, gazteriaren % 57,3 
elkarte bateko kidea da; 
horietatik erdia elkarte 
bakarrekoa, eta beste erdia, bat 
baino gehiagokoa.  

 Mutilek eta 20 urtetik 
beherakoek tasarik altuenak 
dituzte, kirol elkarteetan eta 
lonjetan kolektibo horiek 
daukatelako presentzia 
handiena. 

3.1. ELKARTEGINTZA: Zabalkuntza 
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 Elkarteetako kide diren 
hamarretik seik elkartean 
sarritan parte hartzen dutela 
diote. 

 

 Beste heren batek noizean 
behin parte hartzen du. 

 

3. Parte-hartze moduak 
  

3.1. ELKARTEGINTZA: Inplikazio maila 
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3. Parte-hartze moduak 

 Gaur egun % 17,3k egiten ditu 
boluntario-lanak eta % 23,6k 
iraganean egin izan ditu. Hau da, 
hamar gaztetik lau boluntariotza 
egonkorrean aritua da. 

 

 Boluntariotzan aritzeari uzten 
diotenek denbora-faltagatik dela 
argudiatzen dute (% 65) edo 
jarraitzeko aukerarik gabeko 
proiektu zehatz bat izan zela 
(auzolana, garapenerako 
lankidetza) diote (% 25,6). 

 

 Neskek mutilek baino 
boluntariotza-lan gehiago egiten 
dituzte, eta gurasoak 
boluntariotzan arituak badira, 
gazte boluntarioen kopurua ere 
handiagoa da. 

3.2. BOLUNTARIOTZA: Boluntariotza egonkorraren zabalkuntza 
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Udan…………………………............2,3 



 Boluntariotza egonkorra alde 
batera utzita, momentu 
jakinetan boluntario-lanik 
egiten duten galdetu dugu. 
Gazteen % 12,1ek sarritan egin 
ditu eta gazteen ia erdiak dio 
noizbait parte hartu duela mota 
horretako ekintzetan. 

 

 Boluntariotza egonkorrean aritu 
ez direnen erdiak noizean behin 
egiten ditu horrelako lan 
boluntarioak. 

 

 Guztira, GAUR EGUN gazteen % 
23,6k boluntario lanak egiten 
ditu, modu egonkorrean edo 
momentu jakinetan.  

3. Parte-hartze moduak 

3.2. BOLUNTARIOTZA : Momentu jakinetako boluntario-lanen zabalkuntza 
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3. Parte-hartze moduak 

BOLUNTARIOTZAN 
ESPERIENTZIA 
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 % 69,8 
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ESPERIENTZIARIK  
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 % 30,2 

(%) 
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Sarritan Noizean behin Inoiz ez 
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Gaur egun 5,8 7,8 3,6 

Iraganean 2,4 14,6 6,6 

Inoiz ez 3,9 25,1 30,2 

3.2. BOLUNTARIOTZA : Esperientzia boluntariotzan 



 Hezkuntza-aisialdiak 
biltzen ditu gazte 
boluntario gehien, eta 
ondoren, kirolak. 
Emakumeek presentzia 
handiagoa dute 
lehenengoan, eta 
gizonek bigarrenean. 

 

 Boluntariotza 
egonkorrean hezkuntza-
aisialdiako alorra da 
nabarmenena. 

 

 Bestetik, noizean 
behingo boluntario-
lanak ohikoagoak dira 
kirol esparruan. 

 

3. Parte-hartze moduak 

3.2. BOLUNTARIOTZA : Jarduera-alorrak 
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 Proposatutako ekintza sozialen 

barruan, ekintza kolektiboko forma 

klasikoak eta teknologiek 

ahalbidetutako ekintza-forma 

berriak sartzen dira. 

 Aztertutako zortzi ekintza sozial 

moten artean, kulturaren edo 

kirolaren eremuko jarduera 

herrikoiek biltzen dituzte gazte 

gehienak. 

 Gazteen erdiak sinadura-

bilketetan, Interneteko eztabaida 

edo salaketetan, manifestazioetan 

eta dirua biltzeko edo dohaintzak 

egiteko kanpainetan ere parte 

hartu du. Hamarretik lauk, 

batzarretan eta hauteskundeetan. 

Eta laurden batek, odol- edo 

organo-donazioetan. 

3. Parte-hartze moduak 
 

3.3. EKINTZA SOZIALETAKO PARTE-HARTZEA : Zabalkuntza 
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 Oro har, ekintzen antolaketa 

partaidetza baino txikiagoa da, 

baina kulturaren edo kirolaren 

eremuko jarduera herrikoietan 

antolaketan inplikazio maila 

handia dagoela nabarmentzen da. 

 Antolakuntzan gazteen parte-

hartze handiena duen bigarren 

jarduera-taldea sinadura-bilketek, 

Interneteko eztabaidek eta 

salaketek eta diru-bilketek osatzen 

dute. 

 Gazteen % 20k eztabaidak edo 

salaketak antolatu ditu Interneten, 

sare sozialetan edo aplikazio 

mugikorretan, hau da, 

ziberaktibismoa parte-hartze 

sozialerako modu berri legez ageri 

da. 

 

3. Parte-hartze moduak 

3.3. EKINTZA SOZIALETAKO PARTE-HARTZEA: Inplikazio maila 
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4. PARTE-HARTZE SOZIALAREN INDIZEA 

 Aztertutako hiru parte-hartze moten inplikazio maila kontuan hartuta, adierazle bat sortu 
da eta ikerketaren honako funtsezko galdera honi erantzuten dio: Parte-hartzailea da 
euskal gazteria? 

 Parte-hartze altua edo ertaina dutenak multzo berean sartuz gero, gazteen erdiak baino 
gehiagok (% 55,8) sozialki modu aktiboan parte hartzen dutela ondoriozta dezakegu. 
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4. PARTE-HARTZE SOZIALAREN INDIZEA 

ALTUA

 (% 12,5)

ERTAINA

(% 43,3)

BAXUA

(% 44,2)

Kidea da eta sarritan parte hartzen du 95,3 53,5 0,0

Kidea da eta noizean behin parte hartzen du 3,5 31,5 12,6

Ez da kidea edo ez du parte hartzen 1,2 14,9 87,4

Gutxienez hilean behin aritzen diren boluntarioak 32,8 5,5 0,0

Hilean behin aritzen ez diren edo udan edo momentu 

jakinetako lanak sarritan egiten dituzten boluntarioak
37,0 25,7 3,0

Ez da boluntariotza egonkorrean aritzen eta ez ditu 

momentu jakinetako boluntario-lanak sarritan egiten
30,3 68,8 97,0

Proposatutako 8 ekintza motetatik gutxienez 3 

motatakoak antolatu ditu
83,8 15,3 0,0

1-2 motatako ekintzak antolatu ditu edo, batere 

antolatu ez arren, gutxienez 6tan parte hartu du
10,6 63,7 36,5

Ez du batere ekintzarik antolatu eta 6 baino gutxiagotan 

parte hartu du
5,6 21,0 63,5

%
Parte-hartze soziala

Elkarteak

Boluntariotza eta lan 

boluntarioak

Ekintza sozialak



5. EMAITZARIK NABARMENENAK 

 

• Gazteen erdiak baino gehiago (% 57,3) elkarteren bateko kide dira, batik bat kiroletakoak edo ludikoetakoak. 

• Egun, gazteen % 23,6k boluntario lanak egiten ditu. Boluntario lanak definitzean modu egonkorrean (urtean 
zehar edo udan) egiten direnak, zein momentu jakinetan egiten direnak ere kontuan hartu dira. % 17,3k 
boluntariotza egonkorra egiten du; neskek mutilek baino gehiago, eta bereziki hezkuntza-aisialdian. % 12,1ek 
momentu jakinetako lan boluntarioetan parte hartzen du, batez ere kirol arloan. Boluntariotza egiteko modu 
hauek ez dira bateraezinak, gazte batzuek bietara jotzen dute. 

• Ikerketa honetan bestelako parte-hartze moduak ekintza sozialak izendatu ditugu, besteak beste, sinadura-
bilketak, manifestazioak, asanbladak, diru-bilketak, etab., horiek parte-hartze portzentaje altuak dituzte eta 
agerian uzten dute parte-hartzea ez dela modu instituzionalizatu eta formaletan agortzen.  

• Bost gaztetik batek eztabaidak edo salaketak antolatu ditu Interneten, sare sozialetan edo aplikazio 
mugikorretan. Ageri da ziberaktibismoa parte-hartze sozialerako modu berri eta indartsua dela. 

• Aurreko informazio hori guztia jasotzen duen parte-hartze sozialaren indizeak erakusten duenez, euskal 
gazteen % 55,8k parte-hartze sozial altua edo ertaina dute: elkarteren bateko kide dira, boluntario-lanak 
egiten dituzte eta proposaturiko ekintza sozialen bat antolatu dute azken urtean edo horietako gehienetan 
parte hartu dute. 

 

 

 




