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Gazteen adierazleak 2007 izeneko argitalpenak 

«Euskadiko gazteen panoramika» bildumari hasie-

ra emango dio. Gazteei buruzko adierazle sozial, 

demografiko eta ekonomiko nagusienak Euskadiko 

gizarteari aldian-aldian ezagutzera emateko xedez 

sortu da bilduma hau. 

Gazteen Euskal Behatokiari egokitu zaizkion egin-

kizunetako bat Euskaldiko gazteen errealitatearen 

berri zuzenean nahiz zeharka eman dezakeen infor-

mazio oro jaso eta hedatzean datza. Bigarren mai-

lako datuei dagokienez, datuok biltzerakoan irizpide 

bateratuak erabiltzeko bideak erraztea da Behato-

kiaren lana, antzeko izaera eta egitekoak dituzten 

erakundeek erabilitakoekin bat etor daitezkeen 

adierazleak definituta, alegia. 

Helburu horiek guztiak erdiesteko, Gazteen Eus-

kal Behatokiak orain arte sakabanaturik egon 

diren datuak batu eta gaztaroak barne hartzen 

dituen adin-parametroetara egokitu egin ditu eta, 

hortik abiatuta, datu-base estatistikoak sortu, ku-

deatu eta artatzeko lanei ekin die. Datu-base ho-

riek hainbat iturri ofizialek emandako datuetan 

oinarrituta daude eta bertan askotariko gaiak jorra-

tzen dira, besteak beste, biztanleriaren bilakaera, 

jaiotze-tasak, ugalkortasuna, osasuna, hezkun-

tza, atzerriko biztanleria eta lanbide egoera. Ildo 

horretatik, 100 adierazle inguru definitu dira; nahi 

duen orok eskuragarri ditu Behatokiaren webgu-

nean. 

Eragiketa estatistiko hori 2005-2008 Euskal Esta-

tistika Planari buruzko otsailaren 17ko 2/2005 Le-

gearen baitan kokaturik dago, «Gazteriaren pano-

ramika» izenpean, hain zuzen ere. Eragiketa horren 

helburua, izatez, Euskadiko gazteei buruzko adieraz-

le guztiak argitalpen batean biltzea da. 

Esku artean duzuen lanaren jatorrian asmo hori 

dago, baina, gainera, maila deskriptibo hutsetik 

haratago joan nahi izan da. Izan ere, Euskadiko 

gazteei buruzko datu estatistikorik eguneratuenak 

beren testuinguruan kokatzen dira, azalpen eta teo-

rien bidez. Horrek guztiak fenomeno bakoitzaren 

egungo nondik-norakoak ulertzen laguntzen digu, 

bai eta emaitzarik esanguratsuenak jasotzen dituz-

ten ondorioak ateratzen ere. 

Gazteen adierazleak 2007 ez zatekeen posible izan-

go Eusko Jaurlaritzaren estatistika erakundeen lan-

kidetzarik gabe. Gure eskerrak, hortaz, bete duten 

lanarengatik. Era berean, Consultora Emic-Etic, S.L. 

enpresa eskertu nahi genuke, bai eta, txostenaren 

egile den aldetik, erakutsi duen profesionaltasuna 

eta egindako lan bikaina balioetsi ere. 

Azkenik, azterlana irakurtzera animatzen zaituzte-

gu. Gizartearentzat eta Euskadiko gazteenganako 

interesa duten erakunde eta pertsonentzat baliaga-

rri izango delakoan gaude. 

MIREN AZKARATE VILLAR
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Argitalpen honek «Euskadiko Gazteen Panora-

mika» izeneko bildumari hasiera emango dio. Bil-

dumaren xedea aldian-aldian Euskadiko gazteria-

ren berri emango duten adierazle kuantitatiboen 

bilketa eta analisia gizartearen eskura ipintzean 

datza. 

Gazteen Euskal Behatokiari dagokio, beste hainbat 

egitekoren artean, gazteekin zerikusia duten datu-

base estatistikoak sortu, kudeatu eta artatzea. Bere 

eginkizuna artean sakabanatuta egon diren datu 

estatistikoak batera biltzea eta gazteei buruzko 

adierazle nagusiak definitzea izan da hasiera-hasie-

ratik.

Txosten hau 2005-2008 Aldirako Euskal Estatistika 

Planari buruzko otsailaren 17ko 2/2005 Legean 

jasota dauden eragiketa estatistikoetako bati da-

gokio. Aipatutako legean 010914 kodea duen era-

giketa da, hain zuzen, «Euskadiko Gazteen Panora-

mika». Eragiketa horren helburua Euskadiko gazteei 

buruzko adierazle nagusiak argitalpen bakarrean 

jasota geratzea da. 

Azterlana 2006an gauzatu da. Azterlanaren ondo-

rioz eta datu kuantitatiboak aintzat harturik prestatu 

den txostenak Euskadiko gazteen egoera sozial, 

ekonomiko eta demografikoaren ikuspegi zabala 

eskaintzen du. 

Lana osatzeko garaian, elkarren osagarri diren bi 

ikerkuntza-metodo erabili dira:

a) Metodo dokumentala: bigarren mailako hainbat 

iturrik ekoitzitako informazio estatistiko eta bi-

bliografikoa bilatu, bildu eta aztertzea.

b) Azterketa distributiboa: eskura izan dugun infor-

mazio estatistikoari esker, posible izan den hei-

nean, bigarren mailako iturrietatik datozen datu 

ofizialetan oinarritutako hainbat adierazle kuanti-

tatibok 1981. eta 2005. urteen artean izan duten 

bilakaera aztertu da.

Txosteneko azterketarako erabili den unitatea 15 

eta 29 urte bitarteko gazteen kohortea da. Hala 

eta guztiz ere, adin-tarte hori alda daiteke, ka-

suetako bakoitzean aztertzen den gaiaren ara-

bera. 

Analisia hainbat mailatan banatu da, txostenean 

landutako gaietako bakoitzean datu kuantitatiboak 

eskuragarri egon diren heinean. Lehenik eta behin, 

lurralde-mailak hartu dira kontuan: Euskadi Espai-

niako estatuarekin alderatuz; hiru lurralde histo-

rikoak alderatuz; eta Euskadi osatzen duten hogei 

eskualdeak alderatuz. Bigarren bereizketa sexuare-

na izango litzateke. Azkenik, bost urteka sailkatu-

tako adin-tarteen araberako banaketa dator (15 eta 

19 urte bitartekoak; 20 eta 24 urte bitartekoak; eta 

25 eta 29 urte bitartekoak).

Adierazle kuantitatiboak garatzeko erabili diren itu-

rri nagusiak bi erakunde publiko izan dira: Euskal 

Estatistika Erakundea (EUSTAT) eta Estatistikako 

Institutu Nazionala (INE). Datuen jatorriak, zehazki, 

honako hauek izan dira: Biztanleria eta Etxebizitzen 

Zentsuak (1981, 1991, 1996, 2001), Biztanleen 

Udal Errolda (1996), Biztanleen Udal Erroldaren 

Berrikuntza (2005), Oinarrizko adierazle demogra-

fikoak eta Biztanleriaren Mugimendu Naturala.

Era berean, EAEren eta Espainiako estatuaren arte-

ko konparaketak egin ahal izateko, Eusko Jaurlari-

tzako sailek eta Espainiako gobernuko ministerioek 

bildutako datuak kontsultatu dira. 

Gazteen Euskal Behatokiak garatu dituen ikerketak 

ere kontsulta-iturri suertatu dira. 

Txostenak, Euskadiko gazteei buruzko datu es-

tatistikorik eguneratuenak jaso eta komentatzeaz 

aparte, fenomeno eta aztergai bakoitzaren deskri-

bapena egiten du ikuspuntu teorikotik, eta horien 

joerarik berrienak azaltzen ditu. Azkenik, gai bakoi-

tzaren inguruko ondorioak adierazten dira: garatu-

tako analisiaren emaitzarik esanguratsuenak biltzen 

dira bertan. 
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Azterlan kuantitatibo honetan hainbat aldagai so-

ziodemografiko jorratu dira eta lana hamalau kapi-

tulutan egituratu da.

EAEko bilakaera demografikoa deskribatzen da, 

1981eko zentsuko datuetatik hasi eta 2005eko 

urtarrilaren 1ean Udal Erroldan jasotako datueta-

raino. Halaber, EAEko egoera demografikoa Es-

painiakoarekin alderatuko da, bai eta bilakaera hori 

lurralde historiko eta eskualde bakoitzean nola ga-

ratzen ari den aztertuko ere. Gainera, lurraldearen 

azalera eta biztanleria ikertuko dira. 

Analisia piramide demografikoaren muturreko bi 

kohorteetan —20 urtera artekoengan eta 64 urte-

tik gorakoengan— oinarritzen da, horrela bi taldeek 

1981 eta 2005 urteen artean izan duten bilakaera 

ezagutzeko. Horretarako, hainbat adierazle erabili 

dira: nerabe-aurrekoen indizea; zahartze-tasa; or-

dezkapen-tasa; bizi itxaropena jaiotzerakoan; eta 

maskulinotasun-tasa. Datu horiek guztiak, jakina, 

lurralde bereizketaren hiru mailen arabera (EAE, lu-

rralde historikoak, eskualdeak) aztertu dira, eta Es-

painiako estatuko datuekin alderatu. 

15 eta 29 urte bitartekoen kohorte osoaren bilakae-

ra, 1981eko zentsutik 2005eko urtarrilaren 1eko 

erroldako datuetara, zein adin-talde bakoitzarena 

—15 eta 19 urte bitartekoak, 20 eta 24 urte bitar-

tekoak eta 25 eta 29 urte bitartekoak—. Gazteria-

indizeari esker 1981ean eta 2005eko urtarrilaren 

1ean erroldatuta zegoen biztanleria osoan biztanle 

gazteek (15 eta 29 urte bitartekoek) hartzen zuten 

lekua jakin daiteke. 

Kapitulu honetan Euskadiko gazteen egoera zibi-

laren berri ematen da, 1981eko eta 2001eko zen-

tsuetako datuek diotenaren arabera, bereziki, EAEri 

eta lurralde historikoei dagokienean, zein izan den 

1991ean eta 2001ean gazteen ezkongabetasun-in-

dizea eta lehen ezkontzaren batez besteko adina. 

Haatik, ez dago inolako daturik eskualde-mailan le-

hen aldiz ezkontzeko batez besteko adinari buruz. 

Biztanleriaren dinamika naturalaren analisia eta 

bere inpaktua, hazkunde demografikoari dago-

kionez. Horretarako, hainbat adierazle erabili dira: 

jaiotza-tasa gordina; ugalkortasun-indize sinte-

tikoa; adin-talde bakoitzaren —15 eta 19 urte bi-

tartekoen, 20 eta 24 urte bitartekoen eta 25 eta 

29 urte bitartekoen— ugalkortasun-tasa; ama le-

hengoz izateko batez besteko adina; eta, azkenik, 

ezkondu gabeko ama gazteengandik jaiotakoen 

portzentajea, 15 eta 29 urte bitarteko amak di-

tuzten jaioberri guztiekiko. EAEko eta lurralde his-

torikoetako datuak 1981koak eta 2004koak dira; 

eskualdeetakoak, berriz, 1980/81 eta 1990/91 

aldietakoak. 

EAEko biztanle atzerritar gazteen bilakaeraren 

berri ematen da atal honetan. Datu estatistikoak 

bi denbora-aldiri buruzkoak dira: EAEko, lurral-

de historikoetako eta Espainiako estatuarekiko 

konparaketa 1996ko zentsutik 2005eko urtarrila-

ren 1eko erroldara bitartekoak dira; eskualdeetako 

datuak, aldiz, 2001eko zentsutik 2005eko urtarri-

laren 1eraino doaz, ez baitago 1996an eskualde-

mailako daturik. Hona aztertzen diren adierazleak: 

biztanleria atzerritar gaztearen bilakaera; biztanleria 

atzerritarraren indizea; biztanleria atzerritar gaztea-

ren maskulinotasun-tasa; eta biztanleria atzerritar 

gaztearen banaketa kontinenteka, nazionalitatea 

kontuan hartuta. 
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Euskadiko gazteen osasun-egoera ezagutu ahal 

izateko, hainbat alderdi aztertu dira: gazteek EAE 

mailan zein lurralde historikoen mailan egindako 

kontsulta medikoen kopurua; haurdunaldiaren le-

gezko etendurak EAEn, Espainiako estatuarekin al-

deratuta; gazteek droga-mendetasunen aurka hasi 

dituzten tratamenduak EAE osoan eta lurralde his-

torikoen arabera; eta, azkenik, hies kasuak EAEn, 

Espainiako estatukoekin konparatuz. Datu kuan-

titatibo horiez gain, Gazteen Euskal Behatokiak 

garatu duen Gazteen joerak 2006–Lehen txostena 

inkestako datuak ere hartuko dira. Inkesta horretan 

goian aipaturiko gaiei buruz gadegiten zaie gazteei. 

Horrela, bada, gazteek osasunaren inguruan duten 

ikuspuntua adierazten da. 

Kapitulu honetan hilkortasunak Euskadiko gazteen-

gan duen eragina aztertuko da. Hortaz, 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen hilkortasun-tasak 1980/81 

eta 2003/04 aldietan bai EAEn bai lurralde histo-

rikoetan nolakoak izan ziren ikertu da, eta datu 

horiek Espainiako estatukoekin konparatu dira. 

Beste ildo batetik, gazteen 1992/96 eta 2002/03 

aldietako heriotza-kausarik nagusienak ikertu dira, 

EAEn, lurralde historikoetako bakoitzean eta Espai-

niako estatuan. 

1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuaren 

arabera, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ikasketa-

maila ez ezik, hezkuntza-sistemari dagozkion beste 

hainbat adierazle zein diren ere deskribatzen dira 

atal honetan: 1994. eta 2004. urteetan gutxienez 

bigarren hezkuntza bukatu zuen 20 eta 24 urte bi-

tarteko biztanleriaren ehunekoa; 2003/2004 ikas-

turteko eskolatze-tasa gordinak; 2003/2004 ikas-

turterako 15, 16 eta 17 urtekoen egokitasun-tasak; 

2001/2002 ikasturtean ikasketak amaitutakoen ta-

sak; 1994an eta 2004an, eskola-uzte goiztiarraren 

tasak, 18 eta 24 urte bitarteko biztanleriari dago-

kionez; 2002/2003 ikasturtean irakaskuntza edo ti-

tulazio bakoitzean graduatu den biztanleriaren tasa 

gordinak; unibertsitate-mailatik kanpo, 1998/1999 

eta 2003/2004 Ikasturteetan ikasmaila gainditu zu-

ten ikasleen ehunekoak. Lehen kapituluari amaiera 

emateko, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek euska-

ra zenbateraino dakiten aztertuko da, 1991ko eta 

2001eko Biztanleriaren Zentsuen emaitza estatis-

tikoetan agertzen den bezala.

1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak kon-

tuan izanik, 16 eta 29 urte bitarteko biztanleen ba-

naketa aztertu da, horiek egiten duten jardueraren 

arabera. 5 egoera hartuko dira aintzat: ikasleak, 

lanean dihardutenak, langabetuak, pentsiodunak 

eta erretiratuak, eta etxeko lanak (ordainsaririk ga-

beak). Ondoren, jardueraren, jarduerarik ezaren, 

okupazioaren eta langabeziaren tasak zein diren 

adieraziko da. EAEri eta Espainiari eskainitako ata-

laren amaieran, jardueraren, okupazioaren eta lan-

gabeziaren tasak bilduko dira, 2005eko Biztanleria 

Aktiboaren Inkestaren arabera. 

EAEn, Espainian eta hiru lurralde historikoetan errol-

datutako 16 eta 29 urte bitarteko gazteen egoera 

profesionalak eta lanbideak direla-eta, 1991ko eta 

2001eko Biztanleriaren Zentsuek emandako emai-

tza estatistikoak azalduko dira hemen. 

EAEn eta hiru lurralde historikoetan, 15 eta 29 urte bi-

tarteko zenbat gazte dagoen emantzipatuta eta gaz-

teon ezaugarri sozioekonomikoak zein diren erakus-

ten da, hori guztia, gurasoenean ez beste etxebizitza 

familiarretan bizi ziren 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

teei buruz, 2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Zentsuek emandako emaitzak aztertu ondoren. 

Aisia eta astialdia direla-eta, Gazteen Euskal Be-

hatokiak sustatuta egin diren Euskadiko gazteak 
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2000 eta Euskadiko gazteak 2004 izeneko azterlan 

soziologikoetatik ateratako ondorio batzuk oinarri 

hartuta, bi alderdi jorratuko dira azterlanean: EAEn 

bizi eta elkarrizketa egin zaien 15 eta 29 urte bi-

tarteko gazteek, batetik, astegunean batez beste 

zenbat astialdi izaten duten, eta, bestetik, zein ai-

sia jarduera egiten duten egunero, ia egunero eta 

asteburuetan. Kapitulu honetan Euskadiri buruzko 

adierazleak baino ez dira aztertuko, Espainiako es-

tatuari eta hiru lurralde historikoei buruz ez dagoe-

lako antzeko informaziorik.

Kapitulu honetan honako adierazle kuantitatibo 

hauek deskribatuko dira, besteak beste: 15 eta 

29 urte bitarteko pertsonen atxiloketek 1998-2005 

aldian izan duten bilakaerari buruzko zenbait adie-

razle; gazteen atxiloketa-tasak 1998an, 2001ean 

eta 2005ean; 1998tik 2005era gazteak atxilotzeko 

arrazoiek izan duten bilakaera; eta 2005. urtean 

gazteen atxiloketen banaketa, ehunekoetan, atxilo-

ketok eragin zituzten arrazoien arabera.

Honenbestez, espero dezagun jendeak azterlan 

hau aintzakotzat hartzea eta lana gizarteari eta Eus-

kadiko gazteekiko interesa duen erakunde eta per-

tsona orori ere baliagarri gertatzea.
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1981. urtean Euskadiko biztanleriak goia jo zuen 

(2.141.809 lagun), 1959tik 1975era bitartean bizi 

izan genuen garapen-aldia izeneko hartan, indus-

trializazio eta urbanizazio prozesu sozioekono-

mikoak eta baby boom fenomeno demografikoa 

uztartu zirelako. 1959ko Egonkortze Planak eko-

nomiaren hazkunde-prozesuaren etapa berri bati 

eman zion hasiera Espainiako estatuan, Adminis-

trazio Publikoek gidatu eta babesturiko kapitalis-

mo-eredu baten arabera. Plan hori Bigarren Mundu 

Gerraren ostean, Marshall Planak (AEBek 1948an 

hasitako Europa Suspertzeko Programa) bultzaturik 

sortu zen Munduko Merkatuarekiko harremanetan, 

Espainia geroz eta sakonago txertatzea izan zen 

ereduan oinarrituta zegoen. Falangeak agindutako 

autarkiak porrot egin ondoren, Opus Deiko tek-

nokratek erregimen frankistan bertan sustatu zu-

ten politika ekonomikoaren aldaketa hark sekulako 

kapital, baliabide material eta jende pilaketa sorra-

razi zuen hainbat herri eta hiritan (garapen-poloak) 

eta, horren eraginez, landa-giroko biztanle askok 

etxea utzi eta hirira emigratu behar izan zuten eta 

Es painian hiria eta landa-ingurunearen arteko beti-

daniko desoreka berriro ere areagotu zen1. «Gara-

pena» bultzatzen zuen testuinguru sozioekonomiko 

hartan, euskal itsasaldeko hiri industrialek eta ho-

rien inguruetako nukleoek Euskadiko barnealdeko 

herrietatik baina, batez ere, Espainiako beste er-

kidego batzuetatik zetozen etorkin-uholdeak hartu 

zituzten2.

Horrekin batera, baby boom fenomenoa gertatu 

zen, haurren hilkortasun-tasa apalak eta ugalkor-

tasun eta jaiotza-tasa garaiak une berean gertatu 

zirelako. Nekazari-exodoaren fluxuak hartu zituzten 

Espainiako autonomi erkidegoetan, fenomeno ho-

riek askoz eragin demografiko handiagoa izan zu-

ten. Izan ere, ugalkorrak ziren kohorteetan, kideak 

urterik urte biderkatuz joan ziren etengabe, euskal 

hirietan gertatu bezala. 

Prozesu sozioekonomiko eta fenomeno demogra-

fiko horiek uztartzearen ondorioz, 1950etik 1981era 

bitartean Euskadiko biztanleria bikoiztu egin zen: 

1.039.465 lagun izatetik 2.141.809 izatera heldu 

zen (%106,1eko gehikuntza, alegia). Espainiako es-

tatuko hazkundea, berriz, biziki apalagoa izan zen: 

%33,8 (1950. urtean 28.172.268 lagun bizi ziren 

bertan eta 1981ean, berriz, 37.683.362)
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Biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005 arte (1981 = 100)
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Euskadiko biztanleriak duela gutxi izan duen bi-

lakaerari dagokionez, 2005eko urtarrilaren 1eko 

datu ofiziala (2.124.846 biztanle, Udal-erroldaren 

Berrikuntzaren arabera) eta 1981ekoa (2.141.809 

biztanle) konparatzean, ia bere horretan mantendu 

dela hautematen dugu, biztanleria egoiliarra oso 

mantso doalako gutxitzen (%-0,8 baino ez). Geldial-

di hori, ordea, ez da Espainiako estatuan gertatu, 

bertan biztanleria dezente ugaldu baita (%17,3). Bi 

dinamika demografiko desberdin ikusten dira, be-

raz: zero hazkundea Euskadin eta bilakaera progre-

siboa Espainian (ikus 1. grafikoa).

Dena dela, arestiko bilakaeran, hau da 2001etik 

2005era, joera aldaketa esanguratsua atzeman dai-

teke, Euskadiko biztanleria %2,03 hazi delako, bai-

na Espainiako batez bestekoaren azpitik (%7,28). 

Espainiako hazkundea Euskadikoarena halako 3,6 

izan da (ikus 1. taula).

Zeren ondorio da Euskadiko joera aldaketa mese-

degarri hori? Atzerrikoen etorrerarena, batez ere: 

2001eko Biztanleriaren Zentsuan 31.168 atzerritar 

zeuden erroldatuta eta 2005eko urtarrilaren 1eko 

Udal-erroldaren Berrikuspenean, aldiz, 72.894 

atzerritar agertzen dira. Beraz, %133,87ko haz-

kundea egon da; termino absolutuetan adierazi-

ta 41.726 atzerritar gehiago. 2005eko urtarrilean 

erroldatutako lagunekin (2.124.846) alderatuta, 

2001. urtean erroldatutako biztanlerian (2.082.587 

lagun) egon den 42.259 laguneko gehikuntza ia 

osoaren zergatia erakusten du horrek guztiak. 

Esan behar da %133,87ko gehikuntza hori Esta-

tu osoan atzerritarrek epe berean eragin zutena 

(%137,31) baino apalxeagoa dela. Euskadiko biz-

tanleen artean atzerritarren ehunekoa (%3,4) Es-

painiako estatuan dagoena baino dezente urria-

goa da (%8,5).

    

Ondoren, lurraldearen azalera eta biztanleriaren 

arteko erlazioa aztertuko dugu. Euskadiren azalera 

Espainiako estatuarenaren %1,43 da eta biztanleria 

(2005eko urtarrilean) %4,82. Biztanleriaren karga 

handiago horren ondorioz, Euskadiko dentsitatea 
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Biztanleriaren dentsitatearen 
bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte 

(biztanle-kopurua  km2-ko)
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askoz ere handiagoa da: 2005. urtearen hasieran, 

Euskadin 293,71 biztanle zeuden km2-ko eta Es-

painian 87,17 biztanle km2-ko. Bestela esateko, 

Euskadiko dentsitate demografikoa Espainiaren 

batez bestekoaren ia halako lau da —3,7 aldiz han-

diagoa— (ikus 2. taula).

1981. urteko dentsitate demografikoarekin alde-

ratuta (orduantxe iritsi zen Euskadiko biztanleria 

gailur historikora), 2005eko urtarrilean, dentsita-

te demografikoak pitin bat behera egin du (-2,34 

biztanle km2-ko); estatu osoan, berriz, handitu 

egin da (km2-ko 12,70 biztanle gehiago). Denbo-

ra-erreferentzia 1991. urtean ezarriz gero, berriz, 

EAEn biztanleriaren dentsitatea pitin bat hazi dela 

ikusiko dugu (2,88 biztanle km2-ko); dena den, 

Espainia osoan izandako hazkundea (10,35 biz-

tanle km2-ko) baino askoz urriagoa da hori (ikus 

2. grafikoa).

1. taula. Biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte (1981=100)

1981 1986 1991 1996 2001 2005 2005/2001

EAE 2.141.809 2.136.100 2.104.041 2.098.055 2.082.587 2.124.846

Aldakuntza 100,00 99,73 98,24 97,96 97,23 99,21 2,03

Espainia 37.683.362 38.473.418 38.872.268 39.669.394 41.116.842 44.108.530

Aldakuntza 100,00 102,10 103,15 105,27 109,11 117,05 7,28

Iturria: EUSTAT eta INE.

2. taula. Biztanleriaren dentsitatea 1981ean, 1991n eta 2005-1-1ean: biztanle kopurua km2-ko 

Azalera km2 Biztanleria
1981

Biztanleria
1991

Biztanleria
2005

Diferentzia
2005-1981

EAE 7.234,50 2.141.809 2.104.041 2.124.846  -16.963

Dentsitatea 296,05 290,83 293,71 -2,34

Espainia 506.030,00 37.683.362 38.872.268 44.108.530  6.425.168

Dentsitatea 74,47 76,82 87,17 12,70

Iturria: EUSTAT eta INE.
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Biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte (1981 = 100)
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Ondoren, EAEko hiru lurralde historikoetan 1981etik 

2005era biztanleriak nozitutako bilakaerari errepa-

ratuko diogu bereziki. Araban bakarrik ugaldu da 

biztanleria, aski ehuneko esanguratsuan (%16,33), 

gainera. Bizkaian eta Gipuzkoan, ordea, biztanle-

ria pitin bat jaitsi da (%-4,46 Bizkaian) edo bere 

horretan gelditu da (%-0,86 Gipuzkoan). Beraz, 

Bizkaiak biztanleria handiena 1981ean izan zuen 

(1.189.278 biztanle) eta geroztik behera ari da: 

2005eko urtarrilean 1.136.181 lagun zituen errol-

datuta. Gipuzkoan ere biztanleria pitinka behera 

doa: 694.681 lagun zituen 1981ean eta 688.708 

lagun 2005eko urtarrilean. Araba, aldiz, etengabe 

gora joan da azterturiko aldi oso honetan (257.859 

biztanle 1981ean eta 299.957 lagun 2005. urtea-

ren hasieran). Beraz, 1981etik 2005eko urtarrilera 

bitartean, lurralde-aldaketa nabarmena gertatu da: 

euskal kostaldeko bi lurralde historikoek biztanleria 

erakartzeko gaitasuna galdu dute, Arabaren me-

sedetan. Horren arrazoiak, hein batean, hurrengo 

hauek dira:

— Garapen-aldian zehar (1959-1975) Bizkaia eta 

Gipuzkoako itsasaldeko herrietako, industriagu-

neetako eta gertuko lo-hirietako hazkunde de-

mografikoa areagotu zuen eredu ekonomikoaren 

ahitze eta egiturazko krisia.

— 1970eko hamarkada amaitzean, Garapen-aldian 

gehien hazi ziren hiri industrialetan eta lo-hiri ziren

periferiako auzoetan «hiri-krisialdi» sakona hau-

teman zen. Beste horrenbeste gertatu zen Bilbo 

Handian ere eta, horrenbestez, bertako biztan-

leen bizi-kalitatearen gainean ondorio kaltegarriak 

agertu ziren: ingurumena kutsatzea, azpiegitura 

eta ekipamendu kolektiboen gabeziak, gehiegiz-

ko dentsitate demografikoa, espazio publikoen 

endekapena, etxebizitzaren arazoa, hiri-segur-

tasunik eza, etab. «Hiri-krisialdia» lehen mailako 

faktorea izan da Bizkaia eta Gipuzkoako indus-

triaguneek eta lo-hiriek nozitu duten gainbehera 

demografikoa elikatzeko. Aldi berean, Arabaren 

mesedetarakoa izan den «hiri-bakantze» feno-

meno bilakatu da pixkanaka (ikus 3. grafikoa).

— Ekonomiak hirugarren sektorerantz egitea eta, 

aldi berean, informazioaren eta komunikazioaren 

teknologia berriak (IKT) sartuz, Informazioaren 
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Gizarteak aurrera egitea, harreman sozioeko-

nomikoak etengabe globalizatzen ari direnean. 

Kontsumoaren eta industrializazioaren osteko 

gizartea dinamizatzen duten prozesuetan Araba 

arrakasta handiagoz sartu dela pentsa daiteke; 

Bizkaia eta Gipuzkoa, berriz, garapen-alditik 

ekarritako egitura sozioekonomikoen krisi eta 

berregituratze prozesuetan murgilduak egon dira 

bitartean.

— Ekonomiak hirugarren sektorerantz egiteari da-

gokionez, administrazio publikoetako departa-

mentuak eta horiekin loturiko zerbitzu-enpresa 

pribatuak toki jakinetan kokatzeak rol esangu-

ratsua bete izan du, biztanleria lurralde batean 

finkatzeko garaian. Alde horretatik, Eusko Jaur-

laritzaren Administrazioa Gasteizen kokatzeak 

biziki lagundu du Arabako biztanleriaren hazkun-

dean (ikus 3. taula). 

XXI. mendea hastean, berriz, Bizkaia eta Gipuzkoan 

joera-aldaketa nabarmendu da, bertako demogra-

fiak ugaltzen hasi diren aldetik: 2001etik 2005eko 

urtarrilera arte, Bizkaiko biztanleria %1,21 hazi da 

eta Gipuzkoakoa %2,25. Gehikuntza horiek Ara-

bakoa (%4,74) baino dezente txikiagoak badira ere, 

azpimarra dezagun euskal kostaldeko bi lurralde his-

torikoak berriro sartu direla hazkunde-dinamikan.  

Biztanleriaren dentsitateari dagokiola, demogra-

fiaren bilakaera atzerakorrak dentsitatea ere atze-

raka doala esan nahi du, noski: 1981etik 2005eko 

urtarrilera arte adierazle hori, km2-ko, Bizkaian 

(-23,95 biztanle) eta Gipuzkoan (-3,02 biztanle) 

jaitsi da. Araban, berriz, dentsitatea 13,86 biztan-

letan gehitu da, km2-ko. Dena den, jaitsiera horiek 

gorabehera, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanle-

riaren dentsitateak (512,49 eta 347,78, hurrenez 

hurren) Arabakoa baino askozaz ere handiagoak 

dira (98,76): Bizkaikoa 5,2 aldiz handiagoa eta Gi-

puzkoakoa 3,5 aldiz handiagoa, hain zuzen. Ho-

rrek guztiak erakusten digu biztanleriaren lurralde-

banaketa desberdina dela (ikus 4. taula).

4. grafikoan ikus daitekeenez, hiru lurralde histo-

rikoetan biztanleria desberdin banatuta dago: Ara-

bako azalera Euskadikoaren %41,98 izanik, 2005. 

urtearen hasieran erroldaturiko biztanleria osoaren 

%14,12 baizik ez da bertan bizi. Bizkaiko azale-

ra, berriz, Euskadikoaren %30,65 da, baina ber-

tako biztanleria Euskadiko guztiaren %53,47. Gi-

puzkoak bi aldagai horien arteko oreka handiagoa 

erakusten du: EAEko azaleraren %27,3 eta euskal 

biztanleriaren %32,41.

3. taula. Biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte, lurralde historikoetan (1981=100)

1981 1986 1991 1996 2001 2005 2005/2001

Araba 257.850 267.728 272.447 281.821 286.387 299.957

Aldakuntza 100,00 103,83 105,66 109,30 111,07 116,33 4,74

Bizkaia 1.189.278 1.179.150 1.155.106 1.140.026 1.122.637 1.136.181

Aldakuntza 100,00 99,15 97,13 95,86 94,40 95,54 1,21

Gipuzkoa 694.681 689.222 676.488 676.208 673.563 688.708

Aldakuntza 100,00 99,21 97,38 97,34 96,96 99,14 2,25

Iturria: EUSTAT.
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4. taula. Biztanleriaren dentsitatea 1981ean, 1991n eta 2005ean: biztanle kopurua km2-ko 

Lurralde Azalera km2 Biztanleria
1981

Biztanleria
1991

Biztanleria
2005

Diferentzia
2005-1981

Araba 3.037,2 257.850 272.447 299.957 42.107

Dentsitatea 84,90 89,70 98,76 13,86

Bizkaia 2.217,0 1.189.278 1.155.106 1.136.181 -53.097

Dentsitatea 536,44 521,02 512,49 -23,95

Gipuzkoa 1.980,3 694.681 676.488 688.708 -5.973

Dentsitatea 350,80 341,61 347,78 -3,02

Iturria: EUSTAT.
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Euskadiko hogei eskualdeez ari garela, 1981etik 

2005eko urtarrilera arte, biztanleriaren bilakaera 

positiboa izan da horietako zortzitan. Hara:

— Arabako Ibarrak: %21,84 

— Arabako Lautada: %19,61 

— Bidasoa Beherea: %16,59

— Durangaldea: %2,07

— Errioxa Arabarra: %11,83

— Gorbeialdea: %34,73

— Plentzia-Mungia: %44,95

— Urola-Kostaldea: %11,93

Eskualde bakar batean baino ez da mantendu biz-

tanleria 1981etik 2005eko urtarrilaren 1era arte: 

Donostialdea: %0,26.

Biztanleriak behera egin du 1981etik 2005. urtea-

ren hasierara arte, honako 11 eskualdeotan:

— Arabako Mendialdea: %-13,03

— Arratia Nerbioi: %-1,43

— Bilbo Handia: %-6,96

— Deba Beherea: %-18,62

— Deba Garaia: %-8,05

— Enkarterria: %-3,52

— Gernika-Bermeo: %-2,93

— Goierri: %-8,30

— Kantauri Arabarra: %-2,35

— Markina-Ondarroa: %-7,30 

— Tolosaldea: %-2,62

(Ikus 5. grafikoa eta 5. taula).

2001etik 2005eko urtarrilera arteko epeari gagozkiola, 

berriz, biztanle kopuruak gora egin du eskualde gehiene-

tan, 17tan zehazkiago. Arabako Ibarretan (%11,07) eta 

Gorbeialdean (%11,35) gertatu diren gehikuntzak dira az-

pimarragarrienak. Gainerako hiruetan biztanleria ia bere 

horretan mantendu da, berez oso gutxi jaitsi baita: Deba 

Beherean (%-0,10), Deba Garaian (%-0,45) eta Markina-

Ondarroan (%-0,07).

Biztanleriaren dentsitatearen bilakaerari buruz, adieraz 

dezagun 1981. eta 2005. urteen artean 9 eskualdetan 

igo egin dela eta hazkunde txikiena Arabako Ibarretan 

gertatu dela (1,44 biztanle km2-ko) eta handiena, berriz, 

Bidasoa Beherean (149,92 biztanle km2-ko):

— Arabako Ibarrak: 1,44

— Arabako Lautada: 50,16

— Bidasoa Beherea: 149,92

— Donostialdea: 2,70 

— Durangaldea: 5,94

— Errioxa Arabarra: 3,58

— Gorbeialdea: 4,89

— Plentzia-Mungia: 69,84
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5. taula. Biztanleriaren bilakaera, eskualdez eskualde, 1981etik 2005 arte (1981=100)

Eskualdeak 1981 1986 1991 1996 2001 2005 2005/2001

Arabako Ibarrak 4.267 4.160         3.886           4.134   4.681 5.199

Aldakuntza 100,00 97,49 91,07 96,88 109,70 121,84 11,07

Arabako Lautada 200.600 209.997      216.417       225.147   228.991 239.943

Aldakuntza 100,00 104,68 107,88 112,24 114,15 119,61 4,78

Arabako Mendialdea 3.645 3.533         3.197           3.140   3.092 3.170

Aldakuntza 100,00 96,93 87,71 86,15 84,83 86,97 2,52

Arratia-Nerbioi 22.291 21.843       21.275         21.128   21.262 21.972

Aldakuntza 100,00 97,99 95,44 94,78 95,38 98,57 3,34

Bidasoa Beherea 64.714 67.085       66.800         69.668   71.645 75.448

Aldakuntza 100,00 103,66 103,22 107,66 110,71 116,59 5,31

Bilbo Handia 936.848 926.949      905.468       887.977   865.799 871.616

Aldakuntza 100,00 98,94 96,65 94,78 92,42 93,04 0,67

Deba Beherea 66.569 63.201       59.936         56.857   54.228 54.175

Aldakuntza 100,00 94,94 90,04 85,41 81,46 81,38 -0,10

Deba Garaia 67.136 66.356       65.109         63.562   62.010 61.733

Aldakuntza 100,00 98,84 96,98 94,68 92,36 91,95 -0,45

Donostialdea 317.863 315.759   309.926       313.093   311.398 318.685

Aldakuntza 100,00 99,34 97,50 98,50 97,97 100,26 2,34

Durangaldea 90.912 91.812       90.660         90.232   90.495 92.796

Aldakuntza 100,00 100,99 99,72 99,25 99,54 102,07 2,54

Enkarterria 31317 30702       29.680         29.791   29.663 30.215

Aldakuntza 100,00 98,04 94,77 95,13 94,72 96,48 1,86

(.../...)
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5. taula (jarr.). Biztanleriaren bilakaera, eskualdez eskualde, 1981etik 2005 arte (1981=100)

Eskualdeak 1981 1986 1991 1996 2001 2005 2005/2001

Errioxa Arabarra 9.559 9.788         9.391           9.658   10.011 10.690

Aldakuntza 100,00 102,40 98,24 101,04 104,73 111,83 6,78

Gernika-Bermeo 46.234 46.077       45.240         44.402   44.110 44.881

Aldakuntza 100,00 99,66 97,85 96,04 95,41 97,07 1,75

Goierri 70.293 69.030       66.559         64.566   63.510 64.460

Aldakuntza 100,00 98,20 94,69 91,85 90,35 91,70 1,50

Gorbeialdea 5.696 5.519         5.340           6.000   6.892 7.674

Aldakuntza 100,00 96,89 93,75 105,34 121,00 134,73 11,35

Kantauri Arabarra 34.083 34.731       34.216         33.742   32.720 33.281

Aldakuntza 100,00 101,90 100,39 99,00 96,00 97,65 1,71

Markina-Ondarroa 28.132 28.396       27.301         26.683   26.095 26.078

Aldakuntza 100,00 100,94 97,05 94,85 92,76 92,70 -0,07

Plentzia-Mungia 33.544 33.371       35.482         39.813   45.213 48.623

Aldakuntza 100,00 99,48 105,78 118,69 134,79 144,95 7,54

Tolosaldea 46.696 45.965       44.996         44.289   44.344 45.471

Aldakuntza 100,00 98,43 96,36 94,85 94,96 97,38 2,54

Urola-Kostaldea 61.410 61.826       63.162         64.173   66.428 68.736

Aldakuntza 100,00 100,68 102,85 104,50 108,17 111,93 3,47

EAE 2.141.809 2.136.100   2.104.041    2.098.055   2.082.587 2.124.846

Aldakuntza 100,00 99,73 98,24 97,96 97,23 99,21 2,03

Iturria: EUSTAT.
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— Urola-Kostaldea: 22,58

Gainerako 11 eskualdeetan dentsitate demogra-

fikoa urritu egin da. Nabarmentzekoak dira Bilbo 

Handian (-178,82 biztanle km2-ko) eta Deba Be-

herean (-68,25 biztanle km2-ko) gertatu diren jai-

tsierak.

— Arabako Mendialdea: -0,99

— Arratia Nerbioi: -0,80

— Bilbo Handia: -178,82

— Deba Beherea: -68,25 

— Deba Garaia: -15,76

— Enkarterria: -2,57 

— Gernika-Bermeo: -4,83

— Goierri: -16,60

— Kantauri Arabarra: -2,41

— Markina-Ondarroa: -10,00 

— Tolosaldea: -3,69

(Ikus 6. taula).

2005eko urtarrilaren hasieran, adierazle horrek 

behereneko balioak erakusten ditu Arabako Iba-

rretako (8,05 biztanle km2-ko), Arabako Men-

dialdeko (6,60 biztanle km2-ko) eta Gorbeialde-

ko (18,98 biztanle km2-ko) landa-eskualdeetan. 

Horietako lehen bietan, 10 biztanle km2-ko baino 

txikiagoa da dentsitatea (horixe da NBE-k «ba-

samortu demografikotzat» jotzen duen atalasea). 

Euskadiko 3 eskualde urbanizatuenetan, aldiz, 

km2-ko 1.000 biztanletik gorakoa da biztanle-

riaren dentsitatea eta horrek esan nahi du hiru 

eskualde horiek biztanle asko dituztela: Bidasoa 

Beherea (1.053,74 biztanle km2-ko), Bilbo Han-

dia (2.389,30 biztanle km2-ko) eta Donostialdea 

(1.045,55 biztanle km2-ko).

Hurrengo taulak erakusten du 2005eko urtarrila-

ren 1ean Euskadin erroldatuta zegoen biztanleria 

eskualdeen arabera nola zegoen banatuta. Bertan 

ikusten da lurraldeen arteko desoreka latza, hiri-

habitataren alderako dela (hiru lurralde historikoe-

tako hiriburuak dituzten 3 eskualdeetan biztanleria 

osoaren %67,31 bizi da); Bilbo Handiak, bereziki, 

euskal biztanleria osoaren %41,02 hartzen du (ikus

7. taula eta 6. grafikoa).

Eskualde bakoitzari dagokion 
ehunekoa EAEko biztanleria eta 

azalerarekiko. 2005-1-1. 
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6. taula. Biztanleriaren dentsitatea 1981ean, 1991n eta 2005-1-
1ean: biztanle-kopurua km2-ko

Eskualdeak Azalera
km2

Biztanleria
1981

Biztanleria
1991

Biztanleria
2005

Diferentzia
2005-1981

Arabako Ibarrak 645,5 4.267      3.886   5.199 932

Densidad 6,61 6,02 8,05 1,44

Arabako Lautada 784,4 200.600   216.417   239.943 39.343

Densidad 255,74 275,90 305,89 50,16

Arabako Mendialdea 480,3 3.645      3.197   3.170 -475

Densidad 7,59 6,66 6,60 -0,99

Arratia-Nerbioi 400,6 22.291     21.275   21.972 -319

Densidad 55,64 53,11 54,85 -0,80

Bidasoa Beherea 71,6 64.714     66.800   75.448 10.734

Densidad 903,83 932,96 1053,74 149,92

Bilbo Handia 364,8 936.848   905.468   871.616 -65.232

Densidad 2.568,11 2.482,09 2.389,30 -178,82

Deba Beherea 181,6 66.569     59.936   54.175 -12.394

Densidad 366,57 330,04 298,32 -68,25

Deba Garaia 342,9 67.136     65.109   61.733 -5.403

Densidad 195,79 189,88 180,03 -15,76

Donostialdea 304,8 317.863   309.926   318.685 822

Densidad 1.042,86 1.016,82 1.045,55 2,70

Durangaldea 317,4 90.912     90.660   92.796 1.884

Densidad 286,43 285,63 292,36 5,94

Enkarterria 429,2 31.317     29.680   30.215 -1.102

Densidad 72,97 69,15 70,40 -2,57

Biztanleriaren dentsitatea 1981ean, 1991n eta 
2005-1-1ean: biztanle-kopurua km2-ko

Eskualdeak Azalera
km2

Biztanleria
1981

Biztanleria
1991

Biztanleria
2005

Diferentzia
2005-1981

Errioxa Arabarra 315,9 9.559      9.391   10.690 1.131

Densidad 30,26 29,73 33,84 3,58

Gernika-Bermeo 280,3 46.234     45.240   44.881 -1.353

Densidad 164,94 161,40 160,12 -4,83

Goierri 351,4 70.293     66.559   64.460 -5.833

Densidad 200,04 189,41 183,44 -16,60

Gorbeialdea 404,3 5.696      5.340   7.674 1.978

Densidad 14,09 13,21 18,98 4,89

Kantauri Arabarra 332,1 34.083     34.216   33.281 -802

Densidad 102,63 103,03 100,21 -2,41

Markina-Ondarroa 205,4 28.132     27.301   26.078 -2.054

Densidad 136,96 132,92 126,96 -10,00

Plentzia-Mungia 215,9 33.544     35.482   48.623 15.079

Densidad 155,37 164,34 225,21 69,84

Tolosaldea 332,2 46.696     44.996   45.471 -1.225

Densidad 140,57 135,45 136,88 -3,69

Urola-Kostaldea 324,4 61.410     63.162   68.736 7.326

Densidad 189,30 194,70 211,89 22,58

EAE 7.234,5 2.141.809 2.104.041 2.124.846 -16.963

Densidad 296,05 290,83 293,71 -2,34

Iturria: EUSTAT.
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7. taula. EAEko azaleraren eta biztanleriaren banaketa, ehunekotan. 2005-1-1 

Eskualdeak Azalera km2 Biztanleria
2005 biztanle-

Arabako Ibarrak 645,5 8,92 5.199 0,24

Arabako Lautada 784,4 10,84 239.943 11,29

Arabako Mendialdea  480,3 6,64 3.170 0,15

Arratia-Nerbioi 400,6 5,54 21.972 1,03

Bidasoa Beherea 71,6 0,99 75.448 3,55

Bilbo Handia 364,8 5,04 871.616 41,02

Deba Beherea 181,6 2,51 54.175 2,55

Deba Garaia 342,9 4,74 61.733 2,91

Donostialdea 304,8 4,21 318.685 15,00

Durangaldea 317,4 4,39 92.796 4,37

Enkarterria 429,2 5,93 30.215 1,42

Errioxa Arabarra 315,9 4,37 10.690 0,50

Gernika-Bermeo 280,3 3,87 44.881 2,11

Goierri 351,4 4,86 64.460 3,03

Gorbeialdea 404,3 5,59 7.674 0,36

Kantauri Arabarra 332,1 4,59 33.281 1,57

Markina-Ondarroa 205,4 2,84 26.078 1,23

Plentzia-Mungia 215,9 2,98 48.623 2,29

Tolosaldea 332,2 4,59 45.471 2,14

Urola-Kostaldea 324,4 4,48 68.736 3,23

EAE 7.234,5 100,00 2.124.846 100,00

Iturria: EUSTAT.
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Laburbilduz, 1981etik 2005eko urtarrilaren 1era 

arte, EAEn gertatu den dinamika demografikoa 

zero hazkundearen parekoa izan da (%-0,8); Es-

painiako estatuan, ordea, bilakaera progresiboa 

hauteman da (%17,3). Euskadin eta Espainian, 

1981etik 2005era bitartean, demografiak izan-

dako bilakaerak zergatik dira horren desberdi-

nak? Lehen mailako hainbat faktore azpimarra-

tuko ditugu hemen:

— Garapen-aldian (1959-1975) garatu zen kapi-

talismo industrialaren eredua ahitu eta krisian 

sartzea. Joan den 70eko hamarkadaren erdial-

dean hasi eta 80ko hamarkadaren erdialdera 

arte iraun zuen krisialdi ekonomikoak berezi-

ki eraso zien EAEko ekonomiak nagusi zituen 

industria adarrei. Sakoneko aldaketa teknolo-

gikoak eta merkatuen mundializazio azkarra 

gertatzen ari zenean enpresak itxi zirenez eta 

industria adar horiek birmoldatu zirenez, ohi ez 

bezala igo ziren langabezia eta aurretiko erre-

tiroak. Hitz batez, industriaguneetan eta lo-au-

zoetan nagusi zen krisi ekonomiko eta sozia-

lak, etorkin berriei Euskadira etortzeko gogoa 

kentzeaz gainera, bertakoak —bereziki lan bila 

zebiltzan gazteak eta langabetu helduak, be-

reziki— kanpora alde egitera eta etorkin erre-

tiratuak beren jatorriko herrietara itzultzera bul-

tzatu zituen. 

— 1980ko hamarkadaren amaierako suspertze 

ekonomikoa laburra izan zen, 1993. urtean-edo 

beste krisialdi bat agertu baitzen; 1996. urtera 

arte iraun zuen beheraldi hark Euskadiko ekono-

miaren egitura hirugarren sektorerantz bultzatu 

eta industria suntsitzearen prozesua areagotu 

zuen. Ekonomiaren hazkundea hasi eta bere-

hala, hirugarren sektoreko jardueren eta etxe-

gintzaren gailur jotzeak ez du etorkin askorik 

erakartzeko bezainbeste lanpostu sortu, 90eko 

hamarkadaren amaieratik honantz Espainiako 

estatuko beste erkidego batzuetan ez bezala. 

Alderdi horretatik, etorkin atzerritarren etorrera 

fenomeno hasi berria da Euskadin. Izan ere, 

fenomenoak berton duen magnitudea (72.894 

atzerritar erroldaturik, hots, biztanleria osoaren 

%3,4, 2005eko urtarrilean) eta ondorio demo-

grafiko positiboak askoz ere xumeagoak dira 

beste erkidegoetakoak baino: Madrilen, esate 

baterako, (780.752 atzerritar erroldatuak, hau 

da, biztanleria osoaren %13,1, 2005eko urtarri-

lean) edota Katalunian (798.904 atzerritar errol-

datuak, esan nahi baita, biztanle guztien %11,4 

2005eko urtarrilean).

— 1970eko hamarkadaren erdialdetik hasita, 

ugalkortasuna eta jaiotza-tasa bortizki amildu 

dira. Horrekin batera, ezkontzeko eta ama iza-

teko adina ere biziki atzeratu da. Euskadiz ari 

garela, 1975eko ugalkortasun-indize sintetikoa 

2,77 ume izan zen, kohorte ugalkorreko emaku-

me bakoitzeko; 2004. urtean, berriz, emakume 

bakoitzak izandako umeen batez bestekoa 

1,18ra jaitsi da. Espainian ugalkortasun-indize 

sintetikoa 2,81etik (1975) 1,33ra (2004) jaitsi 

da. Amatasunaren batez besteko adinaz ari ga-

rela, adierazlea arras atzeratu da: 28,82 urtetik 

(1975) 32,39 urtera (2004) Euskadin; Espai-

niako estatuan, bitartean, 28,80 urtetik (1975) 

30,86 urtera (2004) igaro da. 

— Gizarte postindustrialak eta kontsumo-gizar-

teak eraldatzen dituen aldakuntza soziokultura-

lak demografiaren geldialdia edo, are gehiago, 

atzerakada arina dakarten jokabide sozialak 

bultzatzen ditu Europar Batasuneko herrial-

derik garatuenetan; geldialdi eta atzerakada 

horiek Espainiako iparraldeko erkidegoetan 

bizikiago eragiten ari dira. Baby boomaren be-

launaldia ugalkortasun apalenekoa izan da his-

toria osoan; enplegu iraunkorra eta gurasoen-

gandik aparteko etxebizitza bat eskuratzeko 

nozitu behar izan dituzten zailtasun objekti-

boetara belaunaldi berriak hobeki egokitze-

ko estrategia bat ez ezik beste bi faktoreren 

emaitza ere bada jokabide hori: batetik, eu-

ropar gizarteetan gertatzen ari den sakoneko 

aldaketa soziokulturalarena (bertako gazteen 
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to económico y crisis estruc-

tural en España (1959-1980).

Madrid: Akal Textos, 1981.

SALBIDEA PICAVEA, Pedro. «La 

población del País Vasco: 

pasado, presente y futuro». In: 

GEBA. Lurralde, 16. zk. 1993.

3 Ronald Ingleharten iritziz, oso litekeena da europar gazteak geroago ezkontzea eta umeak ekartzearen oso aldeko ez izatea, lehentasun postmaterialistak 

dituztelako: estetikoak, adierazpen, auto-estima, auto-errealizazio, gozamen pertsonal eta antzeko alorretakoak. INGLEHART, Ronald. El cambio cultural en 

las sociedades industriales avanzadas. Madrid: CIS eta Siglo XXI, 1991.

artean orokor bihurtu baitira balio eta asmo 

postmaterialak3); bestetik, lortu nahi dugun 

nortasuna eraikitzeko eta geure burua errea-

lizatzeko lehentasunezkotzat jotzen ditugun 

«berdinen arteko taldearen» harreman, aisialdi 

eta lan alorrak goresten dituen indibidualismo 

demokratikoarena; horrek guztiak esan nahi 

du familia osatu eta umeak ekartzeko joera 

bigarren mailara ekarri dela. Era berean, be-

rehalako gozamen pertsonala eskaintzen duen 

kontsumo- gizartearen balio eta praktiken so-

zializazioak, berehala bizipoz etengabeak sortu 

ordez, esfortzu pertsonal luzea egitea eskat-

zen duten bizi-traiektorietan (familia osatzea 

eta umeak hazi eta heztea, adibidez) sartze-

ko interesa galarazten die gazteei. Hitz batez, 

euskal gazteen balio, asmo eta bizimoduen 

aldaketek ugalkortasun eta jaiotza-tasa apalak 

berrelikatzeko joera agertzen dute; horrek guz-

tiak Euskadiko demografia zahartzerantz eta 

zero hazkunderantz darama. 

XXI. mendearen hastapenean, aitzitik, bilakae-

ra demografikoaren joera-aldaketa ikusi dugu: 

Euskadiko biztanleria %2,03 gehitu da, nahiz 

eta gehikuntza hori Espainia osoak nozitu duena 

(%7,28) baino dezente apalagoa izan. Aldaketa 

hori atzerriko etorkinak heltzearen zuzeneko on-

dorioa da: 2005eko urtarrilaren 1eko Udal-errolda-

ren Berrikuspenean 72.894 atzerritar daude izen 

emanik, hau da, 2001eko Biztanleriaren Zentsua-

ren aldean, zifra %133,87an gehitu da (+41.726 

atzerritar). Horrek argitzen du 2001. urtean errol-

daturiko biztanleriaren aldean (2.082.587 lagun) 

2005eko urtarrilaren 1ean erregistratu denak 

(2.124.846) nozitu duen gehikuntza ia-ia osoa 

(+42.259 lagun). Dena den, EAEn atzerritarrek 

duten presentzia espainiar biztanleriaren baitan 

dutena baino aski apalagoa da: %3,4 hemen eta 

%8,5 Espainian, 2005eko urtarrilean.  
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  SARRIBLE, Graciela eta MARTINEZ, Javier. La población europea. Madrid: Editorial Síntesis, 2002. 108 orr.

XX. mendeko 70eko hamarkadaren erdialdetik hona 

sakoneko aldaketak nozitu ditu Euskadiko demo-

grafiak. Horietatik hiru ekarri ditugu, kapitulu hone-

kin hertsikiago lotuak baitaude:

— Ugalkortasunaren eta jaiotza-tasaren amildura 

izugarrien ondorioz, haurren eta gazteen taldee-

tako kide kopuruak nabarmen murriztea.

— Bizi-itxaropena luzatzea.

— Euskadiko biztanleriaren piramidearen zahartze 

prozesua.

Biztanleriaren bizi-baldintzak eta osasun-sistema  

—Ongizate Estatuaren garapenarekin hertsiki lo-

tuak biak— hobetzeari esker lorturiko hilkorta-

sunaren geroratzeak bizi-itxaropenaren luzapena 

ekarri du, bai jaio berrien artean, baita 65 urte eta 

hortik gorako kohortean sartzen diren lagunen ar-

tean ere. Horregatik iristen dira gero eta pertsona 

gehiago 64 urtetik gora izatera eta, areago, horie-

tako asko 80 urte bizitzera hel daitezke. Dena den, 

euskal eta espainiar biztanlerian (baita Europako 

biztanleria gehientsuen baitan) eragina duen zahar-

tze prozesua ugalkortasunaren eta jaiotza-tasaren 

beherakadaren ondorio ere bada. Adiera horretan, 

datozen hamarkadetan umeak ekarriko dituzten 

belaunaldikoak dagoeneko jaiota daudenez eta ur-

tetik urtera urriagoak izan direnez, bistan da etor-

kizuna: horiek bakarrik izaten badira guraso edo 

egungo ugalkortasun-tasak eta jaiotza-tasak gora 

egiten ez badute, haur eta gazteen eta zaharren 

arteko proportzioa zaharren aldera okertzen hasiko 

da, argi eta garbi. Horrenbestez, egungo zahartze 

prozesuan bi joerek dute eragina: batetik, haur eta 

gazteen kopurua murrizteak eta bestetik, 65 urte 

edo gehiagoko pertsonen ugaltzeak1.

Zahartze prozesuari buruzko iritzi, txosten eta ar-

tikuluetan piramide demografikoaren oinarriak no-

zitzen duen estutze bortitzarengatiko kezka ager-

tu ohi da. Zergatik kezka hori, ordea? Hein handi 

batean, joan den mendeko 1970eko hamarkadaren 

amaieratik gertatzen ari den ume-kopuruaren mu-

rrizketak, etorkizunean, gizarte-segurantza siste-

mari ekonomikoki eutsi ahal izango dioten pertsona 

aktiboen kopurua urritu egingo delako eta beste 

aldetik, Gizarte-segurantzak pentsioak ordaintzen 

dizkielako pertsona zaharrei eta garapen-aldiko 

(1959-1975) baby-boom izeneko aldian jaiotakoak 

65 urtetik gorakoen kohortera sartu ahala, asko 

ugalduko delako pertsona zaharren kopurua. Horrez 

gainera, epe ertainetik aurrera haur-kopurua eten-

gabe urritzearen ondorioz —egungo ugalkortasun 

eta jaiotza-tasak bere horretan mantentzekotan—, 

etorkizunean guraso izan litezkeenen kopurua ere 

murriztuko litzateke eta horrek, noski, koiuntura-ara-

zo hori estruktura-arazo bihurtuko du.   

Orain, piramide demografikoaren muturretako ko-

horte biak (20 urtetik beherakoak eta 64 urtetik 

gorakoak, alegia) aztertuko ditugu: EAEko, bertako 

lurralde historikoetako eta eskualdeetako biztanle-
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riarengan zahartze prozesuak nolako eragina duen 

erakutsiko digute, 1981etik 2005eko urtarrilaren 

1era arte, biek ere izandako bilakaera zein izan den 

jakiteko. Era berean, hurrengo adierazleak ere az-

tertuko ditugu:

— Haur eta nerabeen indizea: 20 urtetik beherako 

gazteek biztanleria osoarekiko osatzen duten 

ehunekoa.

— Zahartze-indizea: 64 urtetik gorakoek biztanleria 

osoarekiko osatzen duten ehunekoa.

— Ordezkapen-tasa: 0 eta 19 urte bitarteko 100 

pertsonako, 64 urtetik gorakoen kopurua. 

— Bizi-itxaropena jaiotzean: jaiotzean, bizitzea es-

pero den batez besteko urte-kopurua.

— Maskulinotasun-tasa: gizonezkoen kopurua 100 

emakumeko.



1. Euskadi eta Espainia

5

20 urtetik beherakoek osatzen duten kohorteko 

kideei dagokiela, 1981 eta 2005 artean, haur eta 

nerabeak izugarri urritu dira (EAEn %-52); Espainian 

ere gainbehera nabarmena izan da, baina askoz ere 

apalagoa —%-33,3— (ikus 1. taula).

Horregatik jaitsi da Euskadin haur eta nerabeen in-

dizea (0 eta 19 urte bitarteko pertsonen kopurua-

ren eta biztanleria osoaren arteko zatidura, alegia), 

%34,2tik (1981) %16,5era (2005. urtearen hasie-

ran). Laburbilduz, egun Euskadin bizi diren 0 eta 19 

urte bitarteko biztanleek portzentaje aldetik garran-

tzi txikiagoa dute, adin-talde handien arabera osatu-

riko egituran, Espainiakoarekin alderatuz —%19,6, 

2005. urtean— (ikus 2. taula eta 1. grafikoa).

0 eta 19 urte bitartekoen kohorteko kideak eten-

gabe murriztu ahala, 64 urtetik gorako pertsonen 

kopurua izugarri igo da. 1981 eta 2005 artean, 

64 urtetik gorakoen kohortea ia bikoiztu egin da 

Euskadin, %96,3 hazi baita, Espainiako batez bes-

tekoaren (%73,1) gainetik (ikus 3. taula).

1. taula. 0-19 Urte bitarteko biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte 

1981 2005   % 2005/1981

EAE 732.242 351.753 -52,0

Espainia 12.949.015 8.636.576 -33,3

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

2. taula. Haur eta nerabeen (0-19 urte) indizeak 1981ean eta 2005-1-1ean

% 1981ean % 2005ean Diferentzia 2005–1981

EAE 34,2 16,5 -17,7

Espainia 34,4 19,6 -14,8

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

Bizi-itxaropena dezente luzatzen ari da: adineko 

jendearen kopurua etengabe doa gora. Horrela, 

jaiotzean bizi-itxaropena 2000. urtean2  —bi sexue-

tako gizakiez ari gara— 79,1 urtekoa zen Espainian 

eta 79,4 urtekoa EAEn; 1980. urtean3 , berriz, 75,6 

urtekoa eta 74,9 urtekoa, hurrenez hurren. 
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Bilakaera progresibo horri esker, Euskadin zahartze-

indizea ia bikoiztu egin da —9 puntu egin du gora, 

alegia— eta 1981eko %9,2tik 2005. urte hasierako 

%18,2ra iragan da; Espainian, berriz, 5,4 puntu egin 

du gora (%11,2tik %16,6ra). Finean, estatu espai-

niar osokoarekiko, adin-taldeen araberako egitura 

zaharkituagoa du euskal biztanleriak, 64 urtetik go-

rako pertsonen kohortea, bi sexuetakoa, 2005eko 

urtarrilean erroldaturiko biztanleriaren %18,2 baita, 

Espainiako batez besteko zahartze-indizea baino 

1,6 puntu gehiago —%16,6— (ikus 4. taula eta 2. 

grafikoa).

Piramide demografikoko bi muturretako kohorteak 

elkarrekin erlazionatzean, ordezkapen-tasa kalkulatu 

ahal izango dugu: adierazle honi esker jakin dezake-

gu 64 urtetik gorako zenbat pertsona dauden 0 eta 

19 urte bitarteko 100 efektiboko. 1981ean, EAEn 

26,9 pertsona zahar zeuden 0 eta 19 urte bitarteko 

2 Jaiotzean, bizitzea espero den batez besteko urte-kopurua. Iturria: Anuario Social de España. Fundación La Caixa, 2005.
3 Iturria: Adierazle soziodemografikoak, INE.

3. taula. >64 urteko biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte

1981 2005   % 2005/1981

EAE 197.294 387.309 96,3

Espainia 4.236.740 7.332.267 73,1

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

4. taula. Zahartze indizeak (> 64 urte) 1981ean eta 2005-1-1ean

% 1981ean % 2005ean Diferentzia 2005–1981

EAE   9,2 18,2 9,0

Espainia 11,2 16,6 5,4

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

5. taula. Ordezkapen tasak 1981ean eta 2005-1-1ean

1981 2005 Diferentzia 2005–1981

EAE 26,9 110,1 83,2

Espainia 32,7   84,9 52,2

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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4 Zatidura honek, 100ez biderkatuz gero, gizonezkoen eta emakumeen kopuruaren arteko erlazioa erakusten du.
5 Jaiotzean, bizitzea espero den batez besteko urte-kopurua. Iturria: EUSTAT, adierazle demografikoak.

100 laguneko; 2005. urtearen hasieran, berriz, 64 

urtetik gorakoen kopurua 110,1 da, 20 urtetik be-

herako 100 laguneko; hots, zaharrak ugariago dira 

20 urtetik beherakoak baino. Tasa hori estatuaren 

osotasunean ere areagotu bada ere, apalkiago igo 

da (32,7tik 84,9ra baino ez). Hortaz, zahartze pro-

zesuak bortizkiago eragiten dio Euskadiri; horren 

zioz, bertoko demografia «zero hazkundean» finka-

tzeko arriskua dago (ikus 5. taula eta 3. grafikoa).

Sexua aldagaiaz ari garela, hurrengo taulan mas-

kulinotasun-tasak4 jaso ditugu. 1981ean, tasa hori 

Euskadin (98,3 gizon 100 emakumeko) Espainiakoa 

baino altuxeagoa da (96,4), baina 2005ean erlazioa 

alderantzizkoa da (96 eta 97,6 hurrenez hurren). 

Adierazle hori, gainera, modu desberdinean portatu 

da eremu batean eta bestean: Euskadin murriztu 

egin zen (-2,3 puntu) eta Espainian, berriz, igo (1,2 

puntu). 2005eko urtarrilaren hasieran, EAEn 96 gi-

zonezko daude 100 emakumeko eta 97,6 Espainian 

(ikus 6. taula eta 4. grafikoa).

Zergatik du euskal biztanleriak sexuen arteko deso-

reka handiagoa, hau da, zergatik du emakume ge-

hiago? Biztanleriaren zahartze handiagoaren ondo-

rio da, oro har: jaiotzean, emakumeak gizonezkoak 

baino bizi-itxaropen luzeagoa du eta horregatik 

ari da euskal demografia pixkanaka feminizatzen. 

Euskadin, bizi-itxaropena, jaiotzean5, 2000-2001 

biurtekoan, 76,4 urtekoa zen gizonezkoentzat eta 

83,7 urtekoa emakumeentzat.

6. taula. Maskulinotasun tasak 1981ean eta 2005-1-1ean

1981 2005 Diferentzia 2005 – 1981

EAE 98,3 96,0 -2,3

Espainia 96,4 97,6 1,2

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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1981. eta 2005. urteen artean, hiru lurralde histo-

rikoetan 0 eta 19 urte bitarteko biztanleria dezente 

murriztu da, ugalkortasun eta jaiotza-tasaren 

gainbeheraren ondorioz: jaitsiera larriena (%-54,8) 

Bizkaian gertatu da eta apalena Araban —%-44,2—

(ikus 7. taula).

0 eta 19 urte bitartekoen kohorteko kideen behe-

rakada nabarmen horren eraginez, 2005eko urta-

rrilean, haur eta nerabeen indizeak ia-ia erdira jaitsi 

dira 1981eko balioekiko; izan ere, lurralde histo-

riko bakoitzean erroldaturiko biztanleria osoaren 

%34-35 izatetik, 2005. urtearen hasieran biztanle-

ria osoaren %16-17 izatera pasatu baitira (ikus 8. 

taula eta 5. grafikoa).

64 urtetik gorakoen kohorteko kideak, aitzitik, izu-

garri ugaldu dira 1981. eta 2005. urteen artean hiru 

lurralde historikoetan: igoerarik apalena Gipuzkoan 

7. taula. 0-19 urte bitarteko biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte 

Lurralde historikoak 1981 2005   % 2005/1981

Araba 90.926 50.704 -44,2

Bizkaia 402.899 182.144 -54,8

Gipuzkoa 238.417 118.905 -50,1

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

8. taula. Haur eta nerabeen (0-19 urte) indizeak 1981ean eta 2005-1-1ean

Lurralde historikoak % 1981ean % 2005ean Diferentzia 2005–1981

Araba 35,3 16,9 -18,4

Bizkaia 33,9 16,0 -17,9

Gipuzkoa 34,3 17,3 -17,0

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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9. taula. >64 urteko biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte 

Lurralde historikoak 1981 2005   % 2005/1981

Araba 22.047 48.773 121,2

Bizkaia 109.848 214.579 95,3

Gipuzkoa 65.399 123.957 89,5

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

izan da (%89,5) eta biziena Araban —%121,2— 

(ikus 9. taula).

Zahartze prozesuaren aurrerakuntza nabarmena 

argi asko agertzen da zahartze-indizeetan, gutxi-

asko, bikoiztu egin baitira: 7,7 puntutik 9,7 pun-

tura hazi dira 1981etik 2005eko urtarrila bitartean. 

2005ean, 64 urtetik gorakoen kohortearen indize 

garaiena Bizkaian (%18,9) izan da eta ondoren 

Gipuzkoan (%18). Araban, adin-talde handien ara-

bera osaturiko egitura ez dago horren zaharkitua 

—%16,3— (ikus 10. taula eta 6. grafikoa).

XXI. mendearen hasieran hiru lurralde historikoetako 

demografia desorekatzen duen zahartze prozesua 

zenbaterainokoa den erakusten digute ordezka-

10. taula. Zahartze indizeak (> 64 urte) 1981ean eta 2005-1-1ean

Lurralde historikoak % 1981ean % 2005ean Diferentzia 2005–1981

Araba 8,6 16,3 7,7

Bizkaia 9,2 18,9 9,7

Gipuzkoa 9,4 18,0 8,6

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

pen-tasek ere: 1981etik 2005era arte, tasa horiek 

Arabaren 72 puntu eta Bizkaiko 90,5 puntu bitar-

tean kokatzen dira. Arabak bakarrik dauka zaharrek 

osatutakoa baino haur eta nerabeek osaturiko 

kohorte handixeagoa (bertako ordezkapen-tasa 

2005eko urtarrilaren 1ean, 64 urtetik gorako 96,2 

pertsona, 0 eta 19 urte bitarteko 100 kideko izan 

da). Beste bi lurralde historikoetan ordezkapen-ta-

sek, aitzitik, piramide demografikoaren muturretako 

bi kohorteen arteko oreka-atalasea (100) gainditu 

egin dute: pitin bat Gipuzkoan (104,2) eta dezente 

Bizkaian (117,8). Beste era batera esanda, haur eta 

11. taula. Ordezkapen tasak 1981ean eta 2005-1-1ean 

Lurralde historikoak 1981 2005 Diferentzia 2005–1981

Araba 24,2 96,2 72,0

Bizkaia 27,3 117,8 90,5

Gipuzkoa 27,4 104,2 76,8

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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nerabeak baino ugariago dira zaharrak. Bestetik, 

esanguratsua da Arabako ordezkapen-tasa (96,2) 

100 baino txikixeagoa izatea: horrek iragartzen digu 

EAEn zahartze prozesuaren hedapenak ez duela 

atzera bueltarik izango, 1981ean adin-talde han-

dien arabera osaturiko egitura demografikorik gaz-

teena zeukan lurralde historikoari ere eragin baitio 

(ikus 11. taula eta 7. grafikoa).

Sexuen araberako egitura demografikoari dagokionez, 

1981. eta 2005. urteen artean maskulinotasun-ta-

sek izandako bilakaerak biztanleriaren piramidea 

12. taula. Maskulinotasun tasak 1981ean 
eta 2005-1-1ean

Lurralde
historikoak

1981 2005 Diferentzia
2005–1981

Araba 100,8 99,5 -1,3

Bizkaia   97,6 96,7 -0,9

Gipuzkoa   98,4 94,6 -3,8

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 

2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

6 Iturria: EUSTAT, adierazle demografikoak.

zan datza, emakumezkoen bizi-itxaropena luzeagoa 

baita. Esate baterako, 2000/2001 biurtekora6 begi-

ra, Arabako gizonezkoek jaiotzean 77,2 urteko bizi-

itxaropena dute eta emakumezkoek 83,8 urtekoa; 

Bizkaian, 76,2 eta 83,5 urtekoa hurrenez hurren; 

Gipuzkoan, gizonezkoek 76,6 urteko bizi-itxaropena 

eta 84,1 urtekoa emakumezkoek (ikus 8. grafikoa).

pixkanaka feminizazio prozesua nozitzen ari dela 

erakusten digu, gizonezkoak emakumeak baino 

gutxiago izateko joera agertzen baita: horrela ger-

tatzen da, argi eta garbi, Bizkaian (96,7 gizon 100 

emakumeko, 2005eko urtarrilean) eta Gipuzkoan 

(94,6); Araban ere hasi da prozesu hori agertzen 

(99,5 gizonezko 100 emakumeko, 2005eko urtarri-

lean), pitinka-pitinka bada ere (ikus 12. taula).

Gizonezkoen kopurua pixkanaka urritzearen jatorria, 

hein handi batean, hiru lurralde historikoetan errolda-

turiko biztanleen zahartze prozesuaren aurrerakunt-
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Eskualde guztietan, 20 urtetik beherako biztanleria

jaitsi egin zen 1981etik 2005eko urtarrilaren 1era bi-

tartean. 7 eskualdetan, bereziki, erkidegoko batez 

bestekoaren (%-52,6ren) gainetik ibili zen jaitsiera-

portzentajea:

— Arabako Mendialdea: %-65,3

— Bilbo Handia: %-57,6

— Deba Beherea: %-60,4

— Deba Garaia: %-55,9

— Goierri: %-54,1

— Kantauri Arabarra: %-57,9

— Markina-Ondarroa: %-55,5

Bestetik, bi eskualdetan murrizketak apalagoak 

izan ziren:

— Gorbeialdea: %-16,7

— Plentzia-Mungia: %-19,3

(Ikus 13. taula).

20 urtetik beherakoen kohorteak oro har behera 

egin duenez, haur eta nerabeen indizeak ere atze-

raka doaz. 1981ean, indize horien behealdean 

Arabako Ibarrak (%26,1) agertzen ziren eta goial-

dean Kantauri Arabarra (%37,1). 2005. urtearen 

hasieran, berriz, bi muturretako balioak apalagoak 

dira, argi eta garbi: %10,8 Arabako Mendialdean 

13. taula. 0-19 urte bitarteko biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte

Eskualdeak 1981 2005   % 2005/1981

Arabako Ibarrak 1.112 663 -40,4

Arabako Lautada 71.756 40.269 -43,9

Arabako Mendialdea 987 342 -65,3

Arratia-Nerbioi 6.746 3.570 -47,1

Bidasoa Beherea 22.591 13.453 -40,4

Bilbo Handia 318.743 135.202 -57,6

Deba Beherea 21.024 8.319 -60,4

Deba Garaia 22.931 10.121 -55,9

Donostialdea 110.205 53.259 -51,7

Durangaldea 33.118 15.855 -52,1

Enkarterria 9.448 4.573 -51,6

Errioxa Arabarra 2.725 1.764 -35,3

Gernika-Bermeo 14.318 6.910 -51,7

Goierri 24.306 11.166 -54,1

Gorbeialdea 1.700 1.416 -16,7

Kantauri Arabarra 12.646 5.327 -57,9

Markina-Ondarroa 9.197 4.090 -55,5

Plentzia-Mungia 11.329 9.146 -19,3

Tolosaldea 15.744 8.348 -47,0

Urola-Kostaldea 21.616 13.569 -37,2

EAE 732.242 347.362 -52,6

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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eta %19,7 Urola-Kostaldean. Finean, 70eko hamar-

kadaren amaieratik ugalkortasun eta jaiotza-tasa 

apalen fenomeno demografikoak euskal eskualde 

guztietan izan du eragina eta horregatik amildu dira 

haur eta nerabeen indizeak (ikus 14. taula).

2005eko urtarrilaren 1ean, 5 eskualdek dituzte haur 

eta nerabeen indizerik garaienak, horietako bakar 

batean ere %20ko atalasea gainditu ez bada ere: 

Bidasoa Beherea  (%17,8), Gorbeialdea (%18,5), 

Plentzia-Mungia (%18,9), Tolosaldea (%18,4) eta 

Urola-Kostaldea (%19,7). Beste muturrean, indize 

apalenak dituzten 7 eskualdeak agertzen dira: 

Arabako Ibarrak (%12,8), Arabako Mendialdea 

(%10,8), Bilbo Handia (%15,5), Deba Beherea 

14. taula. Haur eta nerabeen (0-19 urte) indizeak 1981ean eta 2005-1-1ean 

Eskualdeak 1981 2005 Diferentzia 2005–1981

Arabako Ibarrak 26,1 12,8 -13,3

Arabako Lautada 35,8 16,8 -19,0

Arabako Mendialdea 27,1 10,8 -16,3

Arratia-Nerbioi 30,3 16,3 -14,0

Bidasoa Beherea 34,9 17,8 -17,1

Bilbo Handia 34,1 15,5 -18,6

Deba Beherea 31,6 15,3 -16,3

Deba Garaia 34,2 16,4 -17,8

Donostialdea 34,7 16,7 -18,0

Durangaldea 36,4 17,1 -19,3

Enkarterria 30,2 15,2 -15,0

Errioxa Arabarra 28,5 16,6 -11,9

Gernika-Bermeo 31,0 15,4 -15,6

Goierri 34,6 17,3 -17,3

Gorbeialdea 29,8 18,5 -11,3

Kantauri Arabarra 37,1 16,1 -21,0

Markina-Ondarroa 32,7 15,7 -17,0

Plentzia-Mungia 33,8 18,9 -14,9

Tolosaldea 33,7 18,4 -15,3

Urola-Kostaldea 35,2 19,7 -15,5

EAE 34,2 16,4 -17,8

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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(%15,3), Enkarterria (%15,2), Gernika-Bermeo 

(%15,4) eta Markina-Ondarroa —%15,7— (ikus 9. 

grafikoa).

20 urtetik beherako pertsonen kopurua murriztea-

rekin batera, 64 urtetik gorakoak nabarmen ugaritu 

dira 20 eskualdeetan: horrek erakusten du Euskadi 

osoan zahartze prozesua aurrera doala gelditu ezi-

nik. 1981tik 2005eko urtarrilera arte, gehikuntza 

handienak 9 eskualdetan gertatu dira, hauetan 64

urtetik gorakoen kopurua bikoiztu edo ia bikoiztu 

egin baitzen. Hona eskualde horiek: 

— Arabako Lautada: %+133

— Bidasoa Beherea: %+115,5

— Bilbo Handia: %+100,3

— Deba Garaia: %+97,4

— Durangaldea: %+133

— Goierri: %+106,3

— Kantauri Arabarra: %+139

— Plentzia-Mungia: %+103,2

— Urola-Kostaldea: %+95,7

(Ikus 15. taula). 

19 eskualdetan, 1981etik 2005. urtearen hasie-

ra bitartean, zahartze-indizeak dezente igo dira 

(4 puntutik 11,4 puntura), horretan salbuespena 

Gorbeialdea da, bertako gehikuntza apalagoa izan 

delako (2,6 puntu). 1981ean, indizeen muturre-

tako ehunekoak  7,2 (Durangaldea eta Kantauri 

Arabarra) eta 17 (Arabako Ibarrak) izan ziren, baina 

2005. urtea hastean behereneko balioa %14,2raino 

igo zen (Plentzia-Mungia) eta gorenekoa %27,7rai-

no —Arabako Mendialdea— (ikus 16. taula).

2005eko urtarrilaren 1ean, euskal biztanleriaren 

zahartze prozesua harik eta nabariago agertzen 

zen 11 eskualdetan eta horietako zahartze-indi-

zeek erkidegoaren batez bestekoa (%18,2) gaindi-

tzen zuten: Arabako Ibarrak (%23,3), Arabako 

Mendialdea (%27,7), Arratia Nerbioi (%19,8), Bilbo 

Handia (%19,3), Deba Beherea (%21,1), Deba 

Garaia (%18,7), Enkarterria (%21), Errioxa Arabarra 

(%21,6), Gernika-Bermeo (%21,3), Goierri (%18,9) 

eta Markina-Ondarroa (%20,9). Biztanleria zaha-

15. taula. >64 urteko biztanleriaren bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte

Eskualdeak 1981 2005   % 2005 / 1981

Arabako Ibarrak 726 1.207   66,3

Arabako Lautada 16.103 37.520 133,0

Arabako Mendialdea 604 878   45,4

Arratia Nervión 2.740 4.347   58,6

Bidasoa Beherea 5.689 12.258 115,5

Bilbo Handia 84.110 168.491 100,3

Deba Beherea 6.488 11.460   76,6

Deba Garaia 5.858 11.561   97,4

Donostialdea 31.100 58.128   86,9

Durangaldea 6.521 15.193 133,0

Enkarterria 4.097 6.329   54,5

Errioxa Arabarra 1.408 2.290   62,6

Gernika-Bermeo 5.750 9.523   65,6

Goierri 5.907 12.187 106,3

Gorbeialdea 752 1.212   61,2

Kantauri Arabarra 2.454 5.866 139,0

Markina-Ondarroa 3.238 5.448   68,3

Plentzia-Mungia 3.392 6.893 103,2

Tolosaldea 4.744 7.831   65,1

Urola-Kostaldea 5.613 10.984   95,7

EAE 197.294 389.606   97,5

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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rrena duten eskualdeak bai landa girokoak baita 

hiri eta metropoli ingurunetakoak dira, ikusten du-

gunez (ikus 10. grafikoa).

64 urtetik gorakoen kohortea eta 20 urtetik behe-

rakoena erlazionatuz, ordezkapen-tasa kalkulatu 

ahal izango dugu. Tasa horri esker, 100 haur eta 

nerabeko (0 eta 19 urte bitartekoak), 65 urte edo 

gehiagoko pertsonak zenbat diren jakin ahal izan-

go dugu. Tasa hori, 1981tik 2005eko urtarrilaren 

1era, nabarmen igo zen hogei euskal eskualde-

tan baina, bereziki, horietako zortzitan: Arabako 

Ibarrak (+116,8 zahar), Arabako Mendialdea 

(+195,5 zahar), Bilbo Handia (+98,2 zahar), Deba 

16. taula. Zahartze-indizeak (> 64 urte) 1981ean eta 2005-1-1ean

Eskualdeak 1981 2005 Diferentzia 2005–1981

Arabako Ibarrak 17,0 23,3   6,3

Arabako Lautada 8,0 15,7   7,7

Arabako Mendialdea 16,6 27,7 11,1

Arratia Nervión 12,3 19,8   7,5

Bidasoa Beherea 8,8 16,2   7,4

Bilbo Handia 9,0 19,3 10,3

Deba Beherea 9,7 21,1 11,4

Deba Garaia 8,7 18,7 10,0

Donostialdea 9,8 18,2   8,4

Durangaldea 7,2 16,4   9,2

Enkarterria 13,1 21,0   7,9

Errioxa Arabarra 14,7 21,6   6,9

Gernika-Bermeo 12,4 21,3   8,9

Goierri 8,4 18,9 10,5

Gorbeialdea 13,2 15,8   2,6

Kantauri Arabarra 7,2 17,7 10,5

Markina-Ondarroa 11,5 20,9   9,4

Plentzia-Mungia 10,1 14,2   4,1

Tolosaldea 10,2 17,2   7,0

Urola-Kostaldea 9,1 16,0   6,9

EAE 9,2  18,2   9,0

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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Beherea (+106,9 zahar), Enkarterria (+95 zahar), 

Gernika-Bermeo (+97,7 zahar), Kantauri Arabarra 

(+90,7 zahar) eta Markina-Ondarroa —+98 za-

har— (ikus 17. taula).

2005. urtea hastean, 64 urtetik gorako biztanleak 

20 urtetik beherakoak baino ugariago dira 13 es-

kualdetan baina, gogoan izan dezagun, horrelakorik 

1981ean ez zela inon gertatzen. Hona 13 eskual-

deak:

—  Arabako Ibarrak: 65 urte edo gehiagoko 182,1 

lagun, 20 urtetik beherako 100 laguneko.

— Arabako Mendialdea: 256,7

— Arratia Nerbioi: 121,8

— Bilbo Handia: 124,6

— Deba Beherea: 137,8

— Deba Garaia: 114,2

— Donostialdea: 109,1

— Enkarterria: 138,4

— Errioxa Arabarra: 129,8

— Gernika-Bermeo: 137,8

— Goierri: 109,1

— Kantauri Arabarra: 110,1

—  Markina-Ondarroa: 64 urte edo gehiagoko 133,2 

lagun, 20 urtetik beherako 100 laguneko.

(Ikus 11. grafikoa). 

Sexuen araberako egitura demografikoaz ari ga-

rela, maskulinotasun-tasek elkarren kontrako bi 

eboluzio-joera erakusten dute eskualdez eskualde: 

a) eskualde batzuetan gizonezko gehiago dago 

emakumezkoak baino b) beste eskualde batzuetan 

emakumezko gehiago dago gizonezkoak baino. 

Askotariko arrazoiak daude: 

a) Lehen kasukoak landa edo erdi-landa ingurune-

ko eskualdeak dira, eta horietan emakumezkoen 

emigrazioa handiagoa izan denez, 2005eko 

urtarrilaren 1ean erroldatuta zeudenen artean, 

gizonezkoen presentzia erlatiboa altuagoa da: 

Arabako Ibarrak (120 gizonezko 100 emakume-

ko), Arabako Mendialdea (126,2 gizonezko 100 

emakumeko), Errioxa Arabarra (108,6 gizonezko 

100 emakumeko) eta Gorbeialdea —113 gizo-

nezko 100 emakumeko— (ikus 18. taula).

17. taula. Ordezkapen tasak 1981ean eta 2005-1-1ean 

Eskualdeak 1981 2005 Diferentzia 2005–1981

Arabako Ibarrak 65,3 182,1 116,8

Arabako Lautada 22,4 93,2   70,7

Arabako Mendialdea 61,2 256,7 195,5

Arratia Nervión 40,6 121,8   81,1

Bidasoa Beherea 25,2 91,1   65,9

Bilbo Handia 26,4 124,6   98,2

Deba Beherea 30,9 137,8 106,9

Deba Garaia 25,5 114,2   88,7

Donostialdea 28,2 109,1   80,9

Durangaldea 19,7 95,8   76,1

Enkarterria 43,4 138,4   95,0

Errioxa Arabarra 51,7 129,8   78,1

Gernika-Bermeo 40,2 137,8   97,7

Goierri 24,3 109,1   84,8

Gorbeialdea 44,2 85,6   41,4

Kantauri Arabarra 19,4 110,1   90,7

Markina-Ondarroa 35,2 133,2   98,0

Plentzia-Mungia 29,9 75,4   45,4

Tolosaldea 30,1 93,8   63,7

Urola-Kostaldea 26,0 80,9   55,0

EAE 26,9 110,1   83,2

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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b) Bigarren kasuan, oro har, eskualde urbano eta 

metropolitarrak ditugu eta bertako egitura demo-

grafikoak nolabaiteko feminizazioa agertzen du, 

neurri handi batean bi arrazoik batera eragiten 

dutelako: eskualde horietako hirietan, zerbitzu 

sektoreko enplegu publiko zein pribatu gehiena 

biltzen da; jarduera ekonomiko horietan emaku-

mezkoak aiseago sartu izan direnez, orain hiru-

garren sektorea nagusi duten hiri horiek beste 

eskualde batzuetatik datozen emakumezko akti-

boen erakarpen-guneak dira. Gizonezkoen pre-

sentzia urriagoa, horrez gainera, biztanleriek no-

zitzen duten zahartze prozesuaren ondorio ere 

bada, emakumezkoek bizi-itxaropen luzeagoa 

baitute. Izan ere, 2005eko urtarrilaren hasieran, 

Euskadiko eskualderik urbanizatuenak eta jen-

detsuenak dira emakume bakoitzeko gizonezko 

gutxien dituztenak: Bilbo Handia (92,9 gizonezko 

100 emakumeko) eta Donostialdea (92,4 gizo-

nezko 100 emakumeko), hain zuzen (ikus 12. 

grafikoa).
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18. taula. Maskulinotasun tasak 1981ean eta 2005-1-1ean 

Eskualdeak 1981 2005 Diferentzia 2005–1981

Arabako Ibarrak   98,3 120,0 21 ,7

Arabako Lautada 114,3   97,8 -16,5

Arabako Mendialdea   99,4 126,2 26,8

Arratia Nervión 114,4 103,1 -11,3

Bidasoa Beherea 102,7   97,1 -5,6

Bilbo Handia   98,2   92,9 -5,3

Deba Beherea   96,6   97,9   1,3

Deba Garaia 101,0 101,1   0,1

Donostialdea 103,1   92,4 -10,7

Durangaldea   94,3   99,1   4,8

Enkarterria 102,6   98,6 -4,0

Errioxa Arabarra 101,0 108,6   7,6

Gernika-Bermeo 106,1   97,6 -8,5

Goierri 100,0 101,6   1,6

Gorbeialdea 104,3 113,0   8,7

Kantauri Arabarra 110,4   99,4 -11,0

Markina-Ondarroa 102,9 103,1   0,2

Plentzia-Mungia 102,1   98,2 -3,9

Tolosaldea   99,8 102,0   2,2

Urola-Kostaldea 102,8 100,1 -2,7

EAE 103,5   96,0  -2,3

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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Laburbilduz, biztanleriaren zahartze prozesua azka-

rrago doa aurrera EAEn Espainia osoan baino. 

Gogoan izan dezagun 2005eko urtarrilaren 1erako 

ordezkapen-tasa 64 urtetik gorako 110,1 lagun 

dela, 20 urtetik beherako 100 laguneko; Espainiako 

estatuan, berriz, zaharrak gutxiago dira haur eta 

nerabeak baino (64 urtetik gorako 84,9 lagun, 20 

urtetik beherako 100 laguneko). Izan ere, zahartze-

indizea %18,2 da Euskadin eta %16,6 Espainian. 

Zahartze prozesuak aurrera egin ahala, eztabaida 

politiko-sozial biziagoa pizten ari da pentsio-siste-

ma publikoaren gainean izan lezakeen eraginaz. 

Zaharrek osaturiko biztanleria dezente haziko den 

heinean, biztanleria aktiboak murrizteko joera bizia 

agertuko duela azpimarratzen da eta horrek arris-

kuan jarriko du belaunaldien arteko elkartasunean 

edo kontratu inplizituan oinarritzen den ongizate-

estatua: adin aktiboan dauden herritarrek erreti-

ratuek jasotzen dituzten pentsioak ordaintzen di-

tuzte eta, halaber, hurrengo belaunaldiko langile 

eskuetatik jasoko du pentsioa biztanleria aktibo 

horrexek. Adituen arabera, ondorioa da banaketa-

sistema hori egokia zela egitura demografiko gazte 

batean, baina biztanleria zahartuago baten (alegia, 

XXI. Mendeko gizartearen) pentsioak finantzatzeko 

gauza ez dela izango: 2020 edo 2025. urterako 

egoera jasanezina izango omen da, batetik, ordu-

rako XX. mendeko belaunaldi jendetsuenen (gara-

pen-aldi frankistako baby boom hartan jaiotakoak) 

erretiroaren eraginak agertuko direlako eta, bes-

tetik, egungo ugalkortasun eta jaiotza-tasa apa-

len ondorioz, lanean sartuko den jendea gutxiago 

izango delako. Euskadin, aktiboa izan daitekeen 

biztanleriaren (lanean aritzeko adinean dagoena) 

eta 65 urtetik gorako biztanleriaren arteko erlazioa 

funtsez eraldatzen ari da zahartze prozesu azkar 

hori dela-eta. Erlazio hori, 1981. urtean, 7,2 lagu-

nekoa zen 65 urtez gorako 100 laguneko; 2001. 

urtean, 4,1ekoa zen erlazioa eta 2020. urtean, 

hainbat hipotesiren arabera, 2,5 ingurukoa izan 

liteke7.

Euskadiko biztanleriaren zahartze prozesuak 

osasun-sisteman ere badu ondoriorik, pertsona 

zaharren kopurua handitzeak eta horien bizitza lu-

zatzeak osasun-zerbitzuei dagozkien eskakizun 

sozialen gehikuntzan eragina dutelako. Adibidez, 

2020. urterako Euskadiko biztanleriaren %25 65 

urtetik gorakoa izatea espero da eta, hortaz, zaha-

rren osasun-premiak aseko badira, gastu publikoa 

dezente handitu beharko da. El envejecimiento de 

la población vasca: sus consecuencias económi-

cas y sociales argitalpenean adierazi den bezala: 

«Adinaren eta gastuaren arteko erlazioa esponen-

tzialki areagotuz doa: 65 urtetik gorakoak biztanle-

riaren %17 baizik ez diren arren (2001), ospitaleko 

kostuen %45 eta farmaziako gastuen ia %80 egiten 

dute, eta sendagile eta erizainen kontsulta gehien-

tsuenak ere eurei dagozkie»8.

Biztanleriaren zahartze prozesuak, gainera, familien 

egituraren aldaketa eragiten du: ugaldu egin dira 

habia hutsa (seme-alaba emantzipatuak dituzten 

pertsona heldu eta zaharrak) eta bizirik dirauen ha-

bia (bakarrik bizi diren pertsona heldu eta zahar alar-

gunak) motako etxeak. Horrelako etxeek, orokorki, 

seme-alabak dituztenek (habia betea) baino gutxia-

go kontsumitzen dute. Ildefonso Grande Estebanek 

bere artikuluan idatzi duenez9, «Biztanleriaren ha-

zkundea gelditu egingo dela edo bere bilakaera po-

sitiboa oso geldoa izango dela hipotesitzat hartzen 

7 Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. El envejecimiento de la población vasca: sus consecuencias económicas y sociales. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila. Vitoria-Gasteiz, 2005. 51-53 orr.  
8 Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. El envejecimiento de la población vasca: sus consecuencias económicas y sociales. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila. Vitoria-Gasteiz, 2005. 51-53 orr.  
9 GRANDE ESTEBAN, Ildefonso. «Influencia del cambio demográfico sobre la estructura del consumo, ahorro y endeudamiento de los hogares». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria-Gasteiz: 

Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 109-110 orr.
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badugu, erdietsitako emaitzek, oro har aztertuak, 

erakusten dute biztanleriaren zahartzeak, epe ertai-

nera, baterako gastuaren uzkurdura ekarriko due-

la, habia beteetatik habia huts eta bizirik dirauten 

habietara lekualdatzeko joera nagusituko delako.» 

Autorearen iritziz, habia beteak habia huts eta bi-

zirik dirauen habia bilakatuz gero, gerta litekeen 

errenta-bolumen erantsiaren balizko murrizketak 

eragina izan lezake a priori famili giroko bizi-ziklotik 

independente diren gastu-partidetan (etxebizitza, 

altzariak, garraioak, etxea mantentzea, erregaiak, 

apaindura, komunikazioak, eta antzeko gastuek 

ia-ia ez dute eraginik nozitzen familiaren egituraren 

aldetik; errenta-bolumena, aitzitik, gastu horien bal-

dintzatzaile da). Jarraian, Ildefonso Grande Esteban 

autorearen iritziz10, habia huts eta bizirik dirauten 

habietan ohikoak diren ondasun eta zerbitzuak zein 

diren aipatuko dugu (ikus 19. taula). 

Eztabaida politiko-sozial horretan, beste aldetik, 

biztanleria zahartua geldialdi sozioekonomikoarekin 

(edo, areago, gainbeherarekin) identifikatzeko joera 

nabaritzen da. Identifikazio horren azpian datzan 

balorazio ideologikoa kritikatzeko modukoa da, 

balorazio horrek gazteriaren pisu kuantitatiboa me-

kanikoki hazkunde eta aurrerapen ekonomikoekin 

erlazionatzen baitu, pertsona zahar gehiago egotea 

berrikuntzarik ezarekin eta gelditasunarekin iden-

tifikatzen den bitartean. Iritzi estereotipatu horren 

bitartez, pertsona zaharren diskriminazioa dakarren 

ikuspegi kaltegarria proiektatzen da; horrek lagun-

tzen du, noski, hezkuntza, lana, boterea eta sari 

materialak adin-talde gazte eta helduen ia-ia mono-

polio izatea11. Egiari zor, aukera ideologiko horretan 

benetako kezka ekonomikoa da: behin betiko ez-

aktibo (adiera ekonomiko-merkantilean) izango den 

bizitzaren luzapenak (urte gehiago) eta zabalpenak 

(lagun gehiago) eragingo duten gastua nola ordain 

litekeen, alegia.12

10 GRANDE ESTEBAN, Ildefonso. «Influencia del cambio demográfico sobre la estructura del consumo, ahorro y endeudamiento de los hogares». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria-Gasteiz: 

Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 187 or.
11 GIDDENS, Anthony. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 1993. 635 or.
12 SARRIBLE, Graciela eta MARTINEZ, Javier. La población europea. Madrid: Editorial Síntesis, 2002. 136 or.

19. taula. Habia huts eta bizirik dirauten habietan ohiko ondasun eta zerbitzuak

Zikloaren etapak eta gutxi 
gorabeherako adina Etxeko kideak Ohiko ondasunak eta 

zerbitzuak

Habia hutsa. 55 urtetik gora Etxean seme-alabarik ez duten 

adineko senar-emazteak

— Hobekuntzak etxebizitzan

— Bidaiak

— Pentsio planak

— Osasun-zerbitzuak

Bizirik dirauena. Hirugarren adina Bakarrik bizi diren zaharrak — Osasun-zerbitzuak

— Garraioa

— Botikak

— Aisia 

— Bidaiak

— Etxeko lanetarako laguntza
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1 JTG: bizirik jaiotako lagunak, mila biztanleko.
2 UIS: batez besteko ume-kopurua potentzialki ugalkor den kohorteko emakume bakoitzeko (15-49 urte).
3 Gazteria-indizea: sexu bietako 15 eta 29 urteko pertsonak, 1981ean edota 2005eko urtarrilaren 1ean erroldatuta zegoen biztanleriarekiko.

Adieraz dezagun, ezer baino lehenago, egungo 

gazteak orain dela 15 eta 29 urte gertatu ziren jaio-

tzen emaitza demografikoa direla; beraz, 2005eko 

urtarrilaren 1eko datu ofizialak eskura ditugunez, 

1975etik 1989ra bitartean jaiotakoak dira gazteak 

data horretan. Epe horretan, Espainia eta EAEko 

gizarteetan nagusi ziren ugalkortasun eta jaiotza-

tasetan, aldaketa arras esanguratsuak gertatu zi-

ren, hala nola:

— Jaiotza-tasa gordinak1 (JTG), 1975ean, ho-

nakoak ziren: 1.000 biztanleko, bizirik jaiotako 

18,76 ume Espainian, eta bizirik jaiotako 19,91 

ume EAEn. 1989. urtean, JTG biziki apalagoak 

dira: 1.000 biztanleko, bizirik jaiotako 10,53 

ume eta bizirik jaiotako 8,07 ume, hurrenez hu-

rren. Azpimarra dezagun, Euskadiri dagokionez, 

1975eko tasa 1989koa halako bi baino handia-

go zela.

— 1975eko ugalkortasun-indize sintetikoa2 (UIS) 

2,81 ume zen emakume bakoitzeko Espai-

nian eta 2,77 ume emakume bakoitzeko EAEn; 

1989an adierazle hori seko jaitsi zen bi lurral-

deetan: 1,39 eta 1,03 ume emakume bakoi-

tzeko, hurrenez hurren. Horrenbestez, 1975etik 

1989ra ugalkortasunaren gainbehera handia 

gertatu zen, belaunaldien arteko ordezkapena-

ren atalase gainetik zebiltzan UIS haiek (2,1 ume 

emakume bakoitzeko) atalase horretatik dezen-

te beheragoko balioetara jaitsi baitziren (horiek, 

beraz, ez dute bermatzen belaunaldien arteko 

ordezkapena).

— Ugalkortasun eta jaiotza-tasen gainbehera latz 

horien berehalako ondorioa da, logikoa denez, 

aztertzen gabiltzan epean jaiotako haur-ko-

puruaren beherakada latza eta, epe ertainera, 

baita gazteen kohorteak osaturiko kideen mu-

rrizketa ere: adinean aurrera joan ahala, 30 eta 

34 urte bitartekoen taldera irteten diren gazteen 

kopurua 15 eta 19 urte bitartekoen taldean sar-

tzen diren haurrena baino handiagoa da eta, 

aldi berean, talde horretako kideak 20 eta 24 

urte bitartekoen taldekoak baino urriagoak dira.  

— Epe luzeago batera, gazteen kopuruaren murri-

zketak ama izango diren nesken kopurua mu-

rriztea dakar; horrek, bere aldetik, ugalkorta-

suna egungo maila apaletan mantentzekotan, 

jaiotza-tasaren gainbehera ekarriko du, noski.  

Kapitulu honetan garatu dugun lanari dagokionez, 

15 eta 29 urte bitarteko kohorteak (baita 15-19, 

20-24 eta 25-29 urte bitarteko kohortekoek, bost 

urteko taldetan banatuak) 1981etik 2005eko urta-

rrilaren 1era arte nozitu zuen bilakaerari emango 

diogu arreta. Ondoren, 1981ean eta 2005. urtea-

ren hasieran, kohorte horrek eta bost urteka sail-

katuriko taldeek biztanleria osoarekiko osatzen 

zituzten ehunekoak ezagutuko ditugu, gazteria-

indizeei bereziki erreparatuz3. Bukatzeko, hiru lu-

rralde-mailei (EAE eta Espainia, lurralde historikoak 

eta eskualdeak) dagozkien iruzkinak egingo ditu-

gu, 2005eko urtarrilaren hasieran erroldaturiko biz-

tanleria osoarekiko, sexuen arabera osatzen diren 

ehunekoak aztertuz. Hel gakizkion hariari.



1. Euskadi eta Espainia

4

Sexu biei gagozkiela, 15 eta 29 urte bitarteko ko-

horteak bilakaera desberdina izan du EAEn eta Es-

painiako estatuan, 1981. eta 2005. urteen artean. 

Euskadiko kideek nabarmen egin dute behera 

(%-24,4) eta Espainian, gutxi, baina igo egin dira 

—%5,7— (ikus 1. grafikoa). 

Bost urteka sailkaturiko taldeei dagokienez, ugalkor-

tasun eta jaiotza-tasaren beherakada latzaren on-

dorioz (80ko hamarkadaren hasieran, batik bat), 15 

eta 19 urte arteko gazteak (%-51,6) eta 20 eta 24 

urte bitartekoak (%-27,4) asko murriztu direla iku-

siko dugu eta horregatik gertatu da Euskadin gaz-

teriaren gainbehera. 25 eta 29 urte bitarteko gaz-

teak (1975-1979 artean jaiotakoak, hain zuzen), 

ordea, %10,5 ugaldu dira. Estatu espainiar osoan, 

aldiz, gazteen murrizketak 15 eta 19 urte bitarte-

koen taldean bakarrik izan du eragina eta, izan ere, 

indar gutxiagoz (%-27,3 Espainian eta %-51,6 Eus-

kadin). Oro har, Euskadik ugalkortasun eta jaiotza-

tasa apalagoak izatea eta atzerriko etorkin gutxia-

go izatea dira alde horren zergatiak (ikus 1. taula).

2. grafikoan ikus ditzakegu 15 eta 29 urte bitarte-

ko sexu bietako kohortea osatzen dutenen ehune-

koak, biztanleria osoarekiko. 1981ean EAEn, 15 eta 

29 urte bitarteko kohortea biztanleria osoarekiko 

%24,5 zen, baina 2005. urtearen hasieran, ehune-

koa murriztu eta %18,6raino jaitsi da (ia-ia 6 puntu 

egin du behera). Espainia osoan ere urritu zen, bai-

1. taula. 15-29 urte bitarteko gazteen kohortearen bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte 
(1981=100)

1981 2005
Bi sexuetakoak 15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

EAE 190.768 176.087 157.479 524.334 94.326 127.753 174.056 396.135

Bilakaera 100,0 100,0 100,0 100,0 49,4 72,6 110,5 75,6

Espainia 3.263.311 2.942.177 2.537.421 8.742.909 2.371.423 3.031.633 3.842.364 9.245.420

Bilakaera 100,0 100,0 100,0 100,0 72,7 103,0 151,4 105,7

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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na motelago: %23,2tik %21era, alegia (2,2 puntu 

gutxitu da). 

15 eta 19 urte bitarteko taldearen ehunekoak eta 

20 eta 24 urte bitartekoarenak biztanleria osoare-

kiko duten beherako bilakaera hori handiagoa izan 

da Euskadin. Ez da horrelakorik gertatu 25 eta 29 

2. taula. Ehunekoak, biztanleria osoarekiko, 1981ean eta 2005ean

Bi sexuetakoak 1981 2005
15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

EAE 190.768 176.087 157.479 524.334 94.326 127.753 174.056 396.135

Ehunekoak 8,9 8,2 7,4 24,5 4,4 6,0 8,2 18,6

Espainia 3.263.311 2.942.177 2.537.421 8.742.909 2.371.423 3.031.633 3.842.364 9.245.420

Ehunekoak 8,7 7,8 6,7 23,2 5,4 6,9 8,7 21,0

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

urte bitartekoen taldean, ehunekoa handitu egin 

delako 1981etik 2005era, Espainian eta Euskadin 

taldeak bizi izan duen kideen hazkundeari esker 

(ikus 2. taula).

Sexuari dagokionez, 2005 hasieran gizonezkoak 

emakumeak baino gehixeago direla hauteman 

3. taula. Ehunekoak, sexuaren arabera, biztanleria osoarekiko, 2005-1-1ean 

Gizonezkoak Emakumeak
15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

EAE 48.363 65.469 89.690 203.522 45.963 62.284 84.366 192.613

Ehunekoak 2,3 3,1 4,2 9,6 2,2 2,9 4,0 9,1

Espainia 1.218.199 1.553.976 1.986.840 4.759.015 1.153.224 1.477.657 1.855.524 4.486.405

Ehunekoak 2,8 3,5 4,5 10,8 2,6 3,4 4,2 10,2

Iturria: Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

dugu, bai 15 eta 29 urte bitartekoen kohorte guz-

tian, baita bost urteka sailkaturiko hiru talde horie-

tako bakoitzean ere. Migrazio garrantzitsurik no-

zitu ez duen biztanleria batean diferentzia horren 

zergatia, funtsean, bizirik jaio diren 100 lagunetik 

51 gizonezko eta 49 emakumezko izatean datza 

(ikus 3. taula).



2. Lurralde historikoak

6

1981etik 2005era arte, Bizkaian jaitsi da gehien 

bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohortea 

(%-27,5), ondotik Gipuzkoa (%-26,1) datorkiola; 

Araban, jaitsiera aski apala izan da (%-5,8). Gazteen 

kohorteko kideen gainbehera, maila desberdinean 

bada ere, hiru lurralde historikoek nozitu duten fe-

nomenoa da. Zergatik, ordea, maila ezberdinean? 

Orokorki, lurralde historiko bakoitzean kokatuta da-

goen biztanlerien adinen araberako egiturak des-

berdinak direlako. Gogoan izan dezagun Arabako 

demografia Bizkaia eta Gipuzkoakoa baino gaztea-

goa dela, eta beste bi lurraldeetan zahartze pro-

zesuak eragin handiagoa duela (ikus 3. grafikoa).

Bost urteka sailkaturiko hiru taldeetatik, 15 eta 

19 urte bitartekoa da kide gehien galdu duena: 

%-52,5 Bizkaian, %-51,9 Gipuzkoan eta %-37,7 

Araban. 20 eta 24 urte bitarteko taldeak eroriko 

arinagoa izan du, Araban bereziki (%-5,5), Bizkaian 

(%-31,1) eta Gipuzkoari (%-29). Hiru lurraldee-

tan ugaritu dira 25 eta 29 urte bitarteko gazteak: 

Araban gehiago (%29,8) Bizkaian (%7,2) eta Gi-

puzkoan (%8,7) baino. Lehen bi adin-taldeen 

atzerako bilakaera hori, joan den mendeko 80ko 

hamarkadaren hasieran gertatu zen jaiotza-tasa-

ren beherakadaren ondorioa da, orduan ugalkor 

zen kohorteko emakume bakoitzeko (15 eta 49 

urte bitartekoak) jaiotza-tasaren batez bestekoa 

ume 1era amildu baitzen (ikus 4. taula).

Sexu bietako 15 eta 29 urte bitartekoen kohor-

tea osatzen duten ehunekoak, 2005eko urtarrila-

ren 1eko biztanleria osoarekiko, 1981ekoak bai-

4. taula. 15-29 urte bitarteko gazteen kohortearen bilakaera 1981etik 2005 arte 
(1981=100)

Bi sexuetakoak 1981 2005
15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Araba 22.441 20.369 19.988 62.798 13.975 19.258 25.949 59.182

Bilakaera 100 100 100 100 62,3 94,5 129,8 94,2

Bizkaia 106.065 99.589 86.416 292.070 50.426 68.633 92.604 211.663

Bilakaera 100 100 100 100 47,5 68,9 107,2 72,5

Gipuzkoa 62.262 56.129 51.075 169.466 29.925 39.862 55.503 125.290

Bilakaera 100 100 100 100 48,1 71,0 108,7 73,9

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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no puntu batzuk (4tik 6ra) apalagoak dira: urte 

hartan, lurralde historiko bakoitzean bizi ziren ia 

lau biztanletik bat 15 eta 29 urte bitartekoa zen; 

2005. urtearen hasieran, berriz, adin horretakoak 

bostetik bat (Araba) edo ia-ia seitik bat (Bizkaia 

eta Gipuzkoa) baizik ez dira (ikus 5. taula eta 4. 

grafikoa). 

5. taula. Ehunekoak, biztanleria osoarekiko, 1981ean eta 2005-1-1ean

Bi sexuetakoak 1981 2005
15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Araba 22.441 20.369 19.988 62.798 13.975 19.258 25.949 59.182

Ehunekoak 8,7 7,9 7,8 24,4 4,7 6,4 8,7 19,7

Bizkaia 106.065 99.589 86.416 292.070 50.426 68.633 92.604 211.663

Ehunekoak 8,9 8,4 7,3 24,6 4,4 6,0 8,2 18,6

Gipuzkoa 62.262 56.129 51.075 169.466 29.925 39.862 55.503 125.290

Ehunekoak 9,0 8,1 7,4 24,4 4,3 5,8 8,1 18,2

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

6. taula. Ehunekoak, sexuaren arabera, biztanleria osoarekiko, 2005-1-1ean 

Gizonezkoak Emakumeak
15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Araba 7.160 9.936 13.495 30.591 6.815 9.322 12.454 28.591

Ehunekoak 2,4 3,3 4,5 10,2 2,3 3,1 4,2 9,5

Bizkaia 25.834 35.002 47.411 108.247 24.592 33.631 45.193 103.416

Ehunekoak 2,3 3,1 4,2 9,5 2,2 3,0 4,0 9,1

Gipuzkoa 15.369 20.531 28.784 64.684 14.556 19.331 26.719 60.606

Ehunekoak 2,2 3,0 4,2 9,4 2,1 2,8 3,9 8,8

Iturria: Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.

Bost urteka sailkaturiko taldeetan, 15 eta 19 urte 

bitarteko kideak eta 20 eta 24 urte bitartekoak biz-

tanleria osoarekiko urritu egin dira, hiru lurralde his-

torikoetan (lehenean, indizea ia erdiraino amildu da), 

25 eta 29 urte bitarteko taldean ez bezala: hauen 

ehunekoak zerbait handitu dira hiru lurralde histo-

rikoetan.

Sexuen araberako ehunekoez ari garela, 2005. ur-

tearen hasieran, 15 eta 29 urte bitarteko emaku-

mezkoak biztanleria osoaren %8,8 (Gipuzkoa) eta 

%9,5 (Araba) artean daude eta gizonezkoak %9,4 

(Gipuzkoa) eta %10,2 (Araba) artean. Goian adierazi 

dugun bezala, bost urteka sailkaturiko talde guztie-

tan, gizonezkoak emakumeak baino pitin bat ugaria-

go dira, 100 jaiotzatik 51 edo 52 gizonezkoak izaten 

direlako. Eskuarki, garrantzi handirik gabeko migra-

zioa duen biztanleriaren baitan, helduen kohortean bi 

sexuetako kideen kopurua antzekoa da, baina heldu 

eta zaharren artean emakume gehiago dago, bizi-

itxaropen luzeagoa baitute (ikus 6. taula). 



3. Eskualdeak
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1981etik 2005eko urtarrilaren 1era arte, bi eskual-

detan baino ez ziren urritu bi sexuetako 15 eta 29 

urte bitarteko gazteak: Arabako Lautadan (ber-

tan, apalki bada ere, %+0,9 ugaritu baitziren) eta 

Plentzia-Mungian, bertako hazkundea esangura-

tsua izan zelarik (%15). Gainerako 18 eskualdee-

tan gazteen kopurua urritu egin zen. Hona jaitsiera 

larrienak:

— %-30etik gorakoak: Arabako Mendialdea 

(%-47,6), Deba Beherea (%-41), Goierri (%-32,2) 

eta Markina-Ondarroa (%-33,7).

— %-25etik %-30era arte: Arabako Ibarrak 

(%-27,2), Arratia Nerbioi (%-28,2), Bilbo Han-

dia (%-28,3), Deba Garaia (%-29,8), Enkarterria 

(%-27,5) eta Tolosaldea (%-27,6).

Laburbilduz, 15 eta 29 urte bitarteko sexu bietako 

kohorteko kideen murrizketa orokorra izan da eta 

eskualdeetako habit guztietan izan du eragina, bai 

landa ingurunean, baita metropolietan ere. Feno-

meno demografiko hori, 70eko hamarkadaren bi-

garren erdian hasita, ugalkortasun eta jaiotza-tasen 

gainbehera handien zuzeneko ondorioa da. 

Bost urteka sailkaturiko taldeen arabera, jaitsierarik 

handienak 15 eta 19 urte bitarteko gazterian gerta-

tu dira: adin-talde horrek, 1981 eta 2005. urtearen 

hasiera bitartean, jaitsiera eskualde guztietan no-

zitu badu ere, 10 eskualdetan galera %50etik go-

rakoa izan da: Arabako Ibarrak (%-59,3), Arabako 

Mendialdea (%-69,6), Bilbo Handia (%-54,1), Deba 

Beherea (%-61,1), Deba Garaia (%-53,2), Donos-

tialdea (%-51,7), Gernika-Bermeo (%-50,6), Goierri 

(%-58,2), Markina-Ondarroa (%-53,8) eta Tolosal-

dea (%-50,4), hain zuzen.

Hurrengo adin-taldean, 20 eta 24 urte bitartekoen 

taldeko kideen galera hauteman da 18 eskualde-

tan, salbuespena Arabako Lautada (%+1,2) eta 

Plentzia-Mungia (%+10,9) izanik. 9 eskualdetan 

atzerakada %30etik gorakoa da: Arabako Ibarrak 

(%-35,8), Arabako Mendialdea (%-50,6), Arratia 

Nerbioi (%-37,8), Bilbo Handia (%-31,8), Deba 

Beherea (%-44,7), Enkarterria (%-31,8), Goierri 

(%-35,7), Markina-Ondarroa (%-36,2) eta Tolosal-

dea (%-33,4).

25 eta 29 urte bitarteko gazteen artean oso beste-

lako bilakaera ikusi dugu, 16 eskualdetan kide ko-

purua igo egin baita eta atzerakada 4tan bakarrik 

gertatu: Arabako Mendialdean (%-9,1), Deba Be-

herean (%-13,1), Deba Garaian (%-3,2) eta Mar-

kina-Ondarroan (%-5). Beste muturrean, 6 es-

kualdetan, 25 eta 29 urte bitarteko gazteen igoera 

%20tik gorakoa izan zen, 1981etik 2005eko urtarri-

laren 1era arte: Arabako Ibarrak (%+40,6), Lautada 

(%+35,4), Bidasoa Beherea (%+28,6), Errioxa Ara-

barra (%+20), Plentzia-Mungia (%+48,7) eta Urola-

Kostaldea —%+25,5— (ikus 7. taula).

Gazteria-indizeak direla eta, ondoko grafikoan ikus-

ten dugunez, atzerakada eskualde denetan ger-

tatu zen: biztanleria osoarekiko, sexu bietako 15-

29 urte bitarteko gazteek 2005. urtearen hasieran 

osatzen duten ehunekoa 1981ekoa baino apalagoa 

da. Aipa ditzagun jarraian 2005eko urtarrilaren 1ean 

gazteria-indize garaienak eta apalenak izan zituzten 

eskualdeak (ikus 5. grafikoa):

— Indize apalenak: biztanleria erroldatuan 15 eta 

29 urte bitarteko gazteen presentzia erlatiboa 

apalagoa da: Arabako Ibarrak (%14,2), Arabako 

Mendialdea (%13,8) eta Gorbeialdea (%15,4).

— Indize garaienak: biztanleria erroldatuan 15 eta 

29 urte bitarteko gazteen presentzia erlatiboa 

handiagoa da: Arabako Lautada (%20,2), Du-

rangaldea (%19,4), Kantauri Arabarra (%19,5) 

eta Urola-Kostaldea (%19,2).

Adin-talde bakoitzak biztanleria osoarekiko osa-

tzen duen ehunekoari dagokionez, adieraz dezagun 
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1981ean, 15 eta 19 urte bitarteko gazteen ehune-

koak 25 eta 29 urte bitartekoenak baino handia-

goak zirela. 2005. urtearen hasieran, ordea, pro-

portzio hori irauli egin da eskualde guztietan. Hori, 

noski, aztertzen ari garen aldian, ugalkortasun eta 

jaiotza-tasak nozituriko atzerakadaren seinale da, 

argi eta garbi (ikus 8. taula).

2005eko urtarrilaren 1ean erroldatua zegoen biz-

tanleria osoarekiko sexuen araberako ehunekoei 

dagokienez, 15 eta 29 urte bitarteko gizonezkoak 

adin horretako emakumeak baino ugariago dira, 

honako hiru toki hauetan izan ezik: Bilbo Handia 

(%9,1 emakume eta %8,9 gizonezko), Deba Garaia 

(%9,0 emakume eta %8,9 gizonezko), Deba Behe-

rea (%8,5 emakume eta %7,6 gizonezko) eta Goie-

rri (%8,9 emakume eta %8,8 gizonezko). Oro har, 

15 eta 29 urte bitartekoen kohortean eta migra-

zio-prozesu garrantzitsuak nozitu ez dituzten biz-

tanleriez ari garela, gizonezko gehiago izan ohi da 

emakumezkoak baino, gizonezko jaiotzeko aukera 

handixeagoa baita: 100 jaiotzatik %51-%52 gizo-

nezkoak dira. 

Bukatzeko, EAEn erroldaturiko biztanleria osoare-

kiko, 15 eta 29 urte bitarteko gizon eta emakumeek 

osatzen duten ehunekoaren parean edo gorago-

tik agertu diren 6 eskualdeak (%9,6 gizonezko eta 

%9,1 emakume) aipa ditzagun: Arabako Lautada 

(%12,5 gizonezko eta %9,8 emakume), Bidasoa 

Beherea (%11,4 gizonezko eta %9,2 emakume), 

Durangaldea (%10,2 gizonezko eta %9,4 emaku-

me), Kantauri Arabarra (%9,9 gizonezko eta%9,4 

emakume), Plentzia-Mungia (%13,6 gizonezko eta 

%9,1 emakume) eta Urola-Kostaldea —%11,1 gi-

zonezko eta %9,3 emakume— (ikus 9. taula).
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Gazteen adierazleak 2007

7. taula. 15-29 urte bitarteko gazteen kohortearen bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte (1981=100)

1981 2005

Eskualdeak 15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Arabako Ibarrak 423 344 244 1011 172 221 343 736

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 40,7 64,2 140,6 72,8

Arabako Lautada 16.661 15.622 15.757 48.040 11.323 15.811 21.328 48.462

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 68,0 101,2 135,4 100,9

Arabako Mendialdea 349 269 220 838 106 133 200 439

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 30,4 49,4 90,9 52,4

Arratia-Nerbioi 1.877 1.917 1.652 5.446 974 1.193 1.744 3.911

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 51,9 62,2 105,6 71,8

Bidasoa Beherea 5.251 5.098 5.001 15.350 3.244 4.614 6.433 14.291

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 61,8 90,5 128,6 93,1

Bilbo Handia 83.584 77.529 66.143 227.256 38.378 52.900 71.619 162.897

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 45,9 68,2 108,3 71,7

Deba Beherea 5.775 5.674 4.876 16.325 2.249 3.139 4.239 9.627

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 38,9 55,3 86,9 59,0

Deba Garaia 6.106 5.410 4.961 16.477 2.858 3.903 4.803 11.564

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 46,8 72,1 96,8 70,2

Donostialdea 27.761 24.154 22.536 74.451 13.411 17.774 25.435 56.620

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 48,3 73,6 112,9 76,1

Durangaldea 7.968 7.301 6.720 21.989 4.392 5.881 7.719 17.992

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 55,1 80,6 114,9 81,8

Enkarterria 2.711 2.581 2.220 7.512 1.372 1.759 2.137 5.448

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100,0 50,6 68,2 104,4 72,5

(.../...)
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7. taula. (jarr.). 15-29 urte bitarteko gazteen kohortearen bilakaera 1981etik 2005-1-1 arte (1981=100)

1981 2005

Eskualdeak 15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Errioxa Arabarra 837 769 625 2.231 462 597 750 1.809

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 55,2 77,6 120,0 81,1

Gernika-Bermeo 3.809 3.508 3.068 10.385 1.881 2.641 3.468 7.990

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 49,4 75,3 113,0 76,9

Goierri 6.741 5.907 4.962 17.610 2.817 3.823 5.300 11.940

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 41,8 64,7 106,8 67,8

Gorbeialdea 507 516 444 1.467 304 378 503 1.185

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 60,0 73,3 113,3 80,8

Kantauri Arabarra 3.206 2.703 2.520 8.429 1.605 2.116 2.784 6.505

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 50,1 78,3 110,5 77,2

Markina-Ondarroa 2.533 2.327 1.971 6.831 1.169 1.484 1.873 4.526

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 46,2 63,8 95,0 66,3

Plentzia-Mungia 2.646 2.535 2.608 7.789 2.267 2.811 3.879 8.957

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 85,7 110,9 148,7 115,0

Tolosaldea 4.042 3.786 3.459 11.287 2.004 2.521 3.642 8.167

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 49,6 66,6 105,3 72,4

Urola-Kostaldea 5.678 5.153 4.562 15.393 3.367 4.127 5.727 13.221

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 59,3 80,1 125,5 85,9

EAE 190.768 176.087 157.479 524.334 94.326 127.753 174.056 396.135

Aldakuntza 100,0 100,0 100,0 100 49,4 72,6 110,5 75,6

Iturria: 1981eko Biztanleriaren Zentsua eta Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.



12

Gazteen adierazleak 2007

8. taula. Ehunekoak biztanleria osoarekiko, bi sexuetakoak, 1981ean eta 2005-1-1ean

1981 2005

Eskualdeak 15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Arabako Ibarrak 423 344 244 1011 172 221 343 736

Ehunekoak 9,9 8,1 5,7 23,7 3,3 4,3 6,6 14,2

Arabako Lautada 16.661 15.622 15.757 48.040 11.323 15.811 21.328 48.462

Ehunekoak 8,3 7,8 7,9 23,9 4,7 6,6 8,9 20,2

Arabako Mendialdea 349 269 220 838 106 133 200 439

Ehunekoak 9,6 7,4 6,0 23,0 3,3 4,2 6,3 13,8

Arratia-Nerbioi 1.877 1.917 1.652 5.446 974 1.193 1.744 3.911

Ehunekoak 8,4 8,6 7,4 24,4 4,4 5,4 7,9 17,8

Bidasoa Beherea 5.251 5.098 5.001 15.350 3.244 4.614 6.433 14.291

Ehunekoak 8,1 7,9 7,7 23,7 4,3 6,1 8,5 18,9

Bilbo Handia 83.584 77.529 66.143 227.256 38.378 52.900 71.619 162.897

Ehunekoak 8,9 8,3 7,1 24,3 4,4 6,1 8,2 18,7

Deba Beherea 5.775 5.674 4.876 16.325 2..249 3.139 4.239 9.627

Ehunekoak 8,7 8,5 7,3 24,5 4,2 5,8 7,8 17,8

Deba Garaia 6.106 5.410 4.961 16.477 2.858 3.903 4.803 11.564

Ehunekoak 9,1 8,1 7,4 24,5 4,6 6,3 7,8 18,7

Donostialdea 27.761 24.154 22.536 74.451 13.411 17.774 25.435 56.620

Ehunekoak 8,7 7,6 7,1 23,4 4,2 5,6 8,0 17,8

Durangaldea 7.968 7.301 6.720 21.989 4.392 5.881 7.719 17.992

Ehunekoak 8,8 8,0 7,4 24,2 4,7 6,3 8,3 19,4

Enkarterria 2.711 2.581 2.220 7.512 1.372 1.759 2.317 5.448

Ehunekoak 8,7 8,2 7,1 24,0 4,5 5,8 7,7 18,0

(.../...)
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8. taula. (jarr.). Ehunekoak biztanleria osoarekiko, bi sexuetakoak, 1981ean eta 2005-1-1ean

1981 2005

Eskualdeak 15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Errioxa Arabarra 837 769 625 2.231 462 597 750 1.809

Ehunekoak 8,8 8,0 6,5 23,3 4,3 5,6 7,0 16,9

Gernika-Bermeo 3.809 3.508 3.068 10.385 1.881 2.641 3.468 7.990

Ehunekoak 8,2 7,6 6,6 22,5 4,2 5,9 7,7 17,8

Goierri 6.741 5.907 4.962 17.610 2.817 3.823 5.300 11.940

Ehunekoak 9,6 8,4 7,1 25,1 4,4 5,9 8,2 18,5

Gorbeialdea 507 516 444 1467 304 378 503 1185

Ehunekoak 8,9 9,1 7,8 25,8 4,0 4,9 6,6 15,4

Kantauri Arabarra 3.206 2.703 2.520 8.429 1.605 2.116 2.784 6.505

Ehunekoak 9,4 7,9 7,4 24,7 4,8 6,4 8,4 19,5

Markina-Ondarroa 2.533 2.327 1.971 6.831 1.169 1.484 1.873 4.526

Ehunekoak 9,0 8,3 7,0 24,3 4,5 5,7 7,2 17,4

Plentzia-Mungia 2.646 2.535 2.608 7.789 2.267 2.811 3.879 8.957

Ehunekoak 7,9 7,6 7,8 23,2 4,7 5,8 8,0 18,4

Tolosaldea 4.042 3.786 3.459 11.287 2.004 2.521 3.642 8.167

Ehunekoak 8,7 8,1 7,4 24,2 4,4 5,5 8,0 18,0

Urola-Kostaldea 5.678 5.153 4.562 15.393 3.367 4.127 5.727 13.221

Ehunekoak 9,2 8,4 7,4 25,1 4,9 6,0 8,3 19,2

EAE 190.768 176.087 157.479 524.334 94.326 127.753 174.056 396.135

Ehunekoak 8,9 8,2 7,4 24,5 4,4 6,0 8,2 18,6

Iturria: Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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(.../...)

9. taula. Ehunekoak, sexuaren arabera, biztanleria osoarekiko 2005-1-1ean 

Gizonezkoak Emakumezkoak

Eskualdeak 15-19 20-24 25-29 15-29 15 -19 20-24 25-29 15-29

Arabako Ibarrak 90 111 178 379 82 110 165 357

Ehunekoak 2,1 2,6 4,2 8,9 1,6 2,1 3,2 6,9

Arabako Lautada 5.819 8.098 11.089 25.006 5.504 7.713 10.239 23.456

Ehunekoak 2,9 4,0 5,5 12,5 2,3 3,2 4,3 9,8

Arabako Mendialdea 56 81 115 252 50 52 85 187

Ehunekoak 1,5 2,2 3,2 6,9 1,6 1,6 2,7 5,9

Arratia-Nerbioi 496 623 915 2.034 478 570 829 1.877

Ehunekoak 2,2 2,8 4,1 9,1 2,2 2,6 3,8 8,5

Bidasoa Beherea 1.698 2.374 3.312 7.384 1.546 2.240 3.121 6.907

Ehunekoak 2,6 3,7 5,1 11,4 2,0 3,0 4,1 9,2

Bilbo Handia 19.776 26.817 36.600 83.193 18.602 26.083 35.019 79.704

Ehunekoak 2,1 2,9 3,9 8,9 2,1 3,0 4,0 9,1

Deba Beherea 1.144 1.655 2.243 5.042 1.105 1.484 1.996 4.585

Ehunekoak 1,7 2,5 3,4 7,6 2,0 2,7 3,7 8,5

Deba Garaia 1462 2022 2511 5995 1396 1881 2292 5569

Ehunekoak 2,2 3,0 3,7 8,9 2,3 3,0 3,7 9,0

Donostialdea 6.833 9.067 13.193 29.093 6.578 8.707 12.242 2.7527

Ehunekoak 2,1 2,9 4,2 9,2 2,1 2,7 3,8 8,6

Durangaldea 2204 3091 3997 9292 2188 2790 3722 8700

Ehunekoak 2,4 3,4 4,4 10,2 2,4 3,0 4,0 9,4

Enkarterria 688 906 1.198 2.792 684 853 1.119 2.656

Ehunekoak 2,2 2,9 3,8 8,9 2,3 2,8 3,7 8,8
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9. taula. (jarr.). Ehunekoak, sexuaren arabera, biztanleria osoarekiko 2005-1-1ean 

Gizonezkoak Emakumeak

Eskualdeak 15-19 20-24 25-29 15-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Errioxa Arabarra 231 309 402 942 231 288 348 867

Ehunekoak 2,4 3,2 4,2 9,9 2,2 2,7 3,3 8,1

Gernika-Bermeo 915 1.353 1.808 4.076 966 1.288 1.660 3.914

Ehunekoak 2,0 2,9 3,9 8,8 2,2 2,9 3,7 8,7

Goierri 1443 2006 2739 6188 1374 1817 2561 5752

Ehunekoak 2,1 2,9 3,9 8,8 2,1 2,8 4,0 8,9

Gorbeialdea 153 202 239 594 151 176 264 591

Ehunekoak 2,7 3,5 4,2 10,4 2,0 2,3 3,4 7,7

Kantauri Arabarra 811 1.132 1.446 3.389 794 984 1.338 3.116

Ehunekoak 2,4 3,3 4,2 9,9 2,4 3,0 4,0 9,4

Markina-Ondarroa 615 766 995 2.376 554 718 878 2.150

Ehunekoak 2,2 2,7 3,5 8,4 2,1 2,8 3,4 8,2

Plentzia-Mungia 1150 1474 1926 4550 1117 1337 1953 4407

Ehunekoak 3,4 4,4 5,7 13,6 2,3 2,7 4,0 9,1

Tolosaldea 1.003 1.312 1.905 4.220 1.001 1.209 1.737 3.947

Ehunekoak 2,1 2,8 4,1 9,0 2,2 2,7 3,8 8,7

Urola-Kostaldea 1.799 2.111 2.925 6.835 1.568 2.016 2.802 6.386

Ehunekoak 2,9 3,4 4,8 11,1 2,3 2,9 4,1 9,3

EAE 48.363 65.469 89.690 203.522 45.963 62.284 84.366 192.613

Ehunekoak 2,3 3,1 4,2 9,6 2,2 2,9 4,0 9,1

Iturria: Udal Erroldaren Berrikuntza 2005-1-1ean. INE eta EUSTAT.
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2005. urtearen hasieran, gazteria-indizea (sexu 

bietako 15 eta 29 urte bitartekoak, biztanleria 

osoarekiko) nabarmen urriagoa da Euskadin Espai-

niakoaren aldean: %18,6 eta %21, hurrenez hurren. 

Beherakada handiagoa nozitu zuen, 1981. urtea 

hartzen badugu erreferentzia modura: 5,9 puntu 

galdu ditu Euskadin eta 2,2 Espainian. 

Bost urteka sailkaturiko taldeez ari garela, Espai-

nia osoan, gainbeherak zergatik izan du eragina 15 

eta 19 urte bitarteko taldean bakarrik? Eta, gainera, 

zergatik ez du horrenbesterainoko eragina izan Es-

painian (%-27,3 Espainian eta %-50,6 Euskadin)? 

EAEn, aitzitik, zergatik murriztu dira horrenbeste 15 

eta 19 urte bitarteko gazteak (%-51,6) eta 20 eta 

24 urte bitartekoak (%-27,4). Batez ere, elkarrekin 

loturiko bi faktoreren ondorio da hori:

a) Ugalkortasun eta jaiotza-tasak Espainia osoan 

Euskadin baino atzerakada motelxeagoa nozitu 

dute, hurrengo kapitulu batean zehatzago iku-

siko dugun bezala.

b) Atzerritik iritsitako etorkinak demografia espai-

niarra gaztetzen ari dira, talde horretan pertsona 

gazteak ugari dira eta. Atzerriko migrazioen era-

gina EAEn garrantzi apalagokoa denez, ez dute 

askorik laguntzen Euskadiko piramide demogra-

fikoa gaztetzearren eta inondik ere ez da gauza 

gazte-taldeko kideak gazte-helduen talderako ir-

teera orekatzeko. 

Ugalkortasun eta jaiotza-tasak egungo balioetan 

irautekotan, 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko 

kideen gainbehera kuantitatiboak bere horretan se-

gituko du eta horrek, bere aldetik, epe luzera ondo-

rio sozioekonomikoak ekarriko ditu; horra horietako 

batzuk:

— Ikasle-biztanleriaren galera nabarmenerako joera: 

horren ondorioz, etengabe aldatzen ari den tes-

tuinguru tekniko-ekonomiko globalizatuan, jardu-

nean dauden gazte eta helduak etengabe pres-

tatu eta beren prestakuntza eguneratzea jomuga 

bada, hezkuntza-sisteman berrikuntzak egin be-

harko dira beren bideragarritasun ekonomiko eta 

soziala bermatu ahal izateko (ikasle bakoitzeko 

gastu publikoa areagotzea, baliabideen erabile-

ra eskasa, etab.). Gabriel Cárceles Breisek4 bere 

artikuluan adierazi duenez «Irakaskuntzari dago-

kionez, gure inguruko herrialdeetan hautematen 

den kezka biztanleriaren ezagutza eta prestakun-

tza mailak altxatzea da, bai tarte arautu eta derri-

gorrezkoetan, bai eta helduen lanbide-heziketa, 

birziklatze eta etengabeko prestakuntza alorretan 

ere, gaur egun gizarteak behar bezala funtziona-

tuko badu, berrikuntza eta etengabeko aldaketa 

eskatzen zaizkiola ikusirik. Azken hamarkadetan, 

analfabetismo nozioak indarra galdu du herrial-

de aurreratuenetan; egun, adin handi samarreko 

taldeetan bazterreko faktorea izan ohi da baina, 

horren ordez, gure inguruko martxa hartzeko, 

eguneroko bizitza kudeatzera iristeko (alfabeti-

zazio funtzionala) premiak bizirik dirau eta hori 

etengabeko inbertsioa da (pertsonala edo orga-

nizatua).»

— Biztanleria aktiboa jaisteko joera, lan-merkatutik 

irteten direnak (erretiroa hartzea, gaixotasunak, 

ezintasunak, hilkortasuna, etab.) jarduera ekono-

mikoan sartzen diren gazteak baino gehiago di-

ren heinean. Testuinguru demografiko horretan, 

bete gabeko enpleguen eskaintzak ugalduko 

dira eta gazte aktiboek, seguru asko, lan-merka-

tuetan enplegua lortzeko aukera hobeak izango 

dituzte, enplegu-eskatzaileen kopurua dezente 

txikiagoa izango baita (gazteen langabezia-tasen 

murrizketa esanguratsua). Beste aldetik, lanean 

4 CÁRCELES BREIS, Javier. «El reto de los servicios de educación en el nuevo orden demográfico». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 

2005. 201 orr.
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diharduten gazte aktiboek merkatuan negozia-

tzeko izango duten ahalmen soziala  indartu 

egingo da lan-merkatuetan.

— Familia bizitzako «habia betea II eta III» zikloaren 

faseetan dauden gazteak bizi diren etxebizitze-

tan, horiek eskatzen dituzten ondasun eta zer-

bitzuen kontsumoa murriztuko da; horrek era-

gin kaltegarria izango du kontsumo-merkatu 

horretan espezializaturiko enpresa eta jardue-

ra-adarretan (elikagaiak, arropa eta osagarriak, 

etxetresna elektriko txikiak, hezkuntza, automo-

bil-industria eta garraioa, etab.). Ondoren, Ilde-

fonso Grande Estebanen arabera6 «habia betea 

II eta III» izeneko etapetan bizi diren etxeetan 

ohikoak diren ondasun eta zerbitzuak aipatuko 

ditugu:

— Lehenago ere azpimarratu dugun modura, egun-

go ugalkortasun urria aldatzen ez bada, euskal 

biztanleriaren zahartze prozesua azkarra eta 

biziagoa izango da, hurrengo bosturtekoetan 

umeak ekarriko dituzten amak egungo 15 eta 

29 urte bitarteko gazteak izango baitira: gogoan 

izan horien kopurua nabarmen urritu dela, aurre-

ko hamarkaden aldean. Piramidearen oinarriak 

(haurrak), beraz, estutzen segituko du, biztanle-

riaren zahartze prozesua berrelikatuz: 

Haur gutxiago gazte gutxiago ugalkorta-

sun adinean pertsona heldu eta ama gutxiago

haur gutxiago. 

Testuinguru demografiko horretan, «habia hutsik» 

(seme-alabarik gabeko 55 urtez gorakoek osaturiko 

bikoteak) eta «bizirik dirauen» habia (bakarrik bizi di-

ren zahar alargunduak) faseetan bizi diren etxeen 

nahi eta premiak asetzen espezializatutako onda-

sun eta zerbitzuen eskakizuna areagotu egingo da. 

Horrelako etxeak, izan ere, nabarmen ugalduko dira 

zahartze prozesuak aurrera egin ahala, 64 urtetik 

gorako kohortean, joan den mendeko baby-boom

aldian (1959-1975) jaiotako biztanleak etapa horre-

tan sartzean, bereziki. 

5 Hau da termino horrekin adierazi nahi duguna: pertsona batek edo gizatalde batek, soldata jakin bat eta lan-baldintza jakin batzuk eskaintzen zaizkionean, enplegua onartu edo arbuiatzeko duen gaitasun edo jarrera; horrek adierazten duen 

onarpen-mailatik behera, horrenbestez, enplegua hartzeko aukerak onartezinak lirateke. PRIETO, Carlos. Trabajadores y condiciones de trabajo. Madrid: Ediciones HOAC, 1994. 
6 GRANDE ESTEBAN, Ildefonso. «Influencia del cambio demográfico sobre la estructura del consumo, ahorro y endeudamiento de los hogares». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria-Gasteiz: Fe-

deración de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 87 or.

10. taula. Habia betea II eta III izeneko etapetan bizi diren etxeetan ohiko 
ondasun eta zerbitzuak

Zikloaren etapak eta gutxi go-
rabeherako adina Etxeko kideak Ohiko ondasun eta zerbitzuak

Habia betea II. 41-50 urte Senar-emazte gazteak, seme-alaba 

nerabe eta gazteak dituztenak

— Ikastetxeak 

— Elikadura

— Jantziak eta oinetakoak

— Etxebizitza berria

— Kirol-materiala

— Maileguak

— Inbertsio-gaiak

— Pentsio-planak

Habia betea III. 50-60 urte Senar-emazte helduak, seme alaba 

gazteak dituztenak, eta azken horie-

takoren bat etxetik alde egitear

— Unibertsitate-ikasketak

— Bigarren ibilgailua

— Altzariak eta etxebizitza

— Liburuak eta aldizkariak

— Bidaiak

— Inbertsio-gaiak

— Pentsio-planak
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1 Aldiari ez diogu 1981ean hasiera ipini, INEren web orrian ez delako urte hartan aldagai horri buruzko daturik agertzen. 
2 EUSTATen datu-basean alargun, dibortziatu eta legez bananduen egoerak taldekaturik agertzen direnez, horrelaxe jaso ditugu geure taula eta grafikoetan.

Sarrera gisa, esan dezagun ezkongabeen kolekti-

boa biziki ugaritu dela gazteen baitan, hainbat fakto-

reren eraginez. Azpimarra ditzagun:

a) Hezten eta prestatzen gazteak eman beharre-

ko denbora luzatzea: laneratzeko zailtasun la-

tzengatik edota gizarte postindustrialetan eta 

informazio-gizartean hezkuntza eta prestakun-

tzari aitortzen zaion balio handiagatik, gazterik 

gehientsuenek ikasten segitzen dute bigarren 

hezkuntza gainditutakoan ere. Ikaslearen esta-

tusa gurasoekiko menpekotasun ekonomikoan 

gertatu ohi denez, ezkongabe-egoerarekin oso 

positiboki lotzen da.

b) Gazte gehientsuenengan, laneratzeko ibilbidea-

ren ezaugarri bereizgarrietako bat lan-prekarie-

tatea da: kontratuen behin-behinekotasuna eta 

soldata urriak, alegia; baldintza kaltegarri horiek 

ezkongabe-aldia luzatzea bultzatzen dute. Lan-

prekarietateak, hein handi batean, ezkontze-

ko gogoa kentzen die gazteei, ezkontzea fami-

lia berri bat sortzearekin identifikatu ohi delako 

eta horrek gurasoen etxetik at etxebizitza har-

tzea eskatzen duelako eta, jakina, horretarako, 

familia proiektu autonomo bat garatu ahal izate-

ko behar adinako diru-sarrera ezinbestekoa da. 

Bikotekide egonkorra duten gazteek, eskuarki, 

ezkondu aurretik, beren lan egoera hobetu arte 

(kontratu finkoa eta soldata handiagoa) itxaroten 

dute. 

c) Etxebizitza-merkatuko prezioen inflazioa: gura-

soengandik aparte, ezkondutakoak beren etxean 

bizitzearekin identifikatu izan da ezkontza sozial-

ki, horiek familia berria sortuko dute-eta. Hala 

ere, joan den 80ko hamarkadaren amaieran, 

etxebizitzek izan zuten prezio igoera izugarriaga-

tik eta 90eko hamarkadaz geroztik ere, prezioek 

gora jarraitzen dutelako, gazteek zailtasun han-

diak dituzte etxebizitza erosteko; beraz, ezkon-

tzeko unea ere geroratu egin da. Alde horretatik, 

horretan, ezkondu egoera eta etxejabe egoera 

hertsiki identifikatu izanak are gehiago gerora-

tzen du gazteen ezkontza, egun etxebizitza bat 

jabetzan hartzeko aurrezki eta kaudimen ekono-

miko handiagoa eskatzen baitzaio gazteari. Era 

berean, alokatzeko etxebizitza gutxi dagoelako, 

horien errentak garestiak direlako eta kontratuak 

ere behin-behinekoak izaten direlako, ospe txa-

rra du horrelako jabetza-erregimenak bikoteki-

de iraunkorra duten gazteen artean; alokatzeko 

etxea hartzea ez dute aukera ona ikusten, «dirua 

alferrik xahutzeko» modua eta behin-behineko 

neurria iruditzen zaie.

Ondoren, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen banake-

ta zein den ikusiko dugu egoera zibilaren arabera 

eta 1991-20011 aldiari dagokionez, ehunekotan, hu-

rrengo bereizketak eginez: «ezkongabeak», «ezkon-

duak» eta «alargun, dibortziatu eta legez banan-

duak»2.
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Sexu bietako 15 eta 29 urte bitartekoen kohortea-

ri dagozkion datu estatistikoez ari garela, azpima-

rra dezagun 1991tik 2001era arte, ezkongabeta-

sun-indizea areagotu egin dela, bai EAEn (%84,7tik 

%89,9ra) baita Espainiako estatuan ere (%77,7tik 

%86,2ra), ezkonduek zeukaten garrantzi erlatiboa 

bi herrialde horietan jaitsi den bitartean. Nolanahi 

ere, aipa dezagun errolda egin den bi urte horietan, 

ezkongabetasun-indizeak handiagoak direla Euska-

din bizi diren gazteen artean. Seguru asko, goian 

azaldu ditugun faktoreek euskal gizartean eragin 

biziagoa izatearen ondorioa izango da hori (ikus

1. taula eta 1. grafikoa).

Sexua ere aintzat hartzean, 15 eta 29 urte bitar-

teko gizonezkoek emakumezkoek baino ezkon-

gabetasun-indize altuagoak agertzen dituztela 

ikusi dugu, bai EAEn bai Espainian. Bestela es-

ateko, 15 eta 29 urte bitarteko emakumezkoek 

ezkontzeko joera handixeagoa dute adin bereko 

gizonek baino: 2001. urtean, adibidez, emaku-

me ezkonduen indizea gizonezko ezkondue-

naren halako bi zen (%13 eta %6,5 Euskadin; 

%16,6 eta %9,5 Espainian). Beste aldetik, sexu 

batean zein bestean, ezkongabetasun-indizeak 

altuagoak dira Euskadin Espainiako estatuan 

baino (ikus 2. taula).

Sexu bietako bost urteka sailkaturiko taldeen ara-

bera, aipa dezagun ezkongabeak direla hiru taldee-

tan ugarienak, batetik bestera alde handiak haute-

maten badira ere:

— 15 eta 19 urte bitarteko gazteak eta 20 eta 24 

urte bitartekoak, gehien-gehientsuenak, ezkon-

gabeak dira 2001. urtean: ezkondu gabe dau-

de EAEn 15 eta 29 urte bitartekoen %99,6 eta 

1. taula. 15-29 urte bitarteko gazteak, egoera zibilaren arabera 1991n eta 2001ean (%)

1991 2001

Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 
legez banandua Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 

legez banandua

EAE 84,7 14,7 0,5 89,9 9,7 0,5

Espainia 77,7 21,6 0,6 86,2 13,0 0,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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2. taula. 15-29 urte bitarteko gazteak, egoera zibilaren eta sexuaren arabera, 
1991n eta 2001ean (%)

1991 2001

Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 
legez banandua Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 

legez banandua

EAE

Gizonezkoak 89,5 10,2 0,3 93,2 6,5 0,3

Emakumeak 79,8 19,4 0,8 86,3 13,0 0,7

Espainia

Gizonezkoak 83,2 16,4 0,3 90,0 9,5 0,4

Emakumeak 72,0 27,0 0,8 82,2 16,6 1,1

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

20 eta 24 urte bitartekoen % 96,8; Espainian, 

%99,2 eta %93,9, hurrenez hurren.

— 25 eta 29 urte bitartekoen taldean ere ezkon-

gabeak dira nagusi (2001ean, %77,3 Euskadin 

eta %70,1 Espainiako estatuan), baina ezkon-

dutakoen ehunekoa nabarmentzen hasi da 

(2001ean, %21,7 Euskadin eta %28,1 Espai-

nian). «Alargun, dibortziatu eta legez banandu-

3. taula. 15-29 urte bitarteko gazteak, adin taldeen eta egoera zibilaren arabera, 
1991n eta 2001ean (%)

1991 2001

Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 
legez banandua Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 

legez banandua

EAE

15-19 99,5 0,5 0,0 99,6 0,4 0,0

20-24 99,2 7,5 0,3 96,8 3,1 0,2

25-29 61,9 36,8 1,3 77,3 21,7 1,0

Espainia

15-19 98,5 1,4 0,0 99,2 0,7 0,0

20-24 84,6 15,0 0,5 93,9 5,8 0,2

25-29 48,2 50,3 1,5 70,1 28,1 1,7

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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takoak» bazterreko egoera zibilak badira ere, 25 

eta 29 urte bitartekoen taldean ikusten da ho-

rien indize altuena —2001ean, %1 Euskadin eta 

%1,7 Espainiako estatuan— (ikus 3. taula).

— 1991tik 2001erako bilakaerari dagokionez, az-

pimarra dezagun 25 eta 29 urte bitartekoen 

taldean ezkongabetasun-indizeak dezente gora 

egin duela, %61,9tik %77,3ra igo baita EAEn 

eta %48,2tik %70,1era Espainian. Horrekin 

batera, ezkonduen ehunekoa nabarmen jaitsi

da: %36,8tik %21,7ra Euskadin eta %50,3tik 

%28,1era Espainiako estatuan (ikus 3. grafikoa).

25 eta 29 urte bitartekoen taldean, ezkondutakoen 

ehunekoak atzera egite horrek gazteen baitan le-

henengoz ezkontzeko adina geroratzen ari dela 

adierazten digu. Hurrengo taulan argi asko haute-

4. taula. Lehen ezkontzaren batez besteko adina 1991n eta 2001ean

1991 2001 Diferentzia 2001-1991

Gizonezkoak Emakumeak Gizonezkoak Emakumeak Gizonezkoak Emakumeak

EAE 29,7 27,3 32,0 29,8 2,3 2,5

Espainia 28,1 25,9 30,4 28,4 2,3 2,5

Iturria: Adierazle demografikoak. INE.

man dezakegu geroago ezkontzeko joera hori: Eus-

kadin, 1991an batez besteko adina 29,7 urte zen 

gizonezkoen artean eta 27,3 urte emakumezkoen 

artean; 2001ean, berriz, lehen aldiz ezkontzeko ba-

tez besteko adina 32 urteraino igo da gizonezkoen 

baitan eta 29,8 urteraino emakumeen baitan. Joera 

horixe atzeman da estatu espainiar osoan; izan ere, 

lehengoz ezkontzeko batez besteko adina 2,3 ur-

tez geroratu da gizonezkoen artean eta 2,5 urtez 

emakumezkoen artean, 1991tik 2001era arte, Eus-

kadin bezalaxe, baina, adieraz dezagun, Espainian 

batez besteko adinak txikiagoak direla: 2001ean, gi-

zonezkoen artean 30,4 urte (Espainian) eta 32 urte 

(EAEn) eta emakumeen artean 28,4 urte (Espainian) 

eta 29,8 urte (EAEn). Esan dezagun, bukatzeko, 

bai EAEn bai eta Espainiako estatuan ere, emaku-

mezkoa gazteago ezkontzen dela gizonezkoa bai-

no (ikus 4. taula).
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1991tik 2001era arte, 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteen ezkongabetasun-indizeak areagotu egin 

dira hiru lurralde historikoetan. Hazkunderik han-

diena Araban gertatu da (6,6 puntu: %82,8tik 

%89,4ra) eta ondoren Bizkaian (5,9 puntu: 

%84,4tik %90,3era). 1991. urtean, ezkongabeak 

ziren Gipuzkoako sexu bietako gazte gehienak 

(%86), baina 2001. urtean, hiru lurralde histo-

rikoetako indizeak berdintsuak ziren, Bizkaia zer-

txobait altuago bazegoen ere: %90,3, eta %89,4 

Araban eta Gipuzkoan. Bistan denez, ezkonduek 

ehunekoetan atzera egin dute hiru lurralde histo-

rikoetan, baina Bizkaian baino gehiago, Araban 

eta Gipuzkoan. 2001ean, 15 eta 29 urte bitarte-

ko gazteen %9,2 daude ezkonduta Bizkaian eta 

%10,1 Araban eta Gipuzkoa (ikus 5. taula eta 4. 

grafikoa).

Sexuen arabera, gizonezko ezkongabeak ugaria-

go dira 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean 

lurralde historiko guztietan; kohorte horretako 

emakumezkoen artean, aldiz, ezkontzeko joera 

handiagoa hautematen da. 2001ean, adibidez, 

ezkondutako emakume gazteak guztien %13,3 

ziren Araban, %12,4 Bizkaian eta %13,7 Gipuz-

koan; gizonezko ezkonduak, berriz, lurralde his-

toriko horietan emakumezkoen erdia baino gehia-

go ez zirelarik: %7,1, %6,2 eta %6,8, hurrenez 

hurren (ikus 6. taula).

5. taula. 15-29 urte bitarteko gazteak, egoera zibilaren arabera, 1991n eta 2001ean (%)

Bi sexuetakoak 1991 2001

Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 
legez banandua Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 

legez banandua

Araba 82,8 16,6 0,6 89,4 10,1 0,5

Bizkaia 84,4 15,0 0,6 90,3 9,2 0,5

Gipuzkoa 86,0 13,5 0,5 89,4 10,1 0,4

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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6. taula. 15-29 urte bitarteko gazteak, egoera zibilaren eta sexuaren arabera, 
1991n eta 2001ean (%)
1991 2001

Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 
legez banandua Ezkongabea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 

legez banandua

Araba

Gizonezkoak 87,9 11,8 0,3 92,6   7,1 0,3

Emakumeak 77,7 21,4 0,9 86,0 13,3 0,7

Bizkaia

Gizonezkoak 89,2 10,5 0,3 93,5   6,2 0,3

Emakumeak 79,5 19,7 0,8 86,8 12,4 0,7

Gipuzkoa

Gizonezkoak 90,6   9,2 0,2 93,0   6,8 0,2

Emakumeak 81,2 18,1 0,7 85,7 13,7 0,6

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

Bai gizonezkoen, bai emakumezkoen baitan 

ere, ezkongabetasun-indizeek gora egin zuten 

1991tik 2001era arte, ezkonduen ehunekoen kal-

tetan; egia da, halaber, emakume ezkongabeen 

hazkundea handiagoa izan zela. Horrek esan nahi 

du, egoera zibilean, sexu bietako pertsonen joka-

bideak berdinduz doazela pixkanaka (ikus 7. taula 

eta 5. grafikoa).

7. taulan jaso dugu sexu bietako bost urteka sail-

katuriko adin-taldeen egoera zibila, eta hiru lu-

rralde historikoetan argi eta garbi hauteman dai-

tekeenez, zenbat eta gazteago izan, orduan eta 

altuagoa da ezkongabetasun-indizea; aitzitik, 

adierazle horrek behera egingo du gazteak adi-

nean aurrera egin ahala. 2001ean, 15 eta 19 urte 

bitarteko gazteen %99,4 ezkongabe zeuden Ara-

ban eta, Bizkaian eta Gipuzkoan, %99,6; 25 eta 

29 urte bitartekoen taldean, berriz, ezkongabeak 

guztien %76, %78,1 eta %76,6 ziren, hurrenez 

hurren.

25 eta 29 urte bitartekoen taldean agertzen da 

nabarien ezkongabe kopuruaren gorakada eta 

ezkontzeko adinaren geroratze horiek. Ondoko 

taulan ikus dezakegu sexu bakoitzeko gazteak 

zein adinetan ezkontzen diren lehen aldiz: 1991. 

urtean, lurralde historiko bakoitzeko emakumeak 

27 urterekin ezkontzen ziren eta 2001ean 30 ur-

terekin; gizonezkoen batez besteko adina ere 

atzeratu da, 30 urtetik (1991) 32 urtera etorri bai-

ta 2001ean. Hiru lurralde historikoetan antzeko 

balioak agertzen badira ere, Bizkaian aurkituko di-

tugu gizonezko eta emakumezkoen batez besteko 

adin handienak 2001ean: 32 eta 29,9 urte, hurre-

nez hurren (ikus 8. taula eta 6. grafikoa).
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7. taula. 15-29 urte bitarteko gazteak, egoera zibilaren arabera eta bost urteko taldeka, 
1991n eta 2001ean (%)

1991 2001

Ezkonga-
bea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 

legez banandua
Ezkonga-

bea Ezkondua Alarguna, dibortziatua, 
legez banandua

Araba

15-19 99,4 0,5 0,0 99,4   0,5 0,0

20-24 90,8 8,8 0,4 96,4   3,4 0,2

25-29 57,1 41,4 1,5 76,0 22,9 1,1

Bizkaia

15-19 99,4 0,6 0,0 99,6   0,4 0,0

20-24 91,9 7,8 0,3 96,8   3,0 0,2

25-29 61,8 36,8 1,4 78,1 20,8 1,1

Gipuzkoa

15-19 99,6 0,4 0,0 99,6   0,4 0,0

20-24 93,4 6,4 0,2 96,8   3,0 0,2

25-29 64,0 34,8 1,1 76,6 22,5 0,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

8. taula. Lehen ezkontzaren batez besteko adina 1991n eta 2001ean

1991 2001 Diferentzia 2001-1991

Gizonezkoak Emakumeak Gizonezkoak Emakumeak Gizonezkoak Emakumeak

Araba 29,5 27,1 31,8 29,7 2,3 2,6

Bizkaia 29,7 27,3 32,0 29,9 2,3 2,6

Gipuzkoa 29,8 27,4 31,9 29,7 2,1 2,3

Iturria: Adierazle demografikoak. INE.
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1991 eta 2001 artean, EAEko 20 eskualdeetan, 

sexu bietako 15 eta 29 urte bitartekoen kohortean, 

ezkongabetasun-indizeak igo egin dira. 10 eskual-

detan Euskadiko batez bestekoaren (5,2 puntu) 

gainetik ibili zen gehikuntza: Arabako Lautadan (6,4 

puntu), Arratia Nerbioin (5,4 puntu), Bilbo Handian 

(5,8 puntu), Deba Garaian (5,7 puntu), Enkarterrian 

(7,3 puntu), Errioxa Arabarrean (5,3 puntu), Ger-

nika-Bermeon (6,2 puntu), Kantauri Arabarrean (8,6 

puntu), Markina-Ondarroan (5,6 puntu) eta Plentzia-

Mungian (8,1 puntu), alegia (ikus 9. taula).

2001ean, ezkongabetasun-indizea, 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen artean, erkidegoko ehu-

nekoaren parekoak edo altuagoak dira (%89,9) 8 

eskualdetan: Arabako Mendialdean (%90,2), Bil-

bo Handian (%90,5), Deba Beherean (%90), Deba 

Garaian (%92,5), Donostialdean (%89,9), Gernika-

Bermeon (%90,9), Kantauri Arabarrean (%91,7) 

eta Markina-Ondarroan (%90,5). Hiri eta landa-in-

guruneko eskualdeak nahasirik agertzen dira. Ho-

rrek esan nahi du 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

artean, ezkongabe egotearen joera zeharkakoa 

dela, habitat-motari begira (ikus 7. grafikoa).

Sexuaren arabera, ezkongabetasun-indizeak es-

kualde gehien-gehienetan igo egin dira 1991tik 

2001era arte, Arabako Mendialdeko gizonezkoen 

kasuan izan ezik: aldagai hau mantendu egin da, 

1991n, abiagunean indize altu samara bazuen ere 

(%92). 20 eskualdeetan, ehunekoen igoera handia-

goa izan zen emakumezkoen baitan gizonezkoen 

baitan baino eta horrek adierazten digu EAEko 

emakumezkoen jokabidea eta gizonezkoena ge-

roz eta berdinago bilakatzen ari dela: dena den, 15 

eta 29 urte bitartekoen artean gizonezkoak baino 

emakumezko gehiago ezkontzen da. Hala eta guz-

tiz ere, egunetik egunera ezkongabe segitzen duten 

emakumeen kopurua handituz doa (ikus 10. taula).

2001ean 5 eskualde nabarmendu dira, ezkonga-

betasun-indizerik altuenak agertzearren, bai gizo-

nezkoen artean bai emakumeen artean ere. Horra:

— Bilbo Handia: gizonezko ezkongabeak %93,6 

eta emakume ezkongabeak %87,3.

— Deba Garaia: gizonezko ezkongabeak %95,2 

eta emakume ezkongabeak %89,6.

— Gernika-Bermeo: gizonezko ezkongabeak 

%94,3 eta emakume ezkongabeak %87,3.

— Kantauri Arabarra: gizonezko ezkongabeak 

%94,7 eta emakume ezkongabeak %88,5.

— Markina-Ondarroa: gizonezko ezkongabeak 

%94,4 eta emakume ezkongabeak %86,3.

2001. urtean, Errioxa Arabarreko landa-eskualdean 

bizi ziren 15 eta 29 urte bitarteko gazteak, berriz, 

ezkongabetasun-indize apalenak izatearren nabar-

mentzen dira: gizonezko ezkongabeak %88,3 eta 

emakume ezkongabeak %77,3.

2001ean, bost urteka sailkaturiko sexu bietako gaz-

teen taldeei dagokiela, aipa dezagun, 24 urteak 

bete arte, ia gazte guzti-guztiak ezkongabe direla: 

%99,1etik %99,8 (15 eta 19 urte bitartekoen tal-

dean) eta %94,5etik %98,1era arte (20 eta 24 urte 

bitartekoenean). 25 eta 29 urte bitartekoen taldean, 

aldiz, ezkongabeen kopurua urriago da, ezkonduen 

mesedetan; horrenbestez, ezkongabetasun-indizea 

zabaldu egin da %64 (Errioxa Arabarra) eta %81,9 

(Deba Beherea) artean (ikus 11. taula eta 8. gra-

fikoa).
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9. taula. 15-29 urte bitarteko gazteen 
ezkongabetasun indizeak 1991n eta 

2001ean (kohorte osoarekiko 
ehunekoa, bi sexuetakoen artean)

1991 2001 Diferentzia
2001-1991

Arabako Ibarrak 83,8 88,9 5,1

Arabako Lautada   82,9 89,3 6,4

Arabako

Mendialdea
87,0 90,2 3,2

Arratia-Nerbioi 84,0 89,4 5,4

Bidasoa Beherea 83,4 87,8 4,4

Bilbo Handia 84,7 90,5 5,8

Deba Beherea 87,2 90,0 2,8

Deba Garaia 86,8 92,5 5,7

Donostialdea 86,6 89,9 3,3

Durangaldea 84,4 89,2 4,8

Enkarterria 80,0 87,3 7,3

Errioxa Arabarra 77,8 83,1 5,3

Gernika-Bermeo 84,7 90,9 6,2

Goierri 85,6 88,3 2,7

Gorbeialdea 84,8 88,5 3,7

Kantauri

Arabarra
83,1 91,7 8,6

Markina-Ondarroa 84,9 90,5 5,6

Plentzia-Mungia 80,8 88,9 8,1

Tolosaldea 86,8 88,5 1,7

Urola-Kostaldea 83,9 87,8 3,9

EAE 84,7 89,9 5,2

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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10. taula. (jarr.). 15-29 urte bitarteko gaz-
teen ezkongabetasun indizeak, sexuaren 

arabera, 1991n eta 2001ean 
(sexu bakoitzarekiko ehunekoa)

Eskualdeak 1991 2001 Diferentzia
2001-1991

Gorbeialdea

Gizonezkoak 89,7 92,4   2,7

Emakumeak 79,4 84,7   5,3

Kantauri Arabarra 

Gizonezkoak 88,3 94,7   6,4

Emakumeak 77,8 88,5 10,7

Markina-Ondarroa

Gizonezkoak 90,7 94,4   3,7

Emakumeak 78,7 86,3   7,6

Plentzia-Mungia

Gizonezkoak 86,8 92,9   6,1

Emakumeak 74,8 84,8 10,0

Tolosaldea

Gizonezkoak 91,8 92,0   0,2

Emakumeak 81,3 84,7   3,4

Urola-Kostaldea

Gizonezkoak 89,8 92,2   2,4

Emakumeak 77,7 83,3   5,6

EAE

Gizonezkoak 89,5 93,2   3,7

Emakumeak 79,8 86,3   6,5

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.  

10. taula. 15-29 urte bitarteko gazteen 
ezkongabetasun indizeak, sexuaren 

arabera, 1991n eta 2001ean 
(sexu bakoitzarekiko ehunekoa)

Eskualdeak 1991 2001 Diferentzia
2001-1991

Arabako Ibarrak

Gizonezkoak 86,9 91,8 4,9

Emakumeak 79,9 85,6 5,7

Arabako Lautada   

Gizonezkoak 87,9 92,5 4,6

Emakumeak 77,8 86,0 8,2

Arabako Mendialdea  

Gizonezkoak 92,0 92,0 0,0

Emakumeak 80,8 87,5 6,7

Arratia-Nerbioi

Gizonezkoak 89,1 93,2 4,1

Emakumeak 78,6 85,1 6,5

Bidasoa Beherea  

Gizonezkoak 88,2 91,7 3,5

Emakumeak 78,4 83,6 5,2

Bilbo Handia

Gizonezkoak 89,2 93,6 4,4

Emakumeak 79,9 87,3 7,4

Deba Beherea

Gizonezkoak 92,0 93,5 1,5

Emakumeak 82,1 86,2 4,1

10. taula. (jarr.). 15-29 urte bitarteko gaz-
teen ezkongabetasun indizeak, sexuaren 

arabera, 1991n eta 2001ean 
(sexu bakoitzarekiko ehunekoa)

Eskualdeak 1991 2001 Diferentzia
2001-1991

Deba Garaia

Gizonezkoak 91,4 95,2 3,8

Emakumeak 81,8 89,6 7,8

Donostialdea

Gizonezkoak 90,7 93,1 2,4

Emakumeak 82,4 86,4 4,0

Durangaldea

Gizonezkoak 89,7 92,9 3,2

Emakumeak 78,9 85,2 6,3

Enkarterria

Gizonezkoak 86,1 92,1 6,0

Emakumeak 73,6 82,1 8,5

Errioxa Arabarra

Gizonezkoak 84,3 88,3 4,0

Emakumeak 71,1 77,3 6,2

Gernika-Bermeo

Gizonezkoak 90,0 94,3 4,3

Emakumeak 79,2 87,3 8,1

Goierri

Gizonezkoak 90,8 92,4 1,6

Emakumeak 80,0 83,9 3,9
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11. taula. 15-19, 20-24 eta 25-29 urte 
bitarteko gazteen ezkongabetasun indi-
zeak 2001ean (talde bakoitzaren guztia-
rekiko ehunekoa, bi sexuetakoen artean)

1991 2001 Diferentzia
2001-1991

Arabako Ibarrak 99,4 96,0 78,2

Arabako Lautada 99,5 96,3 76,0

Arabako Mendialdea  99,2 96,4 80,5

Arratia-Nerbioi 99,7 96,5 76,6

Bidasoa Beherea 99,5 96,2 73,3

Bilbo Handia 99,5 96,8 78,9

Deba Beherea 99,4 97,5 77,1

Deba Garaia 99,8 98,1 81,9

Donostialdea 99,7 96,9 78,0

Durangaldea 99,8 96,9 75,0

Enkarterria 99,4 95,7 71,1

Errioxa Arabarra 98,2 94,5 64,0

Gernika-Bermeo 99,8 97,2 78,8

Goierri 99,7 95,7 73,9

Gorbeialdea 99,1 96,5 75,2

Kantauri Arabarra 99,7 98,0 79,6

Markina-Ondarroa 99,8 97,4 77,4

Plentzia-Mungia 99,8 96,8 74,6

Tolosaldea 99,4 96,6 74,5

Urola-Kostaldea 99,4 96,3 72,2

EAE 99,6 96,8 77,3

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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1991tik 2001era arte ezkongabetasun-indizea igo 

egin zen 15 eta 29 urte bitarteko gazteen baitan, 

bai EAEn (%84,7tik %89,9raino) eta baita Espai-

niako estatuan ere (%77,7tik %86,2raino). Sexuen 

arabera, 15 eta 29 urte bitarteko gizonezkoek 

emakumeek baino ezkongabetasun-indize altua-

goak ematen dituzte, bai Euskadin bai eta Espai-

nian ere. Bestela esateko, 15 eta 29 urte bitar-

teko emakumezkoek adin bereko gizonezkoek 

baino joera handiagoa dute ezkontzeko: 2001ean, 

adibidez, emakume ezkonduen indizea gizonezko 

ezkonduenaren bikoitza zen (%13 eta %6,5 Eus-

kadin eta %16,6 eta %9,5 Espainian). Sexu bakoit-

zean ere, Euskadiko ezkongabetasun-indizeak Es-

painiako estatukoak baino altuagoak dira.

Gazteen artean ezkongabeak geroz eta gehiago 

izatearen arrazoiak eta ezkontzek behera egitearen 

zergatiak direla-eta, kapitulu honen sarreran ho-

nakoak azpimarratu ditugu:

— Hezten eta prestatzen gazteak eman beharre-

ko denbora luzatzea: laneratzeko zailtasun la-

tzengatik eta/edo gizarte postindustrialetan eta 

informazio-gizartean hezkuntza eta prestakun-

tzari aitortzen zaion balio handiagatik, gazterik 

gehientsuenek ikasten segitzen dute bigarren 

hezkuntza gainditutakoan ere

— Laneko ezegonkortasunak eta soldata txikiek se-

gurtasunik eta kaudimenik eza sortarazten dute, 

nork bere etxebizitza eskuratzeari dagokionez. 

Laneko prekarietatearen arazoak, emantzipatu 

nahi duten gizarte-sektore ertain eta apaletako 

gazteen baitan du eragina.

— Nork bere etxebizitza eskuratzeko unean dituen 

zailtasun ekonomikoak: etxebizitza erruz gares-

titu da, merkatu horretan nagusitu den espe-

kulazio-dinamikaren eraginez eta etxea esku-

ratzen laguntzeko politika publiko ahul-ahulen 

ondorioz.

Gazteek ezkondu arte itxaroten duten epe hori lu-

zarazi duten faktoreak ez dira materialak bakarrik, 

alor soziokulturalekoak ere badira. Hurrengo hauez 

ari gara, bereziki:

— Ezkongabetasun-aldia luzatzearen aldeko balio 

eta jarrera soziokulturalak: egun, ezkongabeta-

suna askatasun eta independentzia pertsonal 

handiagoko egoeratzat jotzen da eta ezkontza, 

berriz, familia alorreko ardurak hartzearekin eta, 

horrenbestez, norberaren autonomiaren galera-

rekin identifikatzen da. Adibidez, gizarteak 25 

eta 29 urte bitarteko gaztea ezkongabe ego-

tea onartzeaz gain, onetsi egiten du egoera 

horretan jarraitzea helduarora iritsitakoan ere. 

Ildo horretatik, jatorriko familiarengandik era-

bat emantzipatzea ez da automatikoki ezkon-

tzearekin lotzen; imaginarium soziokulturalean, 

ezkongabetasunaren bitartez gizaki hori errea-

lizatzea ere onartzen da. Finean, ezkongabe-

tasuna ez da dagoeneko gabezia edo osaga-

betasun psikosozial gisa jotzen, autonomia 

pertsonal handiagoko bizimodua egitea ahalbi-

detzen duen aukera zibil modura baizik.  

— Ezkontzatik at ere, elkarbizitzarako modu berriak 

agertu izana: arestiko aldaketa soziokulturalak 

—balio eta jokaera postmaterial izenekoak inda-

rrean sartzearen ondoriozkoak, bereziki— gaz-

teen artean elkarbizitza-mota berriak sortzen eta 

zabaltzen ari dira. «Izatezko bikoteez« eta ahai-

detasunezko lokarririk gabeko pertsona bat bai-

no gehiago etxebizitza berean bizitzeaz ari gara, 

ezkontzaren haustura prozesuetatik (banantze 

eta dibortzioetatik) osatzen diren familiak ahantzi 

gabe. Lehen bi plegu horiek, kopuruz, garrantzi 

handiagoa dute gazteen artean, gazteak 30 urte 

inguruan ezkontzen baitira; beraz, banantze eta 

dibortzioak, hein handiago batean, adin horreta-

tik aurrera gertatzen dira.



15

04. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen egoera zibila

— Emakume gazteak, lanerako duen aukerari es-

ker, ezkontze-estrategia hori bigarren mailan utz 

dezakeenez, ezkontzeko unea atzeratzeko joera 

hedatu da andre gazteen baitan. Aldaketa kul-

turala gertatu da, beraz, gazte horien amen ga-

raietatik: amek beren buruaren emantzipazioa 

aurreratu egin zuten goiz ezkonduta eta beren 

gurasoen menpeko izatetik senarren menpeko 

izatera pasatu ziren. Horren ordain gisa, horien 

alabak beste muturrean erori dira: lehendabi-

zi ikasketak, ondoren egonkortasun laboral eta 

profesionala eta, azkenik, hogeita hamar urte-

ren bueltan, balizko ezkontza-emantzipazioa. 

Emakume gazteentzat, beraz, beren burua goi-

zegi emantzipatzeak arrisku latzak dakartza, 

ezkontzeak beren karrera profesionala betiko 

honda dezakeelako, amei gertatu bezala. Ho-

rrenbestez, logikoa litzateke emantzipatzea eta 

ezkontzea behar bezalako independentzia eko-

nomiko eta egonkortasuna erdietsitakoan3.

3  GIL CALVO, Enrique. «Emancipación tardía y estrategia familiar». In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 58. zk., 2002.

GIL CALVO, Enrique. «Emancipación 

tardía y estrategia familiar». En: 

Revista de Estudios de Juventud,

58. zk., INJUVE, 2002.
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Kapitulu honetan jaiotza-tasak eta ugalkortasunak, 

fenomeno demografiko diren heinean, duten izari 

kuantitatiboa ezagutuko dugu. Aztertze lan honek 

erabateko garrantzia du, biztanleriaren berezko di-

namikaz eta honek hazkunde demografikoan duen 

eraginaz informazioa ematen digulako.

Sarrera gisa, aipa dezagun jaiotza-tasak eta 

ugalkortasun-tasak, joan den mendean, balio han-

dietatik txikietara bilakatu direla. Gainbehera hori 

trantsizio demografiko izenez ezagutzen den al-

daketa-prozesuaren baitan gertatu da. Estreina-

koz, joan den mendeko 50eko hamarkadan, Frank 

Notesteinek proposatu zuen termino horren esa-

nahia soila da: autoreak zioenez, premiak eragi-

nik, nekazari-gizarte tradizionalek ugalkortasuna 

eta jaiotza-tasa altuak behar zituzten, hilkortasun-

tasa larriak orekatzeko; industrializazioaren eragi-

nez gertatu zen urbanizazioak, aldaketa ekono-

miko eta sozialek eta heziketak hilkortasun-tasak 

—batez ere, umeen artean— eraitsi zituzten; eta 

ugalkortasuna eta jaiotza-tasak beheraka hasi zi-

ren seme-alabak koste handiagoak baina balio 

urriagokoak bilakatu ahala (termino ekonomikoe-

tan). Alderdi horretatik, horren hiru arrazoi ema-

ten dira, elkarrekin lotuak: balio soziokulturalen 

aldaketa, seme-alaben kostuak eta seme-alaba 

berri bakoitzak eragiten dituen denbora- eta ener-

gia-baliabideen gastua. Haurren hilkortasun-tasa 

jaitsi ahala, beste seme-alaba bat ekartzeko balioa 

eta nahia apaldu egiten dira, umeek bizirik iraungo 

duten ziurtasuna geroz eta handiagoa baita. 

Gizarte industrialen bilakaera-eredu horretan, fun-

tsean, aldaketa demografiko, sozial eta ekono-

mikoen elkarreragina hautematen da, gizarteak 

antzinako erregimen demografikotik gaurkora pasa-

tzean. Euskal eta espainiar gizarteek ere, industria-

lizazio eta urbanizazio prozesuetan parte-hartzean, 

antzinako erregimen demografikotik gaurkorako 

trantsizioa bizi izan dute. Ikus ditzagun erregimen 

bakoitzaren bereizgarri nagusiak:

— Antzinako erregimena: jaiotza-tasa eta hilkor-

tasun-tasa altuak ditu ezaugarri nagusiak. Ha-

zkunde naturala edo saldo begetatiboa urria 

izan ohi zen, bai haur asko hiltzen zelako, bai 

ezbeharretan ere (etengabe gertatzen ziren go-

seteak, izurriteak, gerrak, etab.) jende asko hil-

tzen zelako.  

— Erregimen modernoa: honen bereizgarriak, be-

rriz, jaiotza-tasa eta hilkortasun-tasa apalak dira, 

bata eta bestea antzekoak; horrenbestez, haz-

kunde naturala edo saldo begetatiboa urria da 

(negatiboa izateko joerarekin), biztanleriaren za-

hartzeak hilkortasuna pitin bat altxatzen baitu. 

Bi erregimen horien artean elkarrekin loturiko fase 

zenbait garatu dira; orokorki, behintzat, hirutara 

ekar ditzakegu, hara:

— 1.fasea: trantsizio demografikoaren hastapen 

horretan hilkortasun-tasa jaitsi egiten da, elika-

duran, higienean eta osasun-sisteman egin di-

ren hobekuntzei esker. Jaiotza-tasa mantendu 

edo, areago, igo egin da, bi arrazoirengatik, ba-

tik bat: haurdun dauden emakumeek jasotzen 

duten arreta hobea da eta erditzean hiltzen diren 

umeak gutxiago dira, egunetik egunera.
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— 2. fasea: trantsizio demografikoaren erdigune ho-

netan hilkortasun-tasak behera segitzen du eta 

jaiotza-tasa ere jaisten hasi da, hainbat faktorek 

batera eraginik: heziketa eta sekularizazioa herri-

tar orori iristearren gertatu dira aldaketak gizar-

te-mentalitatean, emakume-izaeran eta emaku-

meak lan-merkatuarekin zituen harremanetan, 

sexualitatean eta ugalketan (antisorgailuak eta 

familia plangintza egiteko dispositiboak eskura-

tzeari esker), ongizate-estatua garatu da, etab. 

Fase honetan, biztanleriaren hazkunde handi eta 

azkarra gertatu da.

— 3. fasea: trantsizio demografikoaren kondar ho-

nen bereizgarri dira hilkortasun-tasa apala eta 

gainbehera nabarmenean doan jaiotza-tasa: ho-

rien ondorioz, hazkunde demografikoa urria, ze-

roren parekoa edo, areago, negatiboa izango da.  

Trantsizio demografikoak izan dituen inplikazioak 

garrantzi handikoak izan dira Europako gizarteen-

tzat: biztanleriaren hazkunde handi eta azkarra sor-

tarazi du, bizi-itxaropena hirukoiztu egin da hilkor-

tasunaren berebiziko murrizketari esker, familiaren 

tamaina txikitu egin da ugalkortasunaren murrizke-

ta latzaren eraginez eta, ondoren, biztanleriaren za-

hartze prozesuak aurrera egin du.

EAEri eta Espainiari dagokienez, trantsizio demo-

grafikoa aldi labur samarrean gertatu zen, Euro-

pako herrialde garatuagotan jazo izan denaren 

aldean. Joan den mendeko 70eko hamarkada-

ren hasieran, gainera, ugalkortasunak eta jaiotza-

tasak balio urriak izan zituzten. Euskadin, esate 

baterako, 1975ean, ugalkortasun-indize sinte-

tikoa (UIS) altu-altua zen oraino (2,7 ume), Espai-

niako estatuan bezalatsu (2,8 ume). Bost urteko 

epe laburrean, ordea, ugalkortasuna ia herenera 

jaitsi zen, 1,9 umeraino eta 1980an belaunaldiak 

ugaltzeko mugaren azpira amildu zen (2,1 ume, 

emakume bakoitzeko). Hurrengo bost urteetan 

(1980-1985) antzeko beste beherakada batek UIS 

hori 1,25 umetan jarri zuen, une hartan Europak 

nozitzen zuenaren dezente azpitik, alegia: geurea 

planeta osoko ugalkortasun-tasarik apalenetako 

bat zen1.

Autore batzuen iritziz, bigarren trantsizio demogra-

fikoa bizi dugu oraintxe. Ron Lesthaeghek eta D.J. 

Van de Kaak termino hau joan den mendeko 80ko 

hamarkadan sortu zuten, mendebaldeko herrial-

deetako familia eta etxeak osatzean, suntsitzean 

eta birmoldatzean gertatzen ziren aldaketak deskri-

batzeko. Belaunaldiak ordezkatzeko mailaz behe-

tiko ugalkortasun-indize sintetikoez gainera, (2,1), 

bigarren trantsizio demografikoaren beste ezauga-

rrietako batzuk dira ezkongabeak ugaritzea, estrei-

nakoz ezkondu eta lehen seme-alaba ekartzeko 

adina geroratzea, izatezko bikoteen hazkundea, 

ezkontzaz kanpoko jaiotzak ugaritzea, ezkontzen 

hausturen kopurua igotzea eta familia egituraren 

dibertsifikazioa (familia nuklearraren gainbehera 

etengabea eta bestelako familien gorakada: gura-

so bakarrekoak, pertsona bakarrekoak, nukleorik 

gabeko pertsona anitzekoak, etab.). Lehen trantsi-

zio demografikoan ez bezala (orduango osagai be-

hinenak ugalkortasuna eta hilkortasuna izan ziren), 

bigarren trantsizio honetan bi aldagai demografiko 

horiek aski egonkor mantentzen dira (maila apal 

samarretan, ugalkortasuna, batik bat), baina sako-

neko aldaketak gertatzen dira ezkontzeko modue-

tan, ugaltzeko egutegian eta familia motetan.

Ondoren, Biztanleriaren Mugimendu Naturala ize-

neko iturriak emaniko informazio estatistikoari 

esker osatu diren hainbat adierazle kuantitatibo 

aztertuko ditugu. Hurrengoak jorratuko ditugu, ze-

hazkiago:

— Jaiotza-tasa gordina: bizirik jaiotakoak, mila biz-

tanleko.

— Ugalkortasun-indize sintetikoa: batez besteko 

ume-kopurua, potentzialki ugalkorra den kohor-

teko (15 eta 49 urte bitarteko) emakume bakoi-

tzeko.

— 15-19, 20-24 eta 25-29 adin-taldeen ugalkorta-

sun-tasa: bizirik jaiotakoak, adin talde bakoitze-

ko 1.000 emakumeko.

— Ezkongabeko ama gazteen erditzeen ehune-

koak: 15-19, 20-24 eta 25-29 adin-taldeetako 

amen erditzeak egondako erditze guztiekiko.

1 SAN VICENTE ALFAMBRA, Javier. «Claves demográficas de la CAPV». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 40 or.
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Ondoko taulan 1981 eta 2004ko jaiotza-tasa gordi-

nak (JTG) jasoko ditugu: balio horietan, bai EAEn bai 

Espainian, gainbehera nabarmena gertatu dela hau-

tematen dugu: JTG, mila biztanleko, jaitsi da Euska-

din (-3,4) eta Espainiako estatuan (-3,5). Jaiotza-tasak 

atzera egitearen ondorioz, Euskadin tasa hori 2004. 

urtean, 9,3 jaiotzakoa da mila biztanleko; Espainian, 

berriz, 10,6 jaiotzakoa mila biztanleko (ikus 1. taula 

eta 1. grafikoa).

Zergatik da JTG apalagoa Euskadin Espainiako batez 

bestekoa baino? Ugalkorra den kohorteko (15 eta 49 

urte bitarteko) emakumeen ugalkortasuna aintzat har-

tu behar dugu. Balioak belaunaldi-ordezkapenaren 

oso-oso azpitik (batez beste, 2,1 seme-alaba emaku-

me bakoitzeko) dituen ugalkortasun urriko testuinguru 

orokorrean, Euskadin bizi diren kohorte ugalkorreko 

emakumeek (15 eta 49 urte bitartekoek) espainia-

rrek baino ugalkortasun-tasa apalagoa dute. Ondo-

ko taulan ugalkortasun-indize sintetikoak (UIS)2 ikus di-

tzakegu: hor frogatzen da, bai 1981ean bai 2004an, 

Euskadiko kohorte ugalkorreko emakume bakoitzak 

batez beste ume gutxiago duela Espainiakoak bai-

no. Nolanahi ere, aztertzen ari garen aldian, UISen 

gainbehera Espainiako estatuan (-0,71) handixeagoa 

izan da EAEn (-0,55) baino eta, emakume bakoitze-

ko, umeen kopurua bi lurraldeetan berdintsua izan da, 

behealdetan: 2004. urtean UIS 1,33 izan zen Espai-

nian eta 1,18 Euskadin. Adieraz dezagun, 1990eko 

hamarkadatik hona, hala Euskadin nola Espainian, 

ugalkortasunak pitin bat gora egiten duela, atzerriko 

emakume etorkinen ugalkortasun handiagoaren on-

dorioz, hein handi batean. Adiera horretan, urte horre-

tan bertan, Espainiako estatuan bizirik jaio ziren guz-

tien %13,8 ama atzerritarren seme-alabak dira, baina 

Euskadin horrelakoak %6,6 baino ez dira: oso litekee-

na da EAEko UIS apalago hori bertoko biztanleen ar-

tean atzerriko etorkin gutxiago izatearen ondorio iza-

tea (ikus 2. taula eta 2. grafikoa).

Jarraian ezagutuko dugu emakume gazteen ugalkor-

tasunaren bilakaera; horretarako, 15-19 urte, 20-24 

1. taula. Jaiotza tasa gordinak 1981ean eta 2004an (bizirik jaiotakoak mila biztanleko)

1981 2004 Diferentzia 2004-1981

EAE 12,7 9,3 -3,4

Espainia 14,1 10,6 -3,5

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.

2
UIS: emakume bakoitzeko, ugalkortasunak dirauen bitartean, espero daitekeen ume kopurua da. Adinka, ugalkortasun-tasa berariazkoak batuta kalkulatzen da datua, hots, adin jakin bateko amengandik jaiotako umeak zati adin horretako 

emakumezko guztiak. 
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urte eta 25-29 urte bitartekoen adin-taldeen ugalkor-

tasun-tasa kalkulatuko dugu. Adierazle horren balio-

ak nabarmen jaitsi dira, hala EAEn nola Espainian. 

Horrela, bada, 1981ekoaren aldean, 2004an Eus-

kadin ugalkortasun-tasa txikiagoa da (bizirik jaiotako 

-9,1 ume, mila emakumeko) 15 eta 19 urte bitarte-

koen taldean; balioa -64,9raino doa 20 eta 24 urte 

bitartekoen taldean eta -83,8raino 25 eta 29 urte bi-

tartekoetan (ikus 3. taula eta 3. grafikoa).

Espainiako estatuarekiko aldeei dagokiela, aipa de-

zagun bai 1981ean bai 2004. urtean, Euskadin bizi 

diren emakume gazteen ugalkortasun-tasak na-

barmen txikiagoak direla. Azken urtean, Espainiako 

15 eta 19 eta 20 eta 24 urte bitarteko emakumeen 

ugalkortasun-tasak (bizirik jaiotako 10,9 eta 30,7 

ume, mila emakumeko), adin berekoek Euskadin 

dituztenen bi halako eta gehiago dira: 4,7 eta 13,7 

ume bizirik jaio dira mila emakumeko. Aldea urria-

2. taula. Ugalkortasun indize sintetikoak 1981ean eta 2004an 
(emakumeen seme-alaba kopurua, batez beste)

1981 2004 Diferentzia 2004-1981

EAE 1,73 1,18 -0,55

Espainia 2,04 1,33 -0,71

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.

3. taula. Ugalkortasun tasak adin taldeen arabera, 1981ean eta 2004an 
(bizirik jaiotakoen kopurua 1000 emakumeko)

1981 2004 Diferentzia 2004-1981

EAE

15-19 13,8 4,7   -9,1

20-24 78,6 13,7 -64,9

25-29 128,3 44,5 -83,6

Espainia

15-19 22,8 10,9 -11,9

20-24 105,6 30,7 -74,9

25-29 137,2 64,9 -72,3

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.
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goa bada ere, Espainiako 25 eta 29 urte bitarte-

ko emakumeen ugalkortasun-tasa ere handiagoa 

da Espainian (64,9), Euskadin baino (bizirik jaiotako 

44,5 ume, mila emakumeko).

Ugalkortasun-tasen beherakada latz horretan era-

gina du, baita ere, emakumeek seme-alabak ekar-

tzeko adina geroratu izanak, ume gehiago izateko 

aukerak murriztu egiten zaizkielako, denbora balia-

garria laburragoa izatearen ondorioz. Joera hori hu-

rrengo adierazlearen bidez atzeman daiteke: ama-

tasunaren batez besteko adina. 1981ean, EAEn eta 

Espainian, 28,5 eta 28,2 urtekoa zen, hurrenez hu-

rren, baina 2004an 32,4 eta 30,9 urteetaraino joan 

da. Horregatik, Euskadin ia 4 urtetan hazi da eta 

Espainiako estatuan ia 3 urtetan. Amatasunaren 

batez besteko adina, gainera, gehiago luzatu da 

Euskadin: 2004an, adierazle hori Espainiakoa baino 

1,5 urte handiagoa da —gogoan izan 1981ean bien 

balioak antzekoak zirela— (ikus 4. taula).

Ondoko grafikoan, ezkongabeko ama gazteengan-

dik izaniko jaiotzen ehunekoak jaso ditugu. Ikusten 

dugun bezala, adina aurrera joan ahala adierazlea 

behera doa, balio gorenak 15 eta 19 urte bitarte-

koen taldean (%79,9 EAEn eta %81,9 Espainian) 

daude eta baxuenak, aldiz, 25 eta 29 urte bitarte-

koen taldean (%26,6 Euskadin eta %25,7 estatu 

espainiar osoan). Ama zenbat eta gazteagoa izan, 

orduan eta aukera handiagoak ditugu desiratu ga-

beko amatasunik aurkitzeko; alderantziz, ordea, 

amak zenbat eta urte gehiago izan, orduan eta ai-

seago aurkituko dugu «izatezko bikote« baten ba-

rruko amatasun desiratua. Espainiarekin aldera-

tuta, Euskadin bizi diren 20 eta 24 urte bitarteko 

ama gazte ezkongabeak Espainiako estatuko ba-

tez bestekoa baino dezente gorago dabiltza: ama 

ezkongabeen jaiotzak %67,8 (EAEn) eta %57 (Es-

painian) (ikus 4. grafikoa).

Euskadiko zein Espainiako emakume gazteen ar-

teko ugalkortasun eta jaiotza-tasa apalen zergatiak 

asko dira eta biziki konplexuak, elkarren eraginez 

diharduten arrazoiek antolatutako sare gisakoa bai-

tugu aurrean: arrazoi ekonomikoak ez ezik, sozio-

kulturalak eta instituzionalak ere tartekatzen dira 

bertan. Hurrengo baldintzatzaileak aipatuko ditugu: 

— Pentsaera sozialetan izaniko aldaketen ondorioz, 

jaiotzaren aldekoak ez diren balio, jarrera eta jo-

kabideak orokortu egin dira. Lehenago, klase 

sozial apaletakoek ugalkortasun altuagoa zuten 

goi-klaseetakoek baino. Herritar orok hezkuntza 

jasotzeak, korronte demokratizatzaileekin lotu-

riko indibidualizazio prozesuak, patriarkatuaren 

krisiak eta emakumea askatzeko mugimendu 

soziala sortzeak, hezkuntza sistemaren bidezko 

sozializazioak eta bestek, jakina, ugalkortasuna 

eta jaiotza-tasa behetik berdintzen lagundu dute. 

Gizarte postindustrialetan, gainera, balio eta jo-

kabide soziodemografiko berriak azkar asko he-

datzen dira noranahi masa-hedabideen bitartez, 

lurraldeen arteko mugak eta klase-oztopoak aise 

asko gaindituta. 

— Ugalkortasunaren eta jaiotza-tasaren beheraka-

dak gizarte postindustrialak dinamizatzen dituen 

aldaketa soziokulturalaren adierazle demogra-

fikoak dira, izan ere, horrek tokian tokiko biztan-

lerien sekularizaziora jotzen baitu, berez. Gizarte 

4. taula. Amatasunaren batez besteko adina 1981ean eta 2004n 

1981 2004 Diferentzia 2004-1981

EAE 28,5 32,4 3,9

Espainia 28,2 30,9 2,7

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.
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industriala balio eta praktika postmaterialistak3  

sustatzen dituen gizarte postindustrial bilaka-

tzerakoan egoten den aldaketa soziokulturalaren 

erakusle behinetakoa da jaiotzaren aldekotasuna-

ren gainbehera. Litekeena da indarrean dagoen 

eraldaketa postmaterialista horren adierazpenik 

esanguratsuenetako bat izatea euskal eta espai-

niar gazteen pentsamoldearen sakoneko aldaketa 

eta, aldi berean, ugalkortasun eta jaiotza-tasaren 

beherakadan eraginik biziena izan duen faktoree-

tako bat ere izatea. Emakumearen askapenaren 

mugimendu sozialak auzitan jarri eta arbuiatu egin 

du kultura tradizionalak emakumeari esleitzen 

zion «ama – etxekoandre» hutsaren rola eta, al-

derdi horretatik, emakume gazteek lehenago gi-

zonezkoek beren buruentzat gordetzen zituzten 

etxez kanpoko rol eta eginkizunak errebindikatu 

eta bereganatzea lortu dute.  

— Ume gutxiago ekartzeko erabakia funtsezkoa 

da ugalkortasuna eta jaiotza-tasa jaisteko, bai-

na elementu erabakiorra gazteek orokorki anti-

sorgailuak eskura eduki ahal izatea izan da, era-

baki pertsonal hori benetan pertsonala izatea 

ahalbidetzen dutelako. Ongizate-estatuaren ga-

rapena ez ezik, osasuna bermatzeko eta familia 

planifikatzeko dispositiboen garapena ere zeha-

ro lagungarriak izan dira gazteek metodo antikon-

tzeptiboak eskura izan ditzaten. 

— Beste aldetik, gazteek hezkuntza-trebakuntzan 

eman beharreko etapa hori luzatu egin da, lane-

ratzea zaila delako eta familiek —beren seme-

alabak beren klase sozioekonomikotik kanpora-

turik geratzeko arriskutik urruntzeko estrategia 

baliagarri gisa ikusita— hezkuntza-prestakunt-

zari aitortzen dioten balioa handia delako. De-

rrigorrezko hezkuntza-maila gainditzen duten 

ikasleen ibilbideak, oro har, familiaren errentan 

oinarritu ohi direnez, familiarengandiko menpe-

kotasunezko ibilbide horiek ezkongabe irautea 

eta lehen umea edukitzeko adina hainbat ur-

tez luzatzea ondorioztatzen dute: hori, beraz, 

ugalkortasuna eta jaiotza-tasa urritzearen alde-

ko eragile bihurtzen da. 

— Emakumeen jarduera-tasa areagotzea inten-

tsitate bizi-bizikoa izan da adin ugalkorreko ko-

horteko emakumeen artean, bi joeraren eragin 

konbinatuari esker: batetik, ezkongabe izatea-

ri utzi eta/edo ama-munduan sartu ondoren, 

egoera hori aspaldi utzi zuten emakume heldu 

batzuk sartu izana; bestetik, ezkongabe izatea-

ri utzi eta/edo ama izanik ere, emakume gazte 

batzuek jarduera ekonomikoan iraun izana. Bi 

emakume-profil horietan ere ugalkortasun-tasa 

aski apala da. 

— Lan-prekarietateak ere ama izatea geroratu egi-

ten du. Kontratuen ezegonkortasuna, lanean 

eta langabezian txandaka ibili behar izatea, sol-

data txikiak eta antzekoak ez dira ugalkortasun 

eta jaiotza-tasarentzat batere mesedegarriak, 

seme-alabak ekarri ahal izateko, gurasoei behar 

bezainbesteko segurtasun ekonomikoa berma-

tuko dien lan-giroa erdiestea ezinbestekoa de-

lako. Eskuarki, gazteek lan-egoera ahalik eta se-

guruen (kontratu finkoa eta soldata handiagoa) 

ikusi arte itxaroten dute umeak ekartzeko. 

— Sexuen arteko desberdintasunak sortu, ugaritu 

eta areagotzen laguntzen duten lan-munduko 

aurreiritzi eta estereotipoek, ugalkorra den ko-

horteko emakumeek merkatuan negoziatze-

ko duten ahalmen soziala ahuldu egiten dute4:

lan-prekarietate gorriagoan jarduteko eta hierar-

kia profesionaleko behealdeko zereginak egite-

ko premian aritzera behartuta daude. Lan-ingu-

rune diskriminatzaile horretan, emakume horiek 

laneratzeko eta lan batetik bestera aldatzeko di-

tuzten aukerak gutxitu egiten ditu umeak erditu 

eta hazteak, enpresetako kudeatzaileek eta giza 

baliabideen alorreko arduradunek amatasuna 

lan-absentismo handiagoarekin, lanerako jarrera 

uzkurragoarekin eta lanari emate urriagoarekin 

identifikatzeko joera izaten dutelako.

— Lana sexuen artean banatzerakoan, beti ego-

tzi izan zaio emakumeari etxeko lanak egiteko 

berezko gaitasuna. Eta horrek indarrean segi-

tzen duenez, ama gazte gehientsuenak «bietan 

jardutera», hots, bi lanetan aritzera beharturik 

ikusten dituzte beren buruak: etxeko lanak egin 

eta umeak haztera eta jarduera profesionalean 

aritzera. Egunero jasan behar duen gehiegizko 

karga horrek, seguru asko, ume bat baino ge-

3
INGLEHART, Ronald. El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid: CIS eta Siglo XXI, 1991. 

4
PRIETO, Carlos. Trabajadores y condiciones de trabajo. Madril: Ediciones HOAC, 1994.
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hiago izateko gogoa kentzen dio burutik ama 

gazteari.

Umeen hazkuntza eta etxeko lanak lan-jardue-

ra profesionalarekin uztargarriago bihurtzea hel-

buru duten baliabide publikoak (haurtzaindegiak, 

ludotekak, etab.) urriak izateak ere ugalkorta-

suna ez areagotzen laguntzen du. 

— Gazteek nozitzen duten ongizate pertsonal han-

diagoaz gozatzeko premia psikosozialak, kont-

sumismo-giroak, nahikunde hedonistak, aseta-

sun subjektiboa berehala egikaritzeko beharrak 

eta norberaren garapenean lana eta gizarte-alo-

rra lehentasunezkoak izateak (etxe eta famili gi-

roaren kaltetan) ere lagundu dute ugalkortasunak 

eta jaiotza-tasak behera egin dezaten. 

— Seme-alabak balio adierazgarritzat, atsegingarri-

tzat eta norberaren burua garatzeko baliagarritzat 

hartzea, gizarte industrialean zeukaten balio eko-

nomiko eta segurtasun-neurri izate hartaz beste-

la: horregatik lehenesten da kalitatea kantitatea-

ren gainetik umeak ekarri eta hazte-kontuetan.   

— Seme-alabek gurasoen mendeko izateko epea 

dezente luzatzea eta haien hazkuntza eta 

hezkuntzaren kostu ekonomiko handiagoa: de-

rrigorrezko hezkuntza bukatutakoan ikasten se-

gitzeko joera orokorra, enplegu egonkor eta ongi 

ordaindua eskuratzeko gazteak ohi dituen zail-

tasunak, gazteak bere burua emantzipatzeko 

unea geroratzea, etab.: faktore horiek familiaren 

tamaina eta, ondorioz, ugalkortasuna eta jaiotza-

tasa txikitzen laguntzen dute. 

— Jaiotza eta familia ez ezik, gazteen emantzipa-

zioa ere sustatzeko politika publikoen ahulezia 

eta zekenkeria, oro har. Ildo horretatik, higiezi-

nen merkatuko prezio izugarriek ere eragotzi 

egiten dute ugalkortasuna igotzen hastea, eten-

gabe beheraka segitu ordez, gazteek eskura-

tzeko moduko etxebizitzen sustapena eragiteko 

ekimen publikoak bazter-bazterreko elemen-

tuak dituen testuinguru horretan: emantzipazioa 

lortzea ezinezkoa izateak estreinakoz ezkontze-

ko eta lehen aldiz ama izateko adina geroratu 

egiten du eta, noski, etxebizitzaren prezio gares-

tiek seme-alaba bat baino gehiago izateko prest 

egotea oztopatu. 

— Era berean, amatasunaren batez besteko adi-

naren atzerapen esanguratsuak5 ume gehiago 

ekartzeko denbora-tartea nabarmen murrizten 

du. Javier San Vicente Alfambra6 autorearen iri-

tziz: «Ugalkortasun-mailen murrizketa amata-

sunaren batez besteko adinaren geroratzeare-

kin batera etorri da eta, gainera, beste fenomeno 

bat ikusten dugu: batez besteko adin horren in-

guruko denbora tarte labur batean erditzen ditu 

amak ume guztiak. Batez besteko adina, 1995. 

urtean, 31,3 urte inguruan zebilen eta erditzeen 

ia %80 27 eta 36 urte bitartean gertatzen ziren. 

1975ean, ordea, erditzeak ia hiru urte lehenago 

hasten ziren (28,6 urte) eta jaiotzen %61 bakarrik 

gertatzen zen adin-talde horren barruan (25 eta 

34 urte bitartean).»

— Ama izateko adina atzeratzeak ugalkortasuna-

ren eroriko latzagoa ondorioztatzen ari da «egu-

tegi-efektuagatik» Javier San Vicente Alfambra 

autoreak dioskunez, «… horixe da Euskadin 

azken 20 urteotan gertatzen ari dena: aita-ama 

izatea erabakitzen den adina behin eta berriro 

geroratzea ugalkortasunaren beherakadaren 

—ukaezina, bistan da— garrantzia handitzen 

ari da.»7 Eta testuinguru demografiko horretako 

joera sozial hedatua seme-alaba bakarra ekar-

tzea izaten da. 

Faktore soziokultural eta ekonomiko horiek, oro 

har, euskal eta espainiar gizarteetan ugalkortasuna 

eta jaiotza-tasa beheraka bultzatzen dute. Nolanahi 

ere, horietako batzuk Euskadin intentsitate biziagoz 

eragiten dutela pentsa liteke: horregatik dira he-

mengo ugalkortasuna eta jaiotza-tasa apalagoak. 

Aipa dezagun, dena dela, Euskadin bizi diren ko-

horte ugalkorreko emakumeen artean, atzerriko

emakume etorkinen presentzia biziki urria dela; 

beste hainbat autonomia erkidegotan, ostera, ho-

rien agerpen kuantitatibo handiagoaren ondorioz, 

ugalkortasuna eta jaiotza-tasa berriro hasi dira sus-

pertzen.

5
Gogoan izan 2004. urtean adin hori 30,8 urte dela Espainiako estatuan eta 32,4 urte EAEn. 

6
SAN VICENTE ALFAMBRA, Javier. «Claves demográficas de la CAPV». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 41 or.

7
Ibid.
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Lurralde historikoetan, jaiotza-tasa gordinak biziki 

jaitsi dira 1981. eta 2004. urteen artean. Beheraka-

da handienak Araban (bizirik jaiotako -4,7 ume, mila 

biztanleko) eta Bizkaian (-4,1 jaio bizi, mila biztanle-

ko) jazo dira. Gipuzkoan 2004. urtean bizi zen biz-

tanleriak zeukan JTG handiena (bizirik jaiotako 10 

ume, mila biztanleko); ondotik Araba (9,6) zetorkio-

la. Bizkaiko biztanleriak zeukan tasa apalena —bizi-

rik jaiotako 8,9 ume, mila biztanleko— (ikus 5. taula 

eta 5. grafikoa).   

  

Ugalkortasun-indize sintetikoek adierazi digute-

nez, 1981. eta 2004. urteen artean, hiru lurralde 

historikoetako kohorte ugalkorreko emakumeen 

ugalkortasunak beherakada nozitu du. Latzenak 

gertatu dira Araban (-0,71 seme-alaba, emakume 

bakoitzeko) eta Bizkaian (-0,64); Gipuzkoan (-0,31 

seme-alaba, emakume bakoitzeko), berriz, jaitsie-

ra ez da horren bizia izan. 2004. urtean, seme-ala-

ben batez besteko kopurua, emakume bakoitze-

ko, belaunaldien ordezkapenaren indizetik (2,1) 

dezente beherago dabil: emakume bakoitzeko 

1,27 seme-alaba Gipuzkoan, 1,17 seme-alaba 

Araban eta 1,13 seme-alaba Bizkaian (ikus 6. tau-

la eta 6. grafikoa).

Ugalkortasun-tasei gagozkiela, hiru lurralde his-

torikoetan ere atzera egin dute 1981etik 2004ra 

arte: gainbeherarik handienak Araban eta Bizkaian 

jazo dira. 2004. urtean Gipuzkoan bizi ziren 15-19 

eta 20-24 urte bitarteko emakume gazteek dituzte 

5. taula. Jaiotza tasa gordinak 1981ean eta 2004an (bizirik jaiotakoak mila biztanleko)

Lurralde historikoak 1981 2004 Diferentzia 2004-1981

Araba 14,3   9,6 -4,7

Bizkaia 13,0   8,9 -4,1

Gipuzkoa 11,7 10,0 -1,7

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.

6. taula. Ugalkortasun indize sintetikoak 1981ean eta 2004an 
(emakumeen seme-alaba kopurua, batez beste)

Lurralde historikoak 1981 2004 Diferentzia 2004-1981

Araba 1,88 1,17 -0,71

Bizkaia 1,77 1,13 -0,64

Gipuzkoa 1,61 1,27 -0,31

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.
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ugalkortasun-tasarik apalenak (bizirik jaiotako 3,5 

eta 12,4 ume, mila emakumeko); 25 eta 29 urte bi-

tartekoen taldean, aldiz, Bizkaian bizi direnek (bizi-

rik jaiotako 39,4 ume, mila emakumeko). Ugalkorta-

sun-tasa handienak, berriz, hurrengoetan bizi diren 

emakume gazteek erakusten dituzte:

— Bizkaian (5,2) eta Araban (bizirik jaiotako 5,1 

ume, mila emakumeko), 15 eta 19 urte bitarte-

koen taldean.

— Araban (bizirik jaiotako 15,6 ume, mila emaku-

meko) 20 eta 24 urte bitartekoen taldean.

— Gipuzkoan (bizirik jaiotako 52,3 ume, mila emaku-

meko) 25 eta 29 urte bitartekoen taldean.

(Ikus 7. taula eta 7. grafikoa).

7. taula. Ugalkortasun tasak adin taldeen arabera, 1981ean eta 2005ean 
(bizirik jaiotakoak 1000 emakumeko)

Lurralde historikoak 1981 2004 Diferentzia 2004-1981
Araba

15 eta 19 urte bitartekoak 14,7 5,1  -9,6

20 eta 24 urte bitartekoak 88,3 15,6 -72,7

25 eta 29 urte bitartekoak 139,3 46,0 -93,8

Bizkaia

15 eta 19 urte bitartekoak 14,8 5,2 -9,6

20 eta 24 urte bitartekoak 81,1 13,9 -67,2

25 eta 29 urte bitartekoak 129,6 39,4 -90,2

Gipuzkoa

15 eta 19 urte bitartekoak 11,9 3,5 -8,4

20 eta 24 urte bitartekoak 70,7 12,4 -58,3

25 eta 29 urte bitartekoak 121,6 52,3 -69,3

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.

Ugalkortasun-tasen atzerapen latz hori amatasuna-

ren batez besteko adinaren geroratze esanguratsua-

rekin lotuta dago: 2004an, hiru lurralde historikoe-

tan bizi ziren emakume gazteek 32 urte inguruan 

agertzen dute ama izateko joera, baina 1981ean 

28,5 urterekin izaten ziren ama. Hots, ama izateko 

batez besteko adina 3 urte baino gehiago atzeratu 

da: 3,6 urtez Araban, 3,7 urte Gipuzkoan eta 3,8 

urte Bizkaian (ikus 8. taula).

Hiru adin-taldeei eta 2004. urteari dagokienez, on-

doko taulan jaso ditugu ama ezkongabeen erdi-

tzeen ehunekoak. Bizkaian eta Gipuzkoan ehuneko 

horiek handiagoak dira 15 eta 19 urte bitartekoen 

taldean (%86,9 eta %74,5, hurrenez hurren); gai-
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8. taula. Amatasunaren batez besteko 
adina 1981ean eta 2004an

Lurralde
historikoak 1981 2004

Diferentzia
2004-1981

Araba 28,5 32,2 3,6

Bizkaia 28,6 32,4 3,8

Gipuzkoa 28,7 32,4 3,7

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.

9. taula. Ama ezkongabeen jaiotzen 
ehunekoak, adin taldearen arabera, 
2004an (jaiotza kopuru osoarekiko)

Lurralde historikoak Ehunekoak

Araba

15 eta 19 urte bitartekoak 60,6

20 eta 24 urte bitartekoak 64,8

25 eta 29 urte bitartekoak 25,7

Bizkaia

15 eta 19 urte bitartekoak 86,9

20 eta 24 urte bitartekoak 72,4

25 eta 29 urte bitartekoak 30,2

Gipuzkoa

15 eta 19 urte bitartekoak 74,5

20 eta 24 urte bitartekoak 60,7

25 eta 29 urte bitartekoak 22,3

Iturria: Oinarrizko adierazle demografikoak, INE.

nerako taldeetan poliki-poliki jaisten hasten dira. 

Araban, aldiz, ez da hori gertatzen: ama ezkonga-

beengandiko jaiotzen ehunekorik handiena 20 eta 

24 urte bitarteko taldeko amen artean aurki dai-

teke (%64,8). Hiru lurralde historikoak alderatuta, 

Bizkaian bizi diren ama gazteak dira seme-alabak 

ezkontzatik kanpo gehien ekartzen dituztenak, ber-

tan agertzen baitira hiru adin-taldeetan ehunekorik 

handienak (ikus 9. taula).
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Euskadiko 20 eskualdeetako Biztanleriaren Mugi-

mendu Naturalari buruz EUSTATek ematen duen 

informazio estatistikoa urriagoa denez, bi adieraz-

leren gainean plazaratutako emaitzak bakarrik 

komenta ditzakegu: ugalkortasun-indize sinte-

tikoa (UIS) eta amatasunaren batez besteko adina 

(ABBA), biak ere 1980/1981 eta 1990/1991 aldiei 

dagozkienak.

UIS indizeaz ari garela, 1980/1981 eta 1990/1991 

aldien artean, eskualde guztietan, kohorte ugalko-

rreko (15 eta 49 urte bitarteko) emakume bakoitze-

ko seme-alaben batez besteko kopuruak behera 

egin zuen. 8 eskualdetan, bereziki, Euskadin osoan 

gertaturiko beherakada (-0,84) gainditu zen:

— Arabako Lautada: -0,97

— Arratia Nerbioi: -0,93

— Bilbo Handia: -0,95

— Donostialdea: -0,85

— Durangaldea: -0,88

— Errioxa Arabarra: -1,01

— Gernika-Bermeo: -0,97

— Markina-Ondarroa: -0,99

(Ikus 10. taula).

1980/1981 aldian 4 eskualdetako emakumezkoak 

batez bestekoa den muga (2 seme-alaba, alegia)

10. taula. Ugalkortasun indize sintetikoak 1980/1981ean eta 1990/1991n 
(emakumeen seme-alaba kopurua, batez beste)

Eskualdeak 1980/81 1990/91 Diferentzia 1990/91-1980/81
Arabako Ibarrak 1,47 0,73 -0,74

Arabako Lautada 2,03 1,06 -0,97

Arabako Mendialdea 1,53 0,73 -0,80

Arratia-Nerbioi 1,91 0,98 -0,93

Bidasoa Beherea 1,94 1,13 -0,81

Bilbo Handia 1,89 0,94 -0,95

Deba Beherea 1,25 0,95 -0,30

Deba Garaia 1,58 0,96 -0,62

Donostialdea 1,87 1,02 -0,85

Durangaldea 1,87 0,99 -0,88

Enkarterria 1,75 0,99 -0,76

Errioxa Arabarra 2,05 1,04 -1,01

Gernika-Bermeo 1,92 0,95 -0,97

Goierri 1,62 1,01 -0,61

Gorbeialdea 1,59 1,05 -0,54

Kantauri Arabarra 1,73 0,98 -0,75

Markina-Ondarroa 2,02 1,03 -0,99

Plentzia-Mungia 2,01 1,19 -0,82

Tolosaldea 1,50 1,09 -0,41

Urola-Kostaldea 1,91 1,20 -0,71

EAE 1,81 0,97 -0,84

Iturria: Adierazle demografikoak, EUSTAT.
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horren gainetik zebiltzan, hau da, UISek belau-

naldi-ordezkapena (2,1 seme-alaba, emakume 

bakoitzeko) bermatzen zuten ia: Arabako Lauta-

da (2,03), Errioxa Arabarra (2,05), Markina-Onda-

rroa (2,02) eta Plentzia-Mungia (2,01). 1990/1991 

biurtekoan, eskualde bakar bateko UIS ere ez da 

emakume bakoitzeko 2,1 batez besteko baliora 

gerturatu; indizerik altuenera heldu dira Urola-Kos-

taldeko emakumeak (1,2 ume emakume bakoi-

tzeko) eta apalenera, aldiz, (0,73 ume emakume 

bakoitzeko) Arabako Ibarrak eta Arabako Men-

dialdeko landa-eskualdeetako emakumeak. Ho-

rrenbestez, joan den mendeko 80ko hamarkadan, 

ugalkortasunaren gainbehera larritu egin zen eta, 

EAEko eskualdeetan bizi ziren emakumeen artean, 

UIS urri-urriak hedatu ziren, belaunaldi-ordezkape-

naren indizeen azpi-azpitik, 8. grafikoan ikus de-

zakegun modura.

1980/1981 eta 1990/1991 artean, ostera, ama-

tasunaren batez besteko adina adierazten du-

ten adierazleek gora egin zuten ia euskal eskual-

de guztietan, Arabako Ibarretan izan ezik: bertan 

beherakada arin-arina (-0,1) hauteman zen, agian 

1980/1981 biurtekoan ABBA altuena izatearen on-

dorioz (30,2 urte). Amatasunaren batez besteko 

adinak atzera egin zuen Euskadi osoan (1,4 urte), 

baina 4 eskualdetan datu hori berdindu edo gaindi-

tu egin zen, horra: 

— Deba Beherea: 1,4 urte.

— Deba Garaia: 1,5 urte.

— Donostialdea: 1,5 urte.

— Kantauri Arabarra: 1,5 urte.

(Ikus 11. taula).

Eta 1990/1991 biurtekoan, amatasunaren batez 

besteko adinik handienak 7 eskualdetan bizi diren 

emakumeek agertzen dituzte, denak ere EAEko ba-

tez bestekoaren gainetik (30 urte): Arabako Ibarrak 

(30,1), Deba Beherea (30,4), Deba Garaia (30,6), 

Donostialdea (30,3), Goierri (30,2), Gorbeialdea 

(30,1) eta Tolosaldea (30,2). Pentsa dezagun ABBA 

atzeratze horrek eragin kaltegarri nabarmena duela 

ugalkortasunean, seme-alabak ekartzeko denbora-

tarte hori laburtu egiten duelako (ikus 9. grafikoa).
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11. taula. Amatasunaren batez besteko adina 1980/1981ean eta 1990/1991n 

Eskualdeak 1980/81 1990/91 Diferentzia 1990/91-1980/81

Arabako Ibarrak 30,2 30,1 -0,1

Arabako Lautada 28,6 29,6 1,0

Arabako Mendialdea 29,5 30,0 0,5

Arratia-Nerbioi 29,1 29,9 0,8

Bidasoa Beherea 28,6 29,8 1,2

Bilbo Handia 28,8 30,0 1,2

Deba Beherea 29,0 30,4 1,4

Deba Garaia 29,1 30,6 1,5

Donostialdea 28,8 30,3 1,5

Durangaldea 28,8 30,0 1,2

Enkarterria 28,8 29,4 0,6

Errioxa Arabarra 28,9 29,5 0,6

Gernika-Bermeo 28,8 30,0 1,2

Goierri 29,0 30,2 1,2

Gorbeialdea 29,1 30,1 1,0

Kantauri Arabarra 28,5 30,0 1,5

Markina-Ondarroa 29,0 29,9 0,9

Plentzia-Mungia 28,7 30,0 1,3

Tolosaldea 29,2 30,2 1,0

Urola-Kostaldea 29,2 30,0 0,8

EAE 28,6 30,0 1,4

Iturria: Adierazle demografikoak, EUSTAT.
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Finean, jaiotza-tasa (JTG 2004. urtean: bizirik jaio-

tako 9,3 ume, 1.000 biztanleko) eta ugalkortasun-

tasa (UIS 2004. urtean: batez beste 1,18 ume, 

emakumeko) aski apalak dira EAEn. Ugalkortasun 

eta jaiotza-tasa apalak beren balio urri horietan man-

tentzen badira, epe ertainetik aurrera, euskal biztan-

leriaren zahartze prozesua elikatuko duen faktore na-

gusia izango da. Areago, »Damoklesen ezpata» gisa 

agertzen da, Euskadin ongizate-estatuaren etorkizu-

neko bideragarritasuna arriskuan jartzen baitu. Bes-

tela esatearren, ugalkortasun-indize sintetiko horrek 

bere horretan jarraitzekotan (batez beste 1,18 ume 

emakume bakoitzeko), bidezkoa da etorkizun latza 

izango dugula pentsatzea, hots, baby-boom belau-

naldi jendetsuaren (1959. eta 1975. urteen artean 

jaiotakoen) pentsioak bermatzea eta premia sozialak 

asetzea zaila izango da, herritar horiek 64 urtetik go-

rako kohorteko kide bihurtzen direnean.

Goian esan dugun bezala, ugalkortasun eta jaiotza-

tasa apalak errealitatea baldintzapean ezartzen du-

ten faktore ekonomiko, soziokultural eta instituzio-

nalek osaturiko sarea da. Eskuarki, emakume ugari 

lan-merkatuan sartzea ugalkortasun eta jaiotza-tasa-

ren gainbeherarekin lotu izan da. Egun, ordea, Eu-

ropako herrialde zenbaitetan, emakumearen okupa-

zio-maila altuagoak ugalkortasun eta jaiotza-tasaren 

gehikuntza esanguratsuarekin lotzen dira, positibo-

ki lotu ere8. Zergatik ez da gorpuzten emakumearen 

lanbidearen eta ugalkortasun eta jaiotza tasen arteko 

lotura positibo hori Euskadin eta Espainian? Seguru 

asko, elkarrekin loturik dauden faktore zenbaitenga-

tik. Horietako batzuk nabarmenduko ditugu, hara:

— Familia sustatzeko helburu duten politiken ahu-

lezia eta, era berean, familia giroko bizitza lan 

girokoarekin uztartzea erraztuko lukeen ongiza-

te-estatuaren baliabideen (haurtzaindegiak, lu-

dotekak, etab.) gabezia.

— Lanean dabiltzan emakumeen «presentzia bikoi-

tza», balio eta jokabide patriarkal batzuek inda-

rrean irautearren: egunero, gizonezkoak baino 

ordu gehiago ematen ditu emakumeak etxeko 

lanetan eta seme-alaben zaintzan; baliteke apar-

teko lan-karga horrek beste seme-alabarik ekar-

tzeko gogoa emakumeen burutik kentzen lagun-

tzea.

— Emakumea lan-merkatuan diskriminatzea: sol-

data txikiagoak, langabezia eta behin-behine-

kotasun handiagoak, lan-kategoria apalagoetan 

jardutea, amatasuna lanera ez agertzearekin, 

lanerako joera apalagoarekin eta lanean horren 

buru belarri ez aritzeko joerarekin automatikoki 

identifikatzen dituzten aurreiritzi eta estereoti-

poak, enpresarien aldetik.

Nolanahi ere, Espainian eta EAEn finkatu den ongi-

zate-estatuaren eredu instituzionala ere aipatu nahi 

dugu hemen, erregimen kontserbadore aski familia-

rista baita. Esping-Andersen9 autoreak ongizatea-

ren kapitalismoan hiru erregimen bereizi ditu: libera-

la, sozialdemokrata eta kontserbadorea. 

— Erregimen liberalak (herrialde anglosaxoietan) 

merkatuko soluzioen sustapen eta arriskuen in-

dibidualizazioa ditu ezaugarri nagusi, hots, esta-

tuaren jardueren aurrean merkatua lehenesten 

da. Gizarte-ongizateko politika publikoak biga-

rren mailakoak dira, are marjinalak ere, merka-

tuaren «esku ikusezinak» sorrarazitako gabezia 

edo arrisku onartezinak zuzentzeko ezartzen di-

ren heinean (txiroentzako jardueratzat hartzeko 

joera dago). Familiek eta gizabanakoek merkatu-

ra jotzen dute zerbitzu eta prestazioen bila: pen-

tsio-plan indibidual edo korporatiboak, bizitza-

aseguruak, osasun-aseguruak, haurtzaindegiak,

zaharren egoitzak, etab. Estatuak, gutxien-gu-

8
2004 urtean, emakume bakoitzeko seme-alaben batez besteko kopurua 1,90 da Frantzian; 1,78 Danimarkan; 1,80 Finlandian; 1,75 Suedian; 1,74 Erresuma Batuan; eta 1,37 Alemanian.   

9 ESPING-ANDERSEN, Gosta. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Editorial Ariel, 2000.
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txienekoak bermatzeko eskaintzen dituen pro-

grama eta zerbitzu mugatuetara jo dezake balia-

biderik ez daukan pertsonak bakarrik: berariazko 

kolektiboen premia-egoerei erantzutea helburu 

duten gizarte-artapeneko politikak dira eta, ho-

rrenbestez, erregimen liberalean merkatuak egin-

kizun behinena betetzen du, gizarte-ongizatean; 

estatua eta, areago, familiak ere, bazterreko be-

tekizunez arduratzen dira.

— Erregimen sozialdemokrataren (eskandinaviar 

herrialdeetan) ezaugarria bestelakoa da: boka-

zio unibertsalista duen zerbitzu eta baliabide 

publikoak eskaintzen dira, hots, dirubideak di-

rubide, hiritar guztiek baliatzeko modukoak dira 

horiek. Erregimen honek guztizko arrisku-estal-

dura du, konpromisoa eta subsidio altuak ber-

matzen ditu. Eskubideak gizabanakoarekin lo-

tzen dira eta herritartasunean oinarritzen dira, 

premian oinarrituak egon ordez. Erregimen ho-

nek, gizarte-ongizateari dagokionez, estatuaren 

lehentasunezko rola bultzatzen duenez, merka-

tuarena bigarren mailan geratzen da eta ongi-

zate-zerbitzu pribatuak marjinalak dira. Neurri 

handi batean, ongizatearen desmerkantilizazioa 

ekarri du dotrina horrek. Era berean, erregimen 

sozialdemokratan eginkizun behinena betetzen 

du igualitarismoak, unibertsalismoaren praxitzat 

jotzen baita: edonori, aberats zein behartsu, es-

kubide eta subsidio berberak zor zaizkio. Gizar-

te-ongizate kontuetan, merkatuak eta familiak 

dituzten rolak marjinalak dira, ongizate-politikak 

familiatik eta merkatutik atera dituelako erregi-

men honek.    

— Erregimen kontserbadorearen bereizgarriak (er-

dialdeko eta hegoaldeko Europan) status kor-

poratibistaren segmentazioa (funtzionario pu-

blikoak bestelako gizarte-kolektiboen gainetik 

lehenesten dituen estatismoaren iraupena) eta 

familiarismoa (hegoaldeko herrialdeetan, batik 

bat) dira. Gizarte-ongizatean estatuak bigarren 

mailako rola betetzen du, familia bere kideen 

zaintzaz eta premiak asetzeaz arduratu behar 

den instituziotzat jotzen delako: hots, premia 

egoeretan, gurasoen (edo seme-alaben) ongi-

zatearen arduradunak seme-alabak (edo gura-

soak) dira. Erregimen kontserbadorean familia 

nuklearrari rol behinena aitortzen zaio eta, fami-

lia gauza ez denean bakar-bakarrik, estatuaren 

esku-hartzea aurreikusita dago gutxieneko on-

gizatea bermatzeko. Erregimen liberalean beza-

la, estatuak gizarte-artapeneko politikak ezar-

tzen ditu, gizarte-eskubideen politikak ezarri 

ordez (sozialdemokratak dihardu honela). Erre-

gimen liberalean ez bezala, bertako joerak kor-

poratibistak dira, rol nagusia gizabanakoaren 

ordez familiak agertzeaz eta estatuak eginkizun 

subsidiarioa betetzeaz gainera. Erregimen ho-

rretan zerbitzuak eta prestazioak gizonezko fa-

milia buruaren alde eratuak daude, familia bata-

sunaren irudia kontserbadorea baita.

Espainiako estatuan eta EAEn ongizate-erregimen 

kontserbadoreak bere jokamolde familiaristak area-

gotu egin ditu, ideologia sozial katolikoak indar han-

diagoa duelako, seguru aski. Dena dela, Esping-

Andersen10 autoreak dioenez: «…garai hauetako 

paradoxa handia da, izan, familiak osatzea dela-

eta, politika familiarista kaltegarria izatea [...] mundu 

osoan; Italiak eta Espainiak dituzte ugalkortasun-

indizerik apalenak eta Eskandinaviako ongizateko 

erregimenekoak, berriz, familiari horrenbesteko ga-

rrantzia aitortzen ez badiote ere, Europako garaie-

nen artean agertzen dira.» Ildo horretatik, zergatik 

Europako herrialde batzuetan (Frantzia, Norvegia, 

Danimarka, Suedia edota Erresuma Batuan) lotzen 

dira emakumeen okupazio-tasa altuak ugalkorta-

sunaren gehikuntzarekin eta, alderantziz, Italian11

eta Espainian (baita Euskadin ere) tasa horien be-

herakadarekin? Autore horri jarraiki, nabarmen di-

tzagun aipatutako puntu batzuk: 

— Aldaketa soziokultural postmaterialistaren12 on-

dorioz, kohorte ugalkorreko emakume gazte eta 

helduetako askok eta askok autonomia ekono-

mikoa erdietsi nahi dute eta, areago, lehenago 

gizonezkoek bakarrik betetzen zituzten etxetik 

kanpoko eginkizun eta jardueretan aritzea dute 

jomuga. Hari horri jarraituz, emakumezkoek es-

kuratu duten hezkuntza-gradu handiagoa medio, 

alor profesional eta laboralera iristeko eta beren 

garapenerako nahi eta itxaropenak ere erabaki-

tzeko bidean abiatu dira.

10
Ibid. 94 or.

11 2004 urtean, 1,33 seme-alaba dira Italian, emakume bakoitzeko.

12 INGLEHART, Ronald. El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid: CIS eta Siglo XXI, 1991.
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— Gizarte-ongizatea, batik bat, familien eskudun-

tzakoa den erregimen kontserbadore honetan 

lan-jarduera eta umeen erditze eta hazkuntza 

uztargarri bihurtu beharko luketen zerbitzu eta 

prestazio publiko nahikorik ez izateak emaku-

mea zirt edo zart egitera ekarri du: «ama-etxe-

koandre» rol hutsa betetzea, bere nahi eta asmo 

laboral eta profesionalei uko eginik, edo izari pro-

fesional eta laborala lehenestea, ama izatearen 

kaltetan. Ugalkortasun urri hau ikusirik, badirudi 

emakume italiar, espainiar eta euskal herritarrak, 

hein handiago batean, lan-alorra aukeratzen ari 

direla, erditzeak urrituz edo, areago, erditzea-

ri uko eginez, lan-jarduera eta seme-alaben ha-

zkuntza uztartzea objektiboki zail-zaila izaki. 

— Gazteen ongizatea beren familien ardura ia es-

klusiboa denez, Europa hegoaldean indarrean 

dauden ongizatearen erregimen kontserbado-

reen ezaugarri bereizgarria da gazte alorreko 

politika ahul-ahulak aplikatzea (are ahulagoak 

oraino, gazteei laneratzeko eta gurasoen etxetik 

irteteko erraztasunak eskaintzeari dagokionez). 

Ongizate familiarista nagusi izanik eta, gazteen 

baitan lan-prekarietatea larri, emantzipatzeko eta 

familia berria osatzeko unea geroratu egiten da 

(30 urte inguruan); ondorioz, lehen umearen jaio-

tza eta hazkuntza ere atzeratu egiten dira.

— Aurreko lerroetan emaniko azalpenak aberas-

teko, aipa ditzagun familiek –seme-alabekiko– 

aplikatzen dituzten estrategiak, Gil Calvo sozio-

logoak deskribatzen dituen bezala13. Orokorki, 

familien estrategien helburua egunetik egunera 

handiago bihurtzen ari den seme-alaben mu-

gikortasuna lortzea da; hori erdietsi ezean, status 

familiar berbera errepikatzea, hots, seme-alaben 

endekapen sozioekonomikoak edo klase-gale-

rak ezarritako amildegia gainditzen saiatzen dira 

gurasoak. Testuinguru biziki aldagarrietan –gau-

rko honetan, adibidez– horrek birmoldaketa gau-

zatzeko estrategia familiarra martxan jartzera be-

hartzen du, hezkuntzan inbertsio handia egitea, 

seme-alabek, beren familienaz besteko lanbide 

baten bidez, beren familien posizio erlatibo hori 

berma dezaten. Lan-merkatuan etengabe ger-

tatzen ari diren aldaketa eta birmoldaketa tek-

niko-ekonomikoak direla medio, erditzeak zirela-

eta, goranzko mugikortasun-estrategia (edo, hori 

ezean, klase-erreprodukzioaren estrategia) blo-

keatu egin ohi denez, familiak hiru aukera ditu, 

bata bestearekin aldi berean gerta daitezkeenak: 

a) ume gehiago ekartzeari uko egitea edo ume 

gutxiago ekartzea; b) umeen familiarekiko men-

dekotasuna gero eta gehiago luzatzea, zortea 

noiz aldatuko zain, seme-alaba horiek, helduak 

izaki, gurasoen pareko enplegua lortuko dute-

lakoan; c) seme-alaben hezkuntzan egiteko in-

bertsioa hobea izan dadin familiaren esfortzua 

areagotzea, gazteek gurasoen pareko enplegua 

hartzeko prestakuntza hori aski izango den es-

perantzan. Aukera horietako bakoitzak (hirurak 

bateragarriak direla esana dugu), ongizate-erre-

gimen kontserbadore eta familiaristadun herrial-

deetan ugalkortasunak behera egiteari laguntzen 

dio: seme-alaben goranzko mugikortasun so-

13 GIL CALVO, Enrique. «Emancipación tardía y estrategia familiar». In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 58. zk. 

ESPING-ANDERSEN, Gosta. Funda-
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postindustriales. Barcelona: Edito-

rial Ariel, 2000. 

GIL CALVO, Enrique. «Emancipación 

tardía y estrategia familiar». In: 

INJUVE. Revista de Estudios de

Juventud, 58. zk.

INGLEHART, Ronald. El cambio cultu-

ral en las sociedades industriales

avanzadas. Madrid: CIS eta Siglo 

XXI, 1991.

PRIETO, Carlos. Trabajadores y condi-

ciones de trabajo. Madrid: Edicio-

nes HOAC, 1994.

SAN VICENTE ALFAMBRA, Javier. 
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In: La evolución demográfica:
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y social. Vitoria-Gasteiz: Federación 

de Cajas de Ahorros Vasco-Nava-

rras, 2005.

ziala sustatzera doazen familia estrategien kos-

tu ekonomiko eta psikosozialak eta/edo status 

familiarrari eusteko kostua ere goraka doaz eta, 

hein handi batean, familiaren bizkarretik finantza-

tzen dira, familiei eta gazteei laguntzeko jomuga 

duten politika publikoak ahul-ahulak direlako.
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1
 CAMACHO, Javier eta TRABADA, Elías. La inserción socio-laboral de los inmigrantes extranjeros residentes en Usera y Villaverde. Madrid: Asociación 

Proyecto San Fermin y Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 2001.

Atzerritarren immigrazioa aski fenomeno berria da 

EAEn eta Espainian. Iraganean Espainiako esta-

tuko hainbat autonomia erkidego izan dira beste 

estatu batzuetako sistema sozioekonomikoen-

tzako lan-esku iturri: migrazio-fluxuei dagokiela, 

joera demografikoaren aldaketaren garrantziaz 

kontura gaitezen, gogora dezagun XX. mendean 

zehar, espainiar emigranteak uholdeka irten zire-

la beren herrietatik bizi eta lan-aukera berrien bila 

Europa eta Hegoamerikako hainbat herrialdetara. 

Lehenago Espainia astintzen zuten era guztietako 

tentsio eta krisi estrukturalei ihes eginez edo ez-

behar horiek arintzearren, kanpora zihoazen gi-

zaki-oldeak aldian-aldian —are ziklikoki ere— sor-

tzen zituen sistema sozioekonomikoa bazen ere, 

joan den 90eko hamarkadaren erdialdean hasita, 

oinarrizko azpisektore (nekazaritza, etxegintza, 

ostalaritza, etxez etxeko zerbitzua, etab.) zenbai-

ten produkzio eta lan premiak asetzeko, atzerriko 

langileen etengabeko ekarpenaren premia duen 

sistema bilakatu da. Ildo horretatik, azken hamar-

kadan, izatez elkarren kontrakoak ditugun joera bi 

horien adierazpen diren bi fluxu demografiko ba-

tera gertatu dira: batetik, garai fordistako piztuera 

ekonomiko europarrean esku hartu zuten emi-

grante espainiar gehientsuenak beren herrira itzuli 

dira; bestetik,  atzerriko langileen olde jendetsuak 

iristen hasi dira.

Espainiako estatua EEEn sartzeak (1986), koper-

nikartzat jo dezakegun aldaketa soziodemografiko 

hori gertatzearen aldeko baldintzak sortzen lagun-

du du: emigrazio lurralde zena atzerriko emigran-

teentzako erakarpen-gune bilakatu da. Europako 

Ekonomia Erkidegoan sartzeari esker, egun globa-

lizazio deritzon fenomeno hori finkatzen eta erre-

produzitzen lagundu duten nazioarteko harreman 

sozioekonomikoetan erabat sartu zen Espainia. 

Testuinguru horretan, urte-sasoi jakin batzuetan 

ez ezik, jarraituki ere arituko diren profesional, te-

knikari eta langile hutsak atzerritik ekarri beharko 

ditu sistema sozioekonomiko espainiarrak, horre-

tara bultzatzen duten aldaketak gero eta azkarra-

goak direlako. Ikuspegi orokor eta estrukturaletik, 

premia hori sortarazi duten faktoreetako batzuk 

aipatuko ditugu jarraian1.

— Maila makrosozialean, nazioarteko lan-merka-

tuaren, herrialde batetik besterako alde ekono-

mikoen, jatorriko herrialdeetan gertatzen ari diren 

sistema politiko eta sozioekonomikoen endeka-

penaren eta desorekaren ondoriozko fenomeno 

estrukturala da, batez ere, nazioarteko migrazio 

erraldoi hori. Indarrean dagoen globalizazio eko-

nomikoaren eragin esanguratsuenetako bat da: 

merkatu kapitalista planeta osoan hedatzeak 

desoreka latzak eta sakoneko krisiak sortarazten 

ditu, globalizazioa sustatzen eta arautzen duten 

nazioarteko erakundeek (Munduko Merkataritza 

Antolakundeak, Nazioarteko Moneta Funtsak eta 

Munduko Bankuak, batik bat) ezartzen dituzten 

logika eta jokamoldeen arabera lehiatzeko oso 

trebe ez diren sistema lokal eta nazionaletan. 

Horregatik, eredu sozioekonomiko berri horren 
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periferia osatzen duten herrialdeek profesiona-

lak, teknikariak eta espezializatu gabeko langile 

hutsak esportatzen dituzte erdiguneko eta erdi-

periferiako herrialdeetara. Hortxe agertzen da 

globalizazioaren kontraesanik behinenetako bat: 

kapitalen, baliabideen eta era askotako merkan-

tzien mugimendua gertatzen ari den bitartean, 

pertsonen mugimendua mugatu eta urritu egiten 

da, herrialde aurreratuenetarako norabidekoa, 

bereziki eta horrek atzerriko langileak oso «mer-

kantzia» berezia dela frogatzen du, argi eta garbi.

— Krisi ekonomikoa edo ingurugiroaren endeka-

pena nozitzen duten, gatazka-egoeran edota 

zigortuak dauden herrialde behartsuetatik da-

tozen pertsona-fluxuek ez ezik, herrialde ga-

ratu batetik bestera etxebizitza edo egoitzaz 

aldatzean gertatzen den mugikortasun horrek 

ere osatzen dituzte nazioarteko migrazioak. 

Era horretako migrazio-fluxuari arreta sozial eta 

instituzional gutxiago ematen zaio, hedabideak 

eta eragile sozialak irudi soildua proiektatzen 

ari baitira: horrela, globalizazioaren erlazioetan 

zigortuen gertatu diren herrialdeetatik datozen 

migratzaile-fluxua baizik ez da atzerriko migra-

zioa. Espainiako Estatistika Institutuak ema-

niko datuetara begiratu baizik ez dago, ordea, 

errealitateari tamaina hartzeko, hots: 2005eko 

urtarrilaren hasieran, Espainiako estatuan errol-

daturik dauden atzerritarren %20,8 (Espainian) 

eta %17,2 (Euskadin) Europar Batasuneko 

herrialdeetako nazionalak dira. Horrenbestez, 

Espainiako estatura doan atzerriko migrazio-

aren fenomenoaren baitan dauden profil sozio-

ekonomiko anitzen heterogeneotasuna aintzat 

hartu beharra dago. Nolanahi ere, Espainia 

Europar Batasunaren kide izatearen ondorioz, 

Europar Batasuneko beste herrialdeetako he-

rritarrak Espainiako estatuko hainbat autonomi 

erkidegotara, lanera eta/edo bizitzera, geroz eta 

jende gehiagok joko duela izan behar dugu go-

goan. 

— Maila mikrosozialean, emigrazioaren motibazio 

behinena ia beti, hobera egiteko mugikortasun 

profesional eta ekonomikoa izan ohi da, beste-

lako arrazoiak ere badiren arren. Alde horretatik, 

enplegu bila ibiltzea, norberaren edota familia-

ren egoera ekonomikoa hobetzea, bere herrian 

negozioa antolatzeko kapital bila irtetea, etab., 

ez dira zertan kausa bakartzat agertu: arrazoi-

multzo bateko faktore nagusietako bat izaten 

dira, noski, baina horien artean, ezegonkortasun 

politikoa edota gerra-gatazka, esate baterako, 

behinenak dira batik bat Afrikatik eta Latinoame-

rikako herrialde batzuetatik datozen etorkin ba-

tzuei dagokienez. Era berean, ez da komeni alor 

psikosozialeko hainbat faktore gutxiestea (berez 

ekintzaile izatea, bestelako kulturak ezagutzeko 

egarria, mimetismoa, deserrotzea, etab.); horiek, 

jatorriko herrialde horretan ohikoa zen migratze-

ko nolabaiteko joerari gehituta, balizko emigran-

tearen baitan herritik alde egiteko gogoa eragiten 

dute.

— Herrialde bateko langileak hobeki ordaindutako 

eta alor soziokulturalean hobeki preziaturiko jar-

duera eta ibilbide batzuetara abiarazteak okerra-

go balioztatu eta okerrago ordaindutako enple-

guetatik aldentzera bultzatzen ditu langile horiek: 

orduan hasiko dira hautematen bertako langileen 

eskasia, langabeziaren fenomenoak oraino ere 

espainiar biztanleria aktiboaren hainbat profile-

tan (gazte eta emakumeen artean, bereziki) na-

barmenki eragiten duen arren. Horregatik jotzen 

du enpresa-jendeak, langile espainiarrek bete ez 

dituzten lanpostuak betetzeko unean, atzerriko 

langileak kontratatzera. Orokorki, enplegu horiek 

kualifikazio apalekoak izaten dira eta baldintza 

eskasetan egiten dira: «edonorentzako lanak» 

dira horiek. Beste aldetik, gure herrian gero eta 

atzerriko langile gehiago izateak, lan-merkatua-

ren segmentazioan elementu etniko-kulturalak 

txertatu ditu.

— Erlazio ekonomikoen globalizazio edo mundia-

lizazioak soberako lehiakortasuna bereizgarri 

duen produkzio dinamika bultzatzen du. Tek-

nologikoki atzeratuak dauden —horrenbestez, 

lan-esku intentsiboa eskatzen duten— azpisek-

toreetan lehiakortasuna gerentziak langileen 

gainean presioa eraginez bermatzen da, be-

reziki, soldata-kostuei eutsi edo, areago, mer-

katzea eta, bide batez, langile bakoitzaren 

produktibitatea gehitzea lortu behar denean. 

Helburu hori are errazago erdietsiko da mer-

katuan negoziatzeko ahalmen soziala2 biziki 

2
Hau da termino horrekin adierazi nahi duguna: pertsona edo gizatalde batek, soldata jakin bat eta lan-baldintza jakin batzuk eskaintzen zaizkionean, enplegua onartu edo arbuiatzeko duen gaitasun edo jarrera; horrek adierazten duen 

onarpen-mailatik behera, horrenbestez, enplegua hartzeko baldintzak onartezinak lirateke. PRIETO, Carlos. Trabajadores y condiciones de trabajo. Madrid: Ediciones HOAC, 1994.
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apaldua duten langile-profilak kontratatzen di-

renean: horixe gertatzen zaie herrialde txiroeta-

tik datozen etorkinei, egoera erregularizatua ez 

dutenean, batez ere. 

— Gizarte honetan oraino ere, sexuen araberako 

lan-banaketak (etxeko lanak emakumearen ze-

regintzat jotzea) indarrean irauten duenez, 80ko 

hamarkadatik honantz, espainiar eta euskal 

emakumea masiboki sartu da lanean era iraunko-

rrean, baina horrek ordaina eskatu du: etxebizitza 

mantentzeko beharrezkoa den etxeko lan horren 

parte handi bat beste emakume batzuek egitea. 

Azpisektore horretan bertako langileak urri dire-

nez —espainiarrak bestelako lan-alorretara joan 

direlako, hain zuzen—, atzerriko etorkinak ari 

dira premia hori betetzen, etxeko lanei dagokien 

alorrean sorturiko enplegu-aukerak baliatu ahal 

izan dituztelarik.

— Bestetik, atzerriko immigrazioaren feminizazio-

prozesu latza gertatu da korronte-mota guztie-

tan eta eremu geografiko denetan. Emakumea, 

familien birsortze-mugimenduen funtsezko pro-

tagonista da baina, horrez gainera, lehenagoko 

gizonezkoak bezala, berak bakarrik emigratzen 

du eta lan-korronteen oinarrizko osagaia da .

— Espainiak beste hainbat herrialderekiko duen 

gertukotasun geografiko nahiz historiko–kultu-

ralak ere bere erakarmena sustatzen laguntzen 

du, migrazio-mugimenduen jomuga gisa. Le-

hen kasuan, Espainiaren hegoaldean Maroko 

auzo-laguna agertzen da, patera batean iriste-

ko bezain hurbil. Bigarrenean, Latinoamerikako 

herrialdeak, gaztelaniarekin identifikatuak eta 

hizkuntza horren bitartez lotuak. Erakarmen hori 

areagotu egiten da arestian indarrean jarri den 

irudi horrekin: ongizatearen lurralde den Europa 

desiratuan sartzeko atea da Espainia. Nolanahi 

ere, hasieran, ustez edo asmoz, geroago Euro-

par Batasuneko beste herrialdeetara igarotzeko 

aitzakiaz, behin-behineko egonaldia izango zen 

hura, aurreikusitakoa baino luzeago izatea ere 

ohiko fenomenoa da.

— Espainia dagoeneko ez da pasabideko lurralde 

hutsa, migrazio-fluxuen helmuga bihurtu da, glo-

balizazio-prozesuek eskuarki areagotzen dituz-

ten lan-merkatuaren nazioartekotzearen eta ipar-

hegoaldearen arteko desberdintasunezko erlazio 

horien testuinguruan. Horrela, bada, Espainiak 

eskaintzen dituen aukeren irudi estereotipatu 

eta idealizatuak akuilu-lanak egin ditu, herrialde 

txiroetatik doazen atzerritarren proiektuek estatu 

horretara begira dezaten. Horietako askok eta 

askok ez dute helmuga jakin bat hautatu; aitzi-

tik, ordea, gorabehera familiarrek, pertsonalek, 

laboralek, administratiboek edo bestelakoek 

toki zehatz baterako bidea aukerarazi diete edo, 

zenbaitetan, Espainia beren ibilbidean eskala hu-

tsa izan da. Horixe da atzerriko etorkin askoren 

biografien bereizgarria: beren behin-behinekota-

suna, beren ezegonkortasuna, egonaldiaren eta 

itzuleraren artean .

Atzerriko etorkinak Espainiara iristea laguntzen 

duten faktore horietako batzuk adierazita, bi-

dezkoa da geure azterlanaren lurralde-mugetan 

fenomeno demografiko horren adierazpen kuan-

titatiboan sartzea: EAE eta Espainian, lurralde 

historikoetan eta euskal eskualdeetan, alegia. 

Ondoren erabiliko ditugun datu estatistikoak bi 

denbora-eperi dagozkie: 

a) 1996tik 2005eko urtarrilaren 1era arte, EAE, Es-

painia eta hiru lurralde historikoetan. 

b) 2001etik 2005eko urtarrilaren 1era arte, Eus-

kadiko 20 eskualdeetan. Izan ere, EUSTATeko 

datu-baseak eskualdekako datu bakanduak es-

kaintzen dizkigu 1996. urteari buruz. 

3
PUYOL ANTOLÍN, Rafael. «La inmigración española: ¿solución demográfica o económica?» In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 

57 or.

4
RAMIREZ, E. Inmigrantes en España: vidas y experiencias. Madrid: CIS, 1996.
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Joan den mendeko 90eko hamarkadaren hasierako 

krisialdia 1996. urtean amaitzean, enplegu ugariren 

sorreran gorpuztu zen hazkunde-ziklo berriari ekin 

zitzaion. Lan-merkatuaren dinamismo indartsu ho-

rren ondorioz, Espainiako estatuan atzerriko etorki-

nen etorrera hasi da nabarmentzen, ondoko taulan 

ikus dezakegun bezala. Espainia osoan, adibidez, 

erroldaturiko atzerritarren biztanleria %687,9 hazi 

zen; gehikuntza hori EAEn gertatutakoa (%551,4) 

baino askoz ere handiagoa da. (ikus 1. taula).

2005eko urtarrilean, Euskadiko udalerrietan errol-

datuak dauden 72.894 atzerritarrak biztanleria 

osoaren %3,4 ziren; bitartean, Espainiako estatuko 

udaletan erroldatutako 3.730.610 atzerritarrak ber-

tako biztanleriaren %8,5 ziren. Bestela esateko, 

Espainiako atzerritarren indizea Euskadikoa baino 

2,5 aldiz handiagoa da. Hortaz, adierazle estatis-

tiko horrek erakusten digunez, Espainiako estatura 

iristen den atzerriko etorkinen fluxua modu desber-

dinetan banatzen da Espainiako autonomia erkide-

goetan, aukeran Madril, Katalunia edo Valentzia5,

iparraldeko autonomiak baino nahiago dituztelako. 

Alde horretatik, Euskadin erroldaturiko atzerritarrak 

Espainian erroldaturiko guztien %1,9 baizik ez dira; 

Katalunian erroldaturikoak, berriz, %21,4 dira, Ma-

drilgo Erkidegokoak %20,9 eta Valentziako Auto-

nomia Erkidegoan erroldaturikoak, estatuko guztien 

%15,6. Seguru asko, atzerritarrak kontratatzeko 

abegikortasun handiagoa erakusten duten azpisek-

tore ekonomikoetako lan-merkatuek (etxegintza, 

1. taula. Erroldatutako atzerriko biztanle-
riaren bilakaera, 1996tik 2005-1-1 arte 

(1996=100)

1996 2005

EAE 13.220 72.894

Aldakuntza 100,0 551,4

Espainia 542,314 3.730.610

Aldakuntza 100,0 687,9

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.

2. taula. Erroldatutako atzerritarren indizea 1996an eta 2005-1-1ean 

1996 2005 Diferentzia 2005-1996

EAE 0,6 3,4 2,8

Espainia 1,4 8,5 7,1

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.

5 2005eko urtarrilaren 1ean, Madrilgo erkidegoan erroldaturiko atzerritarren indizea %13,1 da, Valentziako erkidegokoak %12,4 eta Kataluniakoak %11,4.  
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ostalaritza, etab.) hiru erkidego horietan agertzen 

duten dinamismo biziagoa izan daiteke eskualde 

batetik bestera hautematen diren etorkinen banake-

ta desberdinen arrazoia, eskualde batetik bestera 

atzematen diren desberdintasunekin batera (ikus 2. 

taula eta 1. grafikoa).

Adin-taldeen araberako egiturari gagozkiola, errol-

daturiko atzerritarrek biztanleria gazte samarra 

osatzen dute, ondoko taulan jasoko dugun atze-

rritar biztanleriaren baitako gazteria-indizeek adie-

razten diguten modura. 2005eko urtarrilaren 1ean, 

horien %33,3 Euskadin 15 eta 29 urte bitartekoen 

taldekoak dira: hori Espainiari dagokiona (%30,8) 

baino handiagoa da. Datu hauek eta biztanleria 

osoarenak elkarrekin konparatuz gero, nazionalita-

teen araberako bereizketarik egin gabe (15 eta 29 

urte bitarteko gazteen %18,6 Euskadin eta %21 

Espainiako estatuan), Euskadi eta Espainiako de-

mografiari atzerriko etorkinen fluxuak sortzen diz-

kien onurak agerian geratzen dira (ikus 3. taula eta 

2. grafikoa).

Orokorki, hazkunde natural negatiboak (jaiotza 

baino heriotza ugariagoak) eraginiko biztanleriaren 

zahartze eta gainbehera hiru bidetatik geldiarazten 

laguntzen du atzerriko etorkinen fluxuak: 

— 45 urtez beherako kide gazte eta helduen ko-

puruak igotzen ari direnez, bi kohorte horietan 

hautematen den gainbehera orekatzeko mese-

degarri gertatzen da.

— Lan eta bizitoki aldetik, beren burua egonkor gi-

zarteratzea erdiesten duten atzerritarrek familia 

osatzen dute berton edo, bestela, jatorriko he-

rrialdean utzitakoa ekarri egiten dutenez, urtetan 

urrituriko haur-kohortea ugaldu egiten da.

— Herrialde zigortuetatik datozen etorkinen kasuan, 

horien ugalkortasun eta jaiotza-tasa bertokoenak 

baino handiagoak dira, umeak ugaltzearen alde-

kotasun kulturalean sozializatu direlako.

Sexuaren arabera, 2005eko urtarrilaren hasieran, 

erroldatuak izan diren 15-19 (108,3 gizonezko 100 

emakumeko) eta 25-29 urte (105,1 gizonezko 100 

emakumeko) bitarteko emakume atzerritarren pre-

sentzia txikiagoa da gizonezkoena baino EAEn, 

4. taula. 2005-1-1ean erroldatutako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko atzerritarren 
maskulinotasun tasak

15-19 20-24 25-29

EAE 108,3 95,2 105,1

Espainia 108,2 105,9 121,0

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.

3. taula. 15 eta 29 urte bitarteko atzerritarren ehunekoak, erroldatutako atzerritar ko-
puru osoarekiko, 1996an eta 2005-1-1ean

1996 2005 Diferentzia 2005-1996

EAE 28,1 33,3 5,2

Espainia 23,2 30,8 7,6

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.
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baina 20-24 urte bitartekoen artean, alderantziz 

gertatzen da (95,2 gizonezko 100 emakumeko). 

Espainia osoari dagokiola, hiru adin-talde horietan 

gizonezkoak ugariagoak dira, 25- 9 urte bitartekoen 

taldean, batik bat —121 gizonezko 100 emakume-

ko— (ikus 4. taula).

2005eko urtarrilaren 1ean erroldaturiko 15 eta 29 

urte bitarteko atzerritarren nazionalitateen arabera, 

kontinenteka egindako banaketaz ari garela, hala 

EAEn nola Espainian, Hego Amerikako herritarrak 

dira gehientsuenak (%44,5 eta %38,5), ondotik 

afrikarrak datozkiela (%20,6 eta %22,1). Hirugarre-

nik, Euskadin, Europar Batasuneko herritarrak ager-

tzen dira (%12,7) baina Espainian Europako beste 

herrialde batzuetakoak (%18,4) dira ugarienak. 

Laugarren, aurreko proportzioa alderantzikatu da: 

Euskadin Europako beste herrialde batzuetakoak 

%10,5 dira eta Espainiako estatuan, aldiz, Europar 

Batasunekoak %11,5. Orokorki, EEEtik kanpoko 

europar herrialdeetako atzerritarren artean, lan-alo-

rreko arrazoiengatik emigratzen dutenak dira ge-

hientsuenak eta Europar Batasunetik iritsitakoetan, 

ugariagoak dira lanean ez diharduten pertsonak eta 

zaharrak (ikus 5. taula eta 3. grafikoa).

5. taula. 2005-1-1ean erroldatutako 
15 eta 29 urte bitarteko atzerrita-

rren banaketa kontinenteen arabera, 
nazionalitatea kontuan hartuta

EAE Espainia

Europar Batasuna   12,7   11,5

Europako beste 

herrialde batzuk
  10,5   18,4

Afrika   20,6   22,1

Erdialdeko Amerika    4,1    3,2

Ipar Amerika    2,2    1,3

Hego Amerika   44,5   38,5

Asia    5,3    5,0

Ozeania    0,1    0,1

Herrigabeak    0,0    0,0

GUZTIRA 100,0 100,0

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.
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1996. urtetik 2005eko urtarrilaren 1era arte, errol-

daturiko atzerritarren biztanleria gehiago ugaldu 

zen Araban (806,7), Bizkaian (554,4) eta Gipuzkoan 

(447,7) baino. Hala eta guztiz ere, Bizkaian bizi zi-

ren atzerritar erroldatu gehien (36.217), ondotik Gi-

puzkoakoak zetozkiela (21.536) (ikus 6. taula eta 4. 

grafikoa).

Aztertzen ari garen aldian atzerritarren indizeak na-

barmen handitu ziren, hutsaren hurrengotik (%0,2 

Bizkaian eta %0,7 Araba eta Gipuzkoan) hasita, de-

zente ugaritu zelako biztanleriaren zati hori. 2005eko 

urtarrilaren hasieran, indizerik altuena Araban dago 

(lurralde horretan erroldaturiko biztanleria osoaren 

6. taula. 1996tik 2005-1-1 arte 
erroldatutako biztanleria atzerritarraren 

bilakaera (1996=100)

1996 2005

Araba 1.877 15.141

Aldakuntza 100,0 806,7

Bizkaia 6.533 36.217

Aldakuntza 100,0 554,4

Gipuzkoa 4.810 21.536

Aldakuntza 100,0 447,7

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.

7. taula. 1996an eta 2005-1-1ean erroldatutako atzerritarren indizea 

1996 2005 Diferentzia 2005-1996

Araba 0,7 5,0 4,3

Bizkaia 0,2 3,2 3,0

Gipuzkoa 0,7 3,1 2,4

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.
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%5), hots, Bizkaia (%3,2) eta Gipuzkoako (%3,1) 

indizeak baino ia 2 puntu gorago (ikus 7. taula eta 

5. grafikoa).

Euskadin erroldaturiko atzerritarrak ezberdin banatu 

dira lurralde historikoetan: gehientsuenak, ia erdiak 

(%49,7) Bizkaira bildu baitira (ikus 6. grafikoa).

15 eta 29 urte bitarteko gazteek erroldaturiko atzerri-

tar guztiekiko osatzen duten ehunekoa areagotu egin 

zen hiru lurralde historikoetan 1996 eta 2005eko ur-

tarrilaren artean, batez ere Bizkaian (+5,5 puntu) eta 

Gipuzkoan (+6 puntu). 2005. urtearen hasieran, Ara-

ban erroldaturiko atzerritar guztien %32,9 dira, %34,1 

Bizkaian eta %32,3 Gipuzkoan. Horrenbestez, atze-

rritarrak zahartze prozesua geldiarazten laguntzen ari 

dira hiru lurralde historikoetan (ikus 8. taula).

2005eko urtarrilaren 1ean erroldaturiko 15 eta 29 

urte bitarteko atzerritar erroldatuen sexua aintzat 

harturik, bost urteka sailkaturiko adinen arabera, 

maskulinotasun-tasak 100 baino txikiagoak dira, hots, 

gizonezkoak emakumeak baino urriagoak dira hu-

rrengo taldeetan:

— Bizkaiko (89,9) eta Gipuzkoako (96,3 gizonezko 

100 emakumeko) 20 eta 24 urte bitartekoen tal-

dean.

— Bizkaiko 25 eta 29 urte bitartekoen taldean —93 

gizonezko 100 emakumeko— (ikus 9. taula).

Maskulinotasun-tasek, aldiz, gizonezko gehiago ager-

tzen dute hurrengoetan:

— Bizkaian bizi diren 15 eta 19 urte bitarteko per-

tsonen artean (116,4 gizonezko 100 emakume-

ko).

8. taula. 15 eta 29 urte bitarteko atzerritaren ehunekoa, 1996an eta 2005-1-1ean 
erroldatuta zeuden atzerritarren kopuru osoarekiko. 

1996 2005 Diferentzia
2005-1996

Araba 31,5 32,9 1,4

Bizkaia 28,5 34,1 5,6

Gipuzkoa 26,3 32,3 6,0

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.

9. taula. 2005-1-1ean erroldatutako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko atzerritarren 
maskulinotasun tasak

15-19 20-24 25-29

Araba 99,3 108,4 127,5

Bizkaia 116,4 89,9 93,0

Gipuzkoa 100,8 96,3 113,5

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.
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— 20 eta 24 urte bitarteko Arabako erroldatuen ar-

tean (108,4 gizonezko 100 emakumeko).

— Araban bizi diren 25 eta 29 urte bitartekoen ar-

tean (127,5 gizonezko 100 emakumeko) eta Gi-

puzkoan bizi diren adin berekoen artean (113,5 

gizonezko 100 emakumeko).

Ikus dezagun ondoren nola banatzen diren errol-

daturiko gazte atzerritarrak, nazionalitatearen ara-

bera, jatorriko kontinenteak aintzat harturik. Hiru 

10. taula. 2005-1-1ean erroldatutako 15 eta 29 urte bitarteko atzerritarren banaketa 
kontinenteen arabera, nazionalitatea kontuan hartuta

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Europar Batasuna 12,0 9,2 19,3

Europako beste herrialde batzuk 10,0 11,2 9,7

Afrika 31,1 18,6 16,8

Erdialdeko Amerika 4,0 2,8 6,3

Ipar Amerika 1,2 2,1 3,1

Hego Amerika 36,3 50,4 39,9

Asia 5,4 5,0 4,8

Ozeania 0,0 0,1 0,2

Herrigabeak 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. INE eta EUSTAT.

lurralde historikoetan, Hego Amerikako gazteak dira 

gehientsuenak: atzerritar guztien %36,3 dira Araban, 

%50,4 Bizkaian eta %39,9 Gipuzkoan. Nolanahi 

ere, Bizkaian duten agerpena nabarmendu beharra 

dago: erroldaturiko 15 eta 29 urte bitarteko atzerrita-

rren erdiak Hego Amerikako herritarrak dira (ikus 10. 

taula eta 7. grafikoa).

Bigarren eta hirugarren tokian daudenen artean 

agertzen dira lurralde historikoen arteko desberdin-

tasunak:

— Bigarren tokian daudenak: afrikarrek osatzen dute 

gehiengoa Araban (%31,1) eta Bizkaian (%18,6), 

baina Gipuzkoan Europar Batasuneko herrialdee-

tako pertsonak dira (%19,3) gehienak.

— Hirugarren tokian daudenak: ez datoz bat hiru 

lurraldeetako datuak. Araban, Europar Batasune-

ko herrialdeetako pertsonak dira gehientsuenak 

(%12); Bizkaian Europako beste zenbait herrial-

detakoak (%11,2); eta Gipuzkoan Afrikako esta-

tuetakoak (%16,8).
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11. taula. (jarr.). 2001etik 2005-1-1 arte 
erroldatutako atzerriko biztanleriaren 

bilakaera (2001=100)
Eskualdeak 2001 2005

Errioxa Arabarra 164 485

Aldakuntza 100,0 295,7

Gernika-Bermeo 432 1.421

Aldakuntza 100,0 328,9

Goierri 672 1.816

Aldakuntza 100,0 270,2

Gorbeialdea 133 269

Aldakuntza 100,0 202,3

Kantauri Arabarra 170 632

Aldakuntza 100,0 371,8

Markina-Ondarroa 520 1.017

Aldakuntza 100,0 195,6

Plentzia-Mungia 856 1.768

Aldakuntza 100,0 206,5

Tolosaldea 381 933

Aldakuntza 100,0 244,9

Urola-Kostaldea 815 2.015

Aldakuntza 100,0 247,2

EAE 31.167 72.904

Aldakuntza 100,0 233,9

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua eta 2005-I-1eko Biztanleen 

Udal Erroldaren Ustiapena. EUSTAT.

11. taula. 2001etik 2005-1-1 arte errol-
datutako atzerriko biztanleriaren bilakae-

ra (2001=100)

Eskualdeak 2001 2005

Arabako Ibarrak 74 166

Aldakuntza 100,0 224,3

Arabako Lautada 5.511 13.280

Aldakuntza 100,0 240,9

Arabako Mendialdea  62 166

Aldakuntza 100,0 267,7

Arratia-Nerbioi 191 622

Aldakuntza 100,0 325,6

Bidasoa Beherea 1.443 3.214

Aldakuntza 100,0 222,7

Bilbo Handia 12.395 28.408

Aldakuntza 100,0 229,2

Deba Beherea 694 1.427

Aldakuntza 100,0 205,6

Deba Garaia 503 1.330

Aldakuntza 100,0 264,4

Donostialdea 4.955 10.838

Aldakuntza 100,0 218,7

Durangaldea 922 2.395

Aldakuntza 100,0 259,8

Enkarterria 274 702

Aldakuntza 100,0 256,2

1996an erroldatuta zegoen biztanleriaz Euskadiko 

20 eskualdeen gaineko informazio estatistiko-

rik ez daukagunez, 2001. urtea hartu behar izan 

dugu abiagune gure azterlanean. Ondoko taulan 

ikus dezakegunez, eskualde guztietan atzerritarrek 

osaturiko biztanleria dezente handitu zen 2001etik 

2005eko urtarrilera arte. 

— Hiru eskualdetan hirukoiztu egin zen erroldaturiko 

atzerritarren kopurua: Arratia Nerbioin (%325,6), 

Gernika-Bermeon (%328,9) eta Kantauri Araba-

rrean (%371,8).

— 3 eskualde horietan ez ezik, beste bederatzitan 

ere gehikuntza EAEko batez bestekoa (%233,9) 

baino handiagoa izan zen: Arabako Lautadan 

(%240,9), Arabako Mendialdean (%267,7), 

Deba Garaian (%264,4), Durangaldean 

(%259,8), Enkarterrian (%256,2), Errioxa Araba-

rrean (%295,7), Goierrin (%270,2), Tolosaldean 

(%244,9) eta Urola-Kostaldean (%247,2) (ikus 

11. taula eta 8. grafikoa).

Atzerritarren indizeak ere dezente handitu ziren 

2001etik 2005eko urtarrileko 1era arte.

— Hazkunde handienak Arabako Lautadan (%2,4tik 

%5,5eraino) eta Arabako Mendialdean (%2tik 

%5,2raino) gertatu ziren. 
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— Apalenak, berriz, Tolosaldean (%0,9tik %2,1raino)

eta Deba Beherean (%1,3etik %2,6raino) (ikus 

12. taula).

Dena dela, Euskadiko udalerrietan 2005eko urta-

rrilean erroldatuta zeuden atzerritarren banaketak 

alde handiak erakusten ditu 20 eskualdeetan ere: 

hiru eskualderik urbanizatuenek eta jendetsuenek 

kolektibo osoaren %72,1 biltzen dute: Bilbo Han-

diak (%39), Arabako Lautadak (%18,2) eta Donos-

tialdeak (%14,9). Kolektibo horren txertatze laborala 

erabat errazten duen enplegu-eskaintza eskualde 

horietan biltzeagatik banatzen da, nagusiki, errol-

daturiko atzerritar biztanleria lurraldeen arteko 

desoreka horiekin. Hamaika erakarpen-faktoreren 

artean, gainera, aintzat hartu behar da eskualde ur-

banoetan eta metropolietan biltzen dela alokatzeko 

etxebizitzen parkea. Izan ere, bizitegi-alorreko be-

harrak asetzeko, atzerriko etorkin gehien-gehienek 

edukitza-erregimen horretara jo ohi dute (ikus 13. 

taula eta 9. grafikoa).

12. taula. 2001ean eta 2005-1-1ean erroldatuta zeuden atzerritarren indizea 

Eskualdeak 2001 2005 Diferentzia 2005-2001
Arabako Ibarrak 1,6 3,2 1,6

Arabako Lautada 2,4 5,5 3,1

Arabako Mendialdea 2,0 5,2 3,2

Arratia-Nerbioi 0,9 2,8 1,9

Bidasoa Beherea 2,0 4,3 2,3

Bilbo Handia 1,4 3,3 1,9

Deba Beherea 1,3 2,6 1,3

Deba Garaia 0,8 2,2 1,4

Donostialdea 1,6 3,4 1,8

Durangaldea 1,0 2,6 1,6

Enkarterria 0,9 2,3 1,4

Errioxa Arabarra 1,6 4,5 2,9

Gernika-Bermeo 1,0 3,2 2,2

Goierri 1,1 2,8 1,7

Gorbeialdea 1,9 3,5 1,6

Kantauri Arabarra 0,5 1,9 1,4

Markina-Ondarroa 2,0 3,9 1,9

Plentzia-Mungia 1,9 3,6 1,7

Tolosaldea 0,9 2,1 1,2

Urola-Kostaldea 1,2 2,9 1,7

EAE 1,5 3,4 1,9

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua eta 2005-I-1eko Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. EUSTAT..



14

Gazteen adierazleak 2007

Hurrengo taula ikusirik, erraz egiaztatuko dugu, es-

kualdeen arabera, 2005eko urtarrilean erroldaturik 

zeuden atzerritar guztietatik, 15 eta 29 urte bitarteko 

atzerritarrek %26 (Gorbeialdean) edo %37,3 (Arratia 

Nerbioi) osatzen dutela. Zazpi eskualdetan gainditu 

da Autonomia Erkidegoko batez bestekoa (%33,4): 

— Arabako Mendialdea (%35,5) 

— Arratia Nerbioi (%37,3)

— Bilbo Handia (%34,2)

— Deba Beherea (%33,6)

— Deba Garaia (%35)

— Durangaldea (%36,5)

13. taula. Eskualde bakoitzean erroldatutako atzerritarrak (bi sexuetakoak), EAEn 
2005-1-1ean erroldatuta zeuden atzerritarren kopuru osoarekiko

Eskualdeak Atzerritarrak 2005 EAErekiko ehunekoak
Arabako Ibarrak     166     0,2

Arabako Lautada 13.280   18,2

Arabako Mendialdea     166     0,2

Arratia-Nerbioi     622     0,9

Bidasoa Beherea   3.214     4,4

Bilbo Handia 28.408   39,0

Deba Beherea   1.427     2,0

Deba Garaia   1.330     1,8

Donostialdea 10.838   14,9

Durangaldea   2.395     3,3

Enkarterria     702     1,0

Errioxa Arabarra     485     0,7

Gernika-Bermeo   1.421     1,9

Goierri   1.816     2,5

Gorbeialdea     269     0,4

Kantauri Arabarra     632     0,9

Markina-Ondarroa   1.017     1,4

Plentzia-Mungia   1.768     2,4

Tolosaldea     933     1,3

Urola-Kostaldea   2.015     2,8

EAE 72.904 100,0

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua eta 2005-I-1eko Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena. EUSTAT.

— Urola-Kostaldea (%36,4)

15 eta 29 urte bitarteko pertsonek erroldaturiko 

atzerritar biztanlerian duten garrantzi erlatibo horrek 

etekin mesedegarriak sorrarazten ditu euskal es-

kualdeetako demografian, pertsona horiek martxan 
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14. taula. 15 Eta 29 urte bitarteko atzerritarren (bi sexuetakoak) ehunekoak, 
2005-1-1ean erroldatutako atzerritarren kopuru osoarekiko

Eskualdeak
15 eta 29 

urte bitarteko 
atzerritarrak

Atzerritarrak
guztira

15 eta 29 bitarteko 
atzerritarren ehunekoak / 

atzerritarrak guztira

Arabako Ibarrak 45 166 27,1

Arabako Lautada 4.413 13.280 33,2

Arabako Mendialdea 59 166 35,5

Arratia-Nerbioi 232 622 37,3

Bidasoa Beherea 962 3.214 29,9

Bilbo Handia 9.723 28.408 34,2

Deba Beherea 479 1427 33,6

Deba Garaia 465 1330 35,0

Donostialdea 3.433 10.838 31,7

Durangaldea 875 2.395 36,5

Enkarterria 234 702 33,3

Errioxa Arabarra 162 485 33,4

Gernika-Bermeo 467 1.421 32,9

Goierri 600 1.816 33,0

Gorbeialdea 70 269 26,0

Kantauri Arabarra 194 632 30,7

Markina-Ondarroa 326 1.017 32,1

Plentzia-Mungia 549 1.768 31,1

Tolosaldea 312 933 33,4

Urola-Kostaldea 733 2.015 36,4

EAE 24.333 72.904 33,4

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena 2005-1-1. EUSTAT.

dagoen zahartze prozesuaren abiadura moteldu 

egiten dutelako (ikus 14. taula).

Bukatzeko, 2005. urtearen hasieran erroldaturiko 

15 eta 29 urte bitarteko atzerritarrek eskualdez es-

kualde erakusten dituzten maskulinotasun-tasak 

aipatuko ditugu. 13 eskualdetan tasak 100 baino 

dezente altuagoak dira, horietan gizonak emaku-

meak baino ugariagoak direlako, hots, eskualde 

horietan atzerritar gazteen fluxua dezente masku-

linotua dago. Eskualde horietatik bi nabarmentzen 

dira, gizonezkoak emakumeen halako bi direlako: 

Arabako Mendialdea (15 eta 29 urte bitarteko 

210,5 gizonezko 100 emakumeko) eta Markina-

Ondarroa (213,5). Aipa ditzagun, bidenabar, gai-

nerako 11 eskualdeak: Arabako Ibarrak (15 eta 29 

urte bitarteko 150 gizonezko 100 emakumeko), 

Arabako Lautada (115,5), Arratia Nerbioi (144,2), 

Deba Beherea (111), Deba Garaia (124,6), Duran-

galdea (123,8), Enkarterria (110,8), Goierri (119), 

Kantauri Arabarra (125,6), Tolosaldea (124,5) eta 

Urola-Kostaldea (15 eta 29 urte bitarteko 118,8 

gizonezko 100 emakumeko) (ikus 15. taula eta 10. 

grafikoa).

Bost eskualdetan, aldiz, emakumezkoak gizo-

nezkoak baino ugariago direnez, bertako tasak 

100 baino txikiagoak dira. Lurralde-eremu horietan 

atzerritar gazteen fluxua feminizatua dago. Hona 

eskualdeak: Bilbo Handia (15 eta 29 urte bitarte-

koetan, 90,5 gizonezko 100 emakumeko), Donos-

tialdea (98,4), Errioxa Arabarra (92,9), Gorbeialdea 

(94,4) eta Plentzia-Mungia (83,6). Seguru aski, es-

kualde horietako lan-merkatuetan eskaintzen diren 

lan-jarduerak aproposagoak dira emakume atzerri-

tarrak txertatzeko. 
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15. taula. 2005-1-1ean erroldatutako 15 eta 29 urte bitarteko atzerritarren 
maskulinotasun tasak

Eskualdeak Gizonezkoak Emakumeak Maskulinotasun-tasak

Arabako Ibarrak 27 18 150,0

Arabako Lautada 2.365 2.048 115,5

Arabako Mendialdea 40 19 210,5

Arratia-Nerbioi 137 95 144,2

Bidasoa Beherea 487 475 102,5

Bilbo Handia 4.618 5.105   90,5

Deba Beherea 252 227 111,0

Deba Garaia 258 207 124,6

Donostialdea 1.703 1.730   98,4

Durangaldea 484 391 123,8

Enkarterria 123 111 110,8

Errioxa Arabarra 78 84   92,9

Gernika-Bermeo 233 234   99,6

Goierri 326 274 119,0

Gorbeialdea 34 36   94,4

Kantauri Arabarra 108 86 125,6

Markina-Ondarroa 222 104 213,5

Plentzia-Mungia 250 299   83,6

Tolosaldea 173 139 124,5

Urola-Kostaldea 398 335 118,8

EAE 12.316 12.017 102,5

Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren Ustiapena 2005-1-1. EUSTAT.
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Etorkinen fenomenoa aresti samar hasitakoa da 

euskal eta espainiar gizarteetan, baina Espainiako 

estatuko beste autonomi erkidegoetan gertatu ez 

bezala, EAEn hartu duen dimentsio kuantitatiboa 

dezente apalagoa izan da orain arte: 2005eko ur-

tarrilaren 1ean Euskadin erroldaturiko 72.894 atze-

rritarrek bertoko biztanleriaren %3,4 osatzen dute; 

Espainian, berriz, %8,5 dira. Atzerritarren presen-

tzia handiena duten erkidegoetan, berriz, atzerrita-

rrek %13,1 (Madril), %12,4 (Valentzia) eta %11,4 

(Katalunia) osatzen dute.

Gogora ditzagun orain, egungo atzerritar etorkinen 

fluxuak Euskadin eta, orokorki, Espainian, demo-

grafiari eragiten dizkion onurak:

— Herritar horietako gehienak gazteak eta helduak 

dira, lanean jarduteko modukoak: horrek adin 

horretako kohorteetako kideak ugaritzen ditu. 

Gainera, 15 eta 29 urte bitarteko kohortea nozi-

tzen ari den gainbehera luzearen karga orekatze-

ko biziki mesedegarria da. 2005eko urtarrilaren 

1ean, 15 eta 29 urte bitarteko gazteak errolda-

turiko pertsona guztien %18,6 (EAE) eta %21 

(Espainia) baizik ez ziren; kohorte hori bera errol-

daturiko atzerritarren %33,3 (EAE) eta %30,8 (Es-

painia) da. 

— Gureak bezain garatuak ez dauden herrialdeeta-

tik datozen atzerritar langileen ugalkortasuna eta 

jaiotza-tasak handiagoak izaten dira, jaiotzaren 

aldeko testuinguru soziokulturalean sozializatuak 

izan baitira: horrek haurren kohorte urria handi-

tzen laguntzen du. Alde horretatik, ama atzerri-

tarren ugalkortasun handiagoari esker, Espainian 

eta Euskadin, ugalkortasun-indize sintetikoak 

gora egin du: 2004an, seme-alaben kopurua, 

emakume bakoitzeko, 1,33 eta 1,18 umeraino 

igo zen6. 2004an, jJaiotza guztietatik, ama atze-

rritarrenak Espainiako estatuko guztien %13,8 

dira eta Euskadin %6,6 baizik ez dira; oso litekee-

na da EAEko UIS txikiago hori euskal biztanlerian 

ama atzerritarren presentzia urriagoaren ondorio 

izatea. Atzerritarren presentzia handiena duten 

autonomi erkidegoetan, atzerritar amengandiko 

jaiotzak nabarmen ugariagoak dira: jaiotza guz-

tien %19,9 Madrilgo Erkidegoan eta %19,1 Ka-

talunian. Era berean, 2004ko UIS erkidego bi 

horietan handiagoa da: 1,38 Madrilen eta 1,43 

seme-alaba emakume bakoitzeko Katalunian. 

Kontuan hartu behar dugu, bestetik, atzerriko langi-

leen etorrerak sorrarazitako emaitza mesedegarriek 

epe luzera moteltzeko joera hartzen dutela, ohiko 

kontua baita kolektibo horrek —bigarren belaunal-

dian, batik bat— bizitoki aukeratu duten gizartean 

nagusi diren balio eta jokaera demografiko ber-

berak hartzea; beraz, horiek ugalkortasunean eta 

haur-kohortean izan dituzten eragin mesedegarriak 

epe luzera ahuldu egingo dira, euskal gizarteak 

egungo ugalkortasun eta jaiotza-tasa apaletan irau-

ten badu.

Laburbilduz, EAEko egitura demografikoa gazte-

tuko bada, atzerritar gazteen bestelako fluxuen 

premia du, hots, munta eta iraupen handiagokoak 

izan behar dute, adibidez, Madrilgo Erkidegoan edo 

Katalunian gertatzen ari denaren ildotik. Euskadik 

Espainiako estatura doazen atzerritar langileen 

fluxuan izan dezakeen erakarmena indartzeko, or-

dea, enplegu gehiago sortuko dituzten lan-merkatu 

dinamikoagoak eratu behar dira. 

Bere artikuluan Rafael Puyolek dioen legez: «Haz-

kunde demografikoko tasa altuen eta garapen 

ekonomiko eta sozial urriaren emaitzei ihes eginez, 

6
Horiek dira, hain zuzen, UIS handienak Espainian 1992. urtetik (1,32) eta EAEn 1987tik (1,13 seme-alaba emakume bakoitzeko).
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etorkinen etorrera beren herrietatik kanporatzeko 

gertatzen diren prozesuen ondorio ia bakarra dela 

uste du jende askok. Egiari zor, arrazoi horiengatik 

ere etortzen dira hona, baina ez horregatik soilik. 

Hemen behar ditugulako datoz, gure lan-merkatuko 

behereneko mailetan toki egokia bilatzen dutelako. 

Ikuspegi horretatik ere, etorkinak beharrezkoak di-

tugu eta etorkizunean are premiazkoagoak izango 

dira.»7 Dudarik gabe, atzerriko etorkinak euskal eta 

espainiar ekonomien premiak betetzeko aukera 

paregabea dira eta etorkizunean ere izango dira. 

Hots, joan den mendeko 80ko hamarkadaz ge-

roztik hauteman ditugun ugalkortasun eta jaiotza-

tasa urriak hurrengo urteetan Euskadiko gazteen 

eta espainiar nazionalitateko gazteen kohortearen 

gabezia kuantitatibo bilakatuko dira, langileak lan-

merkatutik irtetearen ondorioz (erretiroa hartzea, 

gaixotasunengatiko bajak, ezintasunak, etab.) hu-

tsik geratuko diren lanpostuak betetzeko. Lan-mer-

katuan emakume heldu gehiago sartu eta erretiroa 

hartzeko adina atzeratzen bada ere, adituen iritziz, 

2014-15 urtetik aurrera, ekarpen horiek ez dira 

aski izango lanean aritzeko adina dutenek eta la-

nean dabiltzanek osaturiko biztanleria murriztearen 

aldeko joera orekatzeko; horrenbestez, «horrelako 

egokiera baten aurrean, itxura guztien arabera, ba-

dirudi ezinbestekoa izango dela immigrazio handia-

go batera jotzea. Ikuspegi horretatik, herri bateko 

lan-merkatua bertoko demografiarekin asetzerik ez 

dagoenean, emigrazioa konponbide ekonomikotzat 

ikusi beharra dago.»8

Atzerriko langileek, beste aldetik, beren kotiza-

zioak ordainduz gizarte-segurantzako kontuak 

orekatzen laguntzen dute. Horrez gainera, kon-

tsumitzaile dira: beren hastapeneko biziraupene-

ko kontsumoa lehen premiakotzat jotzen ez diren 

gastuetara hedatzen da azkar asko (oporraldietako 

bidaiak, musika-ekipoak, ibilgailuak etab.). Etor-

kin ekonomikoen kontsumoa, beraz, pixkanaka 

beren maila sozioekonomikoa duten bertokoen 

kontsumo-ereduetara gerturatzen da. Izan ere, 

kontsumitze-rol hori, egungo gizarte aurreratuetan 

(kontsumo-gizarteak diren aldetik), hazkunde eko-

nomiko eta enplegu berrien sorrera bihurtzen da 

ezinbestean9.

Hausnartu egin beharko litzateke, ordea, ea euskal 

gizartea prest ote dagoen, ikuspegi laboral eta so-

zialetik, epe ertainera txertatu beharko omen etor-

kin-fluxu handia onartzeko. Immigrazioaren Euskal 

Behatokiak (IKUSPEGI) 2004. urtean inkesta bat 

egin zuen10, euskal biztanleriak atzerriko etorkinen-

gana zituen jarrerak, pertzepzioak eta balioak eza-

gutzeko xedez. Bertako ondorioetatik hurrengoak 

hautatu ditugu: 

— Euskadiko herritarrek diotenez, etorkin gutxi dau-

den auzoetan bizi dira eta horrelakoetan bizitzen 

segitu nahi lukete, gehienbat.

— Euskadiko herritarren ustez, etorkinen etorre-

rak Euskadiko ekonomian emaitza onuragarriak 

izango ditu; Euskadiko herritarren %60en iritziz, 

etorkinei esker ekonomiak hobe funtziona de-

zake, etrokinek bertoko biztanleriak nahi ez di-

tuen lanpostuak betetzen dituztelako.

— Euskadiko biztanleriaren ustez, dagoeneko 

egoera larrian dauden sektoreei kalte egin die-

zaieke immigrazioak, baina aldi berean, Eus-

kadiko esparru ekonomiko horietan atzematen 

diren ekonomiaren eta lanaren esparruko pre-

mietarako, etorkinak funtzionalak omen dira.

— Euskadiko herritarren aburuz, etorkinek aberas-

tasun kulturala dakarte; euskaldunen %70en us-

tez, ona omen da gizarteak hainbat kultura, etnia 

7
PUYOL ANTOLÍN, Rafael. «La inmigración española: ¿solución demográfica o económica?». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 

65 or.

8
Ibid. 65 or.

9
TORNOS CUBILLO, Andrés. «El papel de la inmigración económica en las sociedades avanzadas». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria- Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Nava-

rras, 2005. 75 or.

10
IKUSPEGI (Observatorio Vasco de Inmigración-Inmigrazioaren Euskal Behatokia). Percepciones, valores y actitudes de la población vasca hacia la inmigración extranjera. EAE: Eusko Jaurlaritza, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila; 

Euskal Herriko Unibertsitatea, 2004ko abendua. 61-65 orr.
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eta erlijio desberdinek osaturik egotea. Euska-

diko jendea aniztasun kulturalaren aldekoa da, 

oro har.

— Nolanahi ere, %80k baino gehiagok uste dute 

gauza ona dela gizartean hizkuntza bat, behin-

tzat, komuna izatea.

— Gehien-gehientsuenek uste dute ikasgeletan 

haur etorkinak izatea mesedegarria eta aberas-

garria izan daitekeela eta %60 inguru, berriz, ez 

datoz bat etorkinak egoteak irakaskuntzaren ka-

litatea eraitsi egiten duela diotenekin.

— Euskadiko herritarren erdiek baino gehiagok 

diotenez, etorkinak egoteak herritarren segurta-

sunean eragin kaltegarria izan du.

— Euskadiko herritarren %63k uste dute atzerriko 

etorkinak etortzeak ez duela euskal abertzale-

tasunaren nahietan eraginik izango; eta %70 in-

gururen iritziz, horrek ez du euskal nortasunaren 

galera ekarriko.

— Euskadiko biztanleriaren %70en aburuz, per-

tsona atzerritarren etorrerak ez du euskararen 

aurrerakuntza geldiaraziko, ez EAEn, ez eta eus-

kara eguneroko hizkuntza nagusi den tokietan 

ere.

— Euskadiko gizartearen gehiengoa pertsonen 

joan-etorri askearen aldekoa da. Era berean, 

«zor etiko» dei dezakegun zerbait badagoela 

itsu-itsuan sinesten du. Biztanleriaren %75en 

iritziz, herrialde txiroetatik datozen pertsonak 

herrialde aberatsek jaso behar dituztela uste 

baitute.

— Etorkinekiko harreman eta kontaktuei dagokie-

nez, Euskadiko biztanleriari seme-alabaren bat 

magrebtar batekin ezkontzea axola dio. Gai-

nerako harremanetan, aldiz, etorkinak auzo-

lagun, lankide edo nagusi gisara edukitzeak 

ez omen dio axola. Dena dela, datuak arretaz 

irakurriz gero, ondoriozta daiteke Euskadiko 

herritarrek horrelako egoera batzuk arazo mo-

dura ez ikusiagatik, bederen kezka sorrarazten 

dietela.

— Gizatalderik arbuiatuenak magrebtarrak eta erru-

maniarrak dira. Euskadiko biztanleriak bete-be-

tean sinesten du (%70) magrebtar biztanleriak ez 

duela berton integratu nahi. Egoera berean omen 

daude errumaniarrak, txinatarrak eta afrikar bel-

tzak, baina proportzio apalagoan. Beste aldetik, 

kolonbiarrengan (%54,6) eta ekuadortarrengan 

(%64,5) Euskadiko gizartean txertatzeko interes 

handia hautematen du.

— Magrebtarren aldeko sinpatiarik ez du Euskadiko 

gizarteak. Europar Batasuneko, Europa Ekialde-

ko eta Latinoamerikako jendea, aitzitik, atsegin 

zaio. Arrazoia zeinahi dela ere, Ipar Amerikako 

jendearenganako sinpatiarik eza ere nabarmen-

tzekoa da.

— Euskaldun gehientsuenek diotenez, kulturen, 

erlijioen edo etnien aniztasuna positiboki balora-

tzen dute eta, gainera, ez deritzote ongi etorki-

nek beren kultura bertan behera uzteari, erabat 

onartuak izan daitezen. Kultura edo erlijio horie-

tako elementuren bat legearen kontrako denean, 

ordea, mesfidantzak agertzen dira.

— Sexuen arabera, etorkinen lagungarri diren kontu 

eta izari guztietan, gizonezkoak eskuzabalagoak 

dira emakumezkoak baino.

— Lurralde historikoen arabera ere konstante bat 

hautematen da: atzerriko immigrazioaren aurrean 

gipuzkoarrak dira irekienak, arabarrak itxienak 

eta bizkaitarrak batzuen eta besteen artean da-

biltza.

IKUSPEGIk sustaturiko inkesta honetako ondorioak 

irakurrita atzeman dugunez, emaitza batzuek Eus-

kadiko biztanleriaren zati batek etnia eta nazionali-

tate jakin batzuen kontrako mesfidantzazko —eta, 

areago, ageri edo ezkutuko arbuiozko— balio eta 

jarrerak agertzen dituela adierazten dute. Ildo horri 

helduz, atzerriko etorkinen presentzia handitzean, 

gizarteratzeko eta erabat txertatzeko berariazko 

baliabide sozial eta kulturalak sustatu beharko dira. 

Era berean, herritarren artean balio eta jarrera psiko-

sozial irekiak sustatu beharko dira; horrek esan nahi 

du informazioa, orientabidea eta sentsibilizazioa er-

diesteko egintzak, atzerritar etorkinei ez ezik, Eus-

kadiko biztanleriari ere zuzendu behar zaizkiola, gi-

zarteratze eta integrazio-prozesuetan sor litezkeen 

elkarrenganako mesfidantza, arbuio eta beldurrak 

gainditzen laguntzeko. Atzerritar etorkin gehiago 

duten autonomia erkidegoetan, izan ere, eragoz-

penei abantailei baino garrantzi handiagoa aitortzen 

dien iritzi publikoa agertzen hasia da. Atzerritarren

immigrazioa eta delinkuentzia areagotzea uztartzen 
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dituen zeharkako iritzia finkatzen ari da eta horri au-

rka egin behar zaio eta gezurtatu, erakunde publiko 

eta sozialetatik. Rafael Puyolen hitzetan: «Atzerrita-

rren presentzia ez da arazotzat jo behar, baina begi 

bistakoa da horien hazkunde latzak ondorio tamal-

garriren bat utzi duela. Kontuan har dezagun, etor-

kinen artean gaizkileak badira ere, ez dugula immi-

grazio guztia kriminalizatu eta deskalifikatu behar, 

bere emaitza onuragarriak ahaztuta.»11

11 PUYOL ANTOLÍN, Rafael. «La inmigración española: ¿solución demográfica o económica?». In: La evolución demográfica: impacto en el sistema económico y social. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005. 66 or.
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1 GINER, Salvador, et al. Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 1998. 723 or.

Osasunaren soziologiak gizakiaren osasunean esku 

hartzen duten dimentsio desberdin guzti-guztiak 

aintzat hartzearen garrantzia azpimarratu izan du, 

pertsonek bizitegi duten ingurune soziokulturalaren, 

ekonomikoaren eta bizi-kalitatearen arteko elka-

rreragina barne hartzen baititu osasunak. Inguru-

nearekin harremanak izatea azken batean energia 

trukatzea da eta, horrenbestez, osasuna trukatzea 

da, eta hala ez bada, osasuna alferrik xahutzea. 

Osotasunezko ikuspegi horretatik, ingurunearekiko 

harremanek, ingurunearen kalitateak, aisialdian 

eta lanean aritzeko baldintzek eta moduek, elika-

tzeko, kontsumitzeko eta dibertitzeko ohiturek eta 

beste hainbat faktorek baldintzatu egiten dituzte 

komunitate, klase sozial eta gizataldeen osasune-

rako joerak eta arriskuak. Hortaz, komunitate, kla-

se sozial edo gizatalde bereko kide diren gizakien 

osasunean, gizarte hori osatzen dutenen bizitzeko 

modu desberdinek —bestela esanda, errealita-

tean diren balio, jarrera, pertzepzio, sinesmen eta 

praktika soziokulturalek— duten garrantzia azpima-

rragarria da, beren bizi-kalitatean eta osasun-mai-

lan eragiten baitute1.

Ongizate-estatua garatu ahala, Europar Batasune-

ko biztanleen osasun-maila dezente hobetu da, 

osasunaren arloko ekipamendu eta zerbitzuetan 

eginiko inbertsio publikoei, biztanleriaren hezkuntza 

eta prebentzioari eta saneamendu eta ingurugiroko 

berregokitze-lanei eta azpiegiturei esker, batik bat. 

Europako ongizatearen gizarteetan gorpuztu den 

osasunaren hobetze-prozesu hori ez zaio arrotz 

izan EAEko biztanleriari. Izan ere, Euskadik duen 

errenta-maila altuari esker, EAEko Administrazioak 

Espainiako estatuko osasun-sistemarik hoberene-

tako bat ezarri du. 

Paradoxazkoa badirudi ere, Euskadiko gazteen 

osasunaren arriskuetako batzuk inguruneko abe-

rastasun materialak elikaturiko «desiratu gabe-

ko ondorioetatik» datoz. Ba al liteke horrelakorik? 

«Zenbat eta ongizate material handiagoa orduan eta 

osasun-gradu hobea» ekuazioak ez ote du balio da-

goeneko? Derrigorrez ez, oro har. Gazteak bizi eta 

sozializatzen diren kontsumo-giroak ahuldu egiten 

dituelako gazteok, kontsumo eta hedonismoaren 

aldeko moden aginduen aurrean. Gazteak bizi duen 

aberastasun eta oparotasun erlatiboa kontsumista 

da, batik bat, eta hainbat balio eta ohitura osasun-

garrik eragin dezaketen kontrapisua bere sozializa-

zio formal eta informalean ahultzen bada, jokabide 

goiztiarrak, gehiegikeriak, plazerra eta berehalako 

satisfakzioa bilatzen duten jokamoldeak sustatu 

egin ditzake.

Grosso modo, pubertaroaren eta hazkunde fi-

sikoaren azkartzeak nerabe eta gazteen baitan hel-

tze fisiko goiztiarra eragin dute, baina heltze fisiko 

hori, beren osasunari buruzko erabakiak hartzeari 

dagokionez, ez doa heltze psikomentalaren es-

kutik. Horrenbestez, osasunarentzat kaltegarri izan 

daitezkeen jokabideak gara ditzakete gazteek, he-

donismoaren eta kontsumoaren inguruko harreman 

eta jardueren, aisialdiaren balorazio handiegien eta, 

maiz konpultsiboak eta kontsumistak diren diber-

tsiozko praktika eta jarreren bidez, plazerra eta 
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2 BRAÑAS FERNANDEZ, Pilar. «La juventud y los comportamientos de riesgo para la salud». In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 55. zk. Madrid. 18 or.

3 GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA. Gazteen joerak 2006. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia=Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006ko ekaina.

berehalako satisfakzioa bilatzeak markaturiko ingu-

runeak bultzatuta. Gazteriaren kontsumo-praktika

eta jarduera asko eta asko aisia-espazioan eta

denboran gauzatzen direlako, hain zuzen ere, ingu-

rune soziokultural horrexetan gorpuzten dira beren

osasuna arriskuan jartzen duten jokabide gehienak.

Nerabe eta gazteen osasunarentzat arriskutsu diren

jokamoldetzat hartzen dira, oro har: erretzea, alko-

hola eta substantzia psikoaktiboak kontsumitzea,

sexu-jarduera goiztiarra, dieta-jokabide desegokiak

eta ibilgailuak ausarkeriaz gidatzea2.

Beste aldetik, Gazteen joerak 2006: lehen txostena3

ikerlanean, EAEn bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko

gazteek, 2006ko apirilean telefono bidez egin zit-

zaien inkestan islatu denez, 10 puntutik (erabateko

garrantzia dauka) osasunari 9,26 puntu aitortu iza-

nak esan nahi du Euskadiko gazteek osasuna biziki

preziaturiko ondasuntzat dutela. Gazteen Euskal

Behatokiak eginiko inkesta horretatik hurrengo da-

tuak jasoko ditugu:

— Gazteek beren osasunaz duten pertzepzioaz, 15

eta 29 urte bitarteko gazteen %17,8k bikaina dela

diote; %69,1ek ona, %11,8k hala-moduzkoa eta

%1,1ek erdipurdikoa edo txarra dela.

— Gazteen %10,3ek nozitzen duen gaixotasun

kronikoa edo ezintasuna gaitz alergikoa da, batik

bat (%70,1).

— Gazteen %69,8 sendagilearengana joan dira

azken urtean; gehientsuenak familiako medikua-

rengana jo zuten (%68,4); bestelako espezialis-

ten kontsulta gazteen ehuneko urriagoak bisitatu

zuten: odontologia (%6,5), ginekologoa (%5,5),

larrialdiak (%5,4).

— Inkesta bete duten gazteek, ia egunero edo as-

tean behin izaten dute nekea eta akidura (%32,1),

suminkortasuna edo umore txarra (%20,3), ur-

duritasuna (%19,7), bizkarreko mina (%14,1),

lepoko edo sorbaldako mina (%12,9), lo egite-

ko zailtasunak (%11,1), buruko mina (%8,6), al-

darte ahula edo gogo txarra (%7,4), urdaileko

mina (%4,1), beldurra (%2,9) eta/edo zorabioa

(%2,6).

— 15 eta 29 urte bitarteko gazteen %2,2 tratamen-

du psikologikoa hartzen ari dira, tratatu beharre-

ko arazoak hurrengoak izaki: depresioa (%22,6),

antsietatea (%12,9), drogak (%6,5), trafiko-is-

tripuaren osteko ondorio psikologikoak (%6,5),

lagunekiko harreman-arazoak (%6,5), bortizkeria

(%3,2), bulimia (%3,2) eta/edo etxeko gorabehe-

rak (%3,2).

— Nork bere gorputz edo pisua nola ikusten duen,

berriz: gazteen %20,5ek gizen edo gizenegi

daudela uste dute (nesken %24,5ek eta mutilen

%16,5ek); gazteen %12,5ek, aitzitik, beren gor-

putzak argal (%10,6) edo argalegi (%1,9) ikusten

dituzte.

Hurrengo orrialdeetan, 15 eta 29 urte bitarteko ko-

horteari dagozkion hainbat osasun-adierazle azter-

tuko ditugu, ondorengo lau gai-esparrutan:

a) Kontsultak: estatu espainiar osoaren eta hogei

euskal eskualdeen gaineko daturik ez dugunez,

EAE osoari eta hiru lurralde historikoei dagokien

informazioa bakarrik aztertuko dugu.

b) Haurdunaldiaren legezko etendura: honi buruz,

Euskadiko datuez gainera, Espainiakoak ere ba-

ditugu baina ez, ordea, hiru lurralde historikoe-

takoak eta hogei euskal eskualdeetakoak.

c) Droga-menpekotasunen aurkako tratamenduak:

Espainiako estatuari eta hogei euskal eskualdeei

buruzko daturik ez dugunez, azterketan EAE

osoari eta hiru lurralde historikoei dagokien infor-

mazioaz bakarrik arituko gara.

d) Aitorturiko HIES kasuak: baditugu Euskadi eta

Espainiari buruzko datuak, baita hiru lurralde

historikoei buruzkoak ere, baina ez hogei euskal

eskualdeen gainekoak.

Hasteko, Euskal Autonomia Erkidegora begira ga-

ratu den azterlaneko emaitzak ikusiko ditugu.



1. Euskadi eta Espainia

5

a) Osasun-kontsultak

1992tik 2002ra arte, EAEn bizi diren 15 eta 29 urte

bitarteko gazteek eginiko osasun-kontsultak %8,3

areagotu ziren. Sexuen arabera, gehikuntza handia

gizonezkoetan atzeman zen (%18,3), emakumeen

hazkundea arina izan baitzen (%1,04) (ikus 1. taula).

15 eta 29 urte bitarteko kohorteak urtero egiten

duen batez besteko osasun-kontsulten kopurua

handitu egin zen 1992tik 2002ra. Bi sexuetako per-

tsonak kontuan izaki, egindako osasun-kontsultak

4,2 izatetik 5,5 izatera pasatu ziren. Sexuaren ara-

bera, batez bestekoen hazkunderik nabarmenena

gizonezkoek eragin zuten (+1,4: 3,5 osasun-kon-

tsultatik 4,9ra); baina emakumeak dira urtearen

buruan osasun-kontsulta gehien egin dituztenak,

batez beste, bai 1992. urtean (5), baita 2002an ere

(6,1) (ikus 2. taula).

Azterketa konparatibo honetan adina aldagaia sar-

tzean ikusiko dugunez, 15 eta 19 urte bitarteko gaz-

teak dira 1992an, urtean, osasun-kontsulta gutxien

egin dituztenak (3,6); 2002. urtean, berriz, batez

besteko handiena egin dute: 5,8 osasun-kontsulta,

25 eta 29 urte bitartekoen taldeak agertu duen 5,7

horren gainetik; 20 eta 24 urte bitartekoen taldean,

aldiz, zifrak alderantzikatu ziren: 1992. urtean tal-

de horretakoak izan ziren sendagilearengana ge-

hienetan joan zirenak (4,7 aldiz) baina 2002an hiru

taldeetakoen batez bestekorik apalena dute (5,1

osasun-kontsulta) (ikus 3. taula eta 1. grafikoa).

Ikus dezagun jarraian zein bilakaera izan duten

osasun-kontsultek, espezialitateen arabera, 1992

eta 2002 urteen artean. Sei espezialitatetan, sexu

bietako 15 eta 29 urte bitarteko gazteek eginiko

osasun-kontsulten kopurua igo egin zen: medikun-

1. taula. Osasun kontsulten bilakaera 
15 eta 29 urte bitarteko kohortean, 

sexuaren arabera, 1992tik 2002 arte

Gizonezkoak 943.202 1.115.845 118,30

Emakumeak 1.298.648 1.312.117 101,04

Bi sexuetakoak 2.241.850 2.427.962 108,30

Aldakuntza 
EAE 1992 2002 2002/1992 

  (1992=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

2. taula. 15 eta 29 urte bitarteko 
biztanleen osasun kontsultak batez beste, 

sexuaren arabera, 1992an eta 2002an

Gizonezkoak 3,5 4,9 1,4

Emakumeak 5,0 6,1 1,1

Bi sexuetakoak 4,2 5,5 1,3

Diferentzia 
EAE 1992* 2002 2002-1992

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1992ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

3. taula. 15-19, 20-24 eta 25-29 urte 
bitarteko biztanleen (bi sexuetakoak) 

osasun-kontsultak batez beste, 
1992an eta 2002an 

15 – 19 3,6 5,8 2,2

20 – 24 4,7 5,1 0,4

25 – 29 4,3 5,7 1,4

Diferentzia 
EAE 1992* 2002 2002-1992

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1992ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.
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Espezialitateekin jarraituz, 15 eta 29 urte bitarte-

ko gazteek 1992 eta 2002 artean eginiko batez

besteko osasun-kontsulten kopurua igo egin zen

hiru espezialitatetan: medikuntza orokorrean (1,8tik

2,6ra), traumatologian (0,2tik 0,4ra) eta dermatolo-

gian (0,1etik a 0,2ra). Horiek ez bezala, aipatutako

aldi horretan, osasun-kontsulten batez besteko

kopurua Euskadin bizi zen 15 eta 29 urte bitarteko

tza orokorrean (%+15,9), oftalmologian (%+23,9),

otorrinolaringologian (%+135,6), traumatologian

(%+62,3), dermatologian (%+143,6) eta erradiolo-

gian (%+77,4); igoerarik nabarmenenak, ikusi bezala,

otorrinolaringologian eta dermatologian gertatu ziren.

Osasun-kontsultak gehien urritu diren espezialitateen

artean, odontologia (%-25,8), ginekologia (%-31,9)

eta neumologia (%-5,4) daude (ikus 4. taula).

15 eta 29 urte bitarteko gazteek 2002. urtean egi-

niko osasun-kontsultei dagokienez, ondoko gra-

fikoan jasotzen den eran banatu ziren espezialita-

teen arabera: medikuntza orokorrekoek osatzen

dute zati handiena (%46,8), ondotik odontologiari

eginiko bisitak datoz (%20,7) eta hirugarren tokian

traumatologiakoak (2002. urteko osasun-kontsulta

guztien %8) (ikus 2. grafikoa).

4. taula. 15 eta 29 urte bitarteko 
gazteen osasun-kontsulten bilakaera, 

espezialitatearen arabera, 
1992tik 2002 arte 

Odontologia 678.444 503.175 74,2

Medikuntza orokorra 979.810 1.135.662 115,9

Ginekologia 147.628 100.539 68,1

Oftalmologia 41.678 51.631 123,9

Otorrinolaringologia 27.794 65.488 235,6

Traumatologia 120.042 194.855 162,3

Arnas aparatua 34.502 32.644 94,6

Dermatologia 32.136 78.288 243,6

Erradiologia 10.894 19.325 177,4

Bestelakoak 168.922 246.355 145,8

Aldakuntza 
EAE 1992 2002 2002/1992 

  (1992=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.
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lagun eta urte bakoitzeko, jaitsi egin zen odonto-

logian (1,3tik 1,1era) eta ginekologian (0,3tik 0,2ra)

(ikus 5. taula).

2002. urteari dagokionez, sexua aldagaia azter-

tzean, ia espezialitate guztietan, gizonezkoek ur-

tean egiten dituzten batez besteko osasun-kontsul-

ten kopurua emakumeena baino txikiagoa dela ikus

dezakegu. Hots, batenaz beste, 2002. urtean 15

eta 29 urte bitarteko emakumeek sendagilea gehia-

gotan bisitatu zuten adin bereko gizonezkoek baino

—ginekologia at utzirik, emakumearen artapenean

oinarritzen baita—. Nabarmendu direnak medikun-

tza orokorra (2,7 osasun-kontsulta emakumeek eta

2,4 gizonezkoek) eta dermatologia (0,3 eta 0,0) dira.

Emakumeen nagusitasun handi horrek bi salbues-

pen ditu: neumologia espezialitatean batzuen eta

besteen batez bestekoak berdin-berdinak dira (0,1)

eta bestelakoetan, gizonezkoen osasun-kontsultak

emakumeenak baino ugariagoak dira (0,6 eta 0,5,

hurrenez hurren) (ikus 6. taula eta 3. grafikoa).

5. taula. 15 eta 29 urte bitarteko gazteek 
1992an eta 2002an egindako osasun 
kontsultak, espezialitatearen arabera, 

batez beste

Diferentzia 
EAE 1992* 2002 2002-1992

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1992ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

Odontologia 1,3 1,1 -0,2

Medikuntza orokorra 1,8 2,6 0,8

Ginekologia 0,3 0,2 -0,1

Oftalmologia 0,1 0,1 0,0

Otorrinolaringologia 0,1 0,1 0,0

Traumatologia 0,2 0,4 0,2

Arnas aparatua 0,1 0,1 0,0

Dermatologia 0,1 0,2 0,1

Erradiologia 0,0 0,0 0,0

Bestelakoak 0,3 0,6 0,3

Odontologia 1,1 1,2 -0,1

Medikuntza orokorra 2,4 2,7 -0,3

Ginekologia 0,0 0,5 -0,5

Oftalmologia 0,1 0,2 -0,1

Otorrinolaringologia 0,1 0,2 -0,1

Traumatologia 0,4 0,5 -0,1

Arnas aparatua 0,1 0,1 0,0

Dermatologia 0,0 0,3 -0,3

Erradiologia 0,0 0,1 -0,1

Bestelakoak 0,6 0,5 0,1

6. taula. 15 Eta 29 urte bitarteko gazteek 
1992an eta 2002an egindako osasun 

kontsultak, espezialitatearen eta sexuaren 
arabera, batez beste 

Diferentzia 
EAE Gizonezkoak Emakumeak G-E

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.
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b) Haurdunaldiaren legezko 
etendura

Fenomeno honi dagokionez, Espainiako datuak

baditugunez, horrek lurraldez lurraldeko azterke-

ta konparatiboa egiteko bidea ematen digu. Xede

horrekin kalkulatu dugu legezko abortuen tasa,

15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko taldeetako

1.000 emakumeko4. Ondoko taulan ikus dezake-

gun modura, bai EAEn bai estatu espainiar osoan,

tasa hori handitu egin zen 2002tik 2004ra arteko

aldian hiru adin-taldeetan, 15 eta 19 urte bitarteko

gazteen baitan, bereziki. Hala eta guztiz ere, balio

garaienak 20 eta 24 urte bitarteko emakumeengan

ikus daitezke (2004an, 7,4 legezko abortu Euska-

din eta 15,4 Espainian, 20 eta 24 urte bitarteko

1.000 emakumeko). Nolanahi ere, Euskadiri dago-

zkion tasak Espainiakoak baino arras apalagoak

dira hiru adin-taldeetan: EAEn bizi diren emakume

gazteen artean, legezko abortuen tasetako balio-

ak bikoizturik (15-19 eta 25-29 urte bitartekoetan)

eta hirukoizturik ere (25-29 urte bitartekoetan) ager-

tzen baitira Espainiakoetan (ikus 7. taula eta 4. gra-

fikoa).

c) Droga-menpekotasunen
aurkako tratamenduak

Gai honetaz Espainiari buruzko informaziorik ez

daukagunez, azterlan honek Euskadi bakarrik har-

tuko du barne.

EAEn, droga-menpekotasunen aurkako tratamen-

duen hasierak atzeraka egin zuen 1993tik 2004ra

bitartean, 15 eta 29 urte bitarteko gazte-jendeari da-

gokionez. Sexu bietako pertsonez ari garela, 2004.

urtean hasitako tratamenduak (814) %-42,1tan

urritu ziren, 1993. urtekoen aldean (1.406). Sexuen

arabera, gizonezkoen tratamenduak dezente gehia-

go izan ziren, hala 1993an nola 2004an, eta horien

beherako bilakaera ez zen oso nabarmena izan (%-

38,8 gizonezkoengan eta %-47,9 emakumeengan)

(ikus 8. taula).

Sexu bietako pertsonez ari garela eta bost urteka

sailkaturiko taldeak aintzat hartuta, drogen aurkako

tratamenduen hasierako bilakaera positiboa izan

zen 15 eta 19 urte bitarteko gazteen artean (%+5,4),

20 eta 24 urte bitarteko gazteen eta 25 eta 29 urte

bitartekoen artean ez bezala, hauengan negatiboa

4 Legezko abortuen tasa, adin-talde bakoitzean: legezko abortuen kopurua zati erroldaturiko emakumeen kopurua, bider 1.000.

EAE

15 – 19 3,2 5,6 2,4

20 – 24 6,5 7,4 0,9

25 – 29 5,2 5,5 0,3

Espainia

15 – 19 9,3 10,6 1,3

20 – 24 14,4 15,4 1,0

25 – 29 10,7 11,4 0,7

7. taula. Legezko abortuen tasak 1000 
emakumeko, adin talde bakoitzean, 

2002an eta 2004an

Diferentzia 
  2002 2004 2004-2002

Iturria: Haurdunaldiaren Borondatezko Etendurei buruzko Estatistika 

Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.



9

07. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen osasuna 

izan baitzen, argi eta garbi (%-37,9 eta %-51, hu-

rrenez hurren) (ikus 9. taula eta 5. grafikoa).

Drogen aurkako tratamenduen hasierako tasak5

kalkulatzean 15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian

ikusi dugunez, balioak beherantz doaz 1993tik

2004ra. Hortaz, sexu bietako pertsonez ari garela,

Euskadi bizi ziren 15 eta 29 urte bitarteko 100.000

laguneko, 205,5 tratamenduri ekin zitzaion 2004an;

1993. urtean, berriz, 263,6 tratamendu hasi ziren.

Sexuen arabera, hala 1993an nola 2004an, tasa

horiek handiagoak dira gizonezkoengan (15 eta

29 urte bitarteko 100.000 gizasemeko, 400,3 eta

327,7 tratamendu hasi ziren) emakumezkoengan

baino (15 eta 29 urte bitarteko 100.000 emakume-

ko, 107,9 eta 76,3 tratamendu hasi baitziren) (ikus

10. taula).

Adinen arabera sailkaturiko bosturteko hiru tal-

deetatik, 100.000 laguneko, 15 eta 19 urte bitar-

teko gazteen taldean bakarrik handitu ziren tasak

1993tik 2004ra: 62 eta 125,1, hurrenez hurren.

Nolanahi ere, 2004. urtean, 20-24 urte bitartekoen

taldeko tasak (230,9) eta 25-29 urte bitartekoen

taldekoenak (230,4) 15-19 urte bitartekoen tasa-

8. taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieraren bilakaera 

15 eta 29 urte bitarteko kohortean, 
sexuaren arabera, 1993tik 2004 arte 

Gizonezkoak 1.089 667 61,2

Emakumeak 282 147 52,1

Bi sexuetakoak 1.406 814 57,9

Aldakuntza 
EAE 1993 2004 2004/1993 

  (1993=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

9. taula. Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieraren 

bilakaera 15-19, 20-24 eta 25-29 urte 
bitarteko biztanlerian, 1993an eta 2004an

15 – 19 112 118 105,4

20 – 24 475 295 62,1

25 – 29 819 401 49,0

Aldakuntza 
EAE 1993 2004 2004/1993 

  (1993=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

5 Drogen aurkako tratamendu-hasieren tasak: tratamenduen hasiera-kopurua 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, zati urte horretan erroldaturiko 15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian, bider 100.000.

10. taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieraren bilakaera 

15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian, 
sexuaren arabera, 1993an eta 2004an. 

100.000 biztanleko

Gizonezkoak 400,3 327,7 -72,6

Emakumeak 107,9 76,3 -31,6

Bi sexuetakoak 263,6 205,5 -58,1

Diferentzia 
EAE 1993* 2004 2004-1993

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1993ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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ren (125,1 tratamendu-hasiera, 100.000 laguneko)

halako bi da. Nabarmen dezagun, beste aldetik, 25

eta 29 urte bitartekoen taldean hautemaniko tasen

beherakada: 100.000 laguneko, tratamenduen ha-

siera-kopurua 466,8tik 230,4ra jaitsi da (ikus 11.

taula).

Droga mota aintzat hartzean, mota guztien aur-

kako tratamenduen hasierari buruz ez daukagu

daturik 1993. urterako; beraz, azterketa honetan

1998. urtea hartu dugu abiagune, 2004rekin alde-

ratzeko. Ondoko taulan jaso dugunez, mota gehie-

netan bilakaera positiboa izan zen, estasiaren eta

heroinaren kasuetan izan ezik: droga hauetan, 15

eta 29 urte bitarteko gazteen baitan, tratamenduen

hasieran beherakada nabarmena hauteman da:

heroinan %-78,2 jaitsi da eta estasian %-83,3. Tra-

tamenduen hasieren hazkunde handienak, aldiz,

kokainaren kasuan (%+342,5) eta kanabisarenean

(%101,6) gertatu dira, baina anfetaminen (%+68,8)

eta alkoholaren (%+34,5) kasuetatik urrun (ikus 12.

taula).

Ondoren,EAErigagozkiola,droga-menpekotasunen

aurkako tratamenduen banaketa 2004. urtean no-

lakoa izan den ikusiko dugu, 15 eta 29 urte bitarte-

ko gazteen artean, droga-motaren arabera (ikus 6.

grafikoa).

Kokainak ehunekorik altuena hartzen du (tratamen-

duen hasiera guztien %47,3), bigarren kannabisak

(%15,4), hirugarren heroinak (%14,1) eta laugarren

mailan alkoholak (%9,1), droga-mota nagusietatik

aski urruti.

Sexuaren arabera, droga-menpekotasunen aur-

kako tratamenduek 1998tik 2004ra bilakaera posi-

tiboa izan zuten bost droga-motatan, hala 15 eta

29 urte bitarteko gizonezkoengan nola adin bereko

emakumezkoengan. Bietan bilakaera progresiboa

11. taula. Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieraren tasak 15-
19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztan-

lerian (bi sexuetakoak), 
1993an eta 2004an: adin talde 
bakoitzeko 100.000 biztanleko

15 – 19 62,0 125,1 63,1

20 – 24 268,1 230,9 -37,2

25 – 29 466,8 230,4 -236,4

Diferentzia 
EAE 1993* 2004 2004-1993

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1993ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

12. taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieraren bilakaera, droga 

motaren arabera, 
15 eta 29 urte bitartekoen kohortean, 

1998tik 2004 arte 

Heroina 528 115 21,8

Kokaina 87 385 442,5

Anfetaminak 32 54 168,8

Speed-a 37 37 100,0

Estasia 12 2 16,7

Kanabisa 62 125 201,6

Alkohola 55 74 134,5

Beste batzuk 19 22 115,8

Aldakuntza
EAE 1998 2004 2004/1998 

  (1998=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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hauteman da, hurrengo substantzietan: kokaina,

anfetaminak, kanabisa eta alkohola. Aldeak ager-

tzen dira speed-ean (emakumezkoen tratamenduen

hasierak gora doaz, gizonezkoenak behera datozen

bitartean), bestelako substantzietan (tratamenduen

hasierak goraka doaz gizonezkoen artean, baina

emakumeen artean, behera) eta estasian (emaku-

meen tratamenduen hasierek beren horretan dirau-

te eta gizonezkoen artean jaitsi egin dira). Heroi-

naren aurkako tratamenduen hasierei dagokienez,

berriz, bai emakumezkoek bai gizonezkoek behera

egin dute (ikus 13. taula).

Sexu bietako pertsonei dagokienez eta 2004. ur-

teaz ari garela, droga-menpekotasunen aurkako

tratamenduen hasieren banaketan (ehunekotan),

berdintasunak eta aldeak nabaritu daitezke (ikus 7.

grafikoa):

— Drogen aurkako tratamenduen hasieren ehuneko

handienak erakusten dituen droga kokaina da, bai

sexu bateko bai besteko pertsonen baitan, gero-

ra intzidentzia larriagoa badu ere gizonezkoengan

(%48,8) emakumeengan baino (%40,1).

— Heroinaren, anfetaminaren, speed-aren, esta-

siaren, alkoholaren eta bestelako substantzien

aurkako tratamenduen hasierak ugariagoak dira

emakumezkoen artean.

— Kanabisaren aurkako tratamenduen hasieretan,

ugariago agertzen dira gizonezkoak emakumeak

baino: %16,2 eta %11,6, hurrenez hurren.

Bost urteka sailkaturiko adin-taldeez ari garela, hiru

taldeetan jaitsi ziren, 1998tik 2004ra arte, heroina

13. taula. Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieraren bilakaera, 

droga motaren arabera, 15 eta 29 urte 
bitarteko kohortean, 1998tik 2004 arte, 

sexuaren arabera 

Gizonezkoak

Heroina 405 88 21,7

Kokaina 77 326 423,4

Anfetaminak 29 43 148,3

Speed-a 29 27 93,1

Estasia 11 1 9,1

Kanabisa 56 108 192,9

Alkohola 42 58 138,1

Beste batzuk 12 16 133,3

Emakumeak

Heroina 117 27 23,1

Kokaina 9 59 655,6

Anfetaminak 3 11 366,7

Speed-a 7 10 142,9

Estasia 1 1 100,0

Kanabisa 6 17 283,3

Alkohola 11 16 145,5

Beste batzuk 7 6 85,7

Aldakuntza 
  1998 2004 2004/1998 
  (1998=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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eta estasiaren aurkako tratamenduen hasierak;

kokaina, anfetamina eta kanabisaren aurkako trata-

menduen hasierek, berriz, gora egin dute (ikus 14.

taula).

Batetik besterako aldeak hurrengo droga-motetan

gertatu dira:

— Speed-a: 15 eta 19 urte bitarteko gazteen ar-

tean, droga honen aurkako tratamenduen hasie-

rak ugaldu egin ziren, 20 eta 24 urte bitartekoen

baitan urritu eta 25 eta 29 urte bitarteko gazteen-

gan mantendu egin ziren.

14. taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieraren bilakaera, droga 

motaren arabera, 15-19, 20-24 eta 25-29 
urte bitarteko biztanlerian 

(bi sexuetakoak), 1998tik 2004 arte 

15 – 19

Heroina 18 6 33,3

Kokaina 6 29 483,3

Anfetaminak 7 14 200,0

Speed-a 8 12 150,0

Estasia 6 2 33,3

Kanabisa 26 44 169,2

Alkohola 6 5 83,3

Beste batzuk 5 6 120,0

Aldakuntza 
  EAE 1998 2004 2004/1998 
  (1998=100)

(... / ...)

14. taula (jarr.). Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieraren bilakaera, 

droga motaren arabera, 15-19, 20-24 
eta 25-29 urte bitarteko biztanlerian 
(bi sexuetakoak), 1998tik 2004 arte 

25 – 29

Heroina 341 82 24,0

Kokaina 54 201 372,2

Anfetaminak 6 16 266,7

Speed-a 13 13 100,0

Estasia 4 0 0,0

Kanabisa 13 28 215,4

Alkohola 41 47 114,6

Beste batzuk 6 14 233,3

Aldakuntza 
  EAE 1998 2004 2004/1998 
  (1998=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

— Alkohola: tratamenduen hasierak 15 eta 19 urte bi-

tarteko gazteen artean gutxitu egin ziren, baina 20

eta 24 urte bitartekoen artean eta 25 eta 29 urte

bitarteko gazteengan, berriz, ugaldu egin ziren.

— Bestelako substantziak: tratamenduen hasieren

kopurua jaitsi egin zen 20 eta 24 urte bitarteko

gazteen artean, 15-19 eta 25-29 urte bitartekoen

artean ez bezala: adin-talde hauetan igo egin zen

kopuru hori.

Zein droga-motatako tratamenduak ugaldu ziren

gehien? Lehen-lehenik, kokainaren aurkako trata-

14. taula (jarr.). Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieraren bilakaera, 

droga motaren arabera, 15-19, 20-24 
eta 25-29 urte bitarteko biztanlerian 
(bi sexuetakoak), 1998tik 2004 arte 

20 – 24

Heroina 169 27 16,0

Kokaina 27 155 574,1

Anfetaminak 19 24 126,3

Speed-a 16 12 75,0

Estasia 2 0 0,0

Kanabisa 23 53 230,4

Alkohola 8 22 275,0

Beste batzuk 8 2 25,0

Aldakuntza 
  EAE 1998 2004 2004/1998 
  (1998=100)

(... / ...)

menduak: kohorte gazteak osaturiko hiru adin-tal-

deetakoek erakusten dute ezaugarri hori; bigarren

mailan, berriz, aldeak agertzen dira: 15-19 eta 25-29

urte bitarteko gazteenak anfetaminena erakusten du

eta 20-24 urte bitartekoenak, alkoholaren aurkakoa.

Hiru adin-taldeekin segituz, 2004. urteko tratamen-

duen hasieretan droga-mota bakoitzak duen ga-

rrantziari dagokionez, ehuneko handienetik txikie-

nera, kokainak betetzen du lehen tokia 20-24 urte

(%52,4) eta 25-29 urte bitarteko gazteen baitan

(%50,1); kanabisak, berriz, 15-19 urte bitartekoen

taldean (tratamenduen hasieren %37,3). Bigarren
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tokikoetan ez dago berdintasunik hiru adin-taldee-

tan: 15-19 urtekoetan kokaina da nagusi (%24,6);

kanabisa (%17,9) 20-24 urte bitartekoengan; eta

heroina (%20,4) 25-29 urte bitartekoetan. Hiruga-

rren tokian agertzen direnekin ere beste horrenbes-

te gertatzen da, adin-talde bakoitzean droga-mota

bat nabarmentzen baita: 15-19 urte bitartekoetan,

anfetaminak (%11,9); 20-24 urte bitartekoetan, he-

roina (%9,1); eta 25-29 urte bitartekoetan, alkohola

(%11,7) (ikus 8. grafikoa).

d) Aitortutako HIES kasuak

1993tik 2005era arte, urterik urte aitortutako HIES

kasuak nabarmen jaitsi ziren: EAEn, sexu bietako

15 eta 29 urte bitartekoen kohorteari dagokionez,

%-93,4 jaitsi zen. Bost urteka sailkaturiko taldeei

dagokienez, 20 eta 24 urte bitartekoengan (%-94,4)

eta 25 eta 29 urte bitartekoengan (%-94,1) portzen-

tajezko jaitsiera antzekoa izan zen; 15 eta 19 urte

bitartekoen taldean, aldiz, aitortutako kasu bakarra

izan zen (ikus 15. taula).

2005. urterako badaukagu estatu espainiar osoari

dagokion informazioa. Sexu bietako 15 eta 29 urte

bitarteko biztanlerian aitorturiko HIES kasuen tasak

kalkulatzean, EAEko tasa (2,27 kasu aitortu 100.000

laguneko) Espainiari dagokionaren bikoitza da (1,12

kasu aitortu 100.000 laguneko) (ikus 16. taula).

Bost urteka sailkaturiko hiru adin-taldeetako tasak

Euskadin handiagoak dira Espainiako estatuan

baino. Horietan, adin handieneko Euskadiko gaz-

teen tasa (4,02) nabarmentzen da, ia-ia espainia-

rraren (2,32) bikoitza baita, 15 eta 29 urte bitarteko

100.000 laguneko (ikus 17. taula eta 9. grafikoa).

Sexuaren arabera, 2005ean gizonezkoen tasak

emakumeenak baino altuagoak dira 15 eta 29 urte

bitarteko kohortean, hala EAEn nola Espainian.

15. taula. HIES kasu aitortuak 15-19, 
20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanlerian 

(bi sexuetakoak), EAEn, 
1993an eta 2005ean

1993 1 18 118 137

2005 1 1 7 9

% 2005/1993 0,0 -94,4 -94,1 -93,4

  Guztira 
15–19 20–24 25–29 15–29

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

16. taula. Aitortutako HIES kasuen tasak 
15 eta 29 urte bitarteko 

biztanlerian (bi sexuetakoak), 
2005ean

EAE 9 2,27

Espainia 104 1,12

Tasak 100.000 
Absolutuak biztanleko

Iturria: Carlos III Osasun Institutua (HIESaren Aurkako Nazio Planaren 

Idazkaritza) Osasun eta Kontsumo Ministerioa. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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Euskadiko tasak Espainiakoen gainetik doaz, bai

gizonezkoen artean (2,90 eta 1,51 kasu hurrenez

hurren, 15 eta 29 urte bitarteko 100.000 gizoneko)

bai emakumezkoen artean ere (1,56 eta 0,71 kasu

hurrenez hurren, 15 eta 29 urte bitarteko 100.000

emakumeko) (ikus 18. taula).

Transmisio-kategoria aintzat hartuta, aitorturiko ka-

suetan erlazio heterosexuala da ohikoena 15 eta 29

urte bitarteko gazteen artean, 2005. urtean; ondotik,

bide parenteraletik droga hartzen duten erabiltzai-

leak datoz. Euskadin, bi transmisio-kategoria hauek

Espainian baino eragin handiagoa dute (%66,7

heterosexualak eta %33,3 bide parenteralekoak

—EAE— eta %39,4 eta %27,9 hurrenez hurren

—Espainia—); harreman homo eta bisexualetan,

aldiz, kontrakoa gertatzen da: ez bata, ez bestea

ez dira agertzen Euskadin aitorturiko kasuetan, bai

estatu espainiar osoan aitorturiko kasuen %25,9tan

(ikus 19. taula).

17. taula. Aitortutako HIES kasuen tasak 
15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko 
biztanleen artean (bi sexuetakoak), 

2005ean: talde bakoitzeko 
100.000 biztanleko

EAE 1,06 0,78 4,02

Espainia 0,08 0,43 2,32

15–19 20–24 25–29

Iturria: Carlos III Osasun Institutua (HIESaren Aurkako Nazio Planaren 

Idazkaritza) Osasun eta Kontsumo Ministerioa. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

18. taula. Aitortutako HIES kasuen tasak 
15 eta 29 urte bitarteko biztanleen artean, 

sexuaren arabera, 2005ean

Gizonezkoak

EAE 6 2,90

Espainia 72 1,51

Emakumeak

EAE 3 1,56

Espainia 32 0,71

Tasak 100.000
Absolutuak   biztanleko

Iturria: Carlos III Osasun Institutua (HIESaren Aurkako Nazio Planaren 

Idazkaritza) Osasun eta Kontsumo Ministerioa. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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Azterlanean sexua aldagaia sartzean ikusi dugu

transmisio-kategorien artean alderik ez dagoela

EAEn, hots, 2005ean atzemaniko kasuak era ber-

dintsuan banaturik daudela gizonezko eta emaku-

mezkoen artean: %66,7 harreman heterosexua-

lengatik eta %33,3 bide parenteraletik drogak

hartzeagatik. Espainian ez da hori gertatzen, bertan

transmisio-kategorien arteko aldeak hautematen

baitira. Sexuen arabera, emakumezkoengan erlazio

heterosexualak dira nagusiak (%62,5), urrutitik bide

parenteraletik hartzen diren drogen kontsumoa da-

torrela (%21,9); gizonezkoek, berriz, portzentajezko

banaketa gorabeheratsuagoa edo heterogeneoa-

goa agertzen dute: harreman homo edo bisexualek

betetzen dute lehen tokia (%37,5), bide parente-

raletik hartzen diren drogek bigarrena (%30,5) eta

harreman heterosexualek hirugarrena (%29,2) (ikus

20. taula eta 10. grafikoa).

Bost urteka sailkaturiko adin-taldeei dagokienez,

gaztearen adina zenbat eta handiagoa izan, orduan

eta aniztasun handiagoa hautematen da transmisio-

kategorietan. EAEn, harreman heterosexualak na-

gusi dira 15 eta 19 urte bitartekoen taldean (%100),

eta bide parenteraletik hartutako drogak 20 eta 24

urte bitartekoen taldean (%100), baina 25 eta 29

urte bitartekoen taldean bi kategoriak agertzen dira:

harreman heterosexualak (%71,4) eta bide paren-

teraletik hartutako drogak (%28,6). Espainiaren al-

dean, Euskadik transmisio-kategoriaren araberako

banaketa homogeneoagoa agertzen du: harreman

heterosexualek garrantzi txikiagoa dute Espainian

eta harreman homo eta bisexualek eta bide paren-

teraletik hartutako drogek handiagoa: gazteenetatik

(15 eta 19 urte bitartekoak) zaharrenetara doaz (25

eta 29 urte bitartekoak) tasak (ikus 21. taula).

19. taula. HIES kasu aitortuak 15 eta 29 urte bitarteko 
biztanleen artean (bi sexuetakoak), transmisio kategoriaren arabera, 

2005ean: ehunekoa, guztiarekiko

EAE 0,0 66,7 33,3 0,0

Espainia 25,9 39,4 27,9 6,8

Bide parenteraleko Beste bat*
Homo-bisexuala Heterosexuala droga erabiltzaileak  eta ez da ageri

* Beste bat: Ama - seme-alaba

Iturria: Carlos III Osasun Institutua (HIESaren Aurkako Nazio Planaren Idazkaritza) Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila..

20. taula. HIES kasu aitortuak 15 eta 29 urte bitarteko 
biztanleen artean, sexuaren eta transmisio kategoriaren arabera, 

2005ean: ehunekoa, guztiarekiko 

EAE

Gizonezkoak 0,0 66,7 33,3 0,0

Emakumeak 0,0 66,7 33,3 0,0

Espainia

Gizonezkoak 37,5 29,2 30,5 2,8

Emakumeak 0,0 62,5 21,9 15,6

Bide parenteraleko Beste bat*
Homo-bisexuala Heterosexuala droga erabiltzaileak  eta ez da ageri

* Beste bat: Ama - seme-alaba

Iturria: Carlos III Osasun Institutua (HIESaren Aurkako Nazio Planaren Idazkaritza) Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila..
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21. taula. HIES kasu aitortuak 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleen artean 
(bi sexuetakoak), transmisio kategoriaren arabera, 2005ean: ehunekoa, 

adin talde bakoitzaren guztiarekiko

EAE

15 – 19 0,0 100,0 0,0 0,0

20 – 24 0,0 0,0 100,0 0,0

25 – 29 0,0 71,4 28,6 0,0

Espainia

15 – 19 0,0 50,0 0,0 50,0

20 – 24 30,7 53,8 7,6 7,6

25 – 29 25,8 37,1 31,5 5,6

Bide parenteraleko Beste bat*
Homo-bisexuala Heterosexuala droga erabiltzaileak  eta ez da ageri

* Beste bat: Ama - seme-alaba.

Iturria: Carlos III Osasun Institutua (HIESaren Aurkako Nazio Planaren Idazkaritza) Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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a) Osasun-kontsultak

1992tik 2002ra arte, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek

eginiko osasun-kontsultek etengabeko igoera izan

zuten Araban (%+32,5) eta Gipuzkoan (%+15,2);

Bizkaian, berriz, jaitsi egin ziren (%-1,5) (ikus 22.

taula).

15 eta 29 urte bitarteko taldeko pertsona bakoi-

tzak urtean batez beste eginiko osasun-kontsultak

ugaldu egin ziren hiru lurralde historikoetan; Araban

4,8tik (1992) 6,9ra igo ziren (2002). Lurralde horre-

tan bizi diren gazteak, hain zuzen, batez besteko

garaienak dituzte; ondoren Bizkaia datorkio (4,4

osasun-kontsulta 1992an eta 5,3 osasun-kontsulta

2002an) (ikus 23. taula eta 11. grafikoa).

Bost urteka sailkaturiko adin-taldeei gagozkiela6,

1992 eta 2002 elkarrekin alderatzean ikus dezake-

gunez, hiru lurralde historikoetan urteko osasun-

kontsulten batez bestekoak handitu egin ziren. Haz-

kunde handienak hauexek izan ziren:

— 15 eta 19 urte bitartekoen taldean, Araban (3,2tik

7,7ra) eta Gipuzkoan (3,5etik 6,3ra).

— 25 eta 29 urte bitartekoen taldean, Bizkaian

(4,4tik 5,8ra).

22. taula. Osasun kontsulten bilakaera 
15 eta 29 urte bitartekoen kohortean 
(bi sexuetakoak), 1992tik 2002 arte 

Araba 330.824 438.364 132,5

Bizkaia 1.271.452 1.252.879 98,5

Gipuzkoa 639.574 736.715 115,2

Aldakuntza 
  1992* 2002 2002/1992 
   (1992=100)

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1992ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

23. taula. Urteko osasun kontsultak, batez 
beste, 15 eta 29 urte bitarteko biztanle 

bakoitzeko, 1992an eta 2002an

Araba 4,8 6,9 2,1

Bizkaia 4,4 5,3 0,9

Gipuzkoa 3,7 5,2 1,5

Bi Diferentzia 
  sexuetakoak 1992* 2002 2002-1992

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1992ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

6 Ez dugu lurralde historikoen gaineko informaziorik sexuen arabera.
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Beste aldetik, 2002. urtean, 15 eta 19 urte bitarteko

gazteak izan ziren Araban osasun-kontsulta gehien

egin zituztenak; Bizkaian, berriz, 25 eta 29 urte bi-

tarteko lagunak (5,8); eta Gipuzkoan 15 eta 19 urte

bitarteko gazteak (6,3 osasun-kontsulta batez bes-

te, 2002an) (ikus 24. taula).

Espezialitateez ari garela, 1992. eta 2002. urteen

artean, hiru lurralde historikoetan 15 eta 29 urte

bitarteko gazteek odontologoarenean eta gineko-

logoarenean eginiko osasun-kontsultak urritu zi-

ren. Hiru lurralde historikoetan ugaldu ziren, aldiz,

traumatologia eta dermatologiakoak. Bi lurraldetan

ugaldu ziren espezialitateak aipatuko ditugu ondo-

ren:

— Medikuntza orokorra: Araba eta Gipuzkoako gaz-

teen artean.

— Oftalmologia: Araba eta Bizkaiko gazteen artean.

— Otorrinolaringologia: Bizkaia eta Gipuzkoako gaz-

teen artean.

Portzentajezko hazkunde handiena Araban gertatu

zen, otorrinolaringologian; gainbeherarik handiena,

berriz, Araban, ginekologian (ikus 25. taula).

Espezialitateen araberako urteko batez besteko

osasun-kontsultak kontuan hartzean ikusi dugu

Araban bakarrik jaitsi zirela honako balioak: odonto-

logia (-0,3, izan ere, 1,8tik 1,5era pasa zen osasun-

kontsulten batez bestekoa 15 eta 29 urte bitarteko

lagun bakoitzeko) eta ginekologia (-0,5, izan ere,

0,7tik 0,2ra pasa zen kontsulta-kopurua 15 eta 29

urte bitarteko lagun bakoitzeko). Hiru lurralde his-

Araba

15 – 19 3,2 7,7 4,5

20 – 24 5,5 7,3 1,8

25 – 29 5,7 6,0 0,3

Bizkaia

15 – 19 3,8 4,9 1,1

20 – 24 4,9 5,0 0,1

25 – 29 4,4 5,8 1,4

Gipuzkoa

15 – 19 3,5 6,3 2,8

20 – 24 4,1 4,5 0,4

25 – 29 3,5 5,2 1,7

24. taula. Urteko osasun kontsultak, 
batez beste, 15-19, 20-24 eta 25-29 urte 

bitarteko biztanle bakoitzeko, 
1992an eta 2002an

Bi Diferentzia 
sexuetakoak 1992* 2002 2002-1992

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1992ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

25. taula. 15 eta 29 urte bitarteko 
gazteen osasun kontsulten bilakaera 

espezialitatearen arabera, 
1992tik 2002 arte

Araba

Dentista 122.798 94.199 76,7

Medikuntza orokorra 114.244 198.619 173,9

Ginekologia 49.348 12.506 25,3

Oftalmologia 5.174 17.128 331,0

Otorrinolaringologia – 4.944 –

Traumatologia 7.644 16.424 214,9

Arnas aparatua – 7.020 –

Dermatologia 5.018 24.873 495,7

Erradiologia 5.018 4.182 83,3

Bestelakoak 21.580 58.469 270,9

Bizkaia

Dentista 324.818 287.118 88,4

Medikuntza orokorra 637.442 602.479 94,5

Ginekologia 45.240 38.459 85,0

Oftalmologia 11.440 15.055 131,6

Otorrinolaringologia 25.766 40.037 155,4

(... / ...)

Aldakuntza 
Bi 1992 2002 2002/1992 
sexuetakoak  (1992=100)

torikoetan, 1992tik 2002ra arteko epean, espezia-

litate batzuk ugaldu (medikuntza orokorra, otorri-

nolaringologia eta traumatologia) eta beste batzuk

mantendu egin ziren (erradiologia).
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

25. taula (jarr.). 15 eta 29 urte bitarteko 
gazteen osasun kontsulten bilakaera 

espezialitatearen arabera, 
1992tik 2002 arte

Traumatologia 77.298 134.849 174,5

Arnas aparatua 26.078 21.511 82,5

Dermatologia 16.796 30.157 179,5

Erradiologia 5.876 9.152 155,8

Bestelakoak 100.698 74.062 73,5

Gipuzkoa

Dentista 230.828 121.858 52,8

Medikuntza orokorra 228.124 334.562 146,7

Ginekologia 53.040 49.573 93,5

Oftalmologia 25.064 19.449 77,6

Otorrinolaringologia 2.028 20.507 1011,2

Traumatologia 35.100 43.581 124,2

Arnas aparatua 8.424 4.112 48,8

Dermatologia 10.322 23.258 225,3

Erradiologia 0 5.991 –

Bestelakoak 46.644 113.824 244,0

Aldakuntza 
Bi 1992 2002 2002/1992 
sexuetakoak  (1992=100)

26. taula. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
osasun kontsulten batez bestekoa, 

espezialitatearen arabera, 
1992an eta 2002an 

Araba

Dentista 1,8 1,5 -0,3

Medikuntza orokorra 1,6 3,1 1,5

Ginekologia 0,7 0,2 -0,5

Oftalmologia 0,1 0,3 0,2

Otorrinolaringologia 0,0 0,1 0,1

Traumatologia 0,1 0,3 0,2

Arnas aparatua 0,0 0,1 0,1

Dermatologia 0,1 0,4 0,3

Erradiologia 0,1 0,1 0,0

Bestelakoak 0,3 0,9 0,6

Bizkaia

Dentista 1,1 1,2 0,1

Medikuntza orokorra 2,2 2,6 0,4

Ginekologia 0,2 0,2 0,0

Oftalmologia 0,0 0,1 0,1

Otorrinolaringologia 0,1 0,2 0,1

(... / ...)

Bi   Diferentzia 
sexuetakoak 1992* 2002 2002-1992

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1992ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

26. taula (jarr.). 15 eta 29 urte bitarteko 
gazteen osasun kontsulten batez 

bestekoa, espezialitatearen arabera, 
1992an eta 2002an 

Traumatologia 0,3 0,6 0,3

Arnas aparatua 0,1 0,1 0,0

Dermatologia 0,1 0,1 0,0

Erradiologia 0,0 0,0 0,0

Bestelakoak 0,3 0,3 0,0

Gipuzkoa

Dentista 1,3 1,6 0,3

Medikuntza orokorra 1,3 2,7 1,4

Ginekologia 0,3 0,4 0,1

Oftalmologia 0,1 0,1 0,0

Otorrinolaringologia 0,0 0,2 0,2

Traumatologia 0,2 0,5 0,3

Arnas aparatua 0,0 0,0 0,0

Dermatologia 0,1 0,2 0,1

Erradiologia 0,0 0,0 0,0

Bestelakoak 0,3 0,8 0,5

Bi   Diferentzia 
sexuetakoak 1992* 2002 2002-1992
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Odontologia 21,5 22,9 16,5

Medikuntza orokorra 45,3 48,1 45,4

Ginekologia 2,9 3,1 6,7

Oftalmologia 3,9 1,2 2,6

Otorrinolaringologia 1,1 3,2 2,8

Traumatologia 3,7 10,8 5,9

Arnas aparatua 1,6 1,7 0,6

Dermatologia 5,7 2,4 3,2

Erradiologia 1,0 0,7 0,8

Bestelakoak 13,3 5,9 15,5

27. taula. 15 eta 29 urte bitartekoek 
2002an egindako osasun kontsulten 

banaketa, ehunekotan, espezialitatearen 
arabera

  Bi sexuetakoak Araba Bizkaia Gipuzkoa

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEOI 1992 eta 2002.

Hiru lurralde historikoetan, 2002. urtean, medikun-

tza orokorra da 15 eta 29 urte bitartekoen kohorte-

ko lagun gehien hartu dituen espezialitatea. Ondo-

ren odontologia dator. Hirugarren tokian ez datoz

bat hiru lurraldeak: dermatologia da nagusi Araban

eta traumatologia Bizkaian eta Gipuzkoan (ikus 26.

taula).

2002. urteko osasun-kontsultak, espezialitateen

arabera banatuz gero, zera ikus dezakegu: hiru

lurralde historikoetako 15 eta 29 urte bitarteko

gazteek osasun-kontsulta gehien medikuntza

orokorrean egin zituztela eta ondoren odontolo-

gian. Hirugarren tokian ez datoz bat hiru lurraldeak:

dermatologia da nagusi Araban, traumatologia Bi-

zkaian eta ginekologia Gipuzkoan (ikus 12. grafikoa

eta 27. taula).

b) Droga-menpekotasunen
aurkako tratamenduak

Hiru lurralde historikoetan, droga-menpekotasunen

aurkako tratamendu-hasierek atzerako bilakae-

ra izan zuten 1993tik 2004ra arte, 15 eta 29 urte

bitarteko gazteen artean. Sexu bietan ere, behe-

rakada handienak Gipuzkoan (%-50,2) eta Bizkaian

(%-40,1) gertatu ziren. Sexua aldagaia aintzat hartu-

rik, hiru lurralde historikoetan tratamendu-hasierak

urritu egin ziren gizonezko eta emakumeen artean,

baina azken honek izan zuten jaitsiera handiagoa:

%-12,5 eta %-3,2, Araban; %-47,7 eta %-38,5,

Bizkaian; %-54,3 eta %-45,6, Gipuzkoan (ikus 28.

taula).

Bost urteka sailkaturiko adin-taldeetan ere badira

aldeak hiru lurralde historikoetan (ikus 29. taula):

— Araban, tratamendu-hasierak ugaldu egin ziren

15 eta 19 urte bitarteko gazteen artean (%+16,7)

eta 20 eta 24 urte bitartekoen artean (%+14,8);

25 eta 29 urte bitartekoen artean, aldiz urritu egin

ziren (%-20).
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— Bizkaian, tratamendu-hasierek beheraka egin

zuten hiru adin-taldeetan: %-19,2, 15 eta 19 urte

bitartekoen artean, %-33,8, 20 eta 24 urte bitar-

tekoetan eta %-49, 25 eta 29 urte bitartekoen

artean.

— Gipuzkoan, 15 eta 19 urte bitarteko taldean tra-

tamendu-hasierak ugaldu egin ziren (%+71,4),

urritu, berriz, 20 eta 24 urte bitartekoen artean

(%-55,3) eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean

(%-59,7).

Tratamenduen hasiera-tasak, 15 eta 29 urte bitarte-

ko 100.000 gazteko, 1993tik 2004ra arte urritu egin

ziren Bizkaian eta Gipuzkoan, baina Araban handi-

tu. Atzerapen handienak Bizkaia eta Gipuzkoako

gizonezkoengan sumatzen dira; Araban, berriz, gi-

zonezkoen tasa areagotu egin zen (ikus 30 taula eta

13. grafikoa).

Hiru lurralde historikoetan droga-menpekotasunen

aurkako tratamendu-hasieren tasak dezente han-

diagoak dira gizonezkoen artean, hala 1993an nola

2004an: oro har, emakumezkoen tasen halako lau

dira.

2004. urtean, tratamendu-hasieren tasa handienak

Bizkaian bizi diren gazteek dituzte: 241,9 trata-

mendu-hasiera, sexu bietako 100.000 gazteko;

388,9 tratamendu-hasiera 100.000 gizoneko; eta

88 tratamendu-hasiera 15 eta 29 urteko 100.000

emakumeko. Tratamenduen hasiera-tasarik apale-

nak Araban dira: 125 tratamendu-hasiera sexu bie-

tako 100.000 gazteko; 196,1 tratamendu-hasiera

100.000 gizoneko; eta 49 tratamendu-hasiera 15

eta 29 urte bitarteko 100.000 emakumeko.

Bi sexuez eta bost urteka sailkaturiko adin-taldeez

ari garela droga-menpekotasunen aurkako trata-

menduen hasiera-tasek gora egin zuten hiru lurral-

de historikoetan 15 eta 19 urte bitartekoen taldean,

eta behera 25 eta 29 urte bitartekoen taldean. 20

eta 24 urte bitartekoen taldean, eboluzioak desber-

dinak izan ziren: Araban ugaldu egin zen eta Bizkaia

eta Gipuzkoan urritu. Orokorki, 15 eta 19 urte bi-

28. taula. Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieren 

bilakaera 15 eta 29 urte bitartekoen 
kohortean, sexuaren arabera, 

1993tik 2004 arte

Araba

Gizonezkoak 62 60 96,8

Emakumeak 16 14 87,5

Bi sexuetakoak 78 74 94,9

Bizkaia

Gizonezkoak 685 421 61,5

Emakumeak 174 91 52,3

Bi sexuetakoak 870 512 58,9

Gipuzkoa

Gizonezkoak 342 186 54,4

Emakumeak 92 42 45,7

Bi sexuetakoak 458 228 49,8

Aldakuntza 
  1993 2004 2004/1993 
  (1993=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

29. taula. Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieren bilakaera 
15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko 

biztanlerian (bi sexuetakoak), 
1993an eta 2004an

Araba

15 – 19 6 7 116,7

20 – 24 27 31 114,8

25 – 29 45 36 80,0

Bizkaia

15 – 19 78 63 80,8

20 – 24 296 196 66,2

25 – 29 496 253 51,0

Gipuzkoa

15 – 19 28 48 171,4

20 – 24 152 68 44,7

25 – 29 278 112 40,3

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

Aldakuntza 
  1993 2004 2004/1993 
  (1993=100)
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tarteko gazteen tasak apalagoak dira. 2004. urte-

ko tasa garaienak 20 eta 24 urte bitarteko gazteek

erakutsi dituzte Araban (161 tratamendu-hasiera

100.000 laguneko) eta Bizkaian (285,6 tratamendu-

hasiera 100.000 laguneko). Gipuzkoan, berriz, urte-

ko tasarik altuena 25 eta 29 urte bitarteko gazteena

da (201,8 tratamendu-hasiera 100.000 laguneko)

(ikus 31. taula eta 14. grafikoa).

Droga-motei dagokienez, 1993. urteko informazio-

rik eskura ez dugunez motetako bakoitzari buruz,

azterlan honetako epea 1998-2004 izango da. On-

doko taulan ikusten dugunez, heroinaren aurkako

tratamendu-hasierak jaitsi egin ziren hiru lurralde

historikoetan, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ar-

tean; speed-aren aurkakoak, berriz, Araba eta Gi-

puzkoako gazteen artean urritu egin ziren eta es-

tasiaren aurkako tratamendu-hasierak urritu egin

ziren Bizkaia eta Gipuzkoako gazteen artean. Beste

muturrean, ugaldu diren tratamendu-hasieretan,

alegia, kokainan, anfetaminetan, kanabisean eta

alkoholean gertatu diren gehikuntzak ditugu azpi-

marratzekoak (ikus 32. taula).

Tratamendu-hasieren banaketa (portzentajetan)

droga-moten arabera kontuan izanik eta sexu

bietako lagunez ari garela, kokaina-menpekota-

sunaren aurkako tratamendu-hasiera da ugariena

hiru lurralde historikoetako gazteen artean: %40,5

Araban, %51,8 Bizkaian eta %39,5 Gipuzkoan. Bi-Araba

Gizonezkoak 177,3 196,1 18,8

Emakumeak 46,7 49,0 2,3

Bi sexuetakoak 112,6 125,0 12,4

Bizkaia

Gizonezkoak 461,0 388,9 -72,1

Emakumeak 121,6 88,0 -33,6

Bi sexuetakoak 298,3 241,9 -56,4

Gipuzkoa

Gizonezkoak 407,2 287,6 -119,6

Emakumeak 104,0 69,3 -34,7

Bi sexuetakoak 265,6 182,0 -83,6

30 taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieren tasak 15 eta 29 urte 
bitarteko biztanlerian, sexuaren arabera, 
1993an eta 2004an. 100.000 biztanleko

Diferentzia 
  1993* 2004 2004-1993

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1993ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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garren tokian kanabisa dator Araban (%18,9) eta

Gipuzkoan (%19,7), eta heroina Bizkaian (%15,4).

Hirugarrenean agertzen dira alderik handienak lu-

rralde batetik bestera: Araban anfetaminen aur-

kako tratamendu-hasierak agertzen dira (%17,6),

32. taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieraren bilakaera, droga 
motaren arabera, 15-29 urte bitartekoen 

kohortean (bi sexuetakoak), 
1998tik 2004 arte 

Araba

Heroina 39 7 17,9

Kokaina 10 30 300,0

Anfetaminak 5 13 260,0

Speed-a 2 0 0,0

Estasia 0 0 –

Kanabisa 3 14 466,7

Alkohola 1 10 1.000,0

Beste batzuk 1 0 0,0

Bi Aldakuntza 
sexuetakoak 1998 2004 2004/1998 

  (1998=100)

(... / ...)

Araba

15 – 19 25,1 50,1 25,0

20 – 24 118,4 161,0 42,6

25 – 29 199,6 138,7 -60,9

Bizkaia

15 – 19 79,9 124,9 45,0

20 – 24 305,4 285,6 -19,8

25 – 29 510,9 273,2 -237,7

Gipuzkoa

15 – 19 47,3 160,4 113,1

20 – 24 264,8 170,6 -94,2

25 – 29 498,0 201,8 -296,2

Diferentzia 
  1993* 2004 2004-1993

(*) 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria 1991n erroldatutakoa da, ez baitaukagu 

adinaren eta sexuaren araberako 1993ko daturik

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila..

31. taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieren tasak 15-19, 20-24 

eta 25-29 urte bitarteko biztanlerian 
(bi sexuetakoak), 1993an eta 2004an: 
talde bakoitzeko 100.000 biztanleko 

32. taula (jarr.). Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieraren bilakaera, 

droga motaren arabera, 15-29 urte 
bitartekoen kohortean (bi sexuetakoak), 

1998tik 2004 arte 

Bizkaia

Heroina 336 79 23,5

Kokaina 59 265 449,2

Anfetaminak 11 15 136,4

Speed-a 16 24 150,0

Estasia 8 2 25,0

Kanabisa 37 66 178,4

Alkohola 44 50 113,6

Beste batzuk 8 11 137,5

Gipuzkoa

Heroina 152 29 19,1

Kokaina 18 90 500,0

Anfetaminak 17 26 152,9

Speed-a 18 13 72,2

Estasia 4 0 0,0

Kanabisa 22 45 204,5

Alkohola 10 14 140,0

Beste batzuk 11 11 100,0

Bi Aldakuntza 
sexuetakoak 1998 2004 2004/1998 

  (1998=100)

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

Bizkaian kanabisaren aurkako tratamendu-hasierak

(%12,9) eta Gipuzkoan heroinaren aurkako trata-

mendu-hasierak (%12,7). Aipa dezagun, nolanahi

ere, Araba eta Gipuzkoako ehunekoen araberako

banaketa anitzagoa dela Bizkaikoa baino (ikus 15.

grafikoa).

Sexuen araberako banaketaz ari garela, 15 eta 29

urte bitarteko gizonezko zein emakumeen artean

kokaina-menpekotasunaren aurkako tratamendu-

hasierak dira ugarienak hiru lurralde historikoetan:
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gizonezkoen %40 eta emakumezkoen %42,9 Ara-

ban; gizonezkoen %53,4 eta emakumezkoen %44

Bizkaian; gizonezkoen %41,4 eta emakumezkoen

%31 Gipuzkoan. Ehunekoen araberako sailkape-

nean, bigarren tokian aldeak agertzen dira, batetik

bestera:

33. taula. Droga menpekotasunen aurkako 
tratamendu hasieren banaketa, droga 

motaren eta sexuaren arabera, 
15-29 urte bitartekoen kohortean, 

2004an: ehunekoak, sexuarekiko eta 
lurralde historikoarekiko

Araba

Heroina 6,7 21,4 9,5

Kokaina 40,0 42,9 40,5

Anfetaminak 18,3 14,3 17,6

Speed-a 0,0 0,0 0,0

Estasia 0,0 0,0 0,0

Kanabisa 21,7 7,1 18,9

Alkohola 13,3 14,3 13,5

Beste batzuk 0,0 0,0 0,0

Bi
Gizonezkoak Emakumeak sexuetakoak

(... / ...)

33. taula (jarr.). Droga menpekotasunen 
aurkako tratamendu hasieren banaketa, 
droga motaren eta sexuaren arabera, 

15-29 urte bitartekoen kohortean, 
2004an: ehunekoak, sexuarekiko eta 

lurralde historikoarekiko

Bizkaia

Heroina 14,3 20,9 15,4

Kokaina 53,4 44,0 51,8

Anfetaminak 2,4 5,5 2,9

Speed-a 4,3 6,6 4,7

Estasia 0,2 1,1 0,4

Kanabisa 14,0 7,7 12,9

Alkohola 9,0 13,2 9,8

Beste batzuk 2,4 1,1 2,1

Gipuzkoa

Heroina 12,9 11,9 12,7

Kokaina 41,4 31,0 39,5

Anfetaminak 11,8 9,5 11,4

Speed-a 4,8 9,5 5,7

Estasia 0,0 0,0 0,0

Kanabisa 19,4 21,4 19,7

Alkohola 6,5 4,8 6,1

Beste batzuk 3,2 11,9 4,8

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

Bi
Gizonezkoak Emakumeak sexuetakoak

— Kanabisaren aurkako tratamendu-hasierak Ara-

ba (%21,7) eta Gipuzkoako (%19,4) gizonezkoen

artean; Bizkaian ehunekoak ia berdintsuak dira

heroinaren kasuan (%14,3) eta kanabisarenean

(%14).

— Heroinaren aurkako tratamendu-hasierak Araba

(%21,4) eta Bizkaiko (%20,9) emakumeen artean

nabarmentzen dira, baina Gipuzkoan kanabisa-

ren aurkakoak dira nagusi (%21,4).

(Ikus 33. taula).
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c) Aitortutako HIES kasuak

Ondoren, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean,

lurralde historiko guztietan, banan-banan, aitor-

tu diren HIES kasuen eboluzioaren berri emango

dugu. Sexu bietako kohorte osoari dagokionez,

goitik behera joan zen eboluzioa 1993tik 2005era

arte: Aitortutako HIES kasuak gehiago urritu ziren

Gipuzkoan (%-97,4), Bizkaian (%-93,7) eta Araban

baino (%-83,3). Bost urteka sailkaturiko adin-talde

guztietan atzerapen latzak jazo ziren, Arabako 15

eta 19 urte bitartekoen taldean izan ezik, lehenago

kasurik ez bazegoen ere, kasu bakarra aitortu bait-

zen adierazitako epean. Bizkaian eta Gipuzkoan bizi

diren 25 eta 29 urte bitarteko gazteen artean eta

20 eta 24 urte bitartekoen artean aitorturiko HIES

kasuen murrizketa dugu azpimarratzekoa (ikus 34.

taula).

2005. urtean, hiru lurralde historikoetan aitortutako

HIES kasuak 25 eta 29 urte bitartekoen taldean au-

rkitu ziren: %66,7 Araban, %80 Bizkaian eta %100

Gipuzkoan. Horrenbestez, 15 eta 29 urte bitarteko

gazteen artean, adinean gora joan ahala, HIES ka-

suak atzemateko aukera handiagoa izango da (ikus

16. grafikoa).

Sexu bietako 15 eta 29 urte bitarteko kohorteari

dagokionez, 2005. urtean aitortutako HIES kasuen

tasei gagozkiela, tasarik handiena Arabako gazteek

ematen dute (5,1 HIES kasu aitortu 100.000 lagu-

neko) eta txikiena Gipuzkoakoek (0,8 kasu); bi ho-

rien artean Bizkaiko tasa gorantz dator (2,4 HIES

kasu aitortu 100.000 laguneko) (ikus 35. taula eta

17. grafikoa).

Tabla 34. 15-19, 20-24 eta 25-29 urte 
bitarteko biztanlerian 

(bi sexuetakoak) izandako HIES 
kasu aitortuen bilakaera, lurralde 

historikoaren arabera, 
1993an eta 2005ean

Araba

1993 0 1 17 18

2005 1 0 2 3

% 2005 / 1993 – -100,0 -88,24 -83,3

Bizkaia

1993 1 10 69 80

2005 0 1 4 5

% 2005 / 1993 -100,0 -90,0 -94,2 -93,7

Gipuzkoa

1993 0 7 32 39

2005 0 0 1 1

% 2005 / 1993 – -100,0 -96,9 -97,4

  Guztira 
15–19 20–24 25–29 15–29

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

35. taula. HIES kasu aitortuen tasak 
15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian 

(bi sexuetakoak), 2005ean

Araba 3 5,07

Bizkaia 5 2,36

Gipuzkoa 1 0,80

Tasak 100.000
Absolutuak biztanleko

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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Azterlanean bost urteka sailkaturiko adin-taldea

sartzean, 2000. urterako berariazko tasetan alde

esanguratsuak hauteman ditugu, hara:

— 15 eta 19 urte bitartekoen artean, Araban bizi di-

ren gazteen artean, aitortutako HIES kasu baka-

rra egon zen: horrenbestez, lurralde horretako

tasa 7,1 HIES kasu da, 100.000 laguneko.

— 20 eta 24 urte bitartekoen artean, Bizkaian bizi di-

ren gazteen artean, aitortutako HIES kasu baka-

rra bat egon zen: horrenbestez, lurralde horretako

tasa 1,5 HIES kasu da, 100.000 laguneko.

— 25 eta 29 urte bitartekoen artean, hiru lurralde his-

torikoek dituzte bertako biztanleen artean 2005.

urtean aitorturiko HIES kasuak; Arabako gazteek

dute tasarik handiena (7,7) eta Gipuzkoan bizi di-

renak agertzen dira beste muturrean (1,8 HIES

kasu aitortu 100.000 laguneko).

— Hiru lurralde historikoetako hiru adin-taldeetan,

tasarik altuenak 25 eta 29 urte bitarteko gazteen

artean agertu ziren (ikus 36. taula).

Sexua aldagaia kontuan izaki, 15 eta 29 urte bitar-

teko kohorte osoari dagokionez, 2005. urtean ai-

torturiko HIES kasuen tasak emakumezkoen artean

apalagoak dira gizonezkoen baitan baino, hiru lu-

rralde historikoetan ere: gizonezkoen tasak emaku-

meenen bikoitza dira ia-ia. Sexuen arabera, tasa

handienak Araban daude (6,5 HIES kasu aitortu

100.000 gizoneko eta 3,5 kasu 100.000 emakume-

ko) eta txikienak Gipuzkoan (1,5 HIES kasu aitortu

100.000 gizoneko eta 0,0 kasu 100.000 emakume-

ko) (ikus 37. taula).

36. taula. HIES kasu aitortuen tasak 
15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko 

biztanlerian (bi sexuetakoak), 2005ean: 
talde bakoitzeko 100.000 kideko

Araba 7,15 0,0 7,71

Bizkaia 0,0 1,46 4,32

Gipuzkoa 0,0 0,0 1,81

15–19 20–24 25–29

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

37. taula. HIES kasu aitortuen tasak 15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian, 
sexuaren arabera, 2005ean

Araba 2 6,54 1 3,49

Bizkaia 3 2,77 2 1,93

Gipuzkoa 1 1,55 0 0,00

GIZONEZKOAK EMAKUMEAK
Tasak 100.000 Tasak 100.000

Absolutuak biztanleko Absolutuak biztanleko

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

Ikus ditzagun, jarraian, 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

teen artean 2005. urtean aitorturiko HIES kasuak,

transmisio-kategoriaren arabera. Hiru lurralde histo-

rikoetan bi transmisio-kategoria bakarrik hauteman

dira: heterosexuala eta bide parenteraleko drogen

kontsumoa. Bi horietatik, harreman heterosexualak

dira gazteen arteko transmisio-kausa behinena, Gi-

puzkoan batik bat: aitorturiko kasu guztien %100;

Araban kasu guztien %66,7 dira eta Bizkaian %60

(ikus 38 taula).
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kontsumoa agertzen delako ere (%50 Araban eta

%33,3 Bizkaian); Gipuzkoan, harreman hetero-

sexualen bidezkoak soilik agertu dira (%100). Bes-

tetik, 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen artean

aitorturiko HIES kasuen artean, Araban eta Bizkaian

aldeak agertzen dira: lehen kasuan, harreman hete-

rosexualak baizik ez dira agertzen (%100) eta biga-

rrenean, horrelako harremanak ez ezik (%50), bide

parenteraletik kontsumituriko drogak ere hautema-

ten dira (%50). Gipuzkoako 15 eta 29 urte bitarteko

gazteen artean aitortutako HIES kasu bakar bat ere

ez zen izan (ikus 39. taula eta 18. grafikoa).

38. taula. HIES kasu aitortuak 15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian (bi sexuetakoak), 
transmisio motaren arabera, 2005ean: ehunekoa kopuru osoarekiko

Araba 0,0 66,7 33,3 0,0

Bizkaia 0,0 60,0 40,0 0,0

Gipuzkoa 0,0 100,0 0,0 0,0

Bide parenteraleko Beste bat eta
Homo-bisexuala Heterosexuala droga erabiltzaileak ez da ageri

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

39. taula. HIES kasu aitortuak 15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian, sexuaren eta 
transmisio motaren arabera, 2005ean: ehunekoa, sexu bakoitzaren kopuru osoarekiko

Araba

Gizonezkoak 0,0 50,0 50,0 0,0

Emakumeak 0,0 100,0 0,0 0,0

Bizkaia

Gizonezkoak 0,0 66,7 33,3 0,0

Emakumeak 0,0 50,0 50,0 0,0

Gipuzkoa

Gizonezkoak 0,0 100,0 0,0 0,0

Emakumeak 0,0 0,0 0,0 0,0

Bide parenteraleko Beste bat eta
Homo-bisexuala Heterosexuala droga erabiltzaileak ez da ageri

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

Amaitzeko, sexua aldagaia dela eta, Araban eta

Bizkaian bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko gizo-

nezkoen artean aitorturiko HIES kasuen trans-

misio-kategoriak gehiago dira, bai harreman he-

terosexualak agertzen direlako (%50 Araban eta

%66,7 Bizkaian), bai eta bide parenteraleko drogen
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gologia (%+135,6), traumatologia (%+62,3), der-

matologia (%+143,6) eta erradiologian (%+77,4).

Beste aldetik, ordea, zenbait osasun-kontsulta

urritu egin ziren, hala nola odontologian (%-25,8),

ginekologian (%-31,9) eta neumologian (%-5,4).

— 15 eta 29 urte bitarteko gazteek 2002an eginiko

osasun-kontsultak espezialitateen arabera ba-

natzean, medikuntza orokorrekoek osatzen dute

zatirik handiena (%46,8), ondotik odontologia

(%20,7) eta traumatologia (%8) datozkiela.

Gazteen Euskal Behatokiak egin duen Gazteen

joerak 2006: lehen txostena7 inkestatik, kapitulu

honetan jorratutako osasun-zerbitzuen inguruan

hainbat ondorio atera ditzakegu, hara:

— EAEn bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko gazteek,

osasun-arazorik dutenean gehien erabiltzen di-

tuzten osasun-zerbitzuak publikoak dira (%84,6),

ondotik pribatuak edo asegururen bat datozela

(%11,4).

— Osasun-kontsulta egin zaion sendagilea biziki

baloratzen du pazienteak (10etik 9,14 puntu),

baina osasun-zerbitzuen gaineko balorazioa ez

ohi da horren garaia (6,95).

Ondoren, Euskadi osoko emaitzarik esanguratsue-

nak bilduko ditugu, aztertu ditugun lau gaiei dago-

kienez:

a) Osasun-kontsultak

— 1992tik 2002ra arte, EAEn bizi diren 15 eta 29

urte bitarteko gazteek eginiko osasun-kontsul-

tak ugaldu egin ziren, batez ere gizonezkoen

artean (%18,3); emakumeek eginiko kontsulten

kopuruan, aldiz, igoera arina hauteman daiteke

(%1,1).

— Gazte bakoitzeko eta urteko, osasun-kontsulten

batez bestekoa 4,2 osasun-kontsultatatik 5,5era

igo zen, sexu bateko zein besteko lagunen artean.

Batez bestekoen hazkunderik handiena gizo-

nezkoek erakutsi zuten (+1,4: 3,5etik 4,9ra) bai-

na, bai 1992an bai eta 2002an ere, emakumeek

osasun-kontsulta gehiago egin zituzten urteko: 5

eta 6,1 osasun-kontsulta, hurrenez hurren.

— Sei espezialitatetako osasun-kontsultak ugaldu

egin ziren, sexu bateko zein besteko 15 eta 29

urte bitarteko gazteen artean: medikuntza oroko-

rra (%+15,9), oftalmologia (%+23,9), otorrinolarin-

— Hainbat osasun-arazo tratatzea dela-eta,

osasun-zerbitzuen baliagarritasunaz, inkestari

erantzun dioten 15 eta 29 urte bitarteko gazteek

«baliagarri edo aski baliagarritzat» jotzen dituzte:

sexu bidez transmititzen diren gaitzetan (%58,2),

sexualitate-arazoetan (%51,7), nahi ez den

haurdunaldian (%51,5), arazo psikologikoetan

(%49,4), droga-arazoetan (%44,3), depresioetan

(%42,6), anorexia kasuetan (%42,2) eta erretzea-

ri uztean (gazteen %37,9k arazo hau tratatzeaz

arduratzen diren osasun-zerbitzuak «baliagarri

edo aski baliagarritzat» jo dituzte).

b) Haurdunaldiaren legezko 
etendura

— Euskadiko 15 eta 29 urte bitartekoen kohorte-

ko 1.000 emakumeko, haurdunaldiaren legezko

etendura-tasak nabarmen txikiagoak dira Espai-

niakoak baino, hiru adin-taldeetan ere, hango

balioak hemengoen halako bi (15-19 eta 25-29

urte bitartekoetan) edo halako hiru (25-29 urte

bitartekoetan) baitira. Nolanahi ere, baliorik al-

tuenak 20 eta 24 urteko emakumeetan agertzen

dira: 2004. urtean, 7,4 legezko etendura izan zi-

7 Gazteen Euskal Behatokia. Gazteen joerak 2006. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia=Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006ko ekaina.

3. Ondorioak
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ren Euskadin eta 15,4 legezko etendura Espai-

nian, 1.000 emakumeko.

Gazteen Euskal Behatokiak eginiko inkesta horreta-

tik honakoak ondoriozta ditzakegu:

— 15 eta 29 urte bitarteko gazteen %49,1en ustez,

osasun-zerbitzuak biziki baliagarriak dira nahi ez

diren haurdunaldiak prebenitzeko.

— Sexuen araberako aldeei gagozkiela, emaku-

meen artean gizonezkoen artean baino uga-

riagoak dira zerbitzu horiek biziki baliagarritzat

jotzen dituztenak: %52,1 eta %46,2, hurrenez

hurren.

— Adin-taldeen arabera, nahi ez diren haurdu-

naldiak prebenitzeko, osasun-zerbitzuak biziki

baliagarritzat jotzen dituztenen ehunekoa han-

diagoa da gazteenen artean: %57,7 (15 eta 19

urteko bitartekoen artean), %48,3 (20 eta 24 urte

bitartekoetan), %42,8 (25 eta 29 urte bitartekoen

artean).

c) Droga-menpekotasunen
aurkako tratamenduak

— Droga-menpekotasunen aurkako tratamen-

duen hasierak EAEn atzeraka eboluzionatu zuen

1993tik 2004ra arte, 15 eta 29 urte bitarteko

pertsonen artean. Sexu bietako lagunez ari gare-

la, 2004an hasitako tratamenduak (814) %42,1

urritu ziren 1993. urtekoen aldean (1.406).

Sexuen arabera, askoz ere tratamendu gehiago

hasi ziren gizonezkoen artean, hala 1993an nola

2004an, eta horren eboluzioak ez zuen biziki

behera egin (%-38,8 gizonezkoetan eta %-47,9

emakumeetan). Bost urteka sailkaturiko adin-

taldeetan, drogen aurkako tratamendu-hasieren

eboluzioa positiboa izan zen 15 eta 19 urte bi-

tarteko gazteen artean (%+5,4), baina 20-24 eta

25-29 urte bitarteko gazteek, aldiz, atzerakako

eboluzioa erakutsi zuten (%-37,9 eta %-51).

— Drogen aurkako tratamenduen hasiera-tasek,

15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian, behera egin

du 1993tik 2004ra arte. Sexu bietako lagunez

ari garela, 2004an 205,5 tratamendu hasi zi-

ren Euskadin bizi ziren 15 eta 29 urte bitarteko

100.000 laguneko; 1993an berriz, 263,6 trata-

mendu hasi ziren. Sexuen arabera, hala 1993an

nola 2004an, tasa horiek handiagoak izan ziren

gizonezkoen artean (400,3 eta 327,7 tratamen-

du hasi ziren, 15 eta 29 urte bitarteko 100.000

gizoneko) emakumeen artean baino (107,9 eta

76,3 tratamendu hasi ziren, 15 eta 29 urte bitar-

teko 100.000 emakumeko).

— Bost urteka sailkaturiko hiru adin-taldeetatik, 15

eta 19 urte bitarteko gazteenean bakarrik ugaldu

ziren tasak 1993tik 2004ra arte: 62 eta 125,1,

alegia. Nolanahi ere, 2004. urtean, 20-24 (230,9)

eta 25-29 urte bitarteko (230,4) gazteei dagoz-

kien tasak, 15-19 urte bitartekoenen (125,1 tra-

tamendu-hasiera, 100.000 laguneko) halako bi

dira, ia. Beste aldetik, 25-29 urte bitarteko tal-

deari dagozkion tasen beherakada nabarment-

zekoa da: 466,8 tratamendu-hasieratik 230,4ra

jaitsi zen, 100.000 laguneko.

— 2004. urteko tratamendu-hasieretan, kokaina

da droga ugariena (tratamendu-hasiera guztien

%47,3), hurrengo tokietan agertzen diren droga-

mota guztietatik urruti: %15,4, kanabisa, %14,1

heroina, %9,1, alkohola.

— Sexu bateko zein besteko pertsonak bat datoz:

kokaina da 2004an tratamendu-hasieren kopuru

erlatibo handiena duen droga, gizonezkoengan

(%48,8) eragin handiagoa duen arren, emaku-

mezkoengan baino (%40,1). Kanabisa, berriz,

tratamendu-hasierak direla-eta, gizonezkoengan

ugariago agertzen da emakumezkoetan baino:

%16,2 eta %11,6, hurrenez hurren.

— Hiru adin-taldeez ari garela, 2004ko tratamendu-

hasieretan droga-mota bakoitzaren ehunekoak

direla eta, handitik txikira, kokaina agertzen da

lehen tokian 20 eta 24 urte bitarteko gazteen

artean (%52,4) eta 25 eta 29 urte bitartekoen

artean (%50,1); kanabisa (tratamendu-hasieren

%37,3), berriz, 15 eta 19 urte bitartekoen tal-

dean agertzen da.

Gazteen Euskal Behatokiak egin duen Gazteen

joerak 2006: lehen txostena inkestatik, droga-men-

pekotasunen tratamenduarekin zerikusia duten on-

dorio batzuk aterako ditugu:

— 15 eta 29 urte bitarteko gazteen %36,2ren us-

tez, osasun-zerbitzuak biziki baliagarriak dira

tabakoaren kontsumoa prebenitzeko, %33,5en

iritziz alkohol gehiegi kontsumitzea prebenitzeko

eta %32ren aburuz, legez kanpoko drogen kon-

tsumoa prebenitzeko.
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— Adin-talde batetik bestera aldeak agertzen dira:

15 eta 19 urte bitarteko gazte gehiagok balorat-

zen dituzte biziki baliagarritzat osasun-zerbitzuak

tabakoaren, alkoholaren eta legez kanpoko dro-

gen kontsumoa prebenitzeko.

d) Aitortutako HIES kasuak

— Euskal Autonomia Erkidegoan, sexu bietako 15

eta 29 urte bitarteko kohortean aitortutako HIES

kasuen kopurua jaitsi egin zen (%-93,4) 1993.

eta 2005. urteen artean. Portzentajezko jaitsiera

antzekoa izan zen 20 eta 24 urte bitarteko gaz-

teen (%-94,4) artean eta 25 eta 29 urte bitarte-

koen artean (%-94,1); 15 eta 19 urte bitarteko

gazteen artean aitortutako kasu bakarra egon

zen, berriro ere.

— 2005ean, sexu bietako 15 eta 29 urte bitarte-

ko biztanlerian aitortutako HIES kasuen EAEko

tasa (2,27 kasu aitortu 100.000 laguneko) Espai-

niakoaren bikoitza da (1,12 kasu aitortu 100.000

laguneko). Adin-taldeen araberako berariazko

tasak ere handiagoak dira Euskadin. Adin han-

dieneko Euskadiko gazteen tasa nabarmentzen

da, batik bat, espainiarraren bikoitza baita: 4,02

eta 2,32 kasu aitortu, hurrenez hurren, 25 eta 29

urte bitarteko 100.000 laguneko.

— Sexuari dagokiola, 2005. urtean, 15 eta 29 urte

bitarteko gizonezkoen tasak emakumeenak bai-

no handiagoak dira, hala EAEn nola Espainian.

Dena den, Euskadiko tasak espainiarren gainetik

daude, bai gizonezkoen artean (2,90 eta 1,51

kasu aitortu 15 eta 29 urte bitarteko 100.000

gizoneko) baita emakumezkoen baitan ere (1,56

eta 0,71 kasu aitortu 15 eta 29 urte bitarteko

100.000 emakumeko).

— 2005. urtean, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen

artean aitortutako kasuetan, transmisio-katego-

riarik ohikoena harreman heterosexuala da, bide

parenteraletik drogak hartzea ondotik datorkiola.

Euskadin, transmisio-kategoria bi horiek eragin

handiagoa dute Espainian baino (%66,7 harre-

man heterosexualak eta %33,3 bide parentera-

letik hartutako drogen kontsumoa, Espainiako

%39,4aren eta %27,9aren aurrean). Aurkakoa

gertatzen da harreman homo eta bisexualetan:

horrelakorik ez da agertzen Euskadin aitortutako

kasuetan; bai, ordea, estatu espainiar osoan ai-

torturiko kasuen %25,9tan.

— 2005. urtean aitortutako kasuak, transmisio-

kategoriaz ari garela, era berdintsuan banatzen

dira gizonezkoen zein eta emakumezkoen bai-

tan: %66,7 harreman heterosexualengatik eta

%33,3 bide parenteraletik hartutako drogen

kontsumoagatik. Espainian, berriz, sexuaren

arabera, transmisio-kategoria batetik bestera

dezenteko aldeak agertzen dira: emakumezkoen

artean, harreman heterosexualak dira nagusi

(%62,5) urrutitik bide parenteraletik hartutako

drogen kontsumoa datorkiela (%21,9). Gizo-

nezkoek portzentajezko banaketa heterogeneo

edo bakanduagoa erakusten dute: harreman

homo eta bisexualak datoz lehen tokian (%37,5),

bide parenteraletik hartutako drogen kontsumoa

ondoren (%30,5) eta harreman heterosexualak

hirugarren (%29,2).

— Gaztea adinean aurrera joan ahala, transmisio-

kategorien arteko desberdintasunak are nabar-

menago agertzen dira. EAEn, harreman hetero-

sexualak nagusi dira 15 eta 19 urte bitartekoen

taldean (%100), baita bide parenteraletik hartu-

tako drogen kontsumoa 20 eta 24 urte bitarte-

koen taldean (%100). 25 eta 29 urte bitartekoen

taldean, ostera, bi kategoriak agertzen dira: ha-

rreman heterosexualak (%71,4) eta bide paren-

teraletik hartutako drogen kontsumoa (%28,6).

Espainiaren aldean, Euskadik agertzen duen

transmisio-kategorien araberako banaketa ho-

mogeneoagoa da: harreman homo eta bisexua-

len mesedetan eta bide parenteraletik hartutako

drogen kontsumoaren mesedetan, harreman

heterosexualek garrantzia galtzen dutenez, adin

txikieneko gazteetatik (15 eta 19 urte bitartekoak)

adin handienekoetara igaro gara (25 eta 29 urte

bitartekoak).

Gazteen Euskal Behatokiak egin duen Gazteen

joerak 2006: lehen txostena inkestatik, HIES pre-

benitzeko osasun-zerbitzuen baliagarritasunaz hu-

rrengoa azpimarratuko dugu:

— 2006ko apirilean inkestari erantzun dioten gaz-

teen %59,4en iritziz, osasun-zerbitzuak biziki ba-

liagarriak dira HIES prebenitzeko.

— Horrelako iritzia dutenak ugariagoak dira gaztee-

nen artean (15 eta 19 urte bitartekoen %64, 25

eta 29 urte bitartekoen %53,3arekin alderatuta)

eta beren burua klase ertain - altukotzat dauka-

tenen artean (%64,9) klase ertain-apalekotzat

daukatenen artean baino (%48).
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Bukatzeko, Osasunerako Hezkuntza-programa pu-

blikoak sustatzeko premia aipatu behar da hemen,

sexu-transmisio bidezko gaitzak —HIES, bereziki,

EAEn bizi den 15 eta 29 urte bitarteko biztanlerian,

2005. urtean aitortutako HIES kasuen tasa espai-

niarraren bikoitza baita— prebenitu eta orientatzea-

ri dagozkionak, batik bat. Ildo horretatik, gazteen

arteko koitodun sexu-harremanen goiztiartasuna

osasun-arriskuko elementu erantsia da, haurdun ez

geratzeko babesa eskasa baita, ez bakarrik kondoia

ez erabiltzearren, hori era eraginkorrean erabiltzeko

behar diren trebeziak oraino ezezagunak direlako

gazteentzat. Era berean, badirudi sexua babesik

gabe praktikatzearen ondorioz, sexu-gaitzik nozi-

tzeko arriskuaren pertzepzioa ere galtzen ari direla.

Hainbat azterlanen arabera, egun, gazteen artean

kondoia erabiltzearen hedaduraren etsai nagusia,

ez erabiltzekotan gozamen handiagoa erdiesteko

itxaropena da. Jarrera hori gazteenek, babesik ga-

beko sexu-praktikan «metodo salbatzaile» izene-

koari (biharamuneko pilulari) esker indartu dute8.
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1 GINER, Salvador, et al. Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 1998. 505 or.

Hilkortasuna fenomeno demografiko orokorra (gi-

zabanako guztiak hiltzen dira) eta ez-berriztaga-

rria da (behin bakarrik hiltzen gara) eta gizakiaren 

adina baldintzatzaile latza da horretan: zenbat eta 

zaharragoa, orduan eta hiltzeko aukera handiagoa 

(haurtzaroan izan ezik)1.

Bosgarren kapituluan, ugalkortasunaz eta jaiotza-

tasaz ari garenean, Trantsizio Demografikoaren 

eredu teorikoaren aipamena egin dugu: hilkorta-

sunaren fenomenoan gertatu diren aldakuntza his-

torikoak azaltzeko biziki baliagarria da eredu hori. 

Euskal gizarteak, industrializazio eta urbanizazio 

prozesuetan sartzean, erregimen demografiko 

zaharretik modernorako trantsizioa bizi izan zuen. 

Erregimen zaharrean hilkortasun-tasa handia zen, 

haurren hilkortasunaren eta ezbeharren (gosete, 

izurrite eta gerren) ziozko hilkortasunagatik. Aitzi-

tik, erregimen modernoan hilkortasun-tasa apala 

da, bizi-kalitatean —elikaduran, higienean, etxe-

bizitzan eta osasunean, batik bat— gertatu diren 

hobekuntzei esker. Trantsizio Demografikoan, be-

raz, bizi-itxaropena hirukoiztu egin da, hilkortasuna 

biziki urritu izanaren ondorioz. 

Hilkortasun-tasak, oro har, aurreko hamarkadetan 

jaitsi egin dira, hurrengo faktoreen elkarreraginaren 

ondorioz:

— Ongizate-estatuaren eta, bereziki, osasun alo-

rreko gizarte-zerbitzu eta baliabideak ezarri eta 

garatzeari esker.

— Europar Batasuneko gizarte modernoetan gi-

zarteak duen ongizate handiari esker: gizarte 

tradizionalean hilkortasun-tasa dezente han-

diagoa zen, txiro bizi ziren gizarte-estratuetan, 

batez ere.

— Erditzean eta haurtzaroko lehen urteetan hilkor-

tasun-tasa hutsaren hurrena izateari esker. Esate 

baterako, urtebetetik beherakoei  dagokienez, 

1975. urtean hilkortasun-tasa 18,88 heriotza 

izan zen Espainian eta 18,56 heriotza Euska-

din (jaiotako 1.000 haurreko); 2004. urterako 

3,99ra eta 3,68ra jaitsi ziren balioak. Bizitzako 

lehen urteko hilkortasun-tasa, izan ere, herrialde 

batek hartu duen garapen sozioekonomikoaren 

adierazle egokia da.

— Biztanleriaren artean, hezkuntza sistemaren 

bitartez eta informazio eta sentsibilizazio kan-

painen bidez, osasun heziketa eta higieneari 

buruzko ezagutza praktikoak hedatzeari esker.

— Adineko pertsonek duten bizi-itxaropen handia-

goa, etengabe goraka doana: aurreko faktore 

horien —bereziki, gizarte eta osasun alorretan 

jazo diren aurrerakuntzen— ondorioetako bat 

da hau. 

Nolanahi ere, egun hilkortasun-tasa gordina berriz 

ere hasi da goraka, biztanleriaren zahartze pro-

zesua dela medio (gogoan izan adinen araberako 

egitura demografikoaren eraginaren baldintzapean 
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dagoela hilkortasun-tasa). Ondoko grafikoan argi 

eta garbi ikusten dugu EAEn hasitako gorakada 

hori: hilkortasun-tasa gordina 1981ean 6,82 he-

riotza zelarik (1.000 biztanleko), 2004. urtean 8,9 

heriotzaraino iritsi zen (ikus 1. grafikoa).

Hurrengo orrietan, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

hilkortasun-tasak aztertuko ditugu EAEn eta Es-

painian ez ezik, gure lurralde historiko bakoitzean 

ere. Euskal hogei eskualdeei buruzko datu ofizialik 

ez dugunez, azterketak maila hori ere jorratu gabe 

utziko du. Hurrengo adierazle kuantitatiboak lan-

duko ditugu, bereziki:

— Hilkortasun-tasak 1980/1981 eta 2003/2004 

biurtekoetan, adin-taldearen eta sexuen ara-

bera. Esate baterako, Euskadin bizi den 

sexu bietako 15 eta 29 urte bitartekoen kohor-

tean, 2003. eta 2004. urteetan gertaturiko 15 

eta 29 urte bitarteko gazteen heriotzak aintzat 

hartuz kalkulatzen da; kopuru hori zati bi bana-

tuta, 2001eko urtarrilaren 1ean Euskadin errol-

datua zegoen 15 eta 29 urte bitarteko biztanle-

riarekin zatitzen da eta emaitza bider 100.000 

egiten da.

— Hilkortasun-tasak, kausa nagusien arabera, 

1992/1996 eta 2002/2003 epeetan2. Esate 

baterako, EAEn bizi ziren gazteei dagokiela, 

motordun ibilgailuarekin gertaturiko trafiko-istri-

puen ondoriozko 2003-2003 biurteko hilkorta-

sun-tasa, 2002 eta 2003an jazo ziren 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen heriotzak aintzat hartuz 

kalkulatzen da; kopurua bitan zatitzen da eta 

emaitza hori, 2003ko urtarrilaren 1ean Euskadin 

erroldatua zegoen 15 eta 29 urte bitarteko biz-

tanleriarekin zatitzen da; azkenean, kopuru hori 

bider 100.000 kalkulatu behar da. 

2 Hilkortasunaren kausa nagusiei dagokienez, ez daukagu datu ofizialik 1980/1981 eta 2003/2004 biurtekoei buruz.
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Gazteen hilkortasun-tasak nabarmen jaitsi ziren 

1980/1981 eta 2003/2004 biurtekoetan, bai EAEn 

bai eta Espainiako estatuan ere. Ondoko taulan 

ikusten dugunez, jaitsiera handienak Euskadin 

gertatu ziren, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko gaz-

te-taldeetan. 1980/1981 biurtekoan, bi adin-talde 

horiei zegozkien hilkortasun-tasak handiagoak zi-

ren Euskadin, baina 2003/2004 biurtekoan, hiru 

adin-taldeetan, espainiar tasak hemengoak baino 

handiagoak dira, proportzioa alderantzikatu egin 

baitzen. 2003/2004 biurtekoan, urteko hilkortasun-

tasak 40,8 dira Espainian eta 31,6 EAEn, 15 eta 

19 urte bitarteko 100.000 laguneko; urtero 52,8 

heriotza daude estatu espainiar osoan eta 39,7 hil-

dako Euskadin, 20 eta 24 urte bitarteko 100.000 

laguneko; eta urtero 55,4 heriotza Espainian eta 

45,8 Euskadin, 25 eta 29 urte bitarteko 100.000 

laguneko (ikus 1. taula eta 2. grafikoa)..

Sexua aldagaia aintzat hartuta, 2003/2004 biurte-

koan gizonezkoen hilkortasun-tasak emakumee-

nak baino nabarmen handiagoak dira, bost urtez 

sailkaturiko hiru taldeetan, hala EAEn nola Espai-

nian. Dena dela, tasa espainiarrak EAEkoak baino 

handiagoak dira, gizonezkoenak batik bat, 20 eta 

24 urte bitarteko taldeetan (urtean 78,7 hildako 

Espainiako estatuan eta 55,7 Euskadin, 100.000 

gizoneko), eta 25 eta 29 urte bitarteko taldeetan 

(81,0 Espainian eta 63,8 EAEn, 100.000 gizone-

ko), bereziki (ikus 2. taula). 

Zein dira gazteen hilkortasunaren kausa nagusiak 

EAEn? 2002/2003 biurtekoan, 15 eta 29 urte bi-

tartekoen kohorte osoaz ari garela, motordun ibil-

gailuarekin gertaturiko trafiko-istripuak dira nagu-

sienak (urtean 17,8 hildako, 100.000 laguneko). 

Bigarren tokian, suizidioak eta autolesioak datoz 

(sexu bietako pertsonez ari garela, 4,0 heriotza 

urtean, 100.000 laguneko). Hirugarrenik, bi kau-

sa agertu dira: nerbio-sistemako eta organoetako 

bestelako gaitzak (sexu bietako pertsonez ari gare-

1. taula. Hilkortasun tasak, 100.000 biztanleko, 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko 
gazteen artean, 1980/1981 eta 2003/2004 urteetan

EAE 50,1 86,3 84,5 31,6 39,7 45,8 -18,5 -46,6 -38,7

Espainia 55,3 74,7 79,4 40,8 52,8 55,4 -14,5 -21,9 -24,0

1980/81 2003/04 Diferentzia 2003/04–1980/81
15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25– 29 15–19 20–24 25–29

Iturria: Biztanleriaren Mugimendu Naturala. INE.
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la, urtean 1,6 heriotza 100.000 laguneko) eta dro-

gen kontsumoaren ziozko istripuzko pozoidurak 

(sexu bietako pertsonez ari garela, urtean 1,6 he-

riotza 15 eta 29 urte bitarteko 100.000 laguneko).

Sexuaren arabera, 2002/2003 biurtekoan hainbat 

desberdintasun agertu dira: hilkortasunaren kau-

sa nagusi guztiek 15 eta 29 urte bitarteko gizo-

nezkoengan eragin handiagoa dute emakumeen-

gan baino. Aldeak nabaritzen dira, bereziki, bi 

kausa nagusiren ondoriozko hilkortasun-tasetan 

(ikus 3. taula eta 3. grafikoa):

— Motordun ibilgailuarekin gertaturiko trafiko-istri-

puak: gizonezkoen artean, 26,2 hildako 100.000 

gizoneko, emakumezkoen artean, 9 heriotza 15 

eta 29 urte bitarteko 100.000 emakumeko.

— Suizidioak eta auto-lesioak: gizonezkoen artean, 

7,3 hildako 100.000 gizoneko; emakumezkoen 

artean, 1,9 hildako , 15 eta 29 urte bitarteko 

100.000 emakumeko.

2002/2003 biurteko datu hauek 1992/1996 al-

dikoekin alderatuz gero, aldaketa esanguratsuak 

gertatu direla hautemango dugu: 

— Sexu bietakoei eta gizonezkoei gagozkielarik, 

hilkortasunaren kausa nagusiak beherantz eto-

rri dira, egun drogen eraginagatik egondako 

istripuzko pozoidurak eta HIES nabarmentzen 

direlarik. Emakumeen artean, berriz, salbuespe-

na agertzen da: motordun ibilgailuko trafiko-is-

tripuek gora egin dute: urtean, 15 eta 29 urteko 

100.000 emakumeko, 7,0 heriotza ondoriozta-

tzetik 9,0 heriotzetara pasa dira).

2. taula. Hilkortasun tasak 100.000 biztanleko, 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko 
gizonezko eta emakumeen artean, 2003/2004 urteetan

EAE 41,7 55,7 63,8 21,0 22,8 26,7 +20,7 +32,9 +37,1

Espainia 57,0 78,7 81,0 23,7 25,8 28,3 +33,3 +52,9 +52,7

Diferentzia
Gizonezkoak Emakumeak Gizonezkoak-Emakumeak

15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29

Iturria: Biztanleriaren Mugimendu Naturala. INE.

3. taula. Hilkortasun tasak, 100.000 biztanleko, 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen eta 
gizonezkoen artean, arrazoi nagusien arabera, 1992/1996 eta 2002/2003 urteetan

Motordun ibilgailuekin

izandako trafiko istripuak 29,3 7,0 18,3 26,2 9,0 17,8 -3,1 2,0 -0,5

Suizidioa eta autolesioak 8,0 3,4 5,8 7,3 1,9 4,0 -0,7 -1,5 -1,8

Nerbio-sistemako

eta organoetako beste

gaixotasun batzuk * * * 2,3 1,0 1,6 * * *

Leuzemiak * * * 1,8 1,0 1,4 * * *

Istripuzko pozoidura,

drogek eragina 10,4 1,4 6,0 2,7 0,2 1,6 -7,7 -1,2 -4,4

HIESa 21,1 11,6 16,4 1,4 0,2 0,8 -19,7 -1,2 -15,6

GUZTIRA 118,1 42,9 81,3 63,7 25,4 45,1 -54,4 -17,5 -36,2

Diferentzia
1992/96 2002/03 2002/03–1992/96

G E BS G E BS G E BS

(*): Ez dago 1992/1996ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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— HIESa egun ez da hilkortasun-arrazoietan biga-

rrena 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean 

(sexu bietakoei dagokienez, urtean 16,4 he-

riotza daude 100.000 laguneko), 2002/2003 

biurtekoan seigarren tokira jaitsi baita (sexu bie-

takoei dagokiela, urtean 0,8 heriotza, Euskadin 

erroldaturiko 100.000 laguneko). 

— Drogen eraginez egondako istripuzko pozoi-

dura, sexu bietakoei dagokiela, gazteen arteko 

hilkortasun-kausetan hirugarrena izatetik lauga-

rren izatera igaro da: urtean, 6,0 heriotzatik 1,6 

heriotzara Euskadin erroldaturiko 100.000 lagu-

neko.

Bost urteka sailkaturiko hiru adin-taldeak aintzat 

hartzean, 2002/2003 biurtekoan, bai motordun 

ibilgailuetako trafiko-istripuak, bai suizidioak eta 

autolesioak ere 15-19 urte, 20-24 eta 25-29 urte 

bitarteko gazteen hilkortasun-kausetan lehena eta 

bigarrenak dira. Nolanahi ere, hurrengo arrazoi be-

hinenetan, batetik bestera aldeak hautematen dira 

(ikus 4. grafikoa):

— Hirugarrenik, 15 eta 19 urte bitartekoen artean 

hiru kausa agertzen dira (nerbio-sistemako eta 

organoetako bestelako gaitzak, leuzemiak eta 

HIES); 20 eta 24 urte bitarteko pertsonengan bi 

arrazoi (leuzemia eta drogen eraginez egondako 

istripuzko pozoidura); 25 eta 29 urte bitarteko 

gazteetan arrazoi bakarra dago (nerbio-siste-

mako eta organoetako bestelako gaitzak).

— Laugarren tokian, 15-19 eta 25-29 urte bitar-

teko gazteen artean, drogen kontsumoaren 

ziozko istripuzko pozoiduragatiko hilkortasuna 

dago. 20 eta 24 urte bitarteko lagunen artean, 

berriz, laugarren tokian nerbio-sistemako eta 

organoetako bestelako gaitzak agertzen dira.

2002/2003 eta 1992/1996 epeetako hilkortasuna-

ren arrazoi nagusiak elkarrekin konparatzean na-

barmentzen diren aldeak, bost urteka sailkaturiko 

adin-taldeen arabera, hurrengoak dira:

— Hiru adin-taldeetatik, 15 eta 19 urte bitartekoan 

bakarrik izan dute etengabeko bilakaera hilkor-

tasunaren hiru arrazoi nagusien tasek: motor-

dun ibilgailuaren trafiko-istripuak (urtean, 12,2 

hildako izatetik 17,6 hildako izatera pasatu dira, 

100.000 laguneko), suizidioa eta autolesioak 
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(urtean, 2,5 heriotza izatetik 2,9 heriotza iza-

tera pasatu dira, 100.000 laguneko) eta HIES 

(urtean, 0,2 heriotza izatetik 1,0 heriotza izatera 

pasatu dira, Euskadin erroldaturiko 15 eta 19 

urte bitarteko 100.000 laguneko).

— 20-24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetan, 

hilkortasunaren arrazoi nagusi guztietan tasak 

urritu diren arren, atzerakada nabarmena agertu 

du HIESak, 20 eta 24 urte bitartekoen taldean 

erabatekoa izan baita (urtean 100.000 laguneko 

5,5 heriotza izatetik heriotzarik ez izatera pasatu 

da) eta aparta 25 eta 29 urte bitartekoen tal-

dean (urtean 43,2 heriotza izatetik 1,4 hildako 

izatera, 100.000 laguneko). Ondoren, drogen 

kontsumoaren ziozko istripuzko pozoiduren 

tasa jaitsi dela: urtean, 4,8 heriotza izatetik 

1,4 izatera pasatu da 20 eta 24 urte bitarteko 

100.000 laguneko, eta 12,0 heriotza izatetik 2,2 

heriotza izatera, Euskadin erroldaturiko 25 eta 

29 urte bitarteko 100.000 laguneko.

(Ikus 4. taula).
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4. taula. Hilkortasun tasak, 100.000 biztanleko, 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko gazteen artean, arrazoi nagusien arabera, 
1992/1996 eta 2002/2003 urteetan

1992/96 2002/03 Diferentzia
2002/03-1992/96

15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29

Motordun ibilgailuekin

izandako trafiko istripuak 12,2 23,9 18,6 17,6 20,6 15,9 5,4 -3,3 -2,7

Suizidioa eta autolesioak 2,5 7,1 7,5 2,9 4,2 6,1 0,4 -2,9 -1,4

Nerbio-sistemako

eta organoetako beste

gaixotasun batzuk * * * 1,0 0,7 2,8 * * *

Leuzemiak * * * 1,0 1,4 1,7 * * *

Istripuzko pozoidura,

drogek eragina 1,0 4,8 12,0 0,5 1,4 2,2 -0,5 -3,4 -9,8

HIESa 0,2 5,5 43,2 1,0 0,0 1,4 0,8 -5,5 -41,8

GUZTIRA 40,7 73,1 128,6 36,1 44,9 50,4 -4,6 -28,2 -78,2

(*): Ez dago 1992/1996ko daturik.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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Hiru lurralde historikoetan, bost urteka sailkaturiko 

adin-taldeetako gazteen hilkortasun-tasak ere de-

zente jaitsi ziren 1980/1981tik 2003/2004ra arte. 

Beherakadarik nabarmenenak 20 eta 24 urte bi-

tartekoen taldean gertatu ziren; ondotik, 25 eta 

29 urte bitarteko gazteen taldekoak zetozkien. 

Hiru adin-taldeei gagozkiela, bai 1980/1981ean, 

bai 2003/2004an, hilkortasun-tasarik altuenak Biz-

kaian erroldaturiko gazteek agertzen zituzten eta 

apalenak, Araban bizi diren gazteek. 2003/2004 

urtean, 31,7 eta 23,1 heriotza hurrenez hurren, 15 

eta 19 urte bitarteko 100.000 laguneko; 42,7 eta 

18,8 heriotza 20 eta 24 urte bitarteko 100.000 la-

guneko; eta 51,5 eta 32,6 heriotza urtean hurrenez 

hurren, 25 eta 29 urte bitarteko 100.000 laguneko 

(ikus 5. taula eta 5. grafikoa).

Azterlanean sexua aldagaia sartzen badugu, 2003/ 

2004 biurtekoan eta hiru lurralde historikoetan, 

hiru adin-taldeetako gizonezkoen hilkortasun-ta-

sak adin bereko emakumeenak baino handia-

goak dira. Hilkortasun-tasarik handiena, Bizkaian 

erroldaturiko 25 eta 29 urte bitarteko gizonezkoek 

dute (urtean 72,7 heriotza, 100.000 gizoneko) eta 

txikiena Araban bizi diren 20 eta 24 urte bitarteko 

emakumeek (urtean, 9,6 heriotza 100.000 emaku-

meko). Zehazkiago agertzearren: 

— Gizonezkoetan Gipuzkoak dauka hilkortasun-

tasarik garaiena 15 eta 19 urte bitarteko gazteen 

taldean (urtean 47,9 heriotza 100.000 lagune-

ko); Bizkaian, berriz, hilkortasun-tasarik altuena 

beste bi taldeetan du: 20-24 urte (57,0 heriotza 

100.000 laguneko) eta 25-29 urte bitartekoen 

artean (72,7 heriotza 100.000 laguneko).

— Emakumeei dagokiela, hilkortasun-tasarik altue-

nak Bizkaian bizi diren hiru taldeetako gazteen 

5. taula. Hilkortasun tasak, 100.000 biztanleko, 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko 
gazteen artean, 1980/1981 eta 2002/2003 urteetan

Araba 37,9 73,6 65,0 23,1 18,8 32,6 -14,8 -54,8 -32,4

Bizkaia 55,6 92,9 88,5 31,7 42,7 51,5 -23,9 -50,2 -37,0

Gipuzkoa 45,0 79,3 85,2 31,0 31,0 41,1 -14,0 -48,3 -44,1

        Bi 1980/81 2003/04 Diferentzia
     sexue- 2003/04–1980/01
    takoak 15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29

Iturria: Biztanleriaren Mugimendu Naturala. INE.
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artean agertzen dira (urtean 26,1 heriotza 15 eta 

19 urte bitartekoen taldean; 27,8 heriotza 20 

eta 24 urte bitartekoen taldean eta 29,1 herio-

tza 25 eta 29 urte bitartekoenean, talde bakoi-

tzeko 100.000 emakumeko). Tasa apalenak, 

berriz, Gipuzkoan agertzen dira 15-19 urte bi-

tartekoen taldean (12,9 heriotza urtean 100.000 

emakumeko) eta 25-29 urte artekoenean (21,4 

heriotza 100.000 emakumeko); Araban, ordea, 

tasarik baxuenak 20-24 urte bitartekoen taldean 

—9,6 heriotza 100.000 emakumeko— (ikus 6. 

taula eta 6. grafikoa).

Sexu bietako 15 eta 29 urte bitarteko gazteen hil-

kortasunaren arrazoi nagusiez ari garela, hurrengo 

datuak ikusi ditugu:

— Hiru lurralde historikoetan, lehen tokian ager-

tzen dira motordun ibilgailuen trafiko-istripuak, 

hilkortasun-tasa Gipuzkoan dezente handiagoa 

bada ere: 21,4 heriotza urtean 100.000 lagu-

neko; Bizkaian 16,9 heriotza 100.000 laguneko 

eta Araban 13,6 heriotza 100.000 laguneko. 

— Suizidioa eta autolesioak dira hiru lurralde histo-

rikoetan hilkortasunaren bigarren kausa nagusia 

eta Bizkaian du baliorik garaiena: 5,3 heriotza 

urtean 100.000 laguneko; Gipuzkoan, 4,1 he-

riotza 100.000 laguneko eta Araban 4,0 herio-

tza 100.000 laguneko. 

— Hilkortasunaren hirugarren arrazoi nagusia ez-

berdina da lurralde historiko bakoitzean: drogen 

kontsumoaren ziozko istripuzko pozoidura Ara-

ban (2,4 heriotza 100.000 laguneko), nerbio-sis-

6. taula. Hilkortasun tasak, 100.000 biztanleko, 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko 
emakumeen eta gizonen artean, 2002/2003 urteetan

Araba 32,2 32,2 36,8 13,6 9,6 28,1 18,6 22,6 8,7

Bizkaia 37,1 57,0 72,7 26,1 27,8 29,1 11,0 29,2 43,6

Gipuzkoa 47,9 53,9 59,3 12,9 18,3 21,4 35,0 35,6 37,9

Diferentzia
Gizonezkoak Emakumeak Gizonezkoak-Emakumeak

15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29

Iturria: Biztanleriaren Mugimendu Naturala. INE.
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tema eta organoen bestelako gaitzak Bizkaian 

(2,2 heriotza urtean 100.000 laguneko) eta leu-

zemia Gipuzkoan (2,2 heriotza urtean 100.000 

laguneko).

(Ikus 7. taula eta 7. grafikoa).

Sexua aldagaia sartzen badugu, 2002/2003 biur-

tekoan honako datuak ikusiko ditugu (ikus 8. gra-

fikoa):

— Hiru lurralde historikoetan, motordun ibilgailuen 

trafiko-istripuak agertzen dira gizonezko eta 

emakume gazteen hilkortasunaren lehen arrazoi 

nagusi gisa, baina horren eragin kuantitatiboa 

dezente handiagoa da gizonezkoetan.

— Hilkortasunaren bigarren arrazoi nagusian ez 

datoz bat gizonezkoak eta emakumezkoak: 

hiru lurralde historikoetako gizonezkoen artean 

suizidioa eta autolesioak dira bigarren arrazoia, 

eta emakumeen artean aldeak daude lurralde 

batetik bestera. Esate baterako, Bizkaian ere 

suizidioa eta autolesioak agertzen dira, baina 

Gipuzkoan leuzemia da heriotza dakarren biga-

rren arrazoia.

Bost urteka sailkaturiko adin-taldeen arabera, 2002/ 

2003 biurtekoan, gazteen hilkortasunaren arrazoi 

nagusiak direla-eta, hurrengo alderdiak aipatuko 

ditugu (ikus 8. taula): 

— Motordun ibilgailuen trafiko-istripuak dira hiru 

lurralde historikoetako gazteen hilkortasunaren 

lehen arrazoia. Kausa horrengatiko hilkortasun-

tasak gorenera iritsi dira 20 eta 24 urte bitar-

tekoen taldean: 16,47 heriotza urtean 100.000 

laguneko Araban, 20,7 heriotza 100.000 lagu-

neko Bizkaian eta 22,2 heriotza urtean 100.000 

laguneko Gipuzkoan.

— Bigarren tokian suizidioa eta auto-lesioak agert-

zen dira. Baina adin-talde desberdinean du eragin 

larriena lurralde historiko bakoitzean: Araban, 15 

eta 19 urte bitarteko gazteen taldean eragiten du 

heriotza gehien (6,61 heriotza urtean, 100.000 

laguneko), Bizkaian 25 eta 29 urte bitartekoen 

taldean (7,90 heriotza urtean, 100.000 lagune-

ko) eta Gipuzkoan, berriz, 20 eta 24 urte bitar-

tekoen taldean (5,6 heriotza urtean, 100.000 

laguneko).

7. taula. Hilkortasun tasak, 100.000 biztanleko, 15-29 urte bitarteko emakumeen eta 
gizonen artean, arrazoi nagusien arabera, 2002/2003 urteetan

Motordun ibilgailuekin

izandako trafiko istripuak 18,6 8,3 13,6 24,4 9,0 16,9 32,7 9,2 21,4

Suizidioa eta autolesioak 7,8 0,0 4,0 7,3 3,2 5,3 7,1 0,8 4,1

Nerbio-sistemako

eta organoetako beste

gaixotasun batzuk 0,0 0,0 0,0 2,6 1,8 2,2 2,8 0,0 1,5

Leuzemiak 0,0 0,0 0,0 1,7 0,9 1,3 2,8 1,5 2,2

Istripuzko pozoidura,

drogek eragina 4,7 0,0 2,4 3,0 0,5 1,8 2,8 0,0 1,5

HIESa 3,1 0,0 1,6 2,1 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA 40,31 23,19 32,03 64,73 28,37 47,01 72,61 21,39 47,91

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

Araba Bizkaia Gipuzkoa
G E BS G E BS G E BS
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8. taula. Hilkortasun tasak, 100.000 biztanleko, 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko gazteen artean, kausa nagusien arabera, 
2002/2003 urteetan 

Araba Bizkaia Gipuzkoa
15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29

Motordun ibilgailuekin

izandako trafiko istripuak 9,92 16,47 13,42 18,1 20,7 13,1 20,2 22,2 21,4

Suizidioa eta autolesioak 6,61 4,71 5,75 2,7 3,9 7,9 3,1 5,6 3,4

Nerbio-sistemako

eta organoetako beste

gaixotasun batzuk 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,2 0,0 0,0 3,4

Leuzemiak 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,1 1,6 2,2 1,7

Istripuzko pozoidura,

drogek eragina 0,0 0,0 5,75 1,8 1,9 2,1 0,0 2,2 1,7

HIESa 3,30 0,0 0,0 1,8 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA 26,46 28,24 38,36 40,7 45,31 51,98 32,57 52,17 53,07

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.
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3. Ondorioak
Laburbilduz, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ar-

tean, hilkortasunaren fenomeno demografikoak 

behera egin du 1980/1981 eta 2003/2004 biurte-

koen arteko bilakaeran, hala EAEn nola Espainian; 

beherakada handienak Euskadin gertatu dira, 20-

24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetan. 2003/ 

2004 biurtekoan bost urteka sailkaturiko hiru adin-

taldeetako hilkortasun-tasak Euskadin baino han-

diagoak dira Espainian: 40,8 heriotza Espainiako 

estatuan eta 31,6 heriotza EAEn, 15 eta 19 urte bi-

tarteko 100.000 laguneko; 52,8 eta 39,7 heriotza 

hurrenez hurren, 20 eta 24 urte bitarteko 100.000 

laguneko; eta 55,4 eta 45,8 heriotza, 25 eta 29 

urte bitarteko 100.000 laguneko. 

Hala EAEn nola Espainian, gizonezkoen artean 

hilkortasun-tasak nabarmen handiagoak dira 

emakumeen artekoak baino, adin-talde guztietan. 

Hala ere, tasa espainiarrak Euskadikoen gainetik 

dabiltza, gizonezkoen artean, bi taldetan: 20 eta 

24 urte bitartekoen taldean (urtean 78,7 heriotza 

Espainiako estatuan eta 55,7 Euskadin, 100.000 

gizoneko) eta 25 eta 29 urte bitartekoek osatu-

takoan (81,0 heriotza Espainian eta 63,8 EAEn, 

100.000 gizoneko).

2002/2003 biurtekoan, EAEn bizi zen sexu bietako 

15 eta 29 urte bitartekoen kohorte osoari dago-

kionez, motordun ibilgailuen trafiko-istripuak dira 

hilkortasunaren lehen kausa (17,8 heriotza urtean 

100.000 laguneko). Bigarren tokian, suizidioak eta 

auto-lesioak datoz (4,0 heriotza urtean 100.000 

laguneko). Hirugarren tokian, bi arrazoi agertzen 

dira: nerbio-sistemako eta organoetako beste gai-

tz batzuk (1,6 heriotza urtean 100.000 laguneko) 

eta drogen kontsumoaren ziozko istripuzko po-

zoidura (1,6 heriotza urtean, 15 eta 29 urte bitar-

teko 100.000 laguneko). 15 eta 29 urte bitarteko 

emakumeen artean baino gizonezkoengan dute 

eragin handiagoa hilkortasunaren arrazoi nagu-

si guztiek, baina batez ere motordun ibilgailuen 

trafiko-istripuek eragindako hilkortasun-tasetan 

agertzen dira alderik handienak (gizonezkoetan, 

26,2 heriotza 100.000 gizoneko eta emakumeen 

artean, 9 heriotza 15 eta 29 urte bitarteko 100.000 

emakumeko); alde handia agertzen da, halaber, 

suizidio eta autolesioen kasuetan ere (gizonezkoe-

tan, 7,3 heriotza eragiten dituzte 100.000 gizone-

ko eta emakumeen artean 1,9 heriotza, 15 eta 29 

urte bitarteko 100.000 emakumeko).

Horrenbestez, gazteen artean hilkortasunaren kau-

sa nagusiak exogenoak dira —ingurune soziokul-

tural eta ekonomikoaren eraginen ondoriozkoak, 

alegia— eta horietan bada oraino zer aztertua eta 

zer erabakia, beren izari kuantitatiboa murrizteko. 

Alderdi horretatik, Euskadiko erakunde publikoek 

eta sozialek trafiko eta osasun alorretako heziketa-

programen eraginkortasuna eta, bide batez, aha-

leginak biderkatu beharko lituzkete, 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteek ohikoak dituzten ingurune eta 

ekipamendu kolektiboetan garatzen diren jarduerei 

begira, batik bat. Esate baterako, bi aholku orokor 

aipatuko ditugu hemen: 

— EAEn bizi diren gazteen osasuna eta bizia 

bera arriskuan jartzen duten faktore behinene-

tako bat alkoholaren eta bestelako substantzia 

adiktiboen eraginpean motordun ibilgailua gi-

datzea denez, trafiko-alorreko segurtasuna eta 

ardurazko aisia-praktika osasungarriak sustat-

zeko sentsibilizazio eta prebentzio kanpainak 

indartzeko premia berebizikoa da. Kanpaina 

horiek hezkuntza-zentroetan ez ezik, gizatal-

deak biltzen diren espazioetan ere jarri behar 

dira martxan (kirol ekipamenduetan, espazio 

kulturaletan, gazte jendea jasotzen duten taber-

na, pub, diskoteka eta antzekoak dituzten ka-

leetan, etab.).

— Suizidioaren eta autolesioen prebentzioa eta in-

formazioa hedatzeko kanpainak eta egintzak 15 

eta 29 urte bitarteko gazteen artean txertatzea.

Jarduera eta egintza horiek ez dute kasuan 

kasukoak izan behar, programa jarraituak bai-

zik, arreta psikologikoari buruzko aholkularitza 

emanez, ikastegietan ez ezik, gazteek ohikoak 
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dituzten ekipamendu kolektiboetan ere orienta-

zio-egintzak praktikan jarriz.
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XX. mendean zehar Europako herrialdeak atse-

denik gabe eraldatu dituzten modernizazioko pro-

zesu sozioekonomikoen ezaugarrietako bat dugu 

biztanleriaren artean ikasketa-tituluak eskuratzea 

kontu orokorra bilakatu izana: nekazaritza-gizar-

tetik industria-gizartera iragan ginen, azken hone-

tatik kontsumo-gizartera, eta kontsumo-gizarte-

tik informazioaren eta globalizazioaren gizarteak 

sortzen ari dira, momentu honetan. Izan ere, XXI. 

mendearen hasieran, hezkuntza formala unibertsal 

bilakaturiko balio eta asmo soziala ez ezik, siste-

ma ekonomikoaren premia ere bada, harreman, 

teknologia eta jarduera ekonomikoetan gertatzen 

ari diren aldaketek hezkuntza formala etengabe al-

datzea eta eguneratzea eskatzen baitute. Nolanahi 

ere, herritar gehientsuenek ikasketa-titulu arautuak 

eskuratzea ez da ezaugarri sozial homogeneoa, 

heterogeneo samarra baizik, bertan hainbat bal-

dintza estrukturalek eragiten baitute (soziokultura-

lek eta ekonomikoek, batik bat). 

— Soziokulturalak: Ongizate-estatuaren barruan, 

orokortu eta garatu egiten den balio eta eskubi-

de soziala da hezkuntza formala, baina zehazki 

nola eta zenbateraino gauzatu, neurri handi ba-

tean, klase-estatusaren eta kapital soziokultu-

ralaren mende egoten da, eta, beraz, espazio 

sozial jakin horretan dauden habitusen mende1.

Hala bada, familiaren ekonomiak, erakundeen 

eskaintza eskuragarriak, erakundeek ematen 

dituzten laguntzek eta gaitasun pertsonalek 

ez ezik, pertsonak bizi diren espazio sozialean 

hezkuntza arautuarekiko nagusi diren irudi eta 

jarrerek eta, ingurune sozial horretan, ontzat 

jotzen diren bizitza-estiloetara bideratzen di-

tuzten praktika soziokulturalek ere baldintzatu 

egiten dituzte pertsonek, hezkuntzaren arloan, 

egingo duten bidea eta lortuko dituzten emai-

tzak. Horregatik izaten da ohikoagoa, esate 

baterako, behe-klaseko nerabeen artean, DBH 

gainditutakoan hezkuntza arautua bertan behe-

ra uztea, izan ere, beren habitus soziokulturalak 

lan-merkaturantz gazteagorik bultzatzen ditu, 

beren nortasunak lan-jarduera goiztiarren bidez 

eraikitzen baitira, batik bat. 

— Sozioekonomikoak: erlazio, teknologia eta jar-

duera sozioekonomikoetan etengabe gertatzen 

diren aldaketek protagonismo handiagoa es-

katzen dute hezkuntza-sistema arautuan, bai 

erakunde eskumendunek arautu eta antolatu 

egin behar dutelako sortzen ari diren lanbide-

profil berrietarako prestakuntza, eta bai hezkun-

tza formalak gero eta garrantzi handiagoko rola 

betetzen duelako seme-alaben aurrerakuntza 

lortu nahi duten (eta, hori ezinezkoa izatekotan, 

gutxienez gurasoen estatus berberari eutsi nahi 

dioten) familia estrategietan ere. Ingurune so-

zioekonomiko aldagarri eta konplexu hauetan, 

horrek agintzen du birmoldaketarako estrategia 

familiarra2 martxan jartzea eta hezkuntzan in-

bertsioak egitea, seme-alabek beren jatorrizko 

familiaren posizio erlatibo berean iraun ahal izan 

dezaten. Kontua baita seme-alaben klase-amil-
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tzeari edota degradazio sozioekonomikoari sai-

hets egitea. Lan-merkatuak etengabe nozitzen 

dituen aldaketengatik eta birmoldaketa tekniko-

ekonomikoengatik, seme-alabek behetik gora 

egiteko edo, hori ezinezkoa izatekotan, familia-

ren estatusari eusteko estrategia horrek porrot 

egiteko aukera areagotu egiten da. Horregatik, 

familiak gero eta gehiago ari dira geroratzen 

seme-alaben emantzipazioa, horien hezkun-

tzara zuzenduriko familiaren esfortzua gero eta 

latzagoa bihurtuz: gurasoek, izan ere, uste dute 

estrategia hori aski izango dela seme-alabek 

ere beren tankerako lan-jarduera izan dezaten. 

Hala bada, joan den mendeko 80ko hamarka-

daren hastapenetik lan-merkatuetan eragina 

izan duten krisi kualitatibo (prekariotasuna eta 

behin-behinekotasuna) eta kuantitatiboek (lan-

gabezia estrukturala) sendotu egin dute birmol-

daketarako estrategia familiarra, seme-alaben 

hezkuntza-ibilbidean oinarritzen den estrategia, 

alegia.

Era berean, etorkizuna ziurtasunez ez ikustea eta 

arrisku ekonomikoa larritzea orokortu egin dira 

gizarte globalizatuan, egun lan-merkatuak eta 

erlazio ekonomikoak aldarazten dituzten aldake-

ta ekonomikoengatik: espezializazio malgua, 

ekonomiaren desindustrializazioa eta hirugarren 

sektorerantz hartzen ari den bidea, informazio-

aren teknologia berriak, harreman eta jarduera 

ekonomikoen nazioartekotze etengabea, esku-

lan merkeagoaren bila enpresak beste norabait 

eramatea, burtsa eta finantzen errentagarrita-

sunezko irizpideetan oinarritutako ekonomia be-

rriak sortarazitako ziurgabetasun-giro orokorra, 

etab. Horrenbestez, etorkizuna horren zalantza-

zkoa eta aldakorra izanik, familientzat hezkuntza 

formalean inbertitzea balio ziurrena ez bada ere, 

ziurrenetakoa bilakatzen ari da.

Kapitulu honetan 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

ikasketa-maila ez ezik, hezkuntza-sistemak ager-

turiko hainbat emaitzen gaineko adierazleak zein 

diren ere jakingo dugu, 1991ko eta 2001eko Biz-

tanleriaren Zentsuen arabera. Hona aztertuko di-

tugunak:

— 1994an eta 2004an gutxienez Bigarren Hezkun-

tza bukatu zuen biztanleriaren ehunekoa.

— 2003/2004 ikasturteko eskolatze-tasa garbiak. 

— 2003/2004 ikasturterako, 15, 16 eta 17 urte-

koen egokitasun-tasa: teorian beren adinerako 

ikasmaila egokian matrikulatuta dauden adin ja-

kin bateko ikasleen ehunekoa. 

— 2001/2002 ikasturtean ikasketak amaitutakoen 

tasak: maila jakin bat gainditzen duen zeinahi 

adinetako ikasleak eta maila hori gainditzeko 

«adin teorikoa» duen biztanleria osoaren arteko 

erlazioa.

— Eskola-uzte goiztiarraren tasak, 18 eta 24 urte 

bitarteko biztanlerian, 1994 eta 2004 urteetan: 

Bigarren Hezkuntza (2. etapa) amaitu ez duten, 

eta, gainera, inolako hezkuntza edo heziketarik 

hartzen ez duten 18 eta 24 urte bitarteko per-

tsonen ehunekoa.

— 2002/2003 ikasturtean irakaskuntza edo titula-

zio bakoitzean graduatu den biztanleriaren tasa 

gordinak: aipaturiko ikasketak gainditu dituzten 

ikasleak (adinak adin) eta ikasketa horiek amai-

tzeko adin teorikoa duen biztanleria osoaren 

arteko erlazioa.

— Unibertsitatez kanpoko ikasketetan, 1998/1999 

eta 2003/2004 ikasturteetan ikasmaila gainditu 

zuten ikasleen ehunekoa.

Bukatzeko, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek eus-

kara zenbateraino dakiten aztertuko dugu, 1991ko 

eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuaren emaitza 

estatistikoetan agertzen denaren arabera.
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Euskadin 2001. urtean erroldaturiko 15 eta 29 

urte bitartekoen kohortearen ikasketa-maila han-

diagoa da Espainiako batez bestekoa baino: bi-

garren mailako (%66,9), eta, batez ere, hirugarren 

mailako (%21,4) ikasketak egin dituzten gazteen 

kopuru erlatiboak Espainiakoenak baino altuagoak 

dira (%65,8 eta %15,4, hurrenez hurren). 2001. 

eta 1991. urteak elkarrekin alderatuz, hirugarren 

mailako ikasketak (unibertsitate mailakoak) egin 

dituzten gazteen ehunekoak bi herrialdeetan ere 

gora egin zuela ikusten dugu; ikasketarik ez du-

ten eta lehen eta bigarren mailako ikasketak egin 

dituztenen kopuruak, aldiz, urritu egin ziren. No-

lanahi ere, gazteen ikasketa-mailaren hobekuntza 

prozesu horretan, Euskadin bizi diren gazteak au-

rrerago joan dira (ikus 1. taula eta 1. grafikoa). 

Sexuen arabera, 2001. urtean, 15 eta 29 urte bi-

tarteko gizonezkoek emakumeek baino hezkun-

tza-maila apalagoa agertzen dute, hala EAEn 

nola Estatu espainiarrean: unibertsitate-tituludun 

emakumeak %26,8 eta %18,9 dira hurrenez hu-

1. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohortearen ikasketa maila, 1991n eta 2001ean
(% kopuru osoarekiko)

EAE 0,3 0,8 12,4 74,8 11,6 0,3 0,8 10,6 66,9 21,4

Diferentzia

2001-1991      0 0 -1,8 -7,9 9,8

Espainia 0,5 3,4 18 70,3 7,7 0,5 2,2 16,1 65,8 15,4

Diferentzia

2001-1991      0 -1,2 -1,9 -4,5 7,7

Diferentzia

EAE-Espainia -0,2 -2,6 -5,6 4,5 3,9 -0,2 -1,4 -5,5 1,1 6,0

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, INE eta EUSTAT.

Sexu 1991 2001
bietakoak Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren

tugabeak rik gabe maila maila maila tugabeak rik gabe maila maila maila
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rren, hirugarren mailako titulua duten gizonezkoe-

nak %16,3 dira Euskadin eta %12 Espainian. 

Bestetik, 2001. urtean Euskadin erroldatu diren 

gizonezko eta emakumeek Espainiakoek baino 

hezkuntza-maila altuagoa agertzen dute, hurrengo 

taulan atzematen den legez (ikus 2. taula).

Gutxienez Bigarren Hezkuntza3 osatu zuen 20 eta 

24 urte bitarteko biztanleriaren ehunekoari errepa-

ratuta, adierazle hori 1994tik 2004ra arte igo egin 

zen, hala EAEn nola Espainian. Bi sexuetakoez ari 

garela, ehunekoa 73,1etik 80,6ra igo zen Euska-

din, eta 55,4tik 61,1era Estatu espainiarrean. Az-

pimarra dezagun, adierazleok EAEko gazteen ar-

tean altuagoak direla Estatu osoko beren gisako 

kideen artean baino. Horrenbestez, gazte-popula-

zioaren hezkuntza-maila nabarmen igo da aspaldi 

honetan eta joera horixe atzematen da gizon zein 

emakumezkoetan, baina, lurraldez lurralde, aldeak 

hautematen dira: gutxienez Bigarren Hezkuntza 

osatu zuen 20 eta 24 urte bitarteko biztanleria-

ren ehunekoak gora egin zuen Euskadin bizi di-

ren gizonezkoen artean, eta emakumeen artean, 

berriz, Espainian. Nabarmen dezagun, dena den, 

ehunekoak handiagoak direla emakumezkoetan, 

nola Euskadin hala Estatu espainiar osoan (ikus 3. 

taula).

Ondoren, 2003/2004 ikasturteko eskolatze-tasa

garbiak (ETG) zein diren jakingo dugu. Adierazle hori 

kalkulatzeko, zatiketa soil bat egingo dugu: irakas-

kuntza jakin bat egiten ari diren ikasleen kopurua 

3 Rs8 – Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ostekoa Amaitzea buletinean, adierazle horren garrantzia azpimarratzen da: «Oso garrantzitsua da biztanle helduen gehiengozko portzentajeak bigarren goi-hezkuntzako titulazioa ateratzea, 

biztanleriak, oro har, eta lan eskuak, bereziki, duten hezkuntza maila areagotzeko hezkuntza maila horrek ematen dituen prestakuntza eta gaitasuna, goi-ikasketetara sartzeko propedeutikoa izateaz gain, berez hezkuntza maila terminaltzat 

ere jo daiteke, lan mundura sartzeko aukera eskaintzen duelako (Heziketa zikloak)». Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak argitaratua. Eusko Jaurlaritza, 2005eko ekaina, 3. or. 

Gizonezkoak Emakumeak Sexu bietakoak
1994 2004 Diferentzia 1994 2004 Diferentzia 1994 2004 Diferentzia

2004-1994 2004-1994 2004-1994

Gizonezkoak Emakumeak
Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren
tugabeak rik gabe maila maila maila tugabeak rik gabe maila maila maila

2. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohortearen ikasketa maila 2001ean, 
sexuaren arabera (% sexu bakoitzaren kopuru osoarekiko)

EAE 0,4 0,9 12,1 70,4 16,3 0,3 0,8 9,1 63,1 26,8

Diferentzia

G - E 0,1 0,1 3 7,3 -10,5

Espainia 0,5 2,5 18,2 66,7 12 0,5 1,9 13,9 64,9 18,9

Diferentzia

G - E 0,0 0,6 4,3 1,8 -6,9

Diferentzia
EAE-Espainia -0,1 -1,6 -6,1 3,7 4,3 -0,2 -1,1 -4,8 -1,8 7,9

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, INE eta EUSTAT.

3. taula. Bigarren hezkuntza – 2. Etapa gutxienez gainditu zuten 20 eta 24 urte bitarteko 
biztanleriaren ehunekoak, sexuaren arabera, 1994an eta 2004an

EAE 68,7 77,4 8,7 77,6 84,0 6,4 73,1 80,6 7,5

Diferentzia

G - E -8,9 -6,6

Espainia 50,4 53,9 3,5 60,4 68,6 8,2 55,4 61,1 5,7

Diferentzia

G - E -10 -14,7

Diferentzia
EAE-Espainia 18,3 23,5  17,2 15,4  17,7 19,5

Iturria: Las cifras de la educación en España, 2006ko edizioa, MEC. 
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zatitu dugu adin horretako biztanleria osoarekin. Bi 

sexuez ari garela, 16tik 22 urtera bitarteko tartean, 

urtez urteko ETG horiek handiagoak dira EAEn bizi 

diren gazteetan, Espainiako bataz bestekoaren 

aldean. Esate baterako, 16 urterekin, tasa hori 

%96,3 da Euskadin, eta %87,8 Espainian; 22 ur-

terekin, berriz, %42,7 Euskadin, eta %34,0 Estatu 

osoan (ikus 4. taula eta 2. grafikoa). 

4. taula. 16, 17, 18 eta 19 urtekoen eskolatze tasa garbiak, sexuaren arabera, 
2003/04 ikasturtean 

EAE 96,7 94,4 79,5 71,3 95,9 94,5 81,7 76,7 96,3 94,5 80,5 73,8

Diferentzia

G - E 0,8 -0,1 -2,2 -5,4

Espainia 84,7 69,2 56,6 48,3 91,0 81,0 68,4 61,1 87,8 74,9 62,4 54,5

Diferentzia

G - E -6,3 -11,8 -11,8 -12,8

Diferentzia

EAE-Espainia 12 25,2 22,9 23 4,9 13,5 13,3 15,6 8,5 19,6 18,1 19,3

Iturria: Las cifras de la educación en España, 2006ko edizioa, MEC. 

Gizonezkoak Emakumeak Sexu bietakoak
16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19

Sexua kontuan izaki, eskolatze-tasa garbiak han-

diagoak dituzte Euskadin bizi diren 16 eta 22 urte 

bitarteko gizon-emakumeek beren berdinkide 

espainiarrek baino. Adibidez, 16 urterekin gizo-

nezkoen %96,7 eta emakumeen %95,9 eskola-

tuak daude Euskadin, baina Espainian %84,7 eta 

%91 baizik ez dira eskolatuak (ikus 5. taula). 

Emakumeen eskolatze-tasa garbiak, oro har, gi-

zonezkoenak baino handiagoak dira4, hala Euska-

din nola Espainian, eta adinean aurrera egin aha-

la, aldeak are handiagoak egiten dira. Dena dela, 

sexuen arteko ehunekoen alde hori handiagoa da 

Estatu osoan.

2003/2004 ikasturteko 15, 16 eta 17 urteko gaz-

teen egokitasun-tasak aztertuko ditugu. Tasa 

horiek zehazten dute adin jakin bati teorikoki da-

gokion ikasmailan matrikulatua dagoen adin horre-

tako ikasleen ehunekoa. Adierazle horrek hezkun-

tza-sistemaren emaitzen azterketara gerturatzen 

gaitu. 15 urtekoen kohorteaz ari garela (Estatu 

osoko informazioa adin horretako gazteez bakarrik 

baitugu), Euskadiko tasa dezente altuagoa da, bai 

gizonezkoetan (%63,9 hemen, eta %53 Espainian) 

bai emakumeetan ere (%77 Euskadin, eta %66 

Espainian). Horrenbestez, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntza amaitzean, emaitzak Euskadin hobeak 

direla pentsa dezakegu. 

4 Salbuespen bakarra dago: Euskadin bizi diren 16 urteko gizonezkoen tasa emakumeena baino 0,8 puntu altuagoa da (%96,7 gizonak %95,9 emakumeak).
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Bestetik, 16 eta 17 urte dituztenen artean, egoki-

tasun-tasen jaitsiera hautematen da, bai Euskadin 

bizi diren gizonezkoetan bai eta emakumezkoetan 

ere. Aipa dezagun, hala ere, emakumezkoen tasak 

gizonezkoenak baino altuagoak direla hiru adin ho-

rietan: 17 urtekoen artean, adibidez, gizonezkoen 

tasa %48,4 da, hots, emakumezkoen egokitasun-

tasa (%64,7) baino 16,3 puntu apalagoa. Hau da, 

gizonezkoek erakusten dituzten hezkuntza-alorre-

ko emaitzak adin bereko emakumezkoenak baino 

apalagoak dira, inondik ere (ikus 6 taula). 

Maila jakin bat amaitzen duten adin guztietako 

ikasleak eta maila hori amaitzeko «adin teorikoa» 

duen biztanleria osoaren arteko erlazioari deritzo 

ikasketak amaitutakoen tasa. 2001/2002 ikastur-

teari dagokionez, Espainia eta EAEri buruzko in-

formazioa dugu, hain zuzen, LOGSE Batxilergoari 

eta Erdi Mailako Heziketa Zikloak – II. moduluei 

dagokiena. Unibertsitate mailako 1. eta 2. zikloko 

ikasketei dagokiela, berriz, Euskadiko informazioa 

baizik ez dugu. Lurraldeen arteko konparazioan, 

alderdi hauek nabarmentzen dira (ikus 7. taula):

— LOGSE Batxilergoa: EAEn bizi diren gazteen 

artean amaitze-tasak altuagoak dira. Bi sexue-

tako gazteez ari garela, Euskadiko tasa Espai-

niakoaren batez bestekoa baino 21,9 puntu al-

tuagoa da (%63,7 eta %41,8, hurrenez hurren). 

Ezaugarri hori erakusten dute bai gizonezkoek 

(Euskadin %55,8k, eta Estatuan %34,5ek) bai-

ta emakumezkoek ere (%72k Euskadin, eta % 

49,5ek Estatuan).

— Erdi Mailako Heziketa Zikloak – II. moduluak: 

bi sexuetako gazteez ari garela, gazte euskal-

5. taula. 20, 21 eta 22 urtekoen eskolatze tasa garbiak, sexuaren arabera, 
2003/04 ikasturtean

EAE 62,1 46,0 38,7 70,3 54,7 46,8 66,1 50,2 42,7

Diferentzia

G - E -8,2 -8,7 -8,1

Espainia 41,1 35,0 30,0 54,3 45,3 38,3 47,6 40,0 34,0

Diferentzia

G - E -13,2 -10,3 -8,3

Diferentzia
EAE-Espainia 21 11 8,7 16 9,4 8,5 18,5 10,2 8,7

Iturria: Las cifras de la educación en España, 2006ko edizioa, MEC.

Gizonezkoak Emakumeak Sexu bietakoak
20 21 22 20 21 22 20 21 22

6. taula. 15, 16 eta 17 urtekoen egokitasun tasak, sexuaren arabera, 2003/2004 
ikasturtean

EAE 63,9 55,3 48,4 77,0 70,0 64,7 70,3 62,5 56,3

Diferentzia

G - E -13,1 -14,7 -16,3

Espainia 53 * * 66,0 * * 59,4 * *

Diferentzia

G - E -13 * *

Diferentzia
EAE-Espainia 10,9 * * 11,0 * * 10,9 * *

(*): Ez dago daturik.

Iturria: EUSTAT eta Las cifras de la educación en España, 2006ko edizioa, MEC.

Gizonezkoak Emakumeak Sexu bietakoak
15 16 17 15 16 17 15 16 17
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dunen egokitasun-tasa espainiarrena baino 

altuxeagoa da (%15,5 eta %13, hurrenez hu-

rren). Sexuen arabera bereiztean, berriz, aldeak 

handitu egiten dira: gizonezkoen artean Espai-

niakoen tasa Euskadikoena baino altuxeagoa 

da (%12,8 eta %12,5 hurrenez hurren) baina 

emakumezkoen artean alderantziz gertatzen da 

(Euskadin %18,4 eta Espainian %13,3).

Unibertsitate mailako ikasketez ari garela (atal ho-

netan ez dugu Estatu osoko informaziorik), eus-

kal emakumeen amaitze-tasak (bai 1. zikloan bai 

eta 2. zikloan ere) gizonezkoenak baino dezente 

altuagoak dira: 1. zikloan %25,8 eta %15,9, eta 2. 

zikloan %27,1 eta %17,3. Hitz gutxitan, aztertu-

riko lau ikasketa-mailetan ere, amaitze-tasetan gi-

zonezkoek baino emaitza hobeak agertzen dituzte 

emakumeek.

Azter ditzagun berriro hezkuntza-alorreko emai-

tzak. 18 eta 24 urte bitarteko biztanlerian esko-

la-uzte goiztiarraren tasak nolakoak diren az-

tertuko ditugu, hau da, Bigarren Hezkuntzaren 

2. etapa osatu ez duten eta inolako hezkuntza 

edo heziketa-mailatan segitzen ez duten 18 eta 

24 urte bitarteko gazteen ehunekoa. 1994. urtetik 

2004ra arte, tasa horren balioak dezente hobe-

tu ziren, nabarmen jaitsi ziren, alegia, hala EAEn 

nola Espainian: bi sexuetako gazteez ari garela, 

garaia baino lehenago hezkuntza utzi zuten 18 

eta 24 urte bitarteko ikasleen kopurua urritu egin 

zen, %20,2tik %12,7raino Euskadin, eta %36,9tik 

%31,7raino Estatu espainiarrean. Dena den, 18 

eta 24 urte bitarteko biztanleriari dagokionez, 

tasa horren balioa Euskadin gehiago jaitsi da 

(-7,5 puntu, -5,2 punturekiko) eta, beste aldetik, 

7. taula. Ikasketak amaitutakoen tasak, mailaren eta sexuaren arabera, 2001/2002 ikasturtean 

EAE 55,8 12,5 15,9 17,3 72,0 18,4 25,8 27,1 63,7 15,5 20,7 22,1

Diferentzia

G - E -16,2 -5,9 -9,9 -9,8

Espainia 34,5 12,8 * * 49,5 13,3 * * 41,8 13,0 * *

Diferentzia

G - E -15,0 -0,5 * *

Diferentzia

EAE-Espainia 21,3 -0,3 * * 22,5 5,1 * * 21,9 2,5 * *

(*): Ez dago daturik.

(1) eta (2) Adin teorikoa 18 urte. (3) Adin teorikoa 21 urte. (4) Adin teorikoa 23 urte.

Iturria: EUSTAT eta 2006ko gizarte-adierazleak, INE.

Gizonezkoak Emakumeak Sexu bietakoak

LOGSE
Batxilergoa

(1)

Erdi
Mailako
Heziketa
Zikloak

II. moduluak
(2)

Unib.
mailako
ikask.

1. zikloa
(3)

Unib.
mailako
ikask.

2. zikloa
(4)

LOGSE
Batxilergoa

(1)

Erdi
Mailako
Heziketa
Zikloak

II. moduluak
(2)

Unib.
mailako
ikask.

1. zikloa
(3)

Unib.
mailako
ikask.

2. zikloa
(4)

LOGSE
Batxilergoa

(1)

Erdi
Mailako
Heziketa
Zikloak

II. moduluak
(2)

Unib.
mailako
ikask.

1. zikloa
(3)

Unib.
mailako
ikask.

2. zikloa
(4)
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espainiarren tasa hemengoaren bi halako da (19 

puntu handiagoa). 

Azterketan sexua aldagaia sartzean ikusiko dugu, 

bi lurraldeetan, gizonezkoen tasak emakumezkoe-

nak baino sobera handiagoak direla: 2004. urtean, 

eskola-uzte goiztiarraren tasa %16,8 da EAEn 

18 eta 24 urte bitarteko gizonezkoetan, eta, adin 

bereko emakumeen artean, berriz, erdia baino ez 

(%8,3). Estatu osoari dagokiola, gizonezkoen tasa 

%38,5 da eta %24,6 emakumeena. Laburbilduz:

— 18 eta 24 urte bitarteko emakume gazteak ikas-

ketak garaia baino lehen uzteko aukera gutxia-

go du bere adineko gizonezkoak baino.

— Euskadin bizi diren 18 eta 24 urte bitarteko gaz-

teek ikasketak garaia baino lehen uzteko aukera 

askoz txikiagoa dute beren berdinkide demo-

grafiko espainiarrek baino.

(Ikus 3. grafikoa eta 8. taula).

Hezkuntza-sistemako emaitzen azterketan aurrera 

egiteko, irakaskuntza eta/edo titulazio bakoitzean 

graduatzen den biztanleria-tasa gordinaz arituko 

gara. Adinak gorabehera, aipatzen diren ikaske-

tak osatzen dituzten ikasleen kopurua eta ikasketa 

horiek teorikoki amaitzeko adina duen biztanleria 

osoaren arteko erlazioa agertzen du adierazle ho-

rrek. Ondoko taulan ikus ditzakegu 2002/2003 

ikasturteko tasak, bi sexuez ari garela: irakas-

kuntza-maila guztietan EAEn graduatzen den biz-

tanleriari dagozkion tasa gordinak Espainiakoak 

baino handiagoak dira. Euskadiren alderako dife-

rentziarik nabarmenenak Batxilergo-UBI (%66,2, 

%45,3rekiko), Goi-mailako Teknikari/Teknikari es-

pezialista (%31,4, %15,2rekiko) eta DBH mailan 

(%81,1 %70,3rekiko) hauteman dira (ikus 9. taula 

eta 4. grafikoa).

8. taula. Eskola uzte goiztiarraren tasa, 18 eta 24 urte bitarteko biztanlerian, 
sexuaren arabera, 1994an eta 2004an

EAE 24,9 16,8 -8,1 15,3 8,3 -7,0 20,2 12,7 -7,5

Diferentzia

G - E 9,6 8,5

Espainia 41,9 38,5 -3,4 32,0 24,6 -7,4 36,9 31,7 -5,2

Diferentzia

G - E 9,9 13,9

Diferentzia

EAE-Espainia -17 -21,7  -16,7 -16,3  -16,7 -19

Iturria: Las cifras de la educación en España, 2006ko edizioa, MEC. 

Gizonezkoak Emakumeak Sexu bietakoak
1994 2004 Diferentzia 1994 2004 Diferentzia 1994 2004 Diferentzia

2004-1994 2004-1994 2004-1994
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Iturria: Las cifras de la educación en España Edición 2006, MEC.

9. taula. 2002/2003 ikasturtean irakaskuntza/titulazio bakoitzean graduatzen den 
biztanleria tasa gordinak (sexu bietakoak)

EAE 81,1 66,2 18,9 31,4 19,9 25,3

Espainia 70,3 45,3 15,2 15,2 15,6 18,0

Diferentzia

EAE-Espainia 10,8 20,9 3,7 16,2 4,3 7,3

DBH
Batxilergoa

UBI

Teknikari
Tek. Lagun-

tzailea

Goi mailako 
teknikari 

Tek. Espezia-
lista

Diplomatuak, 
Arkitektoak

Ing. Tek.

Lizentziatuak, 
Arkitektoak
Goi mailako 

Ing.

Azterketan sexua aldagaia eranstean ikusiko 

dugunez, graduatutako biztanleria-tasa gordin 

handiagoak erakusten dituzte emakumeek gizo-

nezkoek baino, salbuespen batekin: EAEn bizi di-

ren gizonezkoen tasak handiagoak dira, Teknikari/

Teknikari Laguntzaile eta Goi-mailako Teknikari/

Teknikari Espezialista titulazioetan. Emakumeek, 

oro har, tasa gordin altuagoak dituzte eta horien 

artean datu hauek nabarmen daitezke:

— Euskadin, Batxilergo–UBI (%74,9 puntu, 

%57,9rekiko), Diplomatu, Arkitekto eta Ingeniari 

Tekniko (%25,5, %14,6rekiko) eta Lizentziatu, 

Arkitekto eta Goi-mailako Ingeniari mailetan 

(%30,9, %20rekiko).

— Estatu espainiarrean, Batxilergo–UBI (%53,7 

puntu, %37,3rekiko), DBH (%77,6, %63,3re-

kiko) eta Diplomatu, Arkitekto eta Ingeniari Tek-

nikoen (%19,7, %11,8rekiko) mailetan.

Horrez gain, Euskadin bizi diren gazteen irakas-

kuntza edota titulazio bakoitzean graduatutako 

biztanleria-tasa gordinak espainiarrenak baino al-

tuagoak dira, Teknikari/ Teknikari Laguntzaile mai-

lan (emakumeen artean) izan ezik: bertan, aldeak 

Espainiako tasa gordinaren aldera egin du —%16 

puntu, %15,7rekiko— (ikus 10. taula).

Amaiera emateko, EAEn 1998/1999 eta 2003/2004 

ikasturteetan ikasmaila gainditu zuten ikasleen 

ehunekoak konparatuko ditugu unibertsitatez 

kanpoko mailetako ikasleekin, hirugarren mailako 

irakaskuntzari eta Estatu osoari buruzko informa-

ziorik ez daukagu-eta. Hezkuntza alorreko emait-

zak hobetu egin ziren, hots, 2003/2004 ikasturtea 
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gainditu zuten ikasleen ehunekoak 1998/1999 

ikasturtekoak baino altuagoak dira hurrengo mai-

letan (ikus 11. taula): 

— DBHko 1. zikloa – 2. ikasmaila: bai gizonezkoen 

artean bai eta emakumen artean ere.

— DBHko 2. zikloa – 3. ikasmaila: bai gizonezkoen 

artean bai eta emakumeen artean ere. 

— Batxilergoa – 1. ikasmaila: bai gizonezkoen ar-

tean bai eta emakumeen artean ere.

Hezkuntza emaitzak okertu egin ziren, ordea, 

2003/2004 ikasturtea gainditu zuten ikasleen 

ehunekoak 1998/1999 urtekoak baino txarra-

goak izan zirelako hurrengo mailetan (ikus 12. 

taula): 

— DBHko 2. zikloa – 4. ikasmaila: bai gizonezkoen 

artean bai eta emakumeen artean ere.

— LH LOGSE – Maila ertaina: bai gizonezkoen ar-

tean bai eta emakumeen artean ere.

— LH LOGSE – Goi-maila: bai gizonezkoen artean 

bai eta emakumeen artean ere.

— Batxilergoko 2. ikasmaila: bai gizonezkoen ar-

tean bai eta emakumeen artean ere.

Sexuen araberako aldeei dagokiela, ikasturtea 

gainditu duten ikasleen ehunekoak maila guztietan 

altuagoak dira emakumeen kasuan gizonezkoe-

nean baino, nola 1998/1999 ikasturtean hala 

2003/2004an.

10. taula. 2002/2003 ikasturtean irakaskuntza/titulazio bakoitzean graduatzen den biztanleria tasa gordinak, 
sexuaren arabera 

EAE 76,6 57,9 21,9 33,2 14,6 20,0 85,8 74,9 15,7 29,4 25,5 30,9

Diferentzia

G - E -9,2 -17,0 6,2 3,8 -10,9 -10,9

Espainia 63,3 37,3 14,4 13,7 11,8 14,8 77,6 53,7 16,0 16,7 19,7 21,4

Diferentzia

G - E -14,3 -16,4 -1,6 -3,0 -7,9 -6,6

Diferentzia

EAE-Espainia 13,3 20,6 7,5 19,5 2,8 5,2 8,2 21,2 -0,3 12,7 5,8 9,5

Iturria: Las cifras de la educación en España, 2006ko edizioa, MEC.

Gizonezkoak Emakumeak

DBH
Batxilergoa

UBI

Teknikari
Tek.

Laguntzaile

Goi mailako
Tek./Tek.

Espezialista

Diplomatu,
Arkit.,

Ing. Tek.

Lizentziatu,
Arkit.,

Goi mai-
lako Ing. DBH

Batxilergoa
UBI

Teknikari
Tek.

Laguntzaile

Goi mailako
Tek./Tek.

Espezialista

Diplomatu,
Arkit.,

Ing. Tek.

Lizentziatu,
Arkit.,

Goi-mai-
lako Ing.
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11. taula. 1998/1999 eta 2003/2004 ikasturteetan ikasmaila gainditu zuten ikasleen ehunekoak, 
sexuaren arabera: euskal autonomia erkidegoa

Sexu bietakoak 56,6 50,3 80,0 58,2 53,6 63,7

Diferentzia SB 2003/04-1998/99 1,6 3,3 -16,3

Gizonezkoak 48,5 41,9 74,8 49,8 46,8 57,9

Diferentzia G 2003/04-1998/99 1,3 4,9 -16,9

Emakumeak 65,9 59,7 85 67,7 60,8 69,4

Diferentzia E 2003/04-1998/99 1,8 1,1 -15,6

Diferentzia G-E -17,4 -17,8 -10,2 -17,9 -14,0 -11,5

Iturria: EUSTAT.

12. taula. 1998/1999 eta 2003/2004 ikasturteetan ikasmaila gainditu zuten ikasleen ehunekoak, 
sexuaren arabera: euskal autonomia erkidegoa 

Sexu bietakoak 83,2 90,0 57,1 75,7 78,5 85,0 63,0 71,7

Diferentzia SB 2003/04-1998/99  -4,7 -5,0 5,9 -4,0

Gizonezkoak 78,8 89,0 50,4 70,4 72,2 81,8 58,0 69,4

Diferentzia G 2003/04-1998/99  -6,6 -7,2 7,6 -1,0

Emakumeak 91,6 91,9 63,6 80,4 89,4 89,3 67,3 73,6

Diferentzia E 2003/04-1998/99  -2,2 -2,6 3,7 -6,8

Diferentzia G-E -12,8 -2,9 -13,2 -10,0 -17,2 -7,5 -9,3 -4,2

Iturria: EUSTAT.

1998/99 2003/04
DBHko 1. zikloa DBHko 2. zikloa DBHko 2. zikloa DBHko 1. zikloa DBHko 2. zikloa DBHko 2. zikloa

2. ikasmaila 3. ikasmaila 4. ikasmaila 2. ikasmaila 3. ikasmaila 4. ikasmaila

1998/99 2003/04
LH LOGSE LH LOGSE Batxilergoa Batxilergoa LH LOGSE LH LOGSE Batxilergoa Batxilergoa

Maila ertaina Goi-maila 1. ikasmaila 2. ikasmaila Maila ertaina Goi-maila 1. ikasmaila 2. ikasmaila
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Hiru lurralde historikoetan ere, 15 eta 29 urte bitar-

teko sexu bietako kohortearen ikasketa-maila igo 

egin zen 1991tik 2001era arte. Hala bada, uniber-

tsitate mailako tituludunen kopurua bikoiztu egin 

zen Araban; Bizkaia eta Gipuzkoan dezente ugal-

du ziren. Hiru lurraldeetan, Bizkaian bizi diren gaz-

teak dira unibertsitate-tituludunen ehuneko han-

diena lortu zutenak 2001. urtean —%21,9— (ikus 

13. taula).

Sexuaren aldagaia kontuan izaki, 2001eko Biz-

tanleriaren Zentsuaren arabera, hiru lurralde his-

torikoetan gizonezkoen ikasketa-maila dezente 

apalagoa da emakumeena baino. Gizonezkoen 

13. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohortearen ikasketa maila, 1991n eta 2001ean 
(% kopuru osoarekiko)

Araba 0,4 1,0 13,5 75,1 10,2 0,5 0,9 11,5 66,5 20,5

Diferentzia

2001-1991      0,1 -0,1 -2,0 -8,6 10,3

Bizkaia 0,4 0,9 13,3 73,2 12,2 0,3 0,9 11,2 65,8 21,9

Diferentzia

2001-1991      -0,1 0,0 -2,1 -7,4 9,7

Gipuzkoa 0,3 0,8 10,4 77,4 11,1 0,3 0,6 9,3 68,7 21,0

Diferentzia

2001-1991      0,0 -0,2 -1,1 -8,7 9,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, INE eta EUSTAT.

1991 2001
Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren
tugabeak rik gabe maila maila maila tugabeak rik gabe maila maila maila
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artean alfabetatugabeen, ikasketarik gabekoen, 

lehen mailako eta bigarren mailako tituludunen 

ehunekoak handiagoak dira emakumeen artean 

baino. Hirugarren mailako titulazioetan, berriz, ema-

kumeak nabarmentzen dira: %26,4 %14,9rekiko 

Araban; %27,1 %16,9rekiko Bizkaian; eta %26,4 

%15,9rekiko Gipuzkoan (ikus 14. taula).

Gazteen ikasketa-maila zehazki erakusten duen 

adierazleetako bat hirugarren mailako edo uniber-

tsitateko ikasketak dituzten 25 eta 29 urte bitarte-

koen ehunekoa da. Hiru lurralde historikoetan bi 

sexuei dagokien aldagaiak erakusten duenez, ehu-

nekoa igo egin zen 1991tik 2001era arte. Gutxien 

Bizkaian igo zen (11,7), eta gehien, Gipuzkoan 

(13,4). 2001. urtean, berriz, Gipuzkoan bizi diren 

25 eta 29 urte bitarteko gazteak dira unibertsita-

te mailako tituludun ugarienak (%32,5) eta Araban 

bizi direnak, aldiz, urrienak —%30,1— (ikus 15. 

taula).

1991etik 2001 urtera arte, hirugarren mailako 

ikasketak zituzten 25 eta 29 urte bitarteko gizo-

nezko eta emakumeen ehunekoak handitu egin 

ziren, emakumeenak batez ere. 2001. urtean, uni-

bertsitate mailako titulua duten 25 eta 29 urte bi-

tarteko emakumeen kopurua Arabako %36,7ren 

eta Gipuzkoako %38,5en artean dago, eta adin 

bereko gizonezkoen ehunekoak, berriz, baxua-

goak dira: %23,9 Araban eta %27 Gipuzkoan. 

Urte hartan bertan, ikasketa-maila altuenak dituz-

ten 25 eta 29 urte bitarteko emakume eta gizo-

nezko gehienak Gipuzkoan bizi dira (ikus 16 taula 

eta 6 grafikoa). 

14. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohortearen ikasketa maila, sexuaren arabera, 
2001ean (% sexu bakoitzaren kopuru osoarekiko)

Araba 0,6 1,0 13,0 70,5 14,9 0,4 0,8 9,9 62,5 26,4

Diferentzia

G - E 0,2 0,2 3,1 8,0 -11,5

Bizkaia 0,3 0,9 12,8 69,1 16,9 0,3 0,8 9,5 62,3 27,1

Diferentzia

G - E 0,0 0,1 3,3 6,8 -10,2

Gipuzkoa 0,4 0,7 10,4 72,7 15,9 0,3 0,6 8,1 64,6 26,4

Diferentzia

G - E 0,1 0,1 2,3 8,1 -10,5

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, INE eta EUSTAT.

Gizonezkoak Emakumezkoak

Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren Alfabeta- Ikasketa- Lehen Bigarren Hirugarren
tugabeak rik gabe maila maila maila tugabeak rik gabe maila maila maila
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16. taula. Hirugarren mailako edo unibertsitateko 
ikasketak dituen 25 eta 29 urte bitarteko 

biztanleriaren ehunekoak, 1991n eta 2001ean, 
sexuaren arabera banatuta 

(% kopuru osoarekiko)

Araba 14,6 19,0 23,9 36,7 9,3 17,7

Bizkaia 17,2 22,3 26,1 37,0 8,9 14,7

Gipuzkoa 15,6 22,6 27,0 38,5 11,4 15,9

EAE 16,3 22,0 26,1 37,4 9,8 15,4

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT. 

1991 2001 Diferentzia 2001-1991
G E G E G E

15. taula. Hirugarren mailako edo 
unibertsitateko ikasketak dituen sexu 

bietako 25 eta 29 urte bitarteko 
biztanleriaren ehunekoak, 1991n eta 

2001ean (% kopuru osoarekiko)

Araba 16,8 30,1 13,3

Bizkaia 19,7 31,4 11,7

Gipuzkoa 19,1 32,5 13,4

EAE 19,1 31,6 12,5

Diferentzia 
  1991 2001 2001-1991

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT. 
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Atal honetan, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek eus-

kara zenbateraino dakiten aztertuko dugu, 1991ko 

eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuetan agertzen di-

ren datuen arabera. Bi sexuez ari garela, 2001. ur-

tean EAE osoko biztanleriaren %43,5 euskaldunak 

dira, %36,1 ia euskaldunak eta gainerako %20,5 

ez dira euskaldunak. Bestetik, 1991. urtearekiko 

euskaldunen ehunekoen hazkuntza nabarmena 

hauteman da 2001ean (%26,5tik %43,5eraino igo 

da) eta, halaber, euskaldun ez direnen atzerapen 

latza —%42,2tik %20,5era jaitsi da— (ikus 17. 

taula eta 7. grafikoa).

3. Euskara

17. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohortearen (sexu bietakoak) euskararen ezagutza, 
1991n eta 2001ean (% kohorte eta sexu bien kopuru osoarekiko)

Araba 10,5 33,9 55,5 27,2 46,3 26,5

Diferentzia

2001-1991 16,7 12,4 -29,0

Bizkaia 19,3 33,7 47,0 35,0 42,0 23,0

Diferentzia

2001-1991 15,7 8,3 -24,0

Gipuzkoa 45,1 26,3 28,6 65,0 21,5 13,5

Diferentzia

2001-1991 19,9 -4,8 -15,1

EAE 26,5 31,3 42,2 43,5 36,1 20,5

Diferentzia

2001-1991 17,0 4,8 -21,7

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztannteriaren Zentsuak, EUSTAT.

1991 2001

Euskaldunak
Ia

euskaldunak Erdaldunak Euskaldunak
Ia

euskaldunak Erdaldunak
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15 eta 29 urte bitarteko gazte euskaldunak uga-

ritzeko joera orokor hori hiru lurralde historikoe-

tan agertu zen, bi errolden artean. Nolanahi ere, 

Araban eta Bizkaian gazte euskaldunen ehune-

koak adina ugaldu ziren ia euskaldunenak. Gi-

puzkoan, berriz, euskaldunak soilik ugaritu ziren 

eta ia euskaldunak eta erdaldunak, aldiz, urritu. 

2001. urtean, Gipuzkoan dago euskaldunenak 

diren 15 eta 29 urte bitarteko gazteen kohortea 

(%65). Araba eta Bizkaian nagusi da, berriz, gaz-

te ia euskaldunek osatzen duten kohortea (%46,3 

eta %42 hurrenez hurren). Beste aldetik, Araban 

(%26,5) eta Bizkaian (%23) bizi diren gazte erdal-

dunen ehunekoak ia-ia Gipuzkoakoenen bi halako 

dira (%13,5). Laburbilduz, Gipuzkoak du 15 eta 

29 urte bitarteko gazte-populazio euskaldunena 

(ikus 17. taula).

Sexua aldagaia kontuan izaki, Euskadin 2001 ur-

tean, emakumeen artean hautematen dira eus-

kaldun (%45,2, %41,8rekiko) eta ia euskaldun 

(%36,8, %35,4rekiko) gehiago; gizonezkoen ar-

tean, berriz, euskaldun ez direnak gehiago dira 

(%22,8, %18rekiko). Sexuen araberako alde ho-

riek hiru lurralde historikoetan agertzen badira ere, 

Araban ia euskaldun diren gizonezkoen ehunekoa 

mota horretako emakumeena baino handixeagoa 

da (ikus 18. taula). 

Bost urteka banatutako taldeez eta bi sexuez ari 

garela, 2001. urtean hurrengo gorabeherak hau-

teman dira:

— Adinak gora egin ahala, euskaldunen ehune-

koak behera doaz.

— Adina igo ahala, ia euskaldunen eta erdaldunen 

indizeak altuagoak izaten dira.

— Euskaldunen ehunekorik altuena Gipuzkoan bizi 

diren 15 eta 19 urte bitarteko gazteek osatzen 

dute (%79); apalena, aldiz, Araban bizi diren 25 

eta 29 urte bitartekoek (%18,3).

— Ia euskaldunen ehunekorik altuena Araban 

bizi diren 20 eta 24 urte bitarteko gazteek 

osatzen dute (%48,8); apalena, berriz, Gi-

puzkoan erroldaturiko 15 eta 19 urte bitarte-

koek (%12,9).

— Erdaldunen ehunekorik altuena Araban bizi di-

ren 25 eta 29 urte bitarteko gazteek osatzen 

dute (%35,1); apalena, berriz, Gipuzkoan bizi 

diren 15 eta 19 urte bitartekoek (%8,1).

(Ikus 8 grafikoa eta 19. taula).

18. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohortearen euskararen ezagutza sexuaren arabera, 
2001ean (% kohorte eta sexu bien kopuru osoarekiko)

Araba 25,1 45,1 29,8 29,4 47,6 23,0

Diferentzia

G - E -4,3 -2,5 6,8

Bizkaia 33,3 41,1 25,6 36,8 43,1 20,1

Diferentzia

G - E -3,5 -2,0 5,5

Gipuzkoa 63,4 21,6 15,0 66,8 21,2 12,0

Diferentzia

G - E -3,4 0,4 3,0

EAE 41,8 35,4 22,8 45,2 36,8 18,0

Diferentzia

G - E -3,4 -1,4 4,8

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT.

Gizonezkoak Emakumezkoak
Ia Ia

Euskaldunak euskaldunak Erdaldunak Euskaldunak euskaldunak Erdaldunak
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Ama-hizkuntzaren arabera, 2001eko Biztanleriaren 

Zentsuan hautematen da gaztelania dela 15 eta 29 

urte bitarteko gazte ia euskaldunen eta erdaldunen 

arteko hizkuntza nagusia; euskaldunen artean, be-

rriz, gaztelaniak garrantzia galdu du, euskararen 

mesedetan, eta hein txikiagoan, bi hizkuntzen (eus-

kararen eta gaztelaniaren) mesedetan. Gipuzkoan 

bizi diren sexu bietako gazte euskaldunen artean 

soilik da euskara gehiengoaren ama-hizkuntza 

(%52,9); Araban eta Bizkaian, ordea, gaztelania da 

gazte euskaldunen ama-hizkuntza nagusia —%83 

eta %58,8, hurrenez hurren— (ikus 20.taula eta 9. 

grafikoa).

19 taula. 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko adin taldeen (sexu bietakoak) 
euskararen ezagutza, 2001ean (% talde bakoitzaren eta sexu bien kopuru osoarekiko)

Araba 39,9 42,3 17,9 27,6 48,8 23,6 18,3 46,7 35,1

Bizkaia 47,5 36,9 15,7 35,2 43,9 20,9 26,6 43,7 29,7

Gipuzkoa 79,0 12,9 8,1 67,5 20,9 11,6 54,0 27,3 18,7

EAE 56,3 30,1 13,6 44,4 37,3 18,3 34,4 38,8 26,8

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT.

15–19 urte 20–24 urte 25–29 urte
Ia Ia Ia

Euskaldunak euskaldunak Erdaldunak Euskaldunak euskaldunak Erdaldunak Euskaldunak euskaldunak Erdaldunak

20. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohortearen (sexu bietakoak) euskararen ezagutza, 
ama hizkuntzaren arabera, 2001ean (% kohorte eta sexu bien kopuru osoarekiko)

Araba 8,1 83,0 8,7 0,3 0,3 98,5 0,6 0,5 0,1 92,9 0,2 6,8

Bizkaia 30,0 58,8 11,0 0,2 0,8 97,5 1,2 0,5 0,3 95,6 0,2 3,8

Gipuzkoa 52,9 35,3 11,6 0,2 1,9 94,4 2,6 1,1 0,6 92,8 0,4 6,3

EAE 39,0 49,7 11,1 0,2 1,0 97,1 1,4 0,6 0,3 94,5 0,3 4,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT.

Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak

Euskara Gaztelania Biak Beste bat Euskara Gaztelania Biak Beste bat Euskara Gaztelania Biak Beste bat
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Euskadin 2001. urtean erroldaturiko 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteen kohorteak espainiarren baino 

ikasketa-maila handiagoa du batez beste: bigarren 

mailako ikasketak (%66,9) eta, batez ere, hiruga-

rren mailako ikasketak (%21,4) dituzten gazteen 

indizeak handiagoak dira Euskadin Espainian bai-

no (%65,8 eta %15,4 hurrenez hurren). 

Gazteen ikasketa-maila nabarmen igo da aspaldi 

honetan, Bigarren Hezkuntza gutxienez osatu zuen 

20 eta 24 urte bitarteko biztanleriaren ehunekoek 

adierazi bezala. Adierazle hori, 1994tik 2004ra bi-

tartean igo egin zen EAEn eta Espainian: bi sexuez 

ari garela, ehunekoa %73,1etik %80,6raino joan 

zen Euskadin, eta %55,4tik %61,1raino Estatu es-

painiarrean. Joera hori gizonezkoen zein emaku-

meen artean hautematen bada ere, azken horien 

arteko ehunekoak altuagoak direla azpimarratu 

behar da.

Espainiako batez bestekoarekin alderatuta, 

2003/2004 ikasturteko eskolatze-tasa garbiak al-

tuagoak izan ziren EAEn bizi diren bi sexuetako 

gazteen artean, 16tik 22 urtera bitarteko urte 

bakoitzean. Esate baterako, 16 urterekin Eus-

kadiko tasa %96,3 da eta Espainiakoa %87,8; 

22 urterekin, %42,7era jaitsi da Euskadin eta 

%34,0raino Estatu osoan. Eskolatze-tasa garbiak 

gizonezkoetan baino handiagoak dira emakumeen 

artean, nola Euskadin hala Espainian eta, adinean 

aurrera egin ahala, emakumeen tasak gorago 

doaz gizonezkoenak baino. Hezkuntza-sisteman 

emakumeek luzeago irautea baliteke lan-merka-

tuan sartu eta egonkor irauteko duten zailtasun 

handiagoen zuzeneko ondorioetako bat izatea: 

emakumeek hezkuntza-maila altuagoa eskuratze-

ko premia dute, lan-munduan gutxiesten dituzten 

oztopo soziokulturalak gainditu ahal izateko. Nola-

nahi ere, sexu bien arteko ehunekoen aldea han-

diagoa da Estatu espainiar osoan.

2003/2004 ikasturteari dagokionez, 15, 16 eta 

17 urteko gazteen egokitasun-tasek gerturatzen 

gaituzte hezkuntza-sistemako emaitzen azter-

keta honetara. Adibidez, 15 urtekoetan (Estatu 

osoari dagokionez, adin horri buruzko informazio 

baino ez baitugu eskura), egokitasun-tasa nabar-

men altuagoa da EAEn, hala gizonezkoen artean 

(%63,9, %53rekiko) nola emakumezkoetan (%77, 

%66rekiko). Horrenbestez, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntza amaitzean, Euskadin hobeak omen dira 

emaitzak. Javier Murillok dioenaren haritik, «Eus-

kadi da ikasmaila errepikatzen duten ikasle gu-

txien duen erkidegoa eta bertako egokitasun-tasa 

—adinez, dagokien ikasturtean diharduten ikasleen 

ehunekoa— da handiena; 13 urterekin, adibidez, 

%91 da, beste inon baino askozaz ere altuagoa. 

Horren bilakaera aztertzen denean, tasa hori gero 

eta handiagoa dela hautematen da, eta horrek ze-

rikusi handia du Lehen Hezkuntza dagokien adi-

nean amaitu duten ikasleen ehunekoarekin (ehune-

ko hori ere altuena da). Promozio automatikorik ez 

egoteaz gainera, Bigarren Hezkuntzako Gradudun 

titulua eskuratzen duten ikasleen kopurua (%88,9) 

Estatu osoko handiena da (%75 )»5.

Euskadin emakumezkoen egokitasun-tasak gizo-

nezkoenak baino altuagoak dira aztertutako hiru 

adinetan ere: 17 urterekin, adibidez, gizonezkoen 

tasa %48,4 da, hots, 16,3 puntu apalagoa emaku-

meena (%64,7) baino. Bestela esateko, gizo-

nezkoen artean hezkuntza-alorreko emaitzak adin 

horretako emakumeek lortzen dituztenak baino 

dezente kaskarragoak dira. 

2001/2002 ikasturtean, ikasketak amaitutakoen 

tasak lurraldeka azterturik, LOGSE Batxilergoan 

euskal tasa Espainiakoaren batez bestekoa baino 

5 MURILLO, Javier. «Una mirada al sistema educativo vasco desde el exterior». In: Conferencia de Clausura de las XIII Topaketak de Sarean. Portalea Kultur Etxea (Eibar), 2002ko azaroaren 20a. 8. or.
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urte bitarteko gazteen ehunekoa dezente murriztu 

zen, bai EAEn, bai eta Espainian ere. Bi sexuez 

ari garela, garaia baino lehen hezkuntza utzi zuten 

18 eta 24 urte bitarteko ikasleen ehunekoa 20,2tik 

12,7ra jaitsi zen Euskadin, eta 36,9tik 31,7ra Espai-

nian. Azpimarra dezagun, atal honetan, Espainiako 

tasa Euskadikoaren halako bi dela (19 puntu han-

diagoa). Erkidegoan zein Estatuan gizonezkoen ta-

sak askoz ere handiagoak dira emakumeenak bai-

no: 2004an, EAEn eskola-uzte goiztiarraren tasa 

%16,8 zen, 18 eta 24 urte bitarteko gizonezkoen 

artean, eta adin bereko emakumeen artean, aldiz, 

horren erdia (%8,3). Estatu osoari dagokiola, ho-

nela daude tasak: %38,5 gizonezkoen kasuan, eta 

%24,6 emakumeei dagokiela. 

Aipa dezagun, bestalde, 2000. urtean Lisboan egin 

zen Europar Kontseiluaren ondorioetan, eskola-uz-

teari zegokion helburua zehazki finkatu zela: Oina-

rrizko Bigarren Hezkuntza (INSN 2) osatutakoan, 

ikasteari uzten dioten 18 eta 24 urte bitarteko 

gazteen ehunekoa %10eraino murriztea. Helburu 

horrekin, tarte horretako gazteek beren prestakun-

tzan —dela modu arautuan (derrigorrezkoaren 

ostekoan) edo bestela (hezkuntza-sistematik kan-

poko beste zeinahi prestakuntza motatan)— au-

rrera egin dezaten erdietsi nahi da, biztanleriaren 

zati bat ezagutza-gizartetik at gera ez dadin. Izan 

ere, 18 eta 24 urte bitarteko emakumeen artean, 

eskola-uztearen tasen balioek egiaztatu dutenez, 

Euskadin helburu hori 2004. urtean bete da; gizo-

21,9 puntu handiagoa dela (%63,7 eta %41,8 hu-

rrenez hurren) atzeman daiteke, bai gizonezkoe-

tan (%55,8 Euskadin eta %34,5 Estatuan) bai eta 

emakumezkoetan ere (%72 eta %49,5). Erdi Mai-

lako Heziketa Zikloak – II. Moduluetan, bi sexuez 

ari garela, euskal gazteen egokitasun-tasa espai-

niarrena baino altuxeagoa da (%15,5 eta %13), 

baina sexuen arabera datuak bereiztean alde na-

barmenagoak agertzen dira: gizonezkoen artean, 

Espainiako tasa hemengoa baino altuagoa da 

(%12,8 eta %12,5), baina emakumeen artean al-

derantziz gertatzen da (%18,4 Euskadin, eta %13 

Espainian).

Unibertsitate mailako ikasketez ari garela (haue-

taz ez dugu informaziorik Estatu osoari dago-

kiola), euskal emakumeen artean, ikasketak 

amaitutakoen tasak, bai 1. Zikloan bai 2. Zikloan, 

gizonezkoenak baino askozaz altuagoak dira: 1. 

Zikloan %25,8 emakumeenak eta %15,9 gizo-

nezkoenak; 2. Zikloan %27,1 emakumeenak eta 

%17,3 gizonezkoenak. Hitz bitan, azterturiko lau 

hezkuntza-mailetan, ikasketak amaitutakoen tasa 

hobeak lortu dituzte emakumeek gizonezkoek 

baino.

1994. urtetik 2004ra bitartean 18 eta 24 urte bitar-

teko biztanleriaren eskola-uzte goiztiarraren tasak 

izan duen bilakaera guztiz ona da. Alegia, Bigarren 

Hezkuntzako 2. etapa osatu ez duten eta beste 

inolako hezkuntzatan segitu ez duten 18 eta 24 

nezkoen kasuan, berriz, martxa onean doa, 2010. 

urterako adierazitako helburura iristeko6.

Hona hemen irakaskuntza edota titulazio bakoi-

tzean graduatzen den biztanleriaren tasa gordinak, 

bi sexuetako gazteez ari garela, 2002/2003 ikas-

turterako: irakaskuntza-maila guztietan, EAEn gra-

duatzen den biztanleriaren tasa gordinak Espai-

niakoak baino altuagoak dira. Euskadiren alderako 

tasarik nabarmenenak Batxilergoa – UBI (%66,2 

Euskadin eta %45,3 Espainian), Goi-mailako Tek-

nikaria – Teknikari Espezialista (%31,4 Euskadin, 

eta %15,2 Espainian) eta DBH (%81,1 Euskadin, 

eta %70,3 Espainian) mailetan dautza.

Unibertsitatez kanpoko mailei dagokiela, Euska-

din 1998/1999 eta 2003/2004 urteetan ikastur-

tea gainditu zuten ikasleen ehunekoak konpara-

tuko ditugu, Estatu osoko eta hirugarren mailako 

ikasketen gaineko informaziorik ez baitaukagu. 

Hezkuntza alorreko emaitzek hobera egin zuten, 

hots, 2003/2004 ikasturtea gainditu duten ikas-

leen ehunekoak 1998/1999koa gainditu zutenenak 

baino hobeak dira hurrengo mailetan: DBHko 1. 

Zikloa–2. ikasturtea; DBHko 2. Zikloa–3. ikastur-

tea; eta Batxilergoa–1. ikasturtea. Beste hainbat 

mailatan, aldiz, hezkuntza alorreko emaitzek txa-

rrera egin zuten, 2003/2004 ikasturtea gainditu 

zuten ikasleen ehunekoak 1998/1999koa gainditu 

zutenenak baino eskasagoak izan zirelako, hara: 

DBHko 2. Zikloan–4. ikasturtea; LH LOGSE–Maila 

6 Rs5 – Eskola-uzte goiztiarra buletinean: «Adierazle honen Europako herrialdeetako bilakaerak beheranzko joera duen arren, jarritako helburua benetan handiguratsua dela pentsatu behar da, Europako kide diren zenbait herrialde 2010erako 

lortu nahi den %10eko portzentaje horretatik urruti baitaude... 2004. urtean EB osatzen zuten 15 herrialdeen batez bestekoa %18koa zen, orain sartutako 10 herrialdeekin 16,5era jaitsi bada ere, herrialde horietan eskola uzten dutenen 

portzentajea EBko gainerako kideena baino nabarmen txikiagoa baita.» Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak argitaratua, Eusko Jaurlaritza, 2005eko ekaina, 3. or. 
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Ertaina; LH LOGSE–Goi-maila; eta Batxilergoa 2. 

ikasturtea. Sexuen araberako aldeei gagozkiela, 

azterturiko maila guztietan, gainditu zuten emaku-

meen ehunekoak handiagoak dira gizonezkoe-

nak baino, bai 1998/1999 ikasturtean bai eta 

2003/2004an ere. 

Horrenbestez, emaitza horiek jakinik, euskal 

hezkuntza-komunitateari (Eusko Jaurlaritza, irakas-

leak, guraso elkarteak, etab.) zuzendutako aholku 

orokor bat egingo dugu hemendik, hausnarke-

ta egin dezaten, kontsentsuz jardun dezaten eta 

behar diren baliabideak erabil ditzaten, hurrengo 

irakaskuntza-mailetan gainditzen duten ikasleen 

ehunekoek ere gora egin dezaten:

— DBHko 2. Zikloan–4. ikasturtea.

— LH LOGSE–Maila ertaina.

— LH LOGSE–Goi-maila.

— Batxilergoa 2. ikasturtea. 

— Oro har, gizonezkoen artean hezkuntza alo-

rreko emaitzak hobetu beharra dago, sexuen 

araberako desberdintasun bat gehiago gauza-

tu ez dadin: emakume gazteak adin bereko gi-

zonezkoak baino jakintsuago eta titulu hobeen 

jabe izatea, alegia. 

Bestetik, euskal gazteriak Euskadiko hezkuntza-sis-

tema, oro har, positiboki baloratzen du, Euskadiko 

gazteak 2004 azterlan soziologikoan agertu den 

bezala: «erdiek baino gehixeagok (%53) nahikoa 

ona edo oso ona dela uste dute, 2000. urtearekiko, 

8,8 puntutan igo den ehunekoa, bitartean lau puntu 

jaitsi delarik ez ona ez txarra dela uste dutenen ehu-

nekoa (%35) eta bost puntu nahikoa txarra edo oso 

txarra dela uste dutenena (%8). […] [N]eskek, gaz-

teetan gazteenek (15-19 urte) […] gainontzekoek 

baino pixka bat balorazio baikorragoak eskaintzen 

dituzte. […] [Z]era ikusiko dugu: goi-mailako ikas-

ketak bukatu dituztenak besteak baino zerbait kri-

tikoagoak direla hezkuntza-sistemarekin7».

Euskararen ezagutza tarteko, 2001. urtean 15 eta 

29 urte bitarteko euskal gazteen %43,5 euskaldu-

nak dira, %36,1 ia euskaldunak eta gainerakoak 

(%20,5) erdaldunak. Datu hauek, 1991. urtekoen 

aldean, euskaldunen ugalpen nabaria (%26,5etik 

%43,5era) agertzen dute eta, noski, erdaldunen 

atzerapen handia (%42,2tik %20,5era). Euska-

din 2001. urtean, sexua aldagaia aintzat hartuz, 

emakume gehiago atzematen da euskaldune-

tan (%45,2, %41,8rekiko) eta ia euskaldunetan 

(%36,8, %35,4rekiko); gizonezkoen artean, berriz, 

erdaldun gehixeago dago (%22,8, %18rekiko). 

Adin horretako sexu bietako gazteez ari garela, 

berriz, 2001. urtean fenomeno hau hauteman da: 

gazteen adinak aurrera egin ahala, euskaldunen 

ehunekoa jaisten da, ia euskaldunen eta erdaldu-

nen mesedetan.

Azpimarra dezagun goian aipatu den azterlan 

soziologikoan aipatzen denez, «EAEko gazte ge-

hienak herri-administrazioek euskara sustatzearen 

alde agertzen dira, hau da, 30 urtetik beherako 

adina duten gazteen %51k uste du euskal admi-

nistrazioek esparru horretan egiten dituzten inber-

tsioak handitu behar lituzketela, […] %4k bakarrik 

nahi du aurrekontu-partida horiek murriztea. [...] 

Azkenik, esan beharra dago euskara dakitenen ar-

tean hizkuntza hori sustatzera bideratutako gastua 

areagotzearen alde daudenak euskara “zerbait” 

dakitenak edo ez dakitenak baino gehiago direla: 

lehenengoen kasuan %65 eta azken horien ka-

suan, berriz, %248».

7 GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA. Euskadiko gazteak 2004. 1. Ed. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2004. 83-84. orr.

8 GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA. Euskadiko gazteak 2004. 1. Ed. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2004. 141-142. orr.
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Hasteko, jarduera egoerei buruzko sarrerako iruz-

kinak egingo ditugu. Jarduera egoera desberdinen 

arabera gazteriaren banaketa, oro har, hainbat 

faktorek baldintzatzen dute:

— Gaztaroa, helduarorako trantsizio-etapa psiko-

soziala, XX. mendearen erdialdetik hona nabar-

men luzatu da. Esate baterako, 1960an gaztaroa 

21 urte ingurura arte zabaltzen zen (huraxe zen 

legezko adin-nagusitasunaren muga), eta egun, 

berriz, helduarorako atalasea 30 urte aldean 

kokatzen da. Gaztaroaren luzapen nabarmen 

horrekin batera, prestakun tza arautuaren aldia 

ere luzatu egin da, eta, horren ondorioz, bi feno-

meno ditugu: batetik, gazteenak lan-merkatuan 

geroago sartzen dira orain, eta, bestetik, 25 ur-

tetik beherako gazteen artean, eskolatze-tasak 

dezente areagotu dira. Ildo horretatik, joan den 

mendeko 70eko hamarkadaz geroztik nozitu 

ditugun krisialdi ekonomikoek gazteenak ikasle 

bizimoduan «babesa bilatzeko» lagungarri ger-

tatu dira, langabetuen zerrenda amaigabeetan 

sartu nahi ez bazuten. 1960ko hamarkadako eta 

1970eko hamarkadaren hasierako baby-boom 

hartan jaiotako gazte-kohorteak lan-merkatuan 

sartzeaz batera etorri dira krisialdi ekonomiko 

orokor eta sektorial horiek: haren ondorioz ere, 

gazteenen artean langabezia-tasek berebiziko 

izaria hartu zuten. Gazteen langabezia estruktu-

ralaren aurkako erreakzio gisara, familia gehie-

nek hezkuntza-prestakuntza arautuan eman be-

harreko aldia luzatzera jo izan dute, eta, horren 

eraginez, gazteenen artean ikasleen kolektiboa 

izugarri ugaldu da, batetik, eta jarduera-tasak 

nabarmen jaitsi dira, bestetik. Hala eta guztiz 

ere, testuinguru ekonomikoa hobetu denean 

ere ez da hauteman, gazteen artean, jardue-

ra ekonomikoaren igoera esanguratsurik, adin 

horretako biztanleriak nahiago baitu oraino ere 

hezkuntza-ibilbide luzeetan aritzea. Horrek guz-

tiak adierazten digu egunotan sakoneko aldake-

ta soziokulturala bizi dugula, krisialdi ekono-

mikoari erreakziozko erantzuna hutsetik askozaz 

ere haratago doana; hau da, egungo profil eta 

ibilbide gehienen kasuan, derrigorrezko hezkun-

tza1 amaitu ondorengo hezkun tza-sistema arau-

tuak betetzen duen rol estrategikoa funtsezkoa 

da, luze irauten duen —are unibertsitate maila-

raino ere— eskolatze luzea lan-merkatuan eta 

munduan sartzeko oinarrizko euskarria ez ezik, 

gazteak gizartean integratuko eta bertan esku 

hartuko duela bermatzeko bide behinenetako 

bat ere badelako; horrez gainera, testuinguru 

mikrosozial zein makrosozialean nortasun ba-

lioetsia eratzeko ere euskarri nagusia izango du 

gazteak eskolatze luze hori.

— Gizarte-mugimendu feministak emakume gaz-

tearen baitan sorrarazitako pentsamolde aldake-

ta: kultura tradizionalak emakumeari berariaz 

agintzen zion «ama-etxekoandre» rola bakar-

bakarrik betetze hura auzitan jarri edo erabat 

errefusatzea da aldaketa horren agerpenetako 

bat. Horren ordez, lehenago gizonezkoak bere 

buruarentzat aldarrikatzen zituen etxez kanpoko 

lan eta jarduera askori heldu die emakume gaz-

1 CASAL, Joaquim. «Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XXI». In: REIS, 75. zk., 1996. Ponentzia hau Bartzelonan 1998ko 

azaroaren 5etik 7ra arte izan ziren «La nueva condición juvenil y las políticas de juventud» jardunaldietan aurkeztu zen.
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teak; orain, enplegua eta norberaren autonomia 

(adiera zabalean, hots, ekonomian, garapen per-

tsonalean, eskubide sozialetan, etab.) elkarrekin 

lotzeak emakumeen jarrera aldaketa eta eskaki-

zun berriak indartu egiten ditu.

— Testuinguru sozioekonomiko egokia da emaku-

me gazte asko eta asko lan-merkatuan sar daite-

zen: Ongizate-estatua garatzeak –bai berak sus-

tatzen dituen zerbitzu kolektiboei dagokienez, 

bai eta bera bizkortzen duen ideologia demokra-

tikoari dagokionez ere–, emakumearen mobiliza-

zio laborala2 bultzatu du, bi adieratan: lehenago 

emakumeak etxean egiten zituen lan batzuk 

betetzeko obligazioa administrazio publikoak 

bere gain hartu duenez, gizarteak emakumeari 

agintzen zizkion zereginetako batzuetatik (seme-

alaben, gaixoen eta antzekoen zaintza, batik bat) 

aske suertatu da emakumea. Horrekin batera, 

zerbitzu horiek emateak lanean sartzeko auke-

rak ematen dizkio emakumeari, hain zuzen, le-

henago kulturalki femeninotzat identifikatutako 

jarduerak eremu publikora zabaltzean. 

— Beste aldetik, testuinguru demografikoak ere 

emakumeari lanean sartzeko ateak zabaldu diz—

kio: zahartze-prozesuaren ondorioz, pertsona 

aktiboak gero eta gutxiago dira eta pentsiodun 

eta erretiratuak, berriz, gero eta gehiago. Lan-

merkatuan moteldu egin da joera hori, etxetik 

kanpoko lanetan ez ziharduten emakume gazte 

eta helduak («etxeko andreak») eremu laboralean 

sartzen hasi direlako.

— Bizimodu eta helburuen aldaketak: egun, emaku-

me gazteak lanean diharduen biztanleriaren kide 

izan nahi du, eta, areago, askotan, daramaten 

edo eraman nahi duten bizimoduak eskatzen 

duen kontsumo maila ziurtatzeko, lan-munduan 

sartu beste biderik ez dute. 

— Emakume gazteek jarduera aldatu eta lan-mer-

katuan sartzea izan da XX. mendearen bigarren 

erdian gertatu den fenomeno sozioekonomikorik 

garrantzizkoenetako bat, erlazio ekonomikoetan 

izan duen eraginagatik ez ezik, bikote eta familia 

mailako harremanetan ere ekarri duen aldaketa-

gatik, sexuen araberako lan-banaketa tradizional 

hura auzitan jarri, eta, ondorioz, aldatu egin due-

lako. Emakume gazteek jarduera aldatu eta lan-

merkatuan masiboki sartzea, hitz batez esanda, 

ez da merkatu-ekonomiaren zikloei (hazkunde 

aldia  lanean sartzea; gainbehera  lan egi-

teari uztea) edo koiuntura soziopolitikoei (gerra 

garaian lan merkatuan sartzea, adibidez) baka-

rrik erantzuten dien erreakziozko urrats hutsa; 

alderantziz, emakume gazteen artean jardunbide 

normal eta hegemonikoa da. Jarduera ekono-

mikoari dagokionez, adin bereko gizonezkoen 

tankerako jarrera eta jokaera agertu dituzte. 

Bestetik, familia erantzukizunez loturiko gero eta 

emakume heldu gehiago ari dira lan-merkatu ho-

rretan sartzen. 

Hurrengo orrialdeetan, jarduera-egoeren arabera, 

16 eta 29 urte bitarteko biztanleria nola banatzen 

den ikusiko dugu, 1991ko eta 2001eko Biztanle-

riaren Zentsuek erakutsitako datuen arabera3. Bost 

egoera hartuko ditugu aintzat: ikasleak, okupatuak, 

langabetuak, pentsiodun eta erretiratuak, eta etxe-

ko lanetan dihardutenak (kobratu gabe). Ondoren 

ikusiko ditugu jarduera-tasak eta jarduera-ezaren 

tasak, bai eta okupazio-tasak eta langabezia-tasak 

ere:

— Jarduera-tasa: 16 eta 29 urte bitarteko aktiboek 

(okupatuek eta langabetuek) osatzen duten 

ehunekoa, 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria 

osoarekiko.

— Jarduera-ezaren tasa: jardunean ez dauden 16 

eta 29 urte bitarteko pertsonek (ikasleek, pen-

tsiodun eta erretiratuek, etxeko lanetan dihardu-

tenek eta bestelakoek) osatzen duten ehunekoa, 

16 eta 29 urte bitarteko biztanleria osoarekiko.

— Okupazio-tasa: lanean diharduten 16 eta 29 urte 

bitartekoek osatzen duten ehunekoa, 16 eta 29 

urte bitarteko biztanleria osoarekiko.

— Langabezia-tasa: 16 eta 29 urte bitarteko langa-

betuek osatzen duten ehunekoa, 16 eta 29 urte 

bitarteko biztanleria osoarekiko.

Lehen-lehenik, EAEri eta Espainiari dagozkien adie-

razleak alderatu eta aztertuko ditugu, eta, ondo-

ren, hiru lurralde historikoei dagozkienak. Kapitulu 

honetan ez da eskualdekako azterketarik egingo, 

EUSTATek ez baitu eskaintzen lurralde-eremu ho-

rretarako informazio bereizirik adin-taldeka.

2 MINGIONE, Enzo. Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida económica más allá del paradigma del mercado. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

3 EAEri eta Espainiari dagokien atalaren amaieran, jarduerari, okupazioari eta langabeziari buruzko tasak aurkeztuko ditugu, 2005eko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera (urtez urteko batez bestekoak).
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1991. urtetik 2001era arte, lanean dabiltzan eta lan-

gabezian dauden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

kolektiboak paretsu doaz: Euskadin beherakada 

txiki bat egin dute (%-0,10 eta %-0,11), eta Espai-

nia osoan gorakada txiki bat (%0,04 eta %0,03) 

(ikus 1. taula). 

2001. urtean, okupatuak eta ikasleak dira jarduera-

egoeri dagokion harremanetan gehiengoa osatzen 

dutenak sexu bietako 16 eta 29 urte bitarteko gaz-

teen artean. EAEn egoera horietan daude biztan-

leria osoaren %47,9 eta %37,5, hurrenez hurren. 

Estatu espainiarreko batez bestekoarekin aldera-

tuta, Euskadiko gazteriaren ehunekoak altuagoak 

dira ikasleak (%37,5 eta %33,2 hurrenez hurren) 

kategorian, eta alderantzizkoa gertatzen da, ordea, 

okupatu (%47,9 eta %49,3), langabetu (%10,5 eta 

%12,3) eta etxeko lanak (%1,6 eta %3,3) katego-

rietan daudenekin (ikus 1. grafikoa eta 2. taula). 

1991. urtetik 2001era arte gertatu zen bilakaeraz 

ari garela, nola Euskadin hala Estatu espainiarrean 

okupatu eta ikasleen ehunekoen garrantzia handitu 

egin bazen ere, langabezian zeudenak eta etxeko 

lanetan bakarrik, edo etxeko lanetan eta beste zer-

baitetan zihardutenak urritu egin ziren. 

Azterlanera sexua aldagaia gehitzean, 2001eko ba-

naketan, kontuan hartzeko hainbat alde hauteman 

ditugu, bai EAEn bai Espainian:

— 16 eta 29 urte bitarteko gizonezkoen artean, 

okupatu kategoriak garrantzi handiagoa du ehu-

nekotan.

— 16 eta 29 urte bitarteko emakumeen artean, 

ikasleen, langabetuen eta etxeko lanetan dihar-

dutenen ehunekoak handiagoak dira.

1. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) bilakaera, 
1991tik 2001era jarduerarekin izandako harremanaren arabera 

EAE 283.985 204.470 254.432 181.359 -0,10 -0,11

Espainia 5.394.831 3.406.632 5.623.583 3.505.413 0,04 0,03

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 % 2001/1991

Aktiboak Ez aktiboak Aktiboak Ez aktiboak Aktiboak Ez aktiboak
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2. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren (bi sexuetakoak) banaketa, 1991n eta 
2001ean jarduerarekin izandako harremanaren arabera (% kopuru osoarekiko)

EAE

1991 36,5 20,6 35,2 4,9 0,0 0,0

2001 47,9 10,5 37,5 1,6 0,4 2,1

Diferentzia

2001-1991 11,4 -10,1 2,3 -3,3 0,1 1,4

Espainia

1991 41,9 18,0 27,9 8,6 1,4 1,0

2001 49,3 12,3 33,2 3,3 0,5 1,5

Diferentzia

2001-1991 7,4 -5,7 5,3 -5,3 -0,9 0,5

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

Langabe- Etxeko Erretratuak Beste
Okupatuak tuak Ikasleak lanak Pentsiodunak zenbait

Baliteke emakume gazteek langabezia nozitzeko 

arrisku handiagoa izateak ikasle egoeran eta etxeko 

lanetan proportzio handiagoan agertzen laguntzea. 

Lantegian eta etxean sexuen araberako ezberdin-

tasunek irautearen ondorio da hori, oro har, sexua-

ren araberako aspaldiko lan-banaketak dirauelako 

oraindik (ikus 3. taula).

2001. urteari dagokionez, Euskadiko datuak eta 

Espainiakoak alderatzean, hurrengo aldeak haute-

man ditugu (ikus 2. grafikoa):

— 16 eta 29 urte bitarteko gizonezkoak: EAEn ge-

hiago daude ikasle egoeran, eta Espainian, aldiz, 

okupatuak eta langabetuak ugariago dira.

— 16 eta 29 urte bitarteko emakumeak: Espainia 

osoan, langabetuak eta etxeko lanetan dihardu-

tenak ugariago dira; Euskadin, aldiz, ikasleak.

Bost urteka sailkaturiko sexu bietako gizataldeei 

gagozkiela, ikasleen kopuruak behera egiten du 

adina igo ahala, eta alderantziz. Okupatuen eta adi-

naren arteko proportzioa, aldiz, zuzena da: zenbat 

eta adin handiagoa, orduan eta okupatu gehiago. 

Beste horrenbeste esan dezakegu etxeko lanetan 

bakarrik edo etxeko lanetan eta beste zerbaitetan 

dihardutenen egoeraz: horien indizeek gora egi-

ten dute adinean aurrera joan ahala (baliteke lehen 

seme-alabaren hazkuntzan diharduten emakume 

ezkonduak izatea). Langabetuen egoerak adinare-
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3. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren banaketa, sexuaren eta 2001ean 
jarduerarekin izandako harremanaren arabera (% sexuaren kopuru osoarekiko)

EAE

Gizonezkoak 52,7 9,4 35,2 0,1 0,3 2,1

Emakumeak 42,8 11,7 39,9 3,2 0,3 2,1

Diferentzia G-E 9,9 -2,3 -4,7 -3,1 0,0 0,0

Espainia

Gizonezkoak 55,7 11,4 30,7 0,2 0,5 1,6

Emakumeak 42,6 13,3 35,8 6,5 0,4 1,4

Diferentzia G-E 13,1 -1,9 -5,1 -6,3 0,1 0,2

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

Langabe- Etxeko Erretratuak Beste
Okupatuak tuak Ikasleak lanak Pentsiodunak zenbait

kin duen lotura hauskorra da: 16 eta 24 urte bitar-

tekoen artean, langabetuen ehunekoa igo egiten 

da, eta 25 eta 29 urte bitartekoen taldean beheraka 

hasi da.

Datu horiek Espainiakoekin alderatzean, EAEn 16 eta 

24 urte bitarteko taldean ikasleek ehuneko handia 

osatzen dutela ikusten dugu; okupatuek eta langa-

betuek, ordea, Espainia osoan presentzia ugariagoa 

agertzen dute. Hala bada, euskal gazteak lan-mer-

katuan beranduago sartzen dira, beren ikasketa-

ibilbideek luzatzeko joera hartzen dutelako, uniber-

tsitate mailako irakaskuntzan hein batean gazteago 

sartzen diren aldetik. Beste alde batetik, egun osoan 

edo ordu batzuetan etxeko lanetan dihardutenen 

egoerak garrantzi handiagoa du, ehunekoetan, Es-

painian, sexuen arteko ezberdintasunak Euskadin 

arinagoak direlako, agian (ikus 4. taula).

Ikus ditzagun ondoren 16 eta 29 urte bitarteko biz-

tanleriaren jarduera-tasak eta jarduera-ezaren ta-

sak. 1991. urtetik 2001era arte, jarduera-tasak gora 

egin zuen nola Euskadin hala Espainian. Nolanahi 

ere, EAEn bizi diren gazteen jarduera-tasa espai-

niarra baino apalagoa da: 2001. urtean, 3,2 puntu 

txikiagoa zen (%58,4 Euskadin, eta %61,6 Espai-

nian). Euskal gazteen artean ikasle gehiago izateak, 

jarduera-ezaren tasa altxatu eta, horrenbestez, jar-

duera-tasa behera bultzatzen du (ikus 5. taula). 

Sexuen arabera, 1991. urtetik 2001era arte, bila-

kaera gorabeheratsua gertatu da: jarduera-tasak 

gora egin du euskal zein espainiar emakume gaz-

teen artean, baina 16 eta 29 urte bitarteko euskal 

gizonezkoen artean mantendu eta espainiar gizo-

4. taula. 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) banaketa, 
2001ean jarduerarekin izandako harremanaren arabera 

(% talde bakoitzaren kopuru osoarekiko)

EAE

16 – 19 8,7 4,4 84,8 0,4 0,2 1,5

20 – 24 45,0 12,5 39,1 1,0 0,3 2,1

25 – 29 74,4 12,2 7,5 2,9 0,5 2,5

Espainia

16 – 19 17,1 8,3 71,8 1,1 0,2 1,4

20 – 24 50,0 14,1 31,5 2,6 0,4 1,4

25 – 29 71,4 13,5 7,4 5,6 0,7 1,5

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

Langabe- Etxeko Erretratuak Beste
Okupatuak tuak Ikasleak lanak Pentsiodunak zenbait
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nezkoen artean pitin bat jaitsi da. Azken hamarka-

detan, jarduera ekonomikoaren aldetik, emakume 

gazteen jokamoldean gizonenarekiko nolabaiteko 

berdintze-joera hauteman bada ere, gizonezkoen 

jarduera-tasak emakumeenak baino altuagoak dira 

oraino (ikus 6. taula eta 3. grafikoa). 

Lurraldez lurralde aztertuz gero, 2001. urtean, eus-

kal gazteen jarduera-tasak txikiagoak dira Estatu 

espainiarrekoen batez besteekiko: gizonezkoetan, 

%62,1 Euskadin, eta %67,1 Espainian; emaku-

mezkoetan, %54,5 Euskadin, eta %55,9 Espainian. 

Gogoan izan ikasle egoerak ehuneko handiagoak 

osatzen dituela euskal gazteen artean eta horrega-

tik dituztela jarduera-ezaren tasa handiagoak. 

Bost urteka banatutako taldeak azterketan aintzat

hartzen baditugu, nola Euskadin hala Espainia 

osoan, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen jardue-

ra-tasak urritu egin ziren 1991. urtetik 2001era 

arte, eta 25 eta 29 urte bitarteko pertsonenak, 

berriz, ugaldu egin ziren. Jarduera-tasen behe-

rakada hori sexu bietako gazteek, derrigorrezko 

hezkuntza amaiturik, hezkuntza-sisteman luza-

roago iraun izanaren ondorio da. 25 eta 29 urte 

bitarteko gazteei gagozkiela, 90eko hamarkadako 

5. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) jarduera tasak eta 
jarduera ezaren tasak, 1991n eta 2001ean 

EAE 57,1 41,1 58,4 41,6 1,3 0,5

Espainia 59,9 37,8 61,6 38,4 1,7 0,6

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera-
-tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak

6. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren jarduera tasak eta jarduera ezaren tasak, 
sexuaren arabera, 1991n eta 2001ean (% sexuaren kopuru osoarekiko)

EAE

Gizonezkoak 62,0 34,4 62,1 37,9 0,1 3,5

Emakumeak 52,0 48,0 54,5 45,5 2,5 -2,5

Espainia

Gizonezkoak 68,0 27,5 67,1 32,9 -0,9 5,4

Emakumeak 51,5 48,5 55,9 44,0 4,6 -4,5

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera-
-tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak

3. grafikoa. 16 eta 29 urte bitarteko
biztanleriaren jarduera tasak eta
jarduera ezaren tasak, sexuaren

arabera, 2001ean
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krisialdi ekonomikoa gainditutakoan, 2001. urtean 

lan-merkatuan sartzeko aukera hobeak zeudenez, 

eta, horrekin batera, aldaketa soziokultural post-

materialista ere aurrera zihoanez (etapa horretan 

emakume gazteak hasiko dira lehenago «gizo-

nezkoek bakarrik bete zitzaketen» rol soziolabora-

lak betetzen), jarduera-tasa dezente altxatu da: 3 

puntu Euskadin (%83,8tik %86,8ra), eta 6 puntu 

Espainian (%78,8tik %84,8ra). Hala bada, Euska-

din bizi ziren 25 eta 29 urte bitarteko emakumeen 

jarduera-tasak gora egin zuen: %83,8tik (1991) 

%84,8ra (2001) eta Espainia osoan %78,8tik 

(1991) %84,8ra (2001) (ikus 7. taula).

Lurralde batetik besterako aldeei dagokiela, 

EAEn bizi diren 16 eta 24 urte bitarteko gazteen 

jarduera-tasak pareko kide espainiarrenak baino 

dezente apalagoak ziren 2001. urtean; 25 eta 29 

urte bitarteko gazteen taldean, aldiz, alderantziz 

gertatzen da (%86,8, %84,8rekiko). Gogoan 

izan dezagun lehen bi adin-taldeetakoak, Euska-

din, ikasten jarraitu eta lan-merkatuan geroago 

sartzen direla oro har; hirugarren adin-taldean, 

berriz, euskal emakume gazte gehiago sartzen 

da lan-merkatuan (hala ere, etxeko lanetan egun 

osoan edo ordu batzuetan dabiltzan 25 eta 29 

urte bitarteko emakumeak biztanleria osoaren 

%5,9 dira Euskadin eta %11,1 Estatu espainiar 

osoan) (ikus 4. grafikoa).

Azter ditzagun orain sexu bietako 16 eta 29 urte 

bitarteko gazteen okupazio-tasak eta langa-

bezia-tasak. Okupazio-tasak (16 eta 29 urte bi-

tarteko biztanleriarekiko, okupatuen ehunekoa) 

1991. urtetik 2001era arte bi lurraldeetan han-

ditu egin ziren arren, gorago egin zuten EAEn 

Estatu espainiarrean baino. Nolanahi ere, 2001. 

urtean euskal tasa espainiarra baino apalagoa 

da oraino: %47,9 eta %49,3 —izan dezagun 

gogoan EAEn bizi diren gazteen artean, ikasle 

7. taula. 16-19, 20-24, eta 25-29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) jarduera 
tasak eta jarduera ezaren tasak, 1991n eta 2001ean 

(% adin-taldearen kopuru osoarekiko)

EAE

16 – 19 20,1 77,1 13,1 86,9 -7,0 9,8

20 – 24 60,9 36,7 57,5 42,5 -3,4 5,8

25 – 29 83,8 15,8 86,8 13,2 3,0 -2,6

Espainia

16 – 19 31,4 63,8 25,4 74,6 -6,0 10,8

20 – 24 65,2 32,7 64,1 35,9 -1,1 3,2

25 – 29 78,8 20,8 84,8 15,2 6,0 -5,6

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera-
-tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak
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egoerak garrantzi erlatibo handiagoa duela— 

(ikus 8. taula). 

Gazteriaren langabeziak atzeraka egin zuen 1991. 

urtetik 2001era arte, langabezia-tasak (langabe-

tuen ehunekoak, 16 eta 29 urte bitarteko gazte 

aktibo guztiekiko) dezente jaitsi baitziren. Joan 

den mendearen 80ko hamarkadaz geroztiko ha-

zkuntza ekonomikoak langabeziaren beherakada, 

eta, horrekin batera, gazte jendearen okupazioa-

ren gehikuntza ekarri du. Testuinguru horretan, 

gazteen langabezia-tasa erdira etorri da Euskadin: 

16 eta 29 urte bitarteko gazte aktiboen %36,1etik 

%18ra (izan ere, 1991. urtetik 2001era arte, langa-

betuen kopuruak %-55,4ko errolda-arteko behe-

rakada nozitu zuen). 2001. urtean, Euskal gazteen 

langabezia-tasa Espainiakoaren batez bestekoa 

baino txikiagoa da: 16 eta 29 urte bitarteko gazte 

aktiboen %18, %20rekiko.

Sexuen arabera, EAEn eta Espainian bizi diren 16 

eta 29 urte bitarteko emakume eta gizonezkoen 

okupazio-tasak igo egin ziren. Nolanahi ere, emaku-

meen artean gizonezkoen artean baino gehiago 

ugaldu ziren tasak, 1991. urtetik 2001era arte. Hala 

eta guztiz, emakume horien okupazio-tasak gizo-

nezkoenak baino dezente apalagoak dira: 2001. ur-

tean Euskadin -9,9 txikiagoak dira eta -13,1 puntu 

apalagoak Estatu espainiarrean (ikus 9. taula). 

Langabezia-tasak nabarmen murriztu ziren 1991. 

urtetik 2001era arte, gizonezkoen artean baino ge-

hiago emakumeen artean. Dena dela, langabeziak 

16 eta 29 urte bitarteko emakumea bortizkiago jo-

tzen du: 2001. urtean, Euskadin bizi ziren 16 eta 29 

urte bitarteko emakume aktiboen langabezia-tasa 

%21,5 zen, eta 16 eta 29 urte bitarteko gizonezko 

aktiboena, %15,1 (ikus 5. grafikoa). 

Euskadin erroldaturiko gazteen langabezia-tasak 

espainiarrenak baino apalagoak ziren 2001. urtean; 

jarduera-tasak, berriz, altuagoak. 

Ikus dezagun bost urteka sailkaturiko taldeen pa-

norama. Ondoko taula ikusirik, hurrengo alder-

8. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) okupazio tasak eta 
langabezia tasak, 1991n eta 2001ean 

EAE 36,5 36,1 47,9 18,0 11,4 -18,1

Espainia 41,9 30,1 49,3 20,0 7,4 -10,1

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera-
-tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak

9. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren okupazio tasak eta langabezia tasak, 
sexuaren arabera, 1991n eta 2001ean (% sexuaren kopuru osoarekiko)

EAE

Gizonezkoak 43,2 30,3 52,7 15,1 9,5 -15,2

Emakumeak 29,5 43,3 42,8 21,5 13,3 -21,8

Espainia

Gizonezkoak 51,1 24,9 55,7 16,9 4,6 -8,0

Emakumeak 32,4 37,1 42,6 23,8 10,2 -13,3

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera-
-tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak
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diak adieraz ditzakegu (ikus 6. grafikoa eta 10. 

taula):

— 1991. urtetik 2001era arte, hiru adin-taldeen 

okupazio-tasak ugaldu egin ziren (Espainiako 

16 eta 19 urte bitartekoenak izan ezik) eta ge-

hikuntza handiena adin handieneko taldean (25 

eta 29 urte bitartekoetan) agertu zen. Estatu es-

painiarreko batez bestekoekin alderatuta, eus-

kal gazteen gehikuntzak handiagoak izan ziren. 

— Adina zenbat eta handiagoa izan, orduan eta 

handiagoa da okupazio-tasa, eta alderantziz, 

nola Euskadin hala Estatu espainiar osoan: Eus-

kadin, 2001. urtean, %8,7 ziren 16 eta 19 urte 

bitarteko okupatuak eta 25 eta 29 urte bitarteko 

okupatuak, berriz, %74,4.

— Bi lurraldeetako hiru adin-taldeen langabezia-

tasek atzera egin zuten nabarmen, Euskadin 

erroldaturiko gazteen artean atzerakada han-

diagoa izan bazen ere. Beherakadarik latzena 

16 eta 19 urte bitarteko gazteena da, ondotik 

20 eta 24 urte bitarteko gazteena datorrela. 

— Pertsona aktiboa zenbat eta gazteagoa izan, 

langabeturik suertatzeko aukera handiagoa du 

eta alderantziz, nola Euskadin hala Espainian: 

Euskadin 2001. urtean, 16 eta 19 urte bitarteko 

gazte aktiboen %33,8 langabe ziren, eta 25 eta 

29 urte bitarteko aktiboen %14,4.

Amaitzeko, 2005eko Biztanleria Aktiboaren Inkes-

taren (EPA) arabera jarduera-tasak, okupazio-ta-

sak eta langabezia-tasak bilduko ditugu. EPA 

10. taula. 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) okupazio 
tasak eta langabezia tasak, 1991n eta 2001ean (% adin taldearen kopuru osoarekiko)

EAE

16 – 19 7,6 62,3 8,7 33,8 1,1 -28,5

20 – 24 35,2 42,3 45,0 21,8 9,8 -20,5

25 – 29 61,6 26,4 74,4 14,4 12,8 -12,0

Espainia

16 – 19 17,5 44,2 17,1 32,9 -0,4 -11,3

20 – 24 44,2 32,3 50,0 22,0 5,8 -10,3

25 – 29 60,5 23,3 71,4 15,9 10,9 -7,4

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera- Jarduera Jarduera-
-tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak -tasak ezaren tasak
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horren azalpenean adinen araberako beste ba-

naketa bat ere baliatzen da: 16 eta 19 urte bitar-

tekoak, 20 eta 24 urte bitartekoak, 25 eta 54 urte 

bitartekoak eta 54 urtetik gorakoak. Azal ditza-

gun lehendabiziko lehenengo bi adin- eta sexu-

taldeei dagozkien emaitzak (ikus 11. taula eta 7. 

grafikoa):

— 16-19 eta 20-24 urte bitarteko sexu bietako 

gazteen jarduera-tasak txikiagoak dira Euskadin 

Estatu espainiarreko batez bestekoak baino: bi 

sexuez ari garela, %18,2 Euskadin, eta %28,9 

Espainian; eta %60,6 Euskadin, eta %67,1 Es-

painian.

— Okupazio-tasak ere txikiagoak dituzte Euska-

diko gazteek Espainiakoek baino: bi sexuez ari 

garela, %12,8 eta %20,4, 16 eta 19 urte bitarte-

koetan; %50,2 eta %55,6, berriz, 20 eta 24 urte 

bitarteko gazteetan.

— Euskadin inkesta bete duten gizonezkoen artean 

langabezia-tasak handiagoak dira eta txikiagoak 

emakumeen artean, Estatuko kopuru osoare-

kiko: 16 eta 19 urte bitarteko gizonezkoentzat, 

%25,1 Euskadin, eta %24,5 Espainian; 20 eta 

24 urte bitarteko gizonezkoentzat %17,5, eta 

%14,32; 16 eta 19 urte bitarteko emakumeen 

kasuan, %37,0 Euskadin, eta %36,2 Espainian; 

20 eta 24 urte bitarteko emakumeen artean, 

berriz, %16,8 eta %20,4. 

11. taula. 16-19 eta 20-24 urte bitarteko taldeen jarduera tasak, okupazio tasak eta 
langabezia tasak, sexuaren arabera, 2005ean

EAE

Gizonezkoak 21,32 15,97 25,08 63,21 52,17 17,47

Emakumeak 15,05 9,48 36,99 57,87 48,12 16,84

Bi sexuetakoak 18,25 12,80 29,88 60,60 50,19 17,17

Espainia

Gizonezkoak 34,08 25,71 24,54 72,11 61,78 14,32

Emakumeak 23,35 14,89 36,25 61,74 49,16 20,37

Bi sexuetakoak 28,86 20,45 29,15 67,04 55,61 17,04

Iturria: 2005eko Biztanleria Aktiboaren Inkesta, INE.

16–19 urte 20–24 urte
Jarduera- Okupazio- Langabezia- Jarduera- Okupazio- Langabezia-

tasa tasa tasa tasa tasa tasa
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2001. urtean, jarduerarekiko harremanari zegokio-

nez, hiru lurralde historikoetan erroldaturiko 16 eta 

29 urte bitarteko biztanleriak hurrengo ezaugarriak 

zituen (ikus 12. taula):

— Hiru lurralde historikoetan «okupatu» kategoria 

gehiengoa bada ere, kopuru altuenak hartzen 

ditu Araban (%51,6) eta Gipuzkoan (%51,2). 

— Ikasleak Bizkaian nabarmentzen dira (%38,4), 

eta ondotik Gipuzkoakoak datoz (%37).

— Bizkaiko gazteen artean dago langabetu gehien 

(%12); Gipuzkoak du, berriz, langabetuen indize 

txikiena (%8,6).

Sexuari dagokiola, hiru lurralde historikoetan 

okupatuek ehuneko handiagoak dituzte 16 eta 

29 urte bitarteko gizonezkoen artean emaku-

meen artean baino. 16 eta 29 urte bitarteko gizo-

nezkoen artean, aldiz, langabetuen, ikasleen eta 

etxeko lanetan dihardutenen indizeak txikiagoak 

dira emakumeenak baino. Arestian esan dugun 

legez, baliteke sexuen araberako alde horiek lan-

merkatuan bizirik dirauten gizon eta emakumeen 

arteko ezberdintasunen ondorio izatea. Lurralde 

historikoak elkarren artean alderatzean, hainbat 

alde nabarmenduko ditugu:

— Gizonezkoek eta emakumeek okupazio-mailarik 

altuena Araban eta Gipuzkoan dute. 

— Bizkaian dira, berriz, ugarienak ikasleak, bai gizo-

nezkoen artean bai eta emakumeen artean ere. 

Beste horrenbeste gertatzen da langabetuekin.

— Etxeko lanetan egun osoan edo zati batean dihar-

duten emakumeen ehunekorik handiena Bizkaian 

bizi diren emakume gazteek dute, nahiz eta ehune-

ko txikia osatzen duten (%3,4), izan ere, emakume 

horiek etxez kanpoko roletan jardun nahi dute, alor 

laboral-profesionalean, batik bat.

(Ikus 13. taula eta 8. grafikoa).

Adin-taldeez ari garela, hiru lurralde historikoetan 

adinean gora egin ahala, handiagoa da okupatuen 

ehunekoa eta txikiagoa ikasleena, eta alderantziz: 

ikasleak dira ugarienak 16 eta 19 urte bitartekoen 

taldean (%83,6 Araban, %84,6 Bizkaian eta %85,7 

Gipuzkoan) eta okupatuak, berriz, 25 eta 29 urte bi-

tartekoen taldean (%77,8 Araban, %71,3 Bizkaian 

eta %77,8 Gipuzkoan). Lurralde historikoen arteko 

aldeak langabetuen kategorian agertzen dira: Ara-

ban langabeen indize altuena 20 eta 24 urte bi-

tarteko gazteek erakusten dute (%11,1), Bizkaian 

20–24 (%14,3) eta 25–29 urte bitartekoek (%14,3) 

eta Gipuzkoan 25–29 urte bitartekoek (%8) (ikus 

14. taula).

Ikus ditzagun jarduera-tasak eta jarduera-ezaren 

tasak. 1991tik 2001era, 16 eta 29 urte bitarteko 

2. Lurralde historikoak

12. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) banaketa, 2001ean 
jarduerarekin izandako harremanaren arabera (% kopuru osoarekiko)

Araba 51,6 9,2 35,4 1,5 0,2 2,0

Bizkaia 44,9 12,0 38,4 1,7 0,4 2,5

Gipuzkoa 51,2 8,6 37,0 1,5 0,2 1,5

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

Langabe- Etxeko Erretratuak Beste
Okupatuak tuak Ikasleak lanak Pentsiodunak zenbait
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biztanleriaren jarduera-tasa igo egin zen Araba eta 

Gipuzkoan, eta jaitsi, berriz, jarduera-ezaren tasa. Bi-

zkaian mantendu egin ziren bi tasa horiek. 2001ean, 

Araban bizi diren gazteek dute jarduera-tasarik altue-

na (%60,8) eta baxuena Bizkaian erroldatuta daude-

nek (%56,9); horrenbestez, bi lurralde horietan dago 

jarduera-ezaren tasarik baxuena eta altuena —%39,2 

Araban eta %40,2 Bizkaian— (ikus 15. taula). 

Sexuaren arabera, 1991. urtetik 2001era arte, hiru 

lurralde historikoetako emakumeen jarduera-tasak 

bilakaera positiboa eta jarduera-ezaren tasak bi-

lakaera negatiboa izan zuten; gizonezkoen artean, 

berriz, gorabeherak hauteman ziren:

— Araban eta Gipuzkoan jarduera-tasak igo egin 

ziren, jarduera-ezaren tasak, berriz, jaitsi.

— Bizkaian, gizonezkoen jarduera-tasa jaitsi egin 

zen eta jarduera-ezaren tasak, berriz, gora egin 

zuen.

2001. urtean, 16 eta 29 urte bitarteko gizonezko eta 

emakumeen jarduera-tasarik altuenak Arabakoak 

(%64,7 eta %56,7 hurrenez hurren) dira. Jarduera-

tasarik apalenak, berriz, ez daude lurralde berean: 

gizonezkoenak Bizkaian (%60,5) eta emakumeenak 

Gipuzkoan (%52) bildu dira (ikus 9. grafikoa eta 16. 

taula).
13. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren banaketa, sexuaren eta 2001ean 

jarduerarekin izandako harremanaren arabera (% sexuaren kopuru osoarekiko)

Araba

Gizonezkoak 56,6 8,0 32,9 0,1 0,2 2,0

Emakumeak 46,4 10,4 38,0 2,9 0,2 2,0

Diferentzia G-E 10,2 -2,4 -5,1 -2,8 0,0 0,0

Bizkaia

Gizonezkoak 49,6 10,9 36,4 0,1 0,5 2,6

Emakumeak 40,0 13,2 40,5 3,4 0,3 2,5

Diferentzia G-E 9,6 -2,3 -4,1 -3,3 0,2 0,1

Gipuzkoa

Gizonezkoak 56,2 7,4 34,4 0,1 0,3 1,5

Emakumeak 45,8 9,7 39,7 3,1 0,2 1,4

Diferentzia G-E 10,4 -2,3 -5,3 -3 0,1 0,1

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

Langabe- Etxeko Erretratuak Beste
Okupatuak tuak Ikasleak lanak Pentsiodunak zenbait



10. Jarduerarekiko harremana

15

14. taula. 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) banaketa, 
2001ean jarduerarekin izandako harremanaren arabera (% talde bakoitzaren kopuru osoarekiko)

Araba

16 – 19 10,6 3,8 83,6 0,4 0,1 2,6

20 – 24 51,6 11,1 34,0 1,0 0,2 2,0

25 – 29 77,8 10,9 6,0 2,6 0,4 2,3

Bizkaia

16 – 19 7,8 5,1 84,6 0,4 0,3 1,9

20 – 24 40,9 14,3 40,9 1,1 0,4 2,5

25 – 29 71,3 14,3 7,7 3,1 0,5 3,0

Gipuzkoa

16 – 19 9,3 3,6 85,7 0,3 0,0 1,0

20 – 24 48,9 6,5 38,3 0,9 0,2 1,5

25 – 29 77,8 8,0 7,1 0,9 0,4 1,8

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

Langabe- Etxeko Erretratuak Beste
Okupatuak tuak Ikasleak lanak Pentsiodunak zenbait

Bost urteka sailkaturiko taldeak aintzat hartuz, 

1991. urtetik 2001era arte, adin-talde gehienen

jarduera-tasak hainbat gradutan jaitsi dira hiru 

lurralde historikoetan, Araban izan ezik: 25 eta 

29 urte bitarteko gazteen artean, igoera txiki 

bat agertu zuen bertakoak. Jarduera-ezaren ta-

sak, aldiz, hiru lurralde historikoetan eta 16-24 

bitartekoen artean igo egin dira. Oro har, pre-

karietatea eta etengabeko aldaketa tekniko eta 

ekonomikoak bereizgarri dituen testuinguru la-

boral horretan, epe ertainera gazteak lanpostu 

hobea lortu ahal izan dezan, prestakuntza aka-

demikoaren aldia luzatzeko estrategia familiar eta 

9. grafikoa. Jarduera tasak,
16 eta 29 urte bitartekoen kohortean,

sexuaren arabera, 2001ean
(% sexu eta lurralde bakoitzaren

kopuru osoarekiko)
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15. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) jarduera tasak eta 
jarduera ezaren tasak, 1991n eta 2001ean 

Araba 58,2 41,8 60,8 39,2 2,6 -2,6

Bizkaia 56,9 43,1 56,9 43,1 0,0 0,0

Gipuzkoa 56,8 43,2 59,8 40,2 3,0 -3,0

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera-

tasa ezaren tasa tasa ezaren tasa tasa ezaren tasa
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pertsonalaren ondorioetako bat izan da, oro har, 

jarduera-tasak apaltzea. 

2001. urtean, jarduera-tasarik altuenak adin han-

dieneko gazteek agertzen dituzte eta alderantziz. 

Lurralde ikuspegitik begiratuz gero, honakoa antze-

maten da:

— Gipuzkoan erroldaturiko 16 eta 19 urte bitarteko 

gazteek dute jarduera-tasa apalena (%11,9) eta 

jarduera-ezaren tasa garaiena Bizkaiari dagokio 

(%89,4).

— Jarduera-tasarik altuena (%86,7) Araban bizi di-

ren 25 eta 29 urte bitarteko gazteen artean dago, 

eta jarduera-ezaren tasa apalena urte bereko Gi-

puzkoako gazteen artean —%20,2— (Ikus 17. 

taula)

Ikus ditzagun orain 16 eta 29 urte bitarteko gazteen

okupazio-tasak eta langabezia-tasak. Lehen-lehe-

nik, 1991. urtetik 2001era arteko bilakaeraz arituko 

gara. Bertan, okupazio-tasak ugaldu egin ziren eta 

langabezia-tasak urritu hiru lurralde historikoetan: 

okupazio-tasaren gehikuntza handiena (13 pun-

tu) eta langabezia-tasaren beherakadarik latzena 

(-20,1 puntu) Gipuzkoan erroldaturiko gazteriak 

erakutsi zituen. Bigarren tokian, eta 2001. urteaz ari 

garela, honakoa dugu:

— Arabako gazteria okupazio-tasa gorenera iritsi zen 

(16 eta 29 urte bitarteko gazteen %52,5); Bizkaian 

okupazio-tasarik apalena hauteman zen (%45,1). 

— Langabezia-tasei goazkiela, Bizkaian erroldatu-

riko gazteek eman dute balio garaiena (16 eta 

29 urte bitarteko gazte aktiboen %21,1) eta Gi-

16. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren jarduera tasak eta jarduera ezaren 
tasak, sexuaren arabera, 1991n eta 2001ean (% sexuaren kopuru osoarekiko)

Araba

Gizonezkoak 62,9 37,1 64,7 35,3 1,8 -1,8

Emakumeak 53,5 46,5 56,7 43,3 3,2 -3,2

Bizkaia

Gizonezkoak 61,8 38,2 60,5 39,5 -1,3 1,3

Emakumeak 51,9 48,1 53,2 46,8 1,3 -1,3

Gipuzkoa

Gizonezkoak 61,8 38,2 63,7 36,3 1,9 -1,9

Emakumeak 51,4 48,6 52,0 41,6 0,6 -7,0

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera-

tasa ezaren tasa tasa ezaren tasa tasa ezaren tasa
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puzkoakoek apalena (%14,1 (ikus 18. taula eta 

10. grafikoa).

Sexuen arabera, 1991. urtetik 2001era arte, oku-

pazio-tasa gora joan zen, batez ere emakumeen 

artean; eta langabezia-tasa, aldiz, dezente jaitsi 

zen, gizonezkoena baino nabarmenago emaku-

mezkoena. Okupazio-tasaren igoera handiena 

Gipuzkoan erroldaturiko emakume gazteek ager-

tu zuten (14,9 puntu), eta txikiena, berriz, Bizkaian 

erroldaturiko gizonezkoek (6,7 puntu). Langa-

bezia-tasen atzerakada latzena Gipuzkoan bizi 

diren emakumeek eman zuten (-23,9 puntu), eta 

beherakada arinena Araban bizi diren gizonezkoek 

(-10,6 puntu). 2001eko Biztanleriaren Zentsua-

ren arabera, gizonezkoen eta emakumeen arteko 

okupazio-tasarik altuenak Araban bizi direnenak 

dira (16 eta 29 urte bitarteko gazteen %57,5 eta 

%47,2, hurrenez hurren); bestela esateko, Araba 

da gazteak enpleguan sartzeko aukerarik hobere-

na duen lurralde historikoa. Beste muturrean dau-

de Bizkaian erroldaturiko gizonezko eta emakume 

gazteak, lurralde horretan atzeman direlako langa-

bezia-tasa handienak, eta, horrenbestez, lanean 

sartzeko zailtasunik handienak dituzte —16 eta 

29 urte bitarteko gizonezko aktiboen %18,6 eta 

emakume aktiboen %24,1— (ikus 19. taula eta 

11. grafikoa).

Hiru lurralde historikoetan, okupazio-tasa eta 

langabezia-tasa adinarekin lotuta daude, argi 

eta garbi, baina kontrako norabideetan, bata 

ala bestea izan: okupazioari dagokiola, gazteak 

zenbat eta urte gehiago izan, orduan eta altua-

goa da tasa; langabezian, aldiz, pertsona zenbat 

eta gazteagoa izan, orduan eta txikiagoa da tasa. 

17. taula. 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) jarduera 
tasak eta jarduera ezaren tasak, 1991n eta 2001ean (% adin taldearen kopuru osoarekiko)

Araba

16 – 19 21,6 79,4 14,6 88,7 -7,0 9,3

20 – 24 65,2 44,5 61,8 45,0 -3,4 0,5

25 – 29 85,7 27,7 86,7 23,8 1,0 -3,9

Bizkaia

16 – 19 21,6 80,2 12,2 89,4 -9,4 9,2

20 – 24 61,9 47,6 53,3 51,7 -8,6 4,1

25 – 29 83,7 28,8 83,1 25,5 -0,6 -3,3

Gipuzkoa

16 – 19 20,4 79,4 11,9 88,9 -8,5 9,5

20 – 24 63,6 41,3 57,7 44,5 -5,9 3,2

25 – 29 84,3 24,2 84,1 20,2 -0,2 -4,0

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera- Jarduera-

tasa ezaren tasa tasa ezaren tasa tasa ezaren tasa

18. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren (sexu bietakoak) okupazio tasak eta 
langabezia tasak, 1991n eta 2001ean 

Araba 41,2 30,7 52,5 15,3 11,3 -15,4

Bizkaia 36,4 37,3 45,1 21,1 8,7 -16,2

Gipuzkoa 38,2 34,2 51,2 14,1 13,0 -20,1

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Okupazio- Langabezia- Okupazio- Langabezia- Okupazio- Langabezia-

tasa tasa tasa tasa tasa tasa
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Bestalde, 1991. urtetik 2001era arte, okupazio-

tasek bilakaera progresiboa izan dute eta lan-

gabezia-tasek aski erregresiboa. 2001. urteko 

Zentsuaren arabera, okupazio-tasa altuena Ara-

ban bizi diren 25 eta 29 urte bitarteko gazteena 

da eta apalena, aitzitik, Bizkaian erroldaturiko 

16 eta 19 urte bitarteko gazteena. Langabeziari 

dagokionez, langabezia-tasarik biziena Bizkaian 

bizi diren 16 eta 19 urte bitarteko gazteek dute 

eta txikiena, aldiz, Gipuzkoan erroldaturiko 25 

eta 29 urte bitartekoek (ikus 20. taula). 

19. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren okupazio tasak eta langabezia tasak, 
sexuaren arabera, 1991n eta 2001ean (% sexuaren kopuru osoarekiko)

Araba

Gizonezkoak 49,0 23,7 57,5 13,1 8,5 -10,6

Emakumeak 33,3 39,1 47,2 17,9 13,9 -21,2

Bizkaia

Gizonezkoak 43,0 31,8 49,7 18,6 6,7 -13,2

Emakumeak 29,5 44,2 40,2 24,1 10,7 -20,1

Gipuzkoa

Gizonezkoak 45,2 28,6 56,4 11,4 10,7 -20,1

Emakumeak 30,8 41,3 45,7 17,4 14,9 -23,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Okupazio- Langabezia- Okupazio- Langabezia- Okupazio- Langabezia-

tasa tasa tasa tasa tasa tasa

11. grafikoa. 16 eta 29 urte
bitartekoen kohortearen okupazio
tasak, sexuaren arabera, 2001ean

(% lurralde eta sexu bakoitzarekiko)
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20. taula. 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleriaren (bi sexuetakoak) okupazio 
tasak eta langabezia tasak, 1991n eta 2001ean (% adin taldearen kopuru osoarekiko)

Araba

16 – 19 9,5 56,0 10,0 31,4 0,5 -24,6

20 – 24 42,1 35,5 50,9 17,5 8,8 -18,0

25 – 29 67,1 21,7 75,9 12,5 8,8 -9,2

Bizkaia

16 – 19 8,0 62,7 7,4 39,3 -0,6 -23,4

20 – 24 34,7 43,9 39,6 25,8 4,9 -18,1

25 – 29 60,9 27,3 68,8 17,1 7,9 -10,2

Gipuzkoa

16 – 19 7,8 61,8 8,6 27,9 0,8 -33,9

20 – 24 38,5 39,6 47,8 17,2 9,3 -22,4

25 – 29 63,8 24,3 74,5 11,4 10,7 -12,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

1991 2001 Diferentzia 2001–1991
Okupazio- Langabezia- Okupazio- Langabezia- Okupazio- Langabezia-

tasa tasa tasa tasa tasa tasa
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Jarduerarekiko harremanari dagokionez, 1991. urte-

tik 2001era arte, okupatu eta ikasle gazteen propor-

tzioak ugaldu egin dira, eta langabetuen eta jardunal-

di osoan edo zatika etxeko lanetan dihardutenenak, 

aldiz, urritu. Sexuak aintzat harturik, 2001. urtean, 

16 eta 29 urte bitarteko emakumeen artean garran-

tzi erlatibo handiagoa dute ikasle edo langabetu di-

renek eta etxeko lanetan dihardutenek; gizonezkoen 

artean, okupatuak dira nagusi. Laburbilduz, etxean 

eta lan esparruan hautematen dira sexuen arabe-

rako ezberdintasunak, antzinako «sexuen araberako 

lan-banaketaren» ondorio.

Espainiako egoerarekin alderatuz, EAEn 2001. 

urtean erroldaturiko 16 eta 29 urte bitarteko gizo-

nezko eta emakumeetan, ikasleek agertzen dituzte 

ehuneko altuenak; Espainia osoan, hein handiago 

batean, okupatuak (gizonezkoak), langabetuak (gi-

zonezko eta emakumeak) eta jardunaldi osoan edo 

zatika etxeko lanetan dihardutenak (emakumeak) 

dira nagusi. Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gi-

zon zein emakumeetan ikasle kategoriak agerpen 

handiagoa izatea familien errenta-mailaren arte-

ko aldearen eragina dela pentsa daiteke: ongizate 

ekonomiko hobea bizi duten mendebaldeko gizar-

teetan, eskuarki, familiaren errenta-maila handia-

ren eskutik dator sexu bietako gazteek hezkuntza-

sisteman luzaroago irautea (unibertsitate mailako 

hezkuntzan sartzea orokorra da).

Horrez gain, pertsona zenbat eta gazteagoa izan, 

orduan eta ikasle gehiago agertzen dira, eta alde-

rantziz. Okupatuen kasuan, faktore hori adinarekin 

hertsiki loturik doa, adinean aurrera egin ahala oku-

patuen ehunekoa igo egiten baita. Beste horrenbes-

te gertatzen da jardunaldi osoz edo zatika etxeko la-

netan dihardutenekin: horien indizeak altuagoak dira 

adinean aurrera egin ahala (lehen seme-alabaren 

zaintzan diharduten ama gazteak, seguru aski). Adi-

nak eta langabeziak, ordea, ez dute lotura sendorik: 

langabetuen ehunekoak 24 urte arte gora egiten du, 

baina 25 eta 29 urte bitartekoen taldean behera.

2001. urtean EAEn erroldaturiko 15 eta 29 urte bi-

tarteko gazteen jarduera-tasa espainiarrena baino 

3,2 puntu txikiagoa da (%58,4 eta %61,6 hurrenez 

hurren), ikasle gehiago egotearen ondorio, batik 

bat. Beste horrenbeste esan daiteke gizonezkoen 

eta emakumezkoen tasez: gizonezkoetan, %62,1 

eta %67,1 eta emakumeetan, %54,5 eta %55,9. 

Gizonezkoen jarduera-tasak oraino ere emakumee-

nak baino altuagoak dira. 

Beste alde batetik, 25 urtetik beherako gazteen jar-

duera-tasak urritu egin ziren 1991. urtetik 2001era 

arte, eta 25 eta 29 urte bitartekoen taldean, aldiz, 

ugaldu, gazteek hezkuntza-sisteman luzaroago 

iraun izanaren ondorioz. 90eko hamarkadaren ha-

sierako krisialdi ekonomikoaren ondorioz gazteriak 

pairatu zituen langabeziak eta lan-prekarietateak, 

hein handi batean, 16 eta 24 urte bitarteko gaz-

teek, lan-merkatuan geroago sartu eta, bien bi-

tartean, ikasten segi zezaten lagundu zuten, pres-

takuntza-maila altuago batek gazteari enplegua 

lortzeko bidea dezente erraztuko ziola uste eta 

espero baitzen. Izan ere, 25 eta 29 urte bitarteko 

gazteak 2001. urtean lanean sartzeko itxaropen on 

haiek —90eko hamarkadako krisialdi ekonomikoa 

gainditutakoan, batetik, eta lehenago gizonezkoei 

bakarrik onartzen zitzaizkien rol soziolaboralak bete 

nahi dituzten emakumeek eredutzat dituzten balio 

posmaterialisten gorakada4, bestetik— jarduera-

tasaren gorakada latza ekarri zuten: 3 puntu Eus-

kadin (%83,8tik %86,8ra), eta 6 puntu Espainian 

(%78,8tik %84,8ra). 

3. Ondorioak

4 INGLEHART, Ronald. Modernización y posmodernización. Madrid: CIS eta Siglo XXI, 2000.
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2005. urteko EPAren arabera, 16-19 eta 20-24 

urte bitarteko gazteen jarduera-tasak apalagoak 

dira Euskadin Estatu espainiarrean baino: bi sexuez 

ari garela, %18,2 eta %28,9 aurreneko taldean eta 

%60,6 eta %67,1 bigarrenean. 

1991. urtetik 2001era arte, okupazio-tasak EAEn

Estatu espainiarrean baino gehiago igo ziren, baina 

2001. urtean euskal tasa espainiarra baino apala-

goa zen: %47,9 eta %49,3 (proportzioz, ikasle ge-

hiago dira EAEn bizi diren gazteen artean). Sexuari 

dagokionez, emakumeen tasak gizonezkoenak 

baino gehiago ugaldu ziren. Halaz ere, emakume 

gazteen okupazio-tasak adin bereko gizonezkoe-

nak baino apalagoak ziren: 2001. urtean, 9,9 pun-

tu txikiagoak Euskadin (%52,7 gizonezkoenak eta 

%42,8 emakumeenak), eta 13,1 puntu apalagoak 

Estatu espainiarrean (%55,7 gizonezkoenak eta 

%42,6 emakumeenak). 

Adina aldagaia aintzat harturik, okupazio-tasak ugal-

du egin ziren hiru taldeetan (Espainian, 16 eta 19 urte 

bitartekoena izan ezik) eta gehikuntza handiena adin 

handieneko taldeak (25 eta 29 urte bitartekoak) ager-

tu zuen. Espainiarren batez bestekoak baino handia-

goak izan ziren euskal gazteen igoerak. Zenbat eta 

adin handiagoa, orduan eta okupazio-tasa handia-

goa, eta alderantziz, nola Euskadin hala Estatu es-

painiar osoan: Euskadin, 2001. urtean, 16 eta 19 

urte bitartekoen taldean okupatuak %8,7 ziren, eta 

25 eta 29 urte bitartekoen artean, aldiz, %74,4.

2005eko EPAren arabera, Euskadiko gazteen oku-

pazio-tasa Estatu espainiarrekoena baino txikiagoa 

da: bi sexuez ari garela, %12,8 eta %20,4, 16 eta 

19 urte bitartekoen taldean; %50,2 eta %55,6, be-

rriz, 20 eta 24 urte bitarteko gazteen artean.

Langabezia-tasak nabarmen jaitsi ziren 1991. urte-

tik 2001era arte. 90eko hamarkadaren hasierako 

krisialdia gainditurik, 1996an hasitako hazkuntza 

ekonomikoak gazteen okupazioa areagotu egin du. 

Beste aldetik, lan-merkatuan gazteak sartze horrek 

beherako joera latza agertzen du, 70eko hamarka-

daren bigarren erditik aurrera jaio ziren kohorteak 

ez direlako horren ugariak, ugalkortasun-tasaren 

jaitsiera izugarriaren ondorioz. Horrela bada, gaz-

teen langabezia-tasa erdira jaitsi da Euskadin (16 

eta 29 urte bitarteko gazte aktiboen %36,1etik 

%18ra). 2001. urtean, 16 eta 29 urte bitarteko eus-

kal gazteen langabezia-tasa Espainiako batez bes-

tekoa baino 2 puntu apalagoa zen (%18 eta %20); 

nolanahi ere, emakumeena nabarmenago murriztu 

zen gizonezkoena baino. Langabeziak, dena dela, 

gizonezkoei baino bortizkiago erasotzen die orai-

no emakumeei, 16 eta 29 urte bitartekoen artean: 

2001. urtean, Euskadin bizi ziren 16 eta 29 urte bi-

tarteko emakume aktiboen langabezia-tasa %21,5 

da; 16 eta 29 urte bitarteko gizonezko aktiboena, 

berriz, %15,1 zen. 

Dena dela, zergatik dute emakume gazteek langa-

bezia-tasa handiagoa eta okupazio-tasa apalagoa? 

Funtsean, inkontziente kolektiboan dautzan eredu 

patriarkaleko balio eta jarrera soziokulturalak bizirik 

irautearen ondorioetako bat da. Balio eta jarrera ho-

riek emakumeak lan-merkatuan izan dezakeen par-

te hartzea gutxiesten dute, eta «femeninoagotzat» 

jotzen diren enpleguetara (irakaskuntza, pertsonen 

zaintza, administrazioa, bigarren mailako zereginak, 

etab.) bideratu ere bai; eta, era berean, «maskuli-

noagotzat» hartzen diren lanpostuetatik (zuzenda-

ritza-lanak, azpiegiturak, etxegintza, industria, ga-

rraioak, etab.) salbuesten dute emakumea5. Hots, 

sexuen araberako ezberdintasunak lan-munduan 

estereotipo eta segregazio-praktiken bidez azalera-

tzen dira: horren ondorioz, emakumeen okupazio-

tasa apalagoa eta langabezia-tasa handiagoa hau-

tematen dira. Ildo horretatik, 90eko hamarkadan 

lan-merkatuan emakume gazte asko eta asko sartu 

badira ere (horrela adierazten digu horien jarduera-

tasen gehikuntzak), langabezia egoerara amiltzeko 

arrisku larriagoan daude, emakume gazte aktiboek 

gizon gazte aktiboek baino askozaz ere zailtasun 

handiagoak baitituzte lehen enpleguan sartzeko eta 

emakume gazte horiexengan dute eragin biziagoa 

iraupen luzeko langabeziak eta langabezia eta oku-

pazioaren artean txandaka ibili beharrak. Grosso 

modo, sexuen araberako lanaren banaketa tradi-

zionalak langabetuen kolektiboan gero eta emaku-

mezko gehiago izatea eragiten du.

Adinari gagozkiola, aipa dezagun langabezia-tasak 

1991. urtetik 2001era arte dezente atzera egin zu-

5 «Sexu dominazioko erlazio estrukturalen errealitatea hautematen da, adibidez, goi-mailako postuetara iritsi diren emakumeek (exekutiboak, ministerioetako zuzendari nagusiak, etab.) nolabait ‘ordaindu’ behar dutenean lan arloko ‘arrakasta’ 

hori etxeko beste arrakasta txikiago batez (dibortzioa, ezkontza berantiarra, ezkongabe geratzea, haurrekin arazoak izatea...) eta ondasun sinbolikoen ekonomian; edo, alderantziz, etxean arrakasta izateak berekin dakar lan-arloko arrakastari 

erabat, edo zati batean, uko egin behar izatea (onurak lortzen dituzte emakumeek, erraz ematen dizkietenak, baina boteretik urrutiratu ere bai: egun erdiko lan-jarduna eta antzekoak).» BOURDIEU, Pierre. La dominación masculina. Barcelona: 

Editorial Anagrama, 2000. 131. or.
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tela bost urteka sailkaturiko hiru taldeetan ere, bai-

na handiagoa izan zen EAEn erroldaturiko gazteen 

artean. Beherakadarik latzena 16 eta 19 urte bitar-

teko taldean hauteman da, ondotik 20 eta 24 urte 

bitarteko gazteen multzoa datorrela. Pertsona akti-

boa zenbat eta gazteagoa izan, orduan eta aukera 

handiagoa du langabezian egoteko, eta alderantziz: 

Euskadin, %33,8 langabetuak dira, 16 eta 19 urte 

bitarteko aktiboen artean; eta 25 eta 29 urte bitarte-

ko aktiboen artean, langabetuak %14,4 dira. 

2005eko Biztanleria Aktiboaren Inkestako emai-

tzak aztertuz eta Estatuko osotasunarekiko, EAEn 

inkestari erantzun diotenetan, langabezia-tasak 

handiagoak dira gizonezkoen artean eta txikiagoak 

emakumeen artean: 

— Gizonezkoen artean: %25,1 eta %24,5, 16 eta 

19 urte bitartekoetan eta %17,5 eta %14,32, 20 

eta 24 urte bitartekoetan.

— Emakumeen artean: %37,0 eta %36,2, 16 eta 

19 urte bitartekoetan eta %16,8 eta %20,4, 20 

eta 24 urte bitartekoetan. 

Horrenbestez, 25 urtetik beherako sexu bietako 

gazteek langabezia estrukturalak biziki jotako kla-

se demografikoa osatzen dute. Enpresek egiten 

dizkieten eskakizunek (lehenago lanean ibili izana, 

eskaintzen den lanpostuaren premien araberako 

prestakuntzaz jantzia egotea, etab.) gazteei enple-

guan sartzea biziki eragozten diete. Dena dela, gal-

dera bat egin dezakegu: zergatik du langabeziak 

eragin latzagoa 25 urtetik beherako gazteengan? 

Gure ustez, galdera horri erantzuteko baliagarriak 

dira bi azalpen, elkarren osagarri izan daitezkeenak: 

lan-merkatuen segmentazioa eta ongizate-estatua-

ren eredu instituzionala.

— Lan-merkatuen segmentazioa6: teoria honen ara-

bera, ez dago lan-merkatu bakarra, lan-merkatu 

asko baizik. Merkatu bakoitzak bertan sartzea 

mugatzen duten oztopoak ditu gainerako mer-

katuetatik bereizgarri. Guk egindako galderari 

erantzuten laguntzeko teoria horrek dakarkigun 

proposiziorik interesgarriena hau da: lan-mer-

katu bakoitzak bereizgarri dituen eragozpen eta 

oztopoak batez ere ekonomiaz kanpokoak dira, 

ingurune soziokulturalean eratzen eta gorpuz-

ten baitira. Lan-merkatuen segmentazioa, ho-

rrenbestez, aurretiazko segmentazio soziokultu-

ralen ondorio da. Hau da, enplegu-emaileek 25 

urtetik gorako pertsonak nahiago izate hori, hein 

handi batean, adinaren eta sexuaren ezaugarrien 

inguruan gizartean nagusi diren estereotipo eta 

aurreiritziek baldintzatzen dute, eta bai arauek 

ere. Horrek, noski, berekin dakar gazteek eta 

emakumeek arrisku handiagoa izatea langabetu-

rik egoteko, bai eta bi talde horietako pertsonak 

«bigarren mailako lan-merkatu» izenekoan harra-

patuta geratzeko arriskua (kontratu egongaitzak 

dituzten enplegu-eskaintzak, soldata txikiagore-

kin aritzea, gora igotzeko aukera profesional gu-

txiago edo bat ere ez izatea, dagokion kalifikazio 

profesionalaz beherako okupazioak eta antzeko 

ezaugarriak dituen merkatuan, «edonorentzako 

lanak ugari diren eremuan»7, alegia). 

— Ongizate-estatuaren eredu instituzionala: Es-

ping-Andersenen8 idazlan batean oin hartu-

rik, esan dezagun Euskadin eta Espainian aski 

erregimen kontserbatzaile familiarista mamitu 

eta sendotu dela; bertan, politika eta prestazio 

publikoak familia buru den gizonezkoaren alde 

daude taxutuak, familia batasuna era tradizio-

nalean hartzen baita. Ildo horretatik, euskal eta 

espainiar ongizate-estatuetan, emakumearen 

eta gazteen aldeko politika aktiboetan ahulezia 

estrukturala hautematen da: kolektibo bi horiek 

enplegu iraunkorrean sartzen laguntzea, batetik, 

eta lanaren eta familiaren arteko uztardura, bes-

tetik, jomuga duten egitasmoetan batik bat. 

Hitz batez, lan-merkatuen segmentazioa eragiten 

duten aurreiritzi, estereotipo eta eredu soziokultural 

aurretiazkoek, batetik, eta ongizate-estatu familia-

ristak eratzen dituen gazteria eta emakume alorre-

tako politika aktiboen ahuleziak, bestetik, ondorio 

dute, adina eta sexua zein den, enplegua lortzeko 

aukerak desberdinak izatea; horregatik du langa-

beziak eragin kuantitatibo larriagoa gazteenen eta 

emakume aktiboen artean, gizonezko helduen ar-

tean baino. 

6 RECIO, Albert. «La segmentación del mercado de trabajo en Espainia». In: MIGUÉLEZ, Faustino eta PRIETO, Carlos (zuz. eta koord.). Las relaciones de empleo en España. Madrid: Siglo XXI de Espainia Editores, SA, 1995, LG 1999.

7 OFFE, C. La sociedad del trabajo. Madrid: Alianza Universidad, 1992.

8 ESPING-ANDERSEN, Gosta. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Editorial Ariel, 2000. 
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1
 Atzerriko etorkin baten kasuan, berriz, nazionalitateari eta ezaugarri fenotipikoei (azalaren koloreak, etab.) dagozkien balioak eta jarrerak hartuko lirateke kontuan.

2
 RECIO, Albert. «La segmentación del mercado de trabajo en España». In: MIGUÉLEZ, Faustino eta PRIETO, Carlos (zuz. eta koord.). Las relaciones de empleo 

en España. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A., 1995, LG 1999.

Aurreko kapituluko ondorioetan genioenez, lan-

merkatuaren segmentazioari dagokion ikuspegi 

teorikotik esan zaigu lan-merkatua ez dela bakarra, 

merkatuen pluraltasun bat baizik. Merkatu bakoi-

tzak, bertan sartzea mugatzen duten oztopoak 

ditu gainerako merkatuetatik bereizgarri. Pertso-

na baten lan-ibilbidea lanean sartzeko atea zabal-

duko dion merkatuak baldintzatuko du, eta horrek 

mugatuko ditu langilearen mugikortasun-aukerak 

eta enplegu-baldintzak (kontratu-mota, soldata, 

egonkortasuna, karrera profesionala, etab.), la-

nean sartzeko unean. Gazteak lan merkatuan sar-

tzea dela-eta, marko teoriko horrek aurkeztu duen 

proposamen interesgarriena hau da: lan-merkatu 

bakoitzak bereizgarri dituen oztopoak, funtsean, 

ekonomiaz bestelakoak dira, edo, bestela esatea-

rren, testuinguru soziokulturaletik eratuak izan dira. 

Beraz, lan-merkatuaren segmentazioa aurretiazko 

bereizketa soziokultural baten ondorio da. Horre-

gatik izaten dituzte nahiago, lanbide eta enplegu 

batzuetan, gizonezkoak emakumeak baino, eta, 

jorratzen ari garen kasuan, helduak gazteak baino 

gehiago, edo alderantziz. Horrenbestez, adinari eta 

sexuari dagozkion dohainak direla-eta, gizartean 

nagusi diren estereotipo eta aurreiritzi soziokultu-

ralek baldintzatzen dituzte1, hein batean, gazte bat 

lan-merkatu honetan edo beste batean sartuko 

den eta, horrenbestez, lanean izango dituen bal-

dintzak eta lanbidea bera ere bai.

Lan-merkatuaren segmentazio-prozesuek ezber-

dintasun laboralak sorrarazteaz gainera, jatorriko 

baldintza sozioekonomiko ezberdinak iraunarazi 

eta, kasu batzuetan, areagotu egiten dituzte; izan 

ere, kolektiborik zigortuenak erabiliak izan daitezke 

soldatek behera egin dezaten presioa eragiteko, eta, 

bide batez, gorabehera ekonomiko gehientsuenak 

bizkarrean eramango dituen eskulan malguago hori 

erdiesteko. Soldatapekoen baitan ezberdintasun 

soziolaboralak eragiten dituzten faktoreak hobeto 

ulertzeko bidea ematen dute segmentazioaren gai-

neko teoriek. Hitz batez, ikuspegi teoriko horri ego-

ki deritzogu, sexu bietako gazteek lan-merkatuetan 

nolako sarbidea duten aztertzeko.

Ikuspegi analitiko horren aldeko autore gehientsue-

nek2 lau lan-merkatu bereizten dituzte, oro har (ikus 

1. eskema):

   

— Lehen mailako goi merkatua: kualifikazio han-

di-handiko enpleguak dautza merkatu honetan, 

zuzendaritza mailakoak. Bada bertan mugikor-

tasun laboralik, baina norberaren lanbidea hobe-

tzeko estrategia pertsonalek eraginikoa izaten da 

gehienetan.

— Lehen mailako behe merkatua: maila ertain eta 

behe-mailako kualifikazio profesionaleko enple-

gu iraunkorretarako sarbidea da nagusi, lan-ere-

mu honetan. Mugikortasun laborala urria da, oro 

har, enpresa beraren barnean.

— Bigarren mailako goi merkatua: ekonomia forma-

leko aldi baterako enpleguen edo enplegu egon-

gaitzen lan-merkatua da hau, kualifikazio profe-

sionala ertaina, eta, batez ere, hortik beherakoa 
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izaki. Enpresen arteko mugikortasun laboral latza

eta okupazioa eta langabeziaren arteko txandaka-

tzea hautematen da bertan. 

— Bigarren mailako behe merkatua: ezkutuko eko-

nomia edo ekonomia informalaren barruan aldi 

baterako enpleguak edo enplegu egongaitzak, 

enplegu- eta lan-baldintza nahiko eskasetan. So-

zialki gutxietsiak dauden lan-jarduerak, are eze-

tsitakoak, kualifikazio urria baizik eskatzen ez 

dutenak (peoiak, banatzaileak, etab.) eta solda-

ta apal-apalekin ordainduak. Soldatapeko ez-for-

malek mugikortasun handia erakusten dute, eta 

enplegu-emaile eta enpresa batetik bestera ibil-

tzen dira. Merkatu-mota honen agerpena ugaria 

da enpresen azpikontratak nagusi diren jardue-

ra-eremuetan (etxegintzan, adibidez) eta zerbitzu 

tradizionaletan (garbiketa, pertsonalak, etab.).

Sexu bietako gazteak bigarren mailako lan-merka-

tuan txertatu ohi dira, batez ere:

— Goi-mailako segmentuan, kontratua eta gizarte-

segurantza duen enplegu batean sartzen badira 

(esate baterako, kalitate-alorreko teknikari lane-

tan, sei hilabeteko kontratuarekin dabilen lizen-

tziatu bat; merkealdietan, behin-behineko kon-

tratuarekin, arropa-denda batean saltzaile gisa 

sartu den gradu ertaineko ikasketak eginak di-

tuen gazte bat, etab.).

— Behe-mailako segmentuan, arautegi laboralak 

erregulatu gabeko baldintzetan, kontraturik eta 

gizarte-segurantzarik gabe ari badira lanean (es-

ate baterako, kopak ematen dituen taberna ba-

tean, asteburuan zerbitzari lanetan dabilen lizen-

tziatua; etxegintzan somara diharduen DBHko 

graduatu gaztea, etab.). 

Kapitulu honetako hurrengo orrietan, 1991ko eta 

2001eko Biztanleriaren Zentsuek erakutsitako emai-

tza estatistikoak aztertuko ditugu, EAEn eta hiru lu-

rralde historikoetan erroldaturiko 16 eta 29 urte bi-

tarteko gazteek diharduten lanbideei eta bizi duten 

lan-egoerei dagokienez. 

— Lan-egoera. 1991n eta 2001ean, ondorengo 

egoeretan okupatuta dauden gazteen banake-

tak, ehunekoetan, ikusiko ditugu: soldatapekoak 

dituzten eta ez dituzten enpresariak (autono-

moak); soldatapeko finkoak eta behin-behineko 

soldatapekoak; familia laguntzaile dihardutenak 

edota kooperatibetako kideak.

— Lanbideak. Lanbideka, sexu bietako gazte oku-

patuen 2001eko banaketak, ehunekoetan, iku-

siko ditugu: (LSN 94 Lanbide Sailkapen Nazionala 

1994tik digitu 1era) Indar Armatuak; enpresa eta 

administrazio publikoetako zuzendariak; teknika-

ri eta profesionalak, zientzialari eta intelektualak; 

teknikari eta profesional laguntzaileak; enplegatu 

administratiboak; ostalaritza, zaintza eta zerbitzu 

pertsonaletako langileak eta saltzaileak; nekazari-

tza eta arrantzako langile kualifikatuak; artisauak, 

industria, etxegintza eta meatzaritzako langileak; 

instalazio eta makinerietako langileak, muntatzai-

leak; kualifikazio gabeko langileak.

1 eskema. Lan merkatuak

Bigarren mailako 

Goi merkatua

Lehen mailako 

Behe merkatua

Bigarren mailako 

behe merkatua

Lan
merkatuak

Lehen mailako 

Goi merkatua
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1991. urtetik 2001era arte, hala Euskadin nola Es-

painian, behin-behineko soldatapeko, soldata-

pekorik gabeko enpresari, familia laguntzaile eta 

kooperatibako kide egoerak, ehunekoetan, jaitsi 

egin ziren, soldatapeko finko eta —hein txikiago 

batean— soldatapekoak dituzten enpresarienak ez 

bezala. 2001. urtean, Euskadin eta Espainia osoan 

bizi ziren 16 eta 29 urte bitarteko gazte okupatuen 

banaketak, ehunekoetan, lanbide-egoeraren ara-

bera, antzeko samarrak dira, alderen bat nabarmen 

daitekeelarik:

— Euskadin soldatapeko finkoak (%44,3 hemen, eta 

%43,8 Estatuan) eta kooperatibetako kideak (%1,6 

hemen, eta %0,3 Estatuan) gehiago ageri dira.

— Espainian ugariagoak dira soldatapekoak dituz-

ten enpresariak (%2,5 Espainian, eta %2,1 Eus-

kadin) eta behin-behineko soldatapekoak (%47,1 

eta %45,9).

Bi lurraldeetan ere, 16 eta 29 urte bitarteko sexu 

bietako gazteen artean, behin-behineko soldatape-

koek gehiengoa osatzen dutela azpimarratu behar 

da: euskal eta espainiar gazteen lanerako sarrera-

ren ezaugarri bereizgarrietako bat enpleguaren eze-

gonkortasuna dela adierazten digu horrek (ikus 1. 

taula eta 1. grafikoa).

2001eko Biztanleriaren Zentsuan ikus daitezkeen 

emaitzetan, 16 eta 29 urte bitarteko gazte okupa-

1. taula. Sexu bietako 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, 
lanbide egoeraren arabera, 1991n eta 2001ean (% kohorteko okupatu osoarekiko)

Soldatapekoak 
dituzten 

enpresariak

Soldatapekorik 
ez duten 

enpresariak
Soldatapeko Behin-behineko 

soldatapekoak
Familia 

laguntzaileak
Kooperatibe-
tako kideak

EAE

1991 2,0 8,1 37,2 48,1 1,4 1,9

2001 2,1 5,7 44,3 45,9 0,4 1,6

Diferentzia 2001-1991 0,1 -2,4 7,1 -2,2 -1,0 -0,3

Espainia

1991 2,1 6,9 38,7 48,4 1,9 0,9

2001 2,5 5,8 43,8 47,1 0,6 0,3

Diferentzia 2001-1991 0,4 -1,1 5,1 -1,3 -1,3 -0,6

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.



6

Gazteen adierazleak 2007

tuen artean, sexua aldagaia aintzat harturik, hurren-

go alde eta berdintasunak hautematen dira:

— Gizonezkoen zein emakumeen artean, soldatape-

ko finko eta behin-behineko egoerak gehientsue-

nak dira.

— Gizonezkoen artean soldatapekoak dituzten 

enpresariak, soldatapekorik gabeko enpresariak 

eta soldatapeko finkoak (Euskadin) ugariagoak 

dira; emakumeen artean, berriz, behin-behineko 

soldatapekoak dira ugarienak.

Lurraldez lurralde alderatuz gero, Euskadin errolda-

turiko 16 eta 29 urte bitarteko gizonezko okupatuen 

artean, soldatapeko finkoek ehuneko handiagoa 

osatzen dute (%46 hemen eta %43,7 Espainian), 

baina emakumeen artean behin-behinekotasun ka-

suak ugariagoak dira (%49,6 hemen eta %48,9 Es-

painian). Horrenbestez, lan-merkatuaren segmenta-

zioari buruzko teorien arabera, badirudi emakumea 

gutxiesten duten eredu soziokulturalek euskal lan-

merkatuetan eragin handiagoa izaten dutela, eta, 

hortaz, Euskadin bizi diren emakume okupatuen 

artean behin-behinekotasuna ugariagoa da (ikus 2. 

taula eta 2. grafikoa). 

Bost urteka sailkaturiko adin-aldeei gagozkiela, al-

dagai demografiko horren eta gazte okupatuaren 

lanbide-egoeraren arteko lotura mesedegarria hau-

tematen da, argi eta garbi:

— 2001. urtean erroldaturiko gaztearen adina zenbat 

eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa da behin-

behineko soldatapekoen proportzioa, eta, beste 

aldera, soldatapeko finkoen edota kontratu mu-

gagabea dutenen proportzioa txikiagoa da, eta al-

derantziz. Horrela bada,  Euskadin, 16 eta 19 urte 

bitarteko okupatuen artean, behin-behinekoen 

ehunekoa %67 da, eta soldatapeko finkoena, 

%26,2, baina sexu bietako 25 eta 29 urte bitarte-

ko okupatuen artean, proportzioa alderantzikatu 

egin da: %38,4 dira behin-behinekoak eta %50,3 

finkoak.

2. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, sexuaren eta lanbi-
de egoeraren arabera, 2001ean (% sexu bakoitzeko okupatu osoarekiko)

Soldatapekoak 
dituzten 

enpresariak

Soldatapekorik 
ez duten 

enpresariak
Soldatapeko Behin-behineko 

soldatapekoak
Familia 

laguntzaileak
Kooperatibe-
tako kideak

EAE

Gizonezkoak 2,3 6,5 46,0 43,1 0,4 1,1

Emakumeak 1,7 4,6 42,1 49,6 0,4 1,6

Diferentzia G-E 0,6 1,9 3,9 -6,5 0,0 -0,49

Espainia

Gizonezkoak 3,0 6,6 43,7 45,8 0,6 0,3

Emakumeak 1,8 4,6 43,8 48,9 0,6 0,3

Diferentzia G-E 1,2 2,0 -0,1 -3,1 0,0 0,0

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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— Ehuneko marjinalak osatzen dituzten lanbide-

egoeren artean, 2001. urtean erroldaturiko gaz-

tearen adina zenbat eta handiagoa izan, orduan 

eta handiagoa da soldatapekoak dituzten edo 

soldatapekorik ez duten enpresarien eta koope-

ratibetako kideen proportzioa; kontrakoa gerta-

tzen da, berriz, familia laguntzaile dihardutene-

kin.

— Adin-taldeka, Euskadiko eta Espainiako ba-

naketak, ehunekoetan, zeharo antzekoak dira. 

Adieraz dezagun, nolanahi ere, 20 eta 24 urte 

bitarteko gazte okupatuen artean, Euskadin be-

hin-behineko soldatapekoak gehixeago direla 

(%57,6 eta %54,9) eta baita, egoera marjinale-

tan, kooperatibetako kideak, hiru adin-taldeetan 

ere (ikus 3. taula).

Ondoren, sexu bietako 16 eta 29 urte bitarteko biz-

tanleria okupatuaren banaketa tipologia profesiona-

laren arabera aztertuko dugu, 2001eko Biztanleria-

ren Zentsuko datuei begira. Bertan ikusten denez, 

nola Euskadin hala Espainian, lanbide ohikoenak 

ostalaritza, zaintza eta zerbitzu pertsonaletako lan-

gileak eta saltzaileak dira (%18,8 Euskadin, eta 

%19 Espainian); ondotik artisauak, industria, etxe-

gintza eta meatzaritzako langileak datoz (%17,1 eta 

%18,2). Estatu espainiarrarekin alderatuz, Euskadin 

erroldaturiko sexu bietako gazteek hiru lanbide-mo-

tatan dituzten indize handiagoak: 

— Teknikari eta profesionalak, zientzialari eta inte-
lektualak : %12,1 eta %9,3.

— Teknikari eta profesional laguntzaileak: %12,9 
eta %11,3.

3. taula. Sexu bietako 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren ba-
naketa, lanbide egoeraren arabera, 2001ean (%talde bakoitzeko okupatu guztiekiko) 

Soldatapekoak 
dituzten 

enpresariak

Soldatapekorik 
ez duten 

enpresariak
Soldatapeko Behin-behineko 

soldatapekoak
Familia 

laguntzaileak
Kooperatibe-
tako kideak

EAE

16-19 1,2 3,8 26,2 67,0 1,2 0,6

20-24 1,2 4,4 35,2 57,6 0,5 1,1

25-29 2,6 6,5 50,3 38,4 0,3 1,9

Espainia

16-19 1,2 3,7 26,2 67,4 1,4 0,2

20-24 1,7 4,8 37,7 54,9 0,7 0,3

25-29 3,2 6,7 50,5 38,8 0,4 0,3

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

— Instalazio eta makineriako langileak, muntatzai-

leak: %15,7 eta %11,2.

(Ikus 4. taula eta 3. grafikoa).

Azterketari sexua aldagaia gaineratuz gero, 16 eta 

29 urte bitarteko emakume eta gizonezko okupa-

tuen artean, alde nabarmenak hautemango ditugu:
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— Gizonezkoen banaketan, ehunekoetan, bi lanbi-

detarako joera agertzen da: batetik, artisauak, 

eta industria, etxegintza eta meatzaritzako lan-

gileak (Euskadin: %27,7 eta %3,3 emakumeak); 

eta bestetik, instalazio eta makineriako langileak 

eta muntatzaileak (Euskadin: %23,1 eta %6,1 

emakumeak).

— Emakumeen banaketa, ehunekotan, gorabehera 

handiagokoa da eta berdinkide maskulinoen gai-

netik dabiltza hurrengo lanbideetan: ostalaritza,

zaintza eta zerbitzu pertsonaletako langileak eta 

saltzaileak (Euskadin: %30,8 %9,5ekiko); admi-

nistrazio arloko enplegatuak (Euskadin: %16,3 

%5,8rekiko); teknikari eta profesionalak, zientzia-

lari eta intelektualak (Euskadin: %15,8 %9,2re-

kiko); eta teknikari eta profesional laguntzaileak

(Euskadin: %15,4 %11rekiko).

— Bestalde, emakume okupatuen artean, gizon 

okupatuen artean baino ehuneko handiagoa 

osatzen dute kategoria ertain eta ertain-gorene-

ko lanbideek: teknikari eta profesionalak, zien-

tzialari eta intelektualak; teknikari eta profesional 

laguntzaileak; eta administrazio arloko enplega-

tuak. Gogoan izan emakumeek unibertsitate ti-

tulu gehiago eskuratzen dituztela, oro har. 

Hitz gutxitan, gizonezkoen artean bigarren sekto-

rearekin loturiko lanbideak dira nagusi (industria 

eta etxegintza); emakumeen artean, berriz, hiru-

garren sektorekoak, eta kualifikazio ertain edo er-

tain-gorenekoak. Espainiako batez bestekoaren 

aldean, Euskadin bizi diren 16 eta 29 urte bitar-

teko gizonezko eta emakume okupatuen artean,  

kualifikazio handiagoko lanbideetarako joera duen 

banaketa agertzen da —teknikari eta profesiona-

lak, zientzialari eta intelektualak, teknikari eta pro-

fesional laguntzaileak— (ikus 5. taula).

Azter dezagun orain lanbideen tipologia, adinaren 

aldagaia aintzat hartuta. Hurrengo taulan agertzen 

diren ehunekoak ikusirik, honako ondorioak ate-

rako ditugu:

— Pertsona gazteenak (16 eta 19 urte bitartekoek) 

honako lanbideetan aritzen dira, batez ere: ar-

tisau, industria, etxegintza eta meatzaritzako 

langile; ostalaritza, zaintza eta zerbitzu pertso-

naletako langile eta saltzaile; instalazio eta ma-

kineriako langile, muntatzaile eta kualifikaziorik 

gabeko langile. 

— Adina handitu ahala, honako lanbideetan dihar-

dutenen proportzioa handitu egiten da: teknikari 

4. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, lanbidearen arabera, 2001ean (% kohorteko okupatu guztiekiko) 

Indar
Armatuak

Enpresa eta 
admin.

publikoe-
tako 

zuzendariak

Teknikari eta 
profesionalak,
zientzialari eta
intelektua-

lak

Teknikari eta 
profesional

laguntzaileak

Administra-
zio arloko 
enplega-

tuak

Ostalaritza, 
zaintza eta 

zerbitzu per-
tsonaletako 

langileak, sal-
tzaileak

Nekaza-
ritza eta 

arrantzako
langile kua-

Artisauak, 
industria, 
etxegintza 
eta mea-
tzaritzako 
langileak

Instalazio 
eta makine-
riako langi-
leak, munta-

tzaileak

ziorik ga-
beko langi-

leak

EAE 0,2 3,4 12,1 12,9 10,3 18,8 0,8 17,1 15,7 8,7

Espainia 1,2 3,5 9,3 11,3 11,3 19,0 2,1 18,2 11,2 13,1

Diferentzia  

EAE - Espainia -1,0 -0,1 2,8 1,6 -1,0 -0,2 -1,3 -1,1 4,5 -4,4

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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eta profesional, zientzialari eta intelektual; tek-

nikari eta profesional laguntzaile; administrazio 

arloko enplegatu eta enpresa eta administra-

zio publikoetako zuzendari. Hau da, zenbat eta 

adin handiagoa orduan eta ohikoagoa da kua-

lifikazio handiagoko lanbidean aritzea, eta alde-

rantziz.

— Estatu espainiarrarekin alderatuta, 2001. urtean 

EAEn erroldaturiko gazteek, bost urtez sailka-

turiko hiru adin-taldeetan, ehuneko handiagoak 

agertzen dituzte honako lanbideetan: teknikari 

eta profesional, zientzialari eta intelektual eta, 

batez ere,  instalazio eta makineriako langile eta 

muntatzaile. Kualifikaziorik gabeko langileak, ai-

tzitik, Espainiako batez bestekoen dezente az-

pitik dabiltza.

(Ikus 6. taula eta 4. grafikoa).
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6. taula. Sexu bietako 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, lanbidearen arabera, 2001ean 
(% adin talde bakoitzeko okupatu guztiekiko) 

Indar
Armatuak

Enpresa eta 
admin.

publikoetako 
zuzendariak

Teknikari eta 
profesionalak,
zientzialari eta
intelektualak

Teknikari eta 
profesional

laguntzaileak

Administra-
zio arloko 

enplegatuak

Ostalaritza, 
zaintza eta 

zerbitzu per-
tsonaletako 

langileak, sal-
tzaileak

Nekazaritza
eta arran-

tzako langi-
-

tuak

Artisauak, 
industria, 
etxegintza 

eta meatza-
ritzako lan-

gileak

Instalazio eta 
makineriako 
langileak, 
muntatzai-

leak

ziorik ga-
beko langi-

leak
EAE

16-19 0,4 1,3 0,8 4,0 6,1 26,0 1,1 27,8 18,2 14,1

20-24 0,3 2,0 7,3 11,2 10,1 21,4 0,9 19,7 17,4 9,8

25-29 0,1 4,2 15,3 14,4 10,8 16,9 0,8 15,0 14,7 7,8

Espainia

16-19 1,6 1,4 0,6 4,0 7,2 23,0 2,7 26,8 11,8 20,9

20-24 1,8 2,2 5,1 9,5 11,2 21,6 2,1 20,0 11,9 14,5

25-29 0,8 4,6 13,3 13,6 12,0 16,7 2,0 15,5 10,6 10,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

5. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, sexuaren eta lanbidearen arabera, 2001ean 
(% sexu bakoitzeko okupatu guztiekiko) 

Indar
Armatuak

Enpresa eta 
admin.

publikoetako 
zuzendariak

Teknikari eta 
profesionalak,
zientzialari eta
intelektualak

Teknikari eta 
profesional

laguntzaileak

Administra-
zio arloko 

enplegatuak

Ostalaritza, 
zaintza eta 

zerbitzu per-
tsonaletako 

langileak, sal-
tzaileak

Nekazaritza
eta arran-

tzako langi-
-

tuak

Artisauak, 
industria, 
etxegintza 

eta meatza-
ritzako lan-

gileak

Instalazio eta 
makineriako 
langileak, 
muntatzai-

leak

ziorik ga-
beko langi-

leak
EAE

Gizonezkoak 0,3 3,4 9,2 11,0 5,8 9,5 1,2 27,7 23,1 8,9

Emakumeak 0,1 3,4 15,8 15,4 16,3 30,8 0,3 3,3 6,1 8,5

Diferentzia G-E 0,2 0,0 -6,6 -4,4 -10,5 -21,3 0,9 24,4 17,0 0,4

Espainia

Gizonezkoak 1,8 3,6 6,8 9,7 6,4 11,9 2,9 27,8 14,5 14,7

Emakumeak 0,5 3,2 12,6 13,4 18,0 28,7 0,9 5,0 6,6 10,9

Diferentzia G-E 1,3 0,4 -5,8 -3,7 -11,6 -16,8 2,0 22,8 7,9 3,8

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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1991. urtetik 2001era arte, lanbide-egoera zein 

den, sexu bietako 16 eta 29 urte bitarteko biztanle-

ria okupatuaren banaketa, ehunekoetan, ezberdina 

da lurralde historiko batetik bestera: 

— Araban, behin-behineko soldatapekoak dezente 

urritu ziren (%52,6tik %45,5eraino) eta Bizkaian 

gutxiago (%48,8tik %48,1era). Gipuzkoan, aldiz, 

langile-talde hori pitin bat ugaldu zen  (%46,6tik 

%46,8ra).

— Familia laguntzaile gisa diharduten gazteen indi-

zeak urritu egin dira Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 

bere horretan diraute Araban.

— Kooperatibetako kide gisa lanean ari diren gaz-

teen ehunekoak apaldu egin dira Araban eta Bi-

zkaian, baina Gipuzkoan goraka doaz.

2001. urtean, behin-behineko soldatapekoen ehune-

korik handiena Bizkaian erroldaturiko 16 eta 29 urte 

bitarteko gazte okupatuen artean dago (%48,1) eta 

txikiena Araban (%45,5). Soldatapeko finkoei dagokie-

la, Araban ugalduz doaz (%46) eta urrituz Gipuzkoan 

(%42); kontrakoa gertatzen da soldatapekorik ez duten 

enpresariekin edo autonomoekin —%6,6 Gipuzkoan 

eta %4,9 Araban— (ikus 7. taula eta 5. grafikoa).

7. taula. Bi sexuetako 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, 
lanbide egoeraren arabera, 1991n eta 2001ean (% kohorteko okupatu guztiekiko) 

Soldatapekoak 
dituzten 

enpresariak

Soldatapekorik 
ez duten 

enpresariak
Soldatapeko Behin-behineko 

soldatapekoak
Familia 

laguntzaileak
Kooperatibe-
tako kideak

Araba

1991 2,2 7,8 33,4 52,6 0,3 1,8

2001 2,3 4,9 46,0 45,5 0,3 1,1

Diferentzia 2001-1991 0,1 -2,9 12,6 -7,1 0,0 -0,7

Bizkaia

1991 2,0 7,6 37,5 48,8 1,2 1,6

2001 1,9 5,2 43,2 48,1 0,4 1,1

Diferentzia 2001-1991 -0,1 -2,4 5,7 -0,7 -0,8 -0,5

Gipuzkoa

1991 2,0 8,9 36,9 46,6 1,8 2,2

2001 1,8 6,6 42,0    46,8 0,4 2,5

Diferentzia 2001-1991 -0,2 -2,3 5,1 0,2 -1,4 0,3

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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2001. urtean, gizonezkoen eta emakumeen banaketa, 

ehunekoetan, antzekoa da hiru lurralde historikoetan: 

gizonezkoen artean ugariagoa da soldatapeko finkoa, 

soldatapekoak dituen enpresaria, edo horrelakorik ez 

duen enpresari egoera; emakumeen artean, aldiz, be-

hin-behineko soldatapeko egoera da ugariena. Beste 

aldetik, hurrengo alderdiak nabarmenduko ditugu:

— Gizonezkoen artean, soldatapeko finkoen ehu-

neko handiena Araban dago (%50,8) eta txikiena 

Bizkaian (%44,9). Proportzio hori alderanztu egi-

ten da behin-behineko soldatapekoen atalean: 

%45,3 Bizkaian eta %39,4 Araban. Autonomoak 

Gipuzkoan dira ugarienak (%7,7).

— Emakumeen artean, behin-behineko soldatape-

koen ehuneko handiena Bizkaian datza, (%50,6) 

eta txikiena Gipuzkoan (%48,7). Soldatapeko 

finkoen proportzioa aurkakoa da: %43,5 Gi-

puzkoan eta %39,6 Bizkaian. Bizkaian bestee-

tan baino emakume autonomo gehiago dago 

—%5,4— (ikus 8. taula eta 6. grafikoa).

Hiru lurralde historikoetan, lanbide-egoeraren ara-

bera, bost urteka sailkaturiko adin-taldeen banake-

ta, ehunekoetan, Euskadi osorako adierazi duguna 

bezalakoa da. Funtsean, sexu bietako gazteenen 

artean (16 eta 24 urte bitartekoak), behin-behi-

neko soldatapeko egoera da ugariena, baina adi-

nean aurrera joan ahala, soldatapeko finkoen indi-

zea nabarmen igotzen da; horrelakoek gehiengoa 

osatzen dute adin handieneko taldeetan (25 eta 

29 urte bitartekoetan). Gorako joera bera ikusten 

da, hots, zenbat eta zaharragoak izan, orduan eta 

8. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, sexuaren eta lanbi-
de egoeraren arabera, 2001ean (% sexu bakoitzeko okupatu guztiekiko)

Soldatapekoak 
dituzten 

enpresariak

Soldatapekorik 
ez duten 

enpresariak
Soldatapeko Behin-behineko 

soldatapekoak
Familia 

laguntzaileak
Kooperatibe-
tako kideak

Araba

Gizonezkoak 2,9 5,6 50,8 39,4 0,3 1,0

Emakumeak 1,8 3,8 42,9 50,0 0,4 1,2

Diferentzia H-M 1,1 1,8 7,9 -10,6 -0,1 -0,2

Bizkaia

Gizonezkoak 2,3 6,0 44,9 45,3 0,4 1,1

Emakumeak 1,7 5,4 39,6 50,6 0,5 2,2

Diferentzia H-M 0,6 0,6 5,3 -5,3 -0,1 -1,1

Bizkaia

Gizonezkoak 2,1 7,7 45,5 41,6 0,3 2,8

Emakumeak 1,7 4,4 43,5 48,7 0,4 1,2

Diferentzia H-M 0,4 3,3 2,0 -7,1 -0,1 1,6

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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9. taula. Sexu bietako 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren ba-
naketa, lanbide egoeraren arabera, 2001ean (% adin-talde bakoitzeko okupatu guztiekiko)

Soldatapekoak 
dituzten 

enpresariak

Soldatapekorik 
ez duten 

enpresariak
Soldatapeko Behin-behineko 

soldatapekoak
Familia 

laguntzaileak
Kooperatibe-
tako kideak

Araba

16-19 0,7 1,7 21,2 74,8 1,3 0,3

20-24 1,6 4,0 39,0 54,4 0,4 0,7

25-29 2,8 5,6 51,8 38,3 0,2 1,4

Bizkaia

16-19 0,6 3,1 19,3 75,7 1,2 0,1

20-24 1,3 4,2 34,6 58,8 0,5 0,6

25-29 2,3 5,8 48,7 41,3 0,3 1,5

Gipuzkoa

16-19 0,6 3,1 19,0 75,8 1,3 0,3

20-24 1,1 5,4 33,7 57,5 0,4 2,0

25-29 2,2 7,4 47,7 39,5 0,3 2,9

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.

okupatuen indizea altuago, soldatapekoak dituz-

ten enpresarien, soldatapekorik ez duten enpre-

sarien eta kooperatibetako kideen kasuetan ere, 

joera horiek izari apalagoetan agertzen badira ere.

— Behin-behineko soldatapekoen ehunekorik al-

tuena osatzen dute Bizkaian (%75,7) eta Gi-

puzkoan (%75,8) erroldaturiko 16 eta 19 urte bi-

tarteko gazte okupatuek. 

— Soldatapeko finkoen eta soldatapekoak dituzten 

enpresarien indize handienak Araban erroldatu-

riko 25 eta 29 urte bitarteko emakume (%51,8) 

eta gizonezko (%2,8) okupatuek osatzen dituzte.

— Soldatapekorik ez duten enpresarien (autono-

moen) eta kooperatibetako kideen ehuneko al-

tuenak Gipuzkoan erroldaturiko 25 eta 29 urte 

bitarteko emakume (%7,4) eta gizonezkoek 

(%2,9) osatzen dituzte. 

(Ikus 9. taula eta 7. grafikoa).

Lanbideen arabera, 2001ean, 16 eta 29 urte bitar-

teko biztanleria okupatuaren banaketa, ehunekoe-

tan, kontuan hartuta, berriz, adierazi behar da Bi-

zkaian erroldaturiko emakumeek eta gizonezkoek 

agertzen dutela lanbide-estruktura zertxobait kua-

lifikatuagoa, Araban bizi direnek ez bezala. Ehu-

nekoetan egindako banaketa bi horien artean, 

agertzen da Gipuzkoan erroldaturiko emakume 

eta gizonezkoena. Ildo horretan, Bizkaian ugaria-

go dira honako lanetan diharduten emakume eta 

gizonezko gazteak: teknikari eta profesional, zien-

tzialari eta intelektual, teknikari eta profesional la-

guntzaile, eta administrazio arloko enplegatu (ikus 

10. taula eta 8. grafikoa).
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Sexua aldagaia aztertzean, hurrengoa hauteman 

dugu lurralde historikoetan (ikus 11. taula): 

— Gizonezkoek presentzia handiagoa dute ho-

nakoetan: artisau, industria, etxegintza eta 

meatzaritzako langile; instalazio eta makineriako 

langile, muntatzaile; nekazaritza eta arrantzako 

langile; kualifikazio gabeko langile, Gipuzkoan 

izan ezik. Bizkaian erroldaturiko gizonezkoak 

gehiago nabarmentzen dira kualifikazio ertain 

eta goreneko lanbideetan.

— Emakumeek beren gisako kide dituzten gizo-

nezkoek baino ehuneko handiagoak osatzen 

dituzte honakoetan: teknikari eta profesional, 

zientzialari eta intelektual; teknikari eta profesio-

nal laguntzaile; administrazio arloko enplegatu; 

ostalaritza, zaintza eta zerbitzu pertsonaletako 

langile. Bizkaian erroldaturiko emakume gaz-

teak zertxobait gehiago nabarmentzen dira kua-

lifikazio ertain eta goreneko lanbideetan

Amaitzeko, bost urteka sailkaturiko adin-tal-

deak hartuko ditugu aintzat. Lurralde historikoe-

tan, 2001. urtean erroldaturiko emakume eta gi-

zonezko okupatuek hurrengo ezaugarriak dituzte 

(ikus 12. taula):

— Gazteenek (16 eta 19 urte bitartekoak) kualifika-

zio apaleko lanbideetan dihardute: artisauak, 

industria, etxegintza eta meatzari-tzako langile; 

ostalaritza, zaintza eta zerbitzu pertsonaletako 

langile eta saltzaile; instalazio eta makineriako 

langile, muntatzaile; eta kualifikazio gabeko lan-

gile. Helduaroan sartzear dauden sexu bietako 

gazteak (25 eta 29 urte bitartekoak), berriz, ka-

tegoria ertain eta goreneko lanbideetan dabiltza, 

batez ere: teknikari eta profesional, zientzialari 

eta intelektual; teknikari eta profesional lagunt-

zaile; enplegatu administratibo; eta enpresa eta 

administrazio publikoetako zuzendari. 

— 16 eta 19 urte bitarteko sexu bietako gaz-

te okupatuen artean, Bizkaian erroldaturikoen 

banaketak, ehunekoetan, kualifikazio apaleko 

lanbideetarako joera agertzen du. Hurrengo bi 

taldeetan, ordea, lurralde historiko horretan bizi 

diren emakume zein gizonezko gazteen artean, 

kategoria ertain eta goreneko lanbideetan dihar-

dutenak ugariagoak dira, Gipuzkoan eta Araban 

bizi direnen artean baino 

10. taula. Bi sexuetako 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, lanbidearen arabera, 2001ean (% okupatu guztiekiko)

Indar
Armatuak

Enpresa eta 
admin.

publikoetako 
zuzendariak

Teknikari eta 
profesionalak,
zientzialari eta
intelektualak

Teknikari eta 
profesional

laguntzaileak

Administra-
zio arloko 

enplegatuak

Ostalaritza, 
zaintza eta 

zerbitzu per-
tsonaletako 

langileak, sal-
tzaileak

Nekazaritza
eta arran-

tzako langi-
-

tuak

Artisauak, 
industria, 
etxegintza 

eta meatza-
ritzako lan-

gileak

Instalazio eta 
makineriako 
langileak, 
muntatzai-

leak

ziorik ga-
beko langi-

leak
Araba 0,3 3,3 10,8 11,6 10,1 18,2 1,2 15,4 20,0 9,1

Bizkaia 0,2 3,4 12,8 13,6 10,8 19,1 0,7 16,6 13,0 9,7

Gipuzkoa 0,1 3,3 11,6 12,4 9,8 18,6 0,8 18,6 17,8 7,1

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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11. taula. 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, sexuaren eta lanbidearen arabera, 2001ean (% okupatu guztiekiko) 

Indar
Armatuak

Enpresa eta 
admin.

publikoetako 
zuzendariak

Teknikari eta 
profesionalak,
zientzialari eta
intelektualak

Teknikari eta 
profesional

laguntzaileak

Administra-
zio arloko 

enplegatuak

Ostalaritza, 
zaintza eta 

zerbitzu per-
tsonaletako 

langileak, sal-
tzaileak

Nekazaritza
eta arran-

tzako langi-
-

tuak

Artisauak, 
industria, 
etxegintza 

eta meatza-
ritzako lan-

gileak

Instalazio eta 
makineriako 
langileak, 
muntatzai-

leak

ziorik ga-
beko langi-

leak

Araba

Gizonezkoak 0,3 3,2 8,0 9,3 5,1 8,0 1,8 24,8 29,7 9,8

Emakumeak 0,2 3,5 14,4 14,6 16,6 31,0 0,5 3,3 7,8 8,1

Diferentzia H-M 0,1 -0,3 -6,4 -5,3 -11,5 -23,0 1,3 21,5 21,9 1,7

Bizkaia

Gizonezkoak 0,3 3,4 10,0 12,2 6,2 10,1 1,0 27,0 19,5 10,2

Emakumeak 0,2 3,5 16,5 15,6 16,7 30,8 0,2 3,0 4,6 9,0

Diferentzia H-M 0,1 -0,1 -6,5 -3,4 -10,5 -20,7 0,8 24,0 14,9 -1,5

Gipuzkoa

Gizonezkoak 0,1 3,4 8,7 10,1 5,4 9,3 1,2 29,9 25,5 6,4

Emakumeak 0,1 3,2 15,4 15,5 15,4 30,7 0,3 3,8 7,7 7,9

Diferentzia H-M 0,0 0,2 -6,7 -5,4 -10 -21,4 0,9 26,1 17,8 1,2

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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12. taula. Bi sexuetako 16-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko biztanleria okupatuaren banaketa, lanbidearen arabera, 2001ean 
(% okupatu guztiekiko)

Indar
Armatuak

Enpresa eta 
admin.

publikoetako 
zuzendariak

Teknikari eta 
profesionalak,
zientzialari eta
intelektualak

Teknikari eta 
profesional

laguntzaileak

Administra-
zio arloko 

enplegatuak

Ostalaritza, 
zaintza eta 

zerbitzu per-
tsonaletako 

langileak, sal-
tzaileak

Nekazaritza
eta arran-

tzako langi-
-

tuak

Artisauak, 
industria, 
etxegintza 

eta meatza-
ritzako lan-

gileak

Instalazio eta 
makineriako 
langileak, 
muntatzai-

leak

ziorik ga-
beko langi-

leak

Araba

16-19 0,4 1,5 0,7 4,1 5,3 28,0 1,2 25,6 19,2 14,2

20-24 0,3 2,0 6,2 10,4 10,0 20,9 1,2 17,6 21,1 10,2

25-29 0,2 4,3 14,4 12,9 10,7 15,7 1,2 13,1 19,5 8,0

Bizkaia

16-19 0,6 1,4 0,6 4,3 6,5 27,2 1,1 27,0 14,8 16,6

20-24 0,4 2,1 7,7 11,5 10,4 22,1 0,7 19,4 14,3 11,3

25-29 0,1 4,3 16,2 15,3 11,3 17,1 0,6 14,5 12,2 8,4

Gipuzkoa

16-19 0,2 1,3 1,1 3,5 6,2 23,2 1,2 30,2 22,5 10,6

20-24 0,2 1,8 7,4 11,0 9,7 20,7 0,9 21,0 20,0 7,4

25-29 0,1 4,2 14,5 13,8 10,1 17,1 0,8 16,5 16,3 6,6

Iturria: 1991ko eta 2001eko Biztanleriaren Zentsuak, EUSTAT eta INE.
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2001. urtean erroldaturiko 15 eta 29 urte bitarte-

ko sexu bietako gazte okupatuen artean, 1991n 

erroldatutakoen aldean, honako egoeren ehune-

koek atzera egin zuten: behin-behineko soldata-

peko, soldatapekorik gabeko enpresari, familia 

laguntzaile eta kooperatibetako kide; aitzitik, sol-

datapeko finkoak eta, hein apalago batean, solda-

tapekoak dituzten enpresariak ugaldu egin ziren. 

2001. urtean, EAEn behin-behineko soldatapeko 

gisa diharduten sexu bietako gazteek (%45,9) sol-

datapeko finkoek (%44,3) baino agerpen erlatibo 

handixeagoa erakutsi dute. Lan-merkatuaren seg-

mentazioaren esparru teorikoan oin harturik, aipa 

dezagun 16 eta 29 urte bitarteko gazteek bigarren 

mailako lan merkatuan sortzen diren lan-eskaintze-

tan sartzeko aukera handiagoa dutela, lehen mai-

lako goi merkatuan (kualifikazio handiko enplegue-

tan) zein behe merkatuan (kualifikazio ertain eta 

apaleko lan egonkorrak) baino.

Gizonezko okupatuen artean, ugariagoak dira sol-

datapekoak dituzten enpresariak, soldatapekorik

gabeko enpresariak eta, batez ere, soldatape-

ko finkoak; emakume okupatuen artean, berriz, 

ohikoagoak dira behin-behineko soldatapekoak. 

Espainiarekiko, berriz, 16 eta 29 urte bitarteko gi-

zonezko okupatuen artean, soldatapeko finkoek 

ehuneko handiagoa osatzen dute (%46 hemen 

eta %43,7 Estatuan), euskal emakumeen artean, 

ordea, behin-behinekotasuna nabarmenagoa da 

(%49,6 hemen eta %48,9 Espainian). Laburbilduz, 

euskal emakume gazteek adin bereko gizonek eta, 

areago, adin bereko emakume espainiarrek baino 

aukera handiagoa dute lan-merkatu sekundarioe-

tako lan-eskaintzetan sartzeko. 

Adina dela-eta, adieraz dezagun 2001. urtean errol-

daturiko gaztearen adina zenbat eta txikiagoa izan, 

orduan eta handiagoa dela behin-behineko solda-

tapekoen proportzioa eta txikiagoa, berriz, solda-

tapeko finko edo egonkorren indizea, eta alderan-

tziz. Euskadin, 16 eta 19 urte bitarteko okupatuen 

artean, behin-behinekoen indizea %67 da eta sol-

datapeko finkoena %26,2; sexu bietako 25 eta 29 

urte bitarteko okupatuen artean, berriz, proportzioa 

alderantzizkoa da, behin-behinekoak %38,4 dira 

eta finkoak %50,3. Lan-merkatuaren segmentazio-

ari buruzko teorien ikuspegitik, lan-merkatu sekun-

darioetan (goi-mailako eta behe-mailako segmen-

tuetan) eskaintzen diren okupazioetan jardutera 

joan «beharra» daukate gazteenek, hein handiago 

batean, «merkatua negoziatzeko ahalmen sozial»3

urri-urria izaten baitute. Zergatik, ordea? Gazteak 

prestakuntza-maila txikiagoa izateaz gainera, lan-

alorreko eskarmentua ere urriagoa baitu eta, nola 

ez, gazteenek lan-merkatuari egin diezaioketen 

ekarpena gutxiesten duten estereotipo eta aurreiri-

tzi sozialengatik, batez ere. Horrez gain, gaztearen 

harreman-kapitala eskasa da, hau da, laneratzeko 

aukerak hobetzeko, gazteak enpresek eskatzen di-

tuzten titulazio akademikoa eta prestakuntza (giza 

kapitala) eskuratzeaz gainera, lan-eskaintzetara 

egoera hobean aurkeztea ahalbideratuko dituen 

harreman sozialak ere lortu behar ditu. Horrenbes-

tez, ez da nahikoa «behar besteko giza kapitala eta 

kultura-kapitala edukitzea: harremanetan inbertsio-

ak egitea ezinbestekoa gertatzen da, harreman ho-

riek subjektua lan-praktikan txerta dezaten. Hortxe 

ikusten dugu egungo testuinguruan harreman so-

zialek zenbaterainoko garrantzia duten»4. Horrela, 

bada, sexu bietako gazteenek, lan-merkatuez ari 

garela, harreman-kapital ahula izaten dute, beren 

sare soziala senide eta beren adineko laguneta-

raino (ikaskideak, eskuarki) bakarrik hedatzen de-

lako.

3 PRIETO, Carlos. Trabajadores y condiciones de trabajo. Madrid: Ediciones HOAC, 1994. Termino horrekin, Carlos Prieto soziologoak, pertsonak edo kolektibo batek baldintza jakin batzuetan eta soldata jakin bat duen enpleguari uko egi-

teko duen ahalmena eta jarrera adierazi nahi du. Horrenbestez, onarpen-maila jakin bati buruz ari da: maila horren azpitik, enplegatzeko aukerak onartezintzat joko lirateke. 

4 REQUENA, Félix. Redes Sociales y mercado de trabajo. Madrid: CIS eta Siglo XXI, 1991. 120. or.

3. Ondorioak
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2001eko Biztanleriaren Zentsuko emaitzek adie-

razten digutenez, Espainiarekin alderatuta, Eus-

kadin 16 eta 29 urte bitarteko sexu bietako gaz-

te okupatuen arteko lanbide ugarienak honakoak 

dira: teknikari eta profesional, zientzialari eta inte-

lektual (%12,1, %9,3rekiko); teknikari eta profe-

sional laguntzaile (%12,9, %11,3rekiko); instala-

zio eta makineriako langile eta muntatzaile (%15,7, 

%11,2rekiko). Hein batean, Euskadin bizi diren 16 

eta 29 urte bitarteko gizonezko eta emakume oku-

patuen banaketak kualifikazio goreneko lanbideen 

alderako joera du.

Gizonezkoen banaketak, ehunekoetan, bi lanbide-

ren alderako joera agertzen du: artisau, industria, 

etxegintza eta meatzaritzako langile (Euskadin, gi-

zonezkoen %27,7 eta emakumeen %3,3) eta ins-

talazio eta makineriako langile eta muntatzaile (Eus-

kadin %23,1, eta emakumeen %6,1). Emakumeen  

banaketa, ehunekoetan, gorabeheratsuago ager-

tzen da eta, honako lanbideetan, gizonezko ber-

dinkideen agerpena gainditzen dute: ostalaritza, 

zaintza eta zerbitzu pertsonaletako langile eta sal-

tzaile (Euskadin %30,8, %9,5ekiko); administrazio 

arloko enplegatu (Euskadin %16,3, %5,8rekiko); 

teknikari eta profesional, zientzialari eta intelek-

tual (Euskadin %15,8 %9,2rekiko) eta teknikari eta 

profesional laguntzaile (Euskadin %15,4, %11re-

kiko). Laburbilduz, gizonezkoak bigarren sektore-

ko (industria eta etxegintzako) jarduerekin lotura 

duten jardueretan aritzen dira, batik bat. Emaku-

meen artean, berriz, hirugarren sektoreko lanbi-

deak dira ugariago eta baita kualifikazio ertaina eta 

ertain-garaia duten lanbideak ere (ikasketa-mai-

lari eskainitako kapituluan ikusi dugunez, hiruga-

rren graduko edo unibertsitate mailako ikaskete-

tan graduaturiko emakumeak gizonezkoak baino 

dezente gehiago dira). 

Adinean zenbat eta aurrerago joan, orduan eta 

lan kualifikatuagoetan jardun ohi dute gazteek, 

eta alderantziz. Horrela, bada, adinean aurrera 

joan ahala, handiagoa da teknikari eta profesional, 

zientzialari eta intelektual, teknikari eta profesional 

laguntzaile, enplegatu administratibo eta enpresa 

eta administrazio publikoetako zuzendari modura 

lan egiten dutenen proportzioa. Estatu espainiarra-

rekin alderatuta, Euskadin 2001ean erroldaturiko 

sexu bietako gazteek, bost urteka sailkaturiko hiru 

adin-taldeetan ere, ehuneko handiagoa erakusten 

dute honako lanbideetan: teknikari eta profesional, 

zientzialari eta intelektual, instalazio eta makine-

riako langile eta muntatzaile. Kualifikazio gabeko 

langileek, berriz, indize altuagoak agertzen dituzte 

Espainia osoan. 

Ikuspegi teorikoago batetik, esan daiteke hezkun-

tza-trebakuntza eta enplegua direla gizarte hone-

tan sexu bietako gazteek egiten dituzten helduaro 

sozialerako trantsizio-bideetako mekanismo na-

gusietako bi. Sexu bietako gazteen ibilbide aka-

demiko eta laboral-profesionaletatik abiatuta, hain 

zuzen, adin horretako jendearen hainbat trantsizio-

ibilbide bereiz daitezke. Ildo horretatik, Joaquim 

Casalek prestaturiko ereduak5 erabiliz, hiru ibilbide 

azpimarratu nahi ditugu: 

— Arrakasta goiztiarreko ibilbideak: oro har, goi-

mailako karrera profesionala egiteko itxaropena 

duten gazteek egiten dituzte eta horrek eskat-

zen du unibertsitatean sartu arteko heziketa aka-

demikoa emaitza on-onekin luzatzea. Emaitza 

akademiko onek, aukeratutako unibertsitate-es-

pezializazioak enpleguan sartzeko eman ohi di-

tuen aukera ezin hobeek, eta horrelako gazteek 

daukaten harreman-kapital ezin hobeak ere gau-

zak asko errazten dizkiete: lanean sartzea, beren 

kualifikazio akademikoaren araberako ibilbidea 

eginez eta karrera profesionalean gora jardutea 

azkar eta etengabe. Gazte horiek, normalean, le-

hen mailako goi merkatuan, kualifikazio garaiko 

lanbideetan modu egonkorrean txertatzen dira.

— Ondoz ondoko hurrenkerako ibilbidea: hauen 

bereizgarria ere itxaropen laboral-profesional al-

tuak dira; horrelako helmugetara iritsi nahi dute 

prestakuntza arautuko ibilbide luzeetan jardu-

nez eta, normalean, unibertsitate-mailako ikas-

ketak eginez. Hezkuntza-ibilbideek, nolanahi 

ere, konplexutasunaren aldeko joera agertzen 

dute. Izan ere, globalizazioaren eta informa-

zio-gizartearen testuinguruan, aldaketa tekno-

logiko, ekonomiko eta soziokulturalak etenga-

be gertatzen ari dira eta horrek zaildu egiten du 

erabakiak hartzea eta amestutako arrakasta la-

boral-profesionaleraino gaztea eramango duen 

hezkuntza-ibilbidea aukeratzea; horrelakoetan 

akats-marjina handi samarra izaten da, gaine-

ra. Egun, ibilbide akademikoak konplexuago bi-

lakatu direnez, litekeena da ibilbide luzeak egi-

5 CASAL, Joaquim. «Modalidades de transición profesional, mercado de trabajo y condiciones de empleo.» Ponentzia hau Bartzelonan 1998ko azaroaren 5etik 7ra arte izan ziren «La nueva condición juvenil y las políticas de juventud» jar-

dunaldietan egin zen.
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tea, baina noraezean eta koherentziarik gabe 

eta hori da, egun, klase ertain eta ertain-beheko 

gazte unibertsitario askori gerta dakiekeena. 

Arrakasta goiztiarreko ibilbideetan ez bezala 

—hauetan, gazteek beren asmo profesionalak 

bete ohi dituzte— ondoz ondoko hurrenkerako 

ibilbideetan, sexu bateko zein besteko gazteek 

hasierako nahiak bertan behera utzi edo murriz-

tu behar izaten dituzte; haztatze, saiakera eta 

hanka sartze ugari izaten denez, karrera profe-

sionalean lanaren egonkortasuna dezente ge-

roratu ohi da6. Eskolatik karrera profesionalera 

igarotzean porrotak ere gertatzen dira, eta biga-

rren etapa horretan laneko prekarietatea, gaine-

ra, ohiko kontua izaten da. Itxaropenak eta na-

hiak etengabe aldatu eta doitu behar izatearen 

ondorioz, ibilbide laboral–profesional gorabehe-

ratsuak burutzen dituzte (gainbehera nagusia 

izaki); lorpen partzialak ere poliki-poliki erdiesten 

dituzte. Bigarren mailako goi merkatuko lanpos-

tuetan (behin-behineko kontratu bidez) sartzen 

dira eskuarki eta, epe ertain eta luzera, lehen 

mailako behe merkatuko jardueretara ohi doaz, 

enpleguan egonkortasuna lortuz. 

— Prekariotasuneko ibilbidea: lan-merkatuak bizi 

duen kalitate-krisialdiak (azpi-enpleguak, be-

hin-behineko kontratuak, soldata urriak, enple-

gu ezberdinen arteko txandakatzea, etab.) pre-

karietateko ibilbideak ugalarazi ditu Euskadiko 

eta Espainiako gazteen artean. Ibilbide horiek 

ibilbide laboral-profesional ahulak dira. Oro 

har, gaztea lan-merkatuan txertatzea dela eta, 

emaitza onuragarri edo mesedegarri eskasak 

dira merkatu horren bereizgarriak. Aurrekoa 

(ondoz ondoko hurrenkerakoa) ez bezala, pre-

karietatearen ibilbidea ez da oso konstruktiboa 

ibilbide laboral-profesionalen ikuspegitik (enple-

gu batetik besterako txandakatzea eta anaba-

sazko curriculuma, koherentziarik gabekoa osa-

tzea baitakar). Ondoz ondoko hurrenkerako 

ibilbidean, karrera profesionala pixkanaka eta 

haztatuz osatzen da, eta prekarietatekoan ka-

rrera profesionalaren osaketa eskegirik gerat-

zen da, batik bat, lan posizio ahul batetik bes-

terako aldaketak etengabe gertatzen baitira eta 

horrek, noski, ez du batere laguntzen behetik 

gorako currículum profesional koherentea erai-

kitzeko garaian. Horrenbestez, ondoz ondoko 

hurrenkerako ibilbideetan lanaren prekarieta-

tea lan-merkatuan sartzeko bide orokorra da, 

baina hori bai, behin-behineko bide da, horren 

amaieran –epe luzean bada ere– txertatze pro-

fesional iraunkorra suertatzen delako. Preka-

rietateko ibilbideetan, berriz, lan-prekarietate 

berez da lanean sartzeko bidea: mundu labo-

ral-profesionalean txertatzeko hastapeneko eta 

amaierako bidea, alegia. Lan-merkatu sekun-

darioetan, bai goi-mailakoan (behin-behineko 

kontratuarekin), bai behe-mailakoan (kontra-

tu formalik gabe) eskaintzen diren «edonoren-

tzako lan»7 horietan sartu eta bertan irauten 

dute, normalean. 

Prekarietatearen ibilbide horretan, bigarren 

graduko ikasketak dituzten (DBH, BBB) kla-

se baxuko edo ertain-baxuko gazteak ugaria-

goak diren arren, badira hor unibertsitarioak ere 

(hauek, dena den, baliabide hobeak dituzte be-

ren ibilbideak ondoz ondoko hurrenkerakoetara 

zuzentzeko.

Hiru ibilbide hauen oinarrian, batez ere, ibilbide aka-

demiko eta laboral–profesionalak dautza. Trantsi-

zioko ibilbideak har dezakeen egiazko adierazpena, 

hein batean, kapital soziokulturalaren araberakoa 

izango da eta, horrenbestez, gaztea kide duen kla-

se sozialaren ibilbidean dauden habitus8 direlakoen 

araberakoa. Horrela, bada, gazteen erreferentziaz-

ko espazio sozialean desiragarri edo onargarritzat 

jotzen diren bizimoduetara orientatutako praktika 

soziokulturalek baldintzatzen dituzte ibilbideak. Ho-

rregatik, adibidez, klase ertaineko sexu bietako gaz-

teek bigarren graduko ikasketak gainditutakoan, 

prestakuntza arautuan segitzeko aukera aski han-

dia dute, beraien habitus soziokulturalak unibertsi-

tate mailako ibilbideak garatzera bultzatzen ditue-

lako. Horrek, lan-merkatuan geroago sartuko direla 

esan nahi du baina, era berean, lan munduan hobe-

to txertatzeko aukera ematen die, giza kapitala (titu-

lazio akademikoak) eta harreman-kapitala (lagunak, 

ezagunak, kontaktuak) ugaltzen dituzten heinean.

6 Esate baterako, giza zientzietako lizentziatu batek baino aukera handiagoa du goi-mailako ingeniaritza titulua duen batek arrakasta goiztiarreko ibilbide bat egiteko, eta alderantziz gertatuko da ondoz ondoko hurrenkerako ibilbidearekin.

7 Hau da, kualifikazioak berehala erdiesten diren lanpostuetan; hauen erreklutatze-kostuak batez bestekoaren azpitik dabiltza, langileak ordezkatzeko presioa handia da, soldata apal-apala, goi karguetara igotzeko aukerak urriak eta lan-

baldintzak, berriz, oso prekarioak. OFFE, C. La sociedad del trabajo. Madrid: Alianza Universidad, 1992.

8 BOURDIEU, Pierre. La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus Humanidades, 1988. 
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 — GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA. Juventud vasca 2004. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publica-

ciones del Gobierno Vasco, 2004.

 — OBJOVI. Observatorio Joven de Vivienda. Consejo de la Juventud de España.

Joan den mendeko 90eko hamarkadaren erdialde-

tik hona, hainbat azterketa eta publikazio soziolo-

gikok1 azpimarratu dutenez, Euskadi eta Espainiako 

sexu bietako gazteen artean etxebizi tza-eman-

tzipazio prozesuak nabarmen geroratzen, bai eta 

blokeatzen, ari dira, eta fenomeno hori klase ertain 

eta baxuko gizarte-maila ugaritan hedatzen ari da. 

Gazteen emantzipazioaren atzerapen edo blokeo 

horretan eragina duten hiru faktore nagusi nabar-

mentzen dira, oro har: 

— Gazteen enplegagarritasuna hobetu nahian, 

prestakuntza-aldia luzatzea.

— Lan-prekarietatea: soldata apalak eta enplegua-

ren ezegonkortasuna.

— Etxebizitza garestitzea: higiezinen merkatuko 

prezioen inflazio-dinamika.

Dena dela, erantsitako beste hainbat faktore ere 

identifikatzen ditugu, aurrekoak baldintzatzen eta 

beraiekin elkarreragiten dutenak, gazteen emantzi-

pazio berankorraren fenomeno sozialean:

— Hezkuntza-prestakuntzaren balio soziala, eta, 

seme-alaben klase-galeraren arriskuari ihes egi-

teko helburuz, ibilbide akademiko-prestakuntza-

zkoak ardatz gisa jotzen dituen pragmatika fami-

liarra.

— Gazteen eta beren familien helburu laboral-pro-

fesionalak.

— Gazteek eta beren familiek ezartzen dituzten bizi-

mailaren exijentziak. 

— Familia-giroaren erosotasuna eta tolerantzia.

— Emantzipazioa geroratzea dela-eta, gurasoen ja-

rrera permisiboa eta seme-alaben aldeko jarrera.

— Bikote-harremanen ezegonkortasuna eta harre-

man horiek geroago sendotzen direla.

— Jabetzako etxebizitzaren balio sozioekonomikoa 

eta alokairuan hartzeari uko egitea, baita horren 

urritasun kuantitatiboa ere.

— Gazteria eta etxebizitza alorreko politiken eska-

sia eta ahulezia.

— Etxebizitza eskuratu ahal izateko eskatzen duten 

kaudimen ekonomikoa (hipoteka-mailegua ema-
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teko unean, finantza erakundeek; alokatzeko ga-

raian, etxe-jabeek).

Izaeraren arabera, emantzipazio berankorra eragi-

ten duten lau multzo edo motibazio-alorretan sailka 

ditzakegu faktore horiek:

— Lan-merkatuan sartzea.

— Etxebizitza-merkatuan sartzeko erraztasuna.

— Faktore soziokulturalak.

— Faktore instituzionalak.

Ezinbestekoa da lau motibazio-izari horiek batera 

eta beren arteko harremana kontuan hartuta azter-

tzea; izan ere, horietako faktore batzuek aldi berean 

eta era mailakatuan eragin ohi dute, eta horietako 

zenbaitek, gainera, elkar elikatzen dute. Bestela 

esateko, gazte-eredu jakin batentzat, faktore ho-

rietako bat emantzipazioaren geroratze edo blo-

keoaren eragile edo abiarazle nagusia izan daite-

keen arren, faktore batek baino gehiagok eragiten 

dute aldi berean. Horrenbestez, gazteen emantzi-

pazio berankorra motibazio-konstruktu batek sorra-

razitako fenomeno sozioekonomiko konplexua da. 

Bestalde, gaztaroa «helduaro sozialerako transizio-

zko etapa konplexu» modura atzeman behar dugu 

ezinbestean: etapa horretan, hain zuzen, helduaro 

sozialera iritsi bitartean, zenbait jarduera, harreman 

eta paper direla bide, aldaketa-prozesua jazotzen 

da. Bizitzako etapa hori, gaztaroa ez bezala, lanera-

tze jarraituak, independentzia ekonomikoak, etxe-

bizitzarekiko emantzipazioak eta jatorriko familiare-

kiko erabateko autonomia psikosozialak definituko 

lukete (Ikus 1. eskema).

15 eta 29 urte bitarteko zenbat gazte ote daude 

emantzipaturik, ordea? Nolako ezaugarri sozio-

ekonomikoak dituzte bereizgarri? Galdera horiei 

erantzuten saiatuko gara ondoren, gurasoenak 

ez ziren familia-etxebizitzetan bizi ziren 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen 2001. urteko Biztanleria eta 

Etxebizitza Zentsuak ateratako emaitzen azterketari 

esker. Hau da, etxebizitzari dagokionez emantzipa-

tuta dauden gazteen kolektiboaren ezaugarri sozio-

logiko zenbaiten berri jakingo dugu, azken Erroldak 

jasotako datuen arabera. Informazio hori berria da, 

aurreko Biztanleria eta Etxebizitza Zentsuaren us-

1. eskema. Gazteen emantzipazio berankorreko motibazio konstruktua

Faktore 

soziokulturalak:
hezkuntza-prestakuntzaren balio 

soziala; helburu laboral–profesio-

nalak, bizi-mailakoak; erosotasun 

eta tolerantziako giro familiarra; 

berandutzearekiko gurasoen jarrera 

permisiboa eta seme-alaben alde-

koa; bikote-harremanen ezegon-

kortasuna eta atzerapena; 

jabegoaren balio 

soziala

Lan-merkatuan 

sartzea: prestakuntza-aldia 

luzatzea, lan-prekarietatea, 

soldata baxuak eta 

enpleguen behin-

behinekotasuna 

Gazteen
emantzipazio

prozesuen
atzerapena-

blokeoa
Faktore 

instituzionalak: 

gazteria eta etxe-

bizitzaren alorreko

politika publikoen

 eskasia eta 

ahulezia 

Etxebizitza-merkatuaren 

eskuragarritasuna:

inflazioa eta prezio altuak; 

alokairuaren marjinalitatea; 

alokatu egiten duten 

finantza-entitateek eta jabeek 

eskatutako kaudimen 

ekonomikoko 

betekizunak 



5

12. Etxebizitza emantzipazioa

tiapen estatistikoak ez baitu erakusten etxebizitza 

mailan emantzipatutako zenbat gazte erroldatu 

ziren, ezta nolako ezaugarriak zituzten bereizgarri 

ere. Horregatik ezin dugu egin 2001eko eta 1991ko 

zentsuen arteko konparazioa.

Kapitulu honetan, zehazkiago, 2001eko Zentsuak 

erakusten dizkigun emaitza estatistikoak aztertuko 

ditugu, hurrengo adierazleen bitartez:

— Emantzipazio indizeak honela kalkulatu behar 

dira: gurasoekin ez baina familia-etxeetan bizi di-

ren 15 eta 29 urte bitarteko pertsonak, zati 2001. 

urtean erroldaturiko kohorte bereko lagun guz-

tiak, bider 100. 

— 2001. urtean erroldaturiko gazte emantzipatuen 

egoera zibila: 15 eta 29 urte bitarteko gazte 

emantzipatuen banaketa ehunekotan, ezkon-

gabeaki, ezkonduak, banadu–dibortziatuak eta 

alargunak, egoera zibila zein den zehaztuta.

— 2001. urtean erroldaturiko gazte emantzipatuek 

jarduerarekin duten lotura: 15 eta 29 urte bitarte-

ko gazte emantzipatuen banaketa, ehunekotan, 

jardueraren arabera, hau da, ikasle, okupatu, 

langabetu, pentsiodun, etxeko lanak jardunaldi 

osoan edo zatika eta bestelako jarduera-egoerak 

(errentaduna, etab.).

— 2001. urtean erroldaturiko gazte emantzipatuek 

osatzen duten etxe mota. 15 eta 29 urte bitarte-

ko gazte emantzipatuen banaketa, ehunekotan, 

hurrengo egoeretan: pertsona bakarreko etxea, 

familia osatzen ez duten pertsona anitzeko 

etxea, beste pertsonarik gabeko familia baka-

rreko etxea, senitarteko ez diren bestelako per-

tsonak dituen familia bakarreko etxea, bi familiek 

edo gehiagok, beste inor gabe, osatutako etxea 

eta, azkenik, senitarteko ez direnekin bizi diren bi 

familiak edo gehiagok osatutako etxea.

— 2001. urtean erroldaturiko gazte emantzipatuak 

bizi diren Etxebizitzaren Jabetza-erregimena: 

15 eta 29 urte bitarteko gazte emantzipatuen 

banaketa, ehunekotan, jabetza-, alokairu-, laga-

pen- eta bestelako erregimenen arabera.
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1. taula. Sexu bietako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuen 
indizeak, 2001ean 

15 eta 29 urte 
bitartekoak

15 eta 29 urte bitarteko 
emantzipatuak Emantzipazio-indizeak

EAE 435.791 80.852 18,6

Espainia 9.128.996 2.219.348 24,3

Diferentzia EAE - Espainia -- -- -5,7

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE

2001eko Biztanleria Zentsuaren arabera, gurasoe-

nak ez ziren familia-etxeetan bizi ziren 15 eta 29 urte 

bitarteko 80.852 lagun erroldatu ziren euskal uda-

lerrietan. Hala bada, euskal gazteen kolektiboaren 

emantzipazio-indizea 15 eta 29 urte bitarteko gazte 

guztien %18,6 baizik ez da; ehuneko hori Estatu 

espainiar osoko indizea (%24,3) baino 5,7 puntu 

txikiagoa da (ikus 1. taula eta 1. grafikoa). 

15 eta 29 urte bitarteko pertsona horien sexua ain-

tzat harturik, ikusiko dugu, nola Euskadin hala Es-

painian, emakume emantzipatuen ehunekoa (%21,3 

eta %27,3, hurrenez hurren) gizonezko emantzipa-

tuena baino handiagoa dela (%16 eta %21,5); 5,3 

puntu Euskadin, eta 5,8 puntu Estatuan, zehazkia-

go. Horrenbestez, emakume gazteek beren gisako 

kide maskulinoek baino emantzipaziorako joera 

handiagoa agertzen dute (ikus 2. taula eta 2. gra-

fikoa).

Estatuko batez bestekoarekiko, etxebizitza-emantzi-

pazioa 15 eta 29 urte bitarteko gizon zein emaku-

meei dagokienez, Euskadin fenomeno mugatua dela 

hautematen da; nonbait, emantzipatzerakoan gero-

rapen handiagoak gertatzen dira.

Bost urteka sailkaturiko adin-taldeei dagokienez, 

adinak aurrera egin ahala emantzipazio-indizeak igo 

egiten direla ikusi dugu, hots, zenbat eta adin han-
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2. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuen indizeak, 
sexuaren arabera, 2001ean 

15 eta 29 urte 
bitartekoak guztira

 15 eta 29 urte bitarteko 
emantzipatuak Emantzipazio-indizeak

EAE

Gizonezkoak 223.682 35.756 16,0

Emakumeak 212.109 45.096 21,3

Diferentzia G-E -- -- -5,3

Espainia

Gizonezkoak 4.668.774 1.001.881 21,5

Emakumeak 4.460.222 1.217.467 27,3

Diferentzia G-E -- -- -5,8

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE

diagoa, orduan eta etxebizitzaz emantzipatu diren 

gazteen ehuneko handiagoa, eta alderantziz. Ho-

rrela bada, EAEn, 2001eko azaroan, 25 eta 29 urte 

bitarteko gazteen %33,6 gurasoena ez den etxebi-

zitzan bizi dira; 15 eta 19 urte bitartekoek osaturiko 

taldean, berriz, egoera horretan daudenen ehune-

koa %4,2 baizik ez da (ikus 3. taula). 

Estatu espainiarrarekin alderatuta, euskal gazteen 

artean etxebizitza-emantzipazioaren agerpena txi-

kiagoa da, atzera ere. Zehatzago esanda, emantzi-

pazio-indizeak apalagoak dira: -1,4 puntukoa, 15 

eta 19 urte bitartekoen taldean; -6,4 puntukoa, 20 

eta 24 urte bitartekoen taldean; eta -10 puntukoa, 

25 eta 29 urte bitartekoen taldean. Beste alde bate-

tik, adinak gora egin ahala aldeak handituz doazela 

ikusi dugu; horrek adierazten du etxebizitza-eman-

tzipazioa dezente geroago gorpuzten dela Euskadin 

3. taula. Bi sexuetako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetako gazte eman-
tzipatuen indizeak, adin taldeen arabera, 2001ean 

Adin-taldea guztira Adin-taldeko emantzipatuak Emantzipazio-indizeak

EAE

15-19 107.828 4.567 4,2

20-24 151.592 17.087 11,3

25-29 176.371 59.198 33,6

Espainia

15-19 2.460.435 136.817 5,6

20-24 3.177.556 561.558 17,7

25-29 3.491.005 1.520.973 43,6

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.
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4. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, 
egoera zibilaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Ezkongabea Ezkondua Dibortziatua,
legez banandua Dibortziatua

EAE 62,2 36,3 1,2 0,3

Espainia 50,6 47,3 1,9 0,2

Diferentzia EAE - Espainia 11,6 -11,0 -0,7 0,1

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE

erroldaturiko gazteen artean. Horrela bada, eman-

tzipazioaren geroratzea argi eta garbi egiaztatzen 

da 30 eta 34 urte bitarteko adin-taldea aztertzean: 

Espainian, horrelako gazteen %71,5 gurasoena ez 

den etxebizitza batean bizi dira, eta Euskadin, be-

rriz, adierazle hori %64,6raino jaisten da —Espai-

niako batez bestekoa baino 6,9 puntu txikiagoa da, 

alegia— (ikus 3. grafikoa).

2001ean erroldaturiko 15 eta 29 urte bitarteko 

gazte emantzipatuen egoera zibilaz ari garela, 

hurrengo taulan ikus dezakegunez, ezkondu ez 

direnek gehiengoa osatzen dute EAEn: ezkonga-

beak dira %62,2, eta ezkonduak, %36,3; Estatu 

espainiarrean, berriz, ezkongabeak ezkonduak 

baino gehixeago dira (%50,6 eta %47,3). Horren-

bestez, Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

teen etxebizitza-emantzipazioa, hein handiago 

batean, ezkongabetasunarekin lotzen da posi-

tiboki: ezkongabeen emantzipatuen ehunekoa, 

Euskadin, Espainiakoaren batez bestekoa baino 

11,6 puntu handiagoa da (ikus 4. taula eta 4. gra-

fikoa). 

Gizonezko emantzipatuen artean, hauteman dugu-

nez, ezkongabeak gehiago dira emakume eman-

tzipatuen artean baino: esate baterako, Euska-

din 15 eta 29 urte bitarteko gizonezkoen %71,4 

ezkongabeak dira, eta horrelako egoeran dauden 

emakumeen ehunekoa %54,9koa da (-16,5 puntu). 

Emakumeen artean oreka kuantitatibo handiagoa 

ikusten da ezkongabeen eta ezkonduen artean. Gi-

zonezkoen artean, zalantzarik gabe, joerak ezkon-

gabetasunera egiten du. Laburbilduz, gizonezko 

gazteen artean etxebizitza-emantzipazioa, neurri 

handiago batean, pertsonaren egoera zibil jakin 

bati (ezkongabetasunari) lotzen zaio. Emakumeen 

artean, aldiz, ehuneko handiagoak osatzen dituzte 

ezkondutakoek, bananduek eta dibortziatuek (ikus 

5. taula eta 5. grafikoa).

Euskadi eta Espainia elkarrekin erkatzean, nabar-

men dezagun, bai gizonezkoen artean bai emaku-

mezkoetan ere, 2001. urtean Euskadiko udalerrietan 

erroldaturiko emantzipatuen artean ezkongabeta-

sun ehunekoak handiagoak direla:
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5. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, sexuaren eta 
egoera zibilaren arabera, 2001ean (% sexu bakoitzarekiko)

Ezkongabea Ezkondua Dibortziatua,
legez banandua Dibortziatua

EAE

Gizonezkoak 71,4 27,8 0,6 0,2

Emakumeak 54,9 43,1 1,6 0,4

Diferentzia G-E 16,5 -15,3 -1,0 -0,2

Espainia

Gizonezkoak 59,5 39,2 1,2 0,1

Emakumeak 43,3 54,0 2,5 0,3

Diferentzia G-E 16,2 -14,8 -1,3 -0,3

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

— Euskal gazte emantzipatuen artean, ezkonga-

been ehunekoak Espainiako batez bestekoa 

baino 11,9 eta 11,6 puntu handiagoak dira (gizo-

nezkoen artean, %71,4 eta %59,5; emakumeen 

artean, %54,9 eta %43,3).

Azterlanean adin-taldea aldagaia aintzat hartzean 

ikusi denez, egoera zibilari dagokionez, 2001. ur-

tean erroldaturiko 15-19 urte bitarteko gazteen ar-

tean nagusi ziren ezkongabeak, eta 20-24 urte bitar-

teko gazte gehienak ere ezkongabeak ziren. Gazte 

emantzipatuen adina handitzean, ordea, ezkonga-

been proportzioa urritu eta aldi berean ezkonduen 

ehunekoa handitzeko joera agertzen da: EAEn, 

ezkonduak daudenak 15 eta 19 urte bitarteko gazte 

emantzipatuen %3,5 baizik ez dira; 25 eta 29 urte 

bitarteko emantzipatuen artean, berriz, %44,9raino 

igo da ezkonduen ehunekoa; datu hauxe %96,2tik 

%53,3raino txikitu da adin handieneko taldeko 

ezkongabeetan. Hortaz, gazte emantzipatuen adi-

naren eta egoera zibilaren arteko korrelazio positibo 

nabarmena hautematen da: zenbat eta gazteago 

izan, orduan eta handiagoa da ezkongabeen pro-

portzioa; eta ezkondu, banandu edota dibortziatue-

na, aitzitik, txikiagoa. Eta, beste alde batetik, zenbat 

eta adin handiagoa izan, ezkongabeen proportzioa 

txikiagoa da, eta ezkondu, banandu edota dibor-

tziatuena, handiagoa. Banandu edota dibortziatuek 

emantzipatuen artean oraino agerpen txikia badute 

ere, oso litekeena da hurrengo urteetan kopuru hori 

haztea, Europar Batasuneko gizarteen bateratze 

soziokulturalen ondorio gisa  (ikus 6. taula eta 6. 

grafikoa).

Bestalde, Espainiaren aldean, ezkongabetasun-in-

dizeak handiagoak dira efektiboak Euskadin errol-

6. taula. Bi sexuetako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetako gazte eman-
tzipatuak, egoera zibilaren arabera, 2001ean (% talde bakoitzarekiko)

Ezkongabea Ezkondua Dibortziatua,
legez banandua Dibortziatua

EAE

15-19 96,2 3,5 0,3 0,0

20-24 83,7 15,5 0,8 0,1

25-29 53,3 44,9 1,4 0,4

Espainia

15-19 91,3 8,1 0,6 0,1

20-24 71,1 27,9 0,9 0,1

25-29 39,4 58,0 2,4 0,2

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.
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datuak dituzten hiru adin-taldeetan. Era berean, Es-

painian antzematen da adinaren eta ezkontzearen 

arteko erlazio hertsiagoa: 25 eta 29 urte bitartekoen 

taldean, Espainian ezkonduek gehiengoa osatzen 

dute (%58) eta Euskadin, emantzipatutakoen ar-

tean, ezkongabeek (%53,3). Beste alde batetik, ba-

nandu eta dibortziatu gehixeago dago Estatuan.

Jarduerarekiko harremanaz ari garela, sexu bietako 

gazte emantzipatuen artean okupatuak dira gehien-

tsuenak, etxebizitza-emantzipazioak eragiten dituen 

gastuei aurre egiteko diru-sarrerak era jarraikorrean 

eduki behar baitira. Euskadin, 15 eta 29 urte bitar-

teko emantzipatuen okupazio-indizea altuxeagoa 

da (%68,9) Espainia osoan baino (%67). Ondoren, 

askoz ere indize apalagoak baditu ere, Euskadin 

langabetuak datoz; langabeziak gazte emantzipa-

tuen proportzio txikiago bati eragiten dio Espainiako 

batez bestekoari baino (%11,3 eta %12,6, hurre-

nez hurren). Hirugarrenik datorrena desberdina da 

Espainian eta Euskadin: EAEn ikasleak dira nagusi 

(%9,8), eta, Espainian, etxeko lanetan dihardutenak 

—%10,3— (ikus 7. taula eta 7. grafikoa).

Hurrengo taulan, 15 eta 29 urte bitarteko gizonezko 

eta emakume emantzipatuen banaketa, ehunekotan, 

jaso dugu, eta horien lotura jarduerarekiko. Sexuez 

ari garela, hurrengo aldeak hauteman ditugu:

— Gizon emantzipatuen artean, ehunekotan pisu 

handiagoa hartzen dute okupatuek: Euskadin, 

%78,6, eta Espainian, %61,3.

— Emakume emantzipatuen artean, ikasle, langa-

betu eta, batez ere, etxeko lanetan dihardutenak 

ehuneko handiagoetara iristen dira.

Okupazio-indizeetan agertzen diren emakume 

gaztearen aurkako alde horiek gertatzen dira etxe-

ko lanak egitean parte hartze handiagoa dutelako 

(emakume emantzipatuen %12 Euskadin, eta 

7. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, jar-
duerarekiko harremanaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Ikasleak Okupatuak Langabetuak Pentsiodunak Etxeko lanak Beste zenbait 
egoera

EAE 9,8 68,9 11,3 0,4 6,8 2,7

Espainia 7,7 67,0 12,6 0,4 10,3 1,6

Diferentzia

EAE - Espainia 2,1 1,9 -1,3 0,0 -3,5 1,1

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

%18,3 Espainian); berdinkide maskulinoen parte 

hartzea, izan ere, hutsaren hurrengo da (Estatuan 

zein Erkidegoan, gizon emantzipatuen %0,4 bai-

zik ez). Ziurrenik, etxe-esferan emantzipatu diren 
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8. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, sexuaren eta 
jarduerarekiko harremanaren arabera, 2001ean (% sexu bakoitzarekiko)

Ikasleak Okupatuak Langabetuak Pentsiodunak Etxeko lanak Beste zenbait 
egoera

EAE

Gizonezkoak 9,4 78,6 8,6 0,4 0,4 2,7

Emakumeak 10,2 61,3 13,5 0,3 12,0 2,7

Diferentzia G-E -0,8 17,3 -4,9 0,1 -11,6 0,0

Espainia

Gizonezkoak 7,0 79,8 10,6 0,4 0,4 1,7

Emakumeak 8,2 56,5 15,0 0,4 18,3 1,6

Diferentzia G-E -1,2 23,3 -4,6 0,0 -17,9 0,1

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

emakume gazte batzuentzat funtsezko baldintza-

tzaileak izango dira umea haztea eta lan-jarduera 

uztartzeko eta etxeko lanak sexu bietako kideen 

artean orekaz banatzeko unean dauden oztopo 

eta zailtasun sozioekonomikoak (ikus 8. taula eta 

8. grafikoa).

Langabezia den fenomeno sozioekonomikoak 

sexu bietako gazteengan eta emakumeengan du, 

batik bat, eragin latzena; horregatik «emakume 

emantzipatuek» ezaugarri berdinak dituzten gizo-

nezkoek baino aukera handiagoak dituzte langa-

bezian izateko, aurrenekoek baitituzte langabezian 

amiltzeko bi bereizgarri larrienak: gaztea izatea 

eta emakume izatea. Emakume gazteen enple-

gua eskuratzeko aukera, oro har, lan-merkatuetan 

oraindik ere bizirik dirauten aurreiritziek eta diskri-

minaziozko erlazioek baldintzatua dago: okupa-

zio-estrukturako zenbait kategoria eta lanbidetatik 

emakumea oraino ere baztertu egiten da, sozialki 

okupazio horiek maskulino huts gisa hautematen 

dira-eta. 

Adin-taldeak aztertzeko unean ikusten dugu ikas-

leek gehiengoa osatzen dutela 15 eta 19 urte bi-

tarteko emantzipatuen taldean (%64 Euskadin, eta 

%42,7 Espainian), baina 20 urtetik aurrerako eman-

tzipatuen artean okupatuak ugariago dira. Okupa-

tuak ez ezik, etxeko lanetan diharduten sexu bie-

tako gazteak ere ugaritu egiten dira adinean aurrera 

egin ahala. Langabetuei gagozkiela, kanpai erako 

bilakaera hautematen da: 20 eta 24 urte bitarteko 

gazte emantzipatuen artean dute agerpenik ugarie-

na baina ehunekoak beheraka doaz 25 eta 29 urte 

bitartekoen taldean (ikus 9. grafikoa).

Estatu espainiarrarekin alderatuta, Euskadin errol-

daturiko gazte emantzipatuen artean ikasleak dira 

gehienak (hiru taldeetan ere), eta, hein txikiago 

batean, okupatuak (25 eta 29 urte bitartekoen tal-
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9. taula. Bi sexuetako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetako gazte 
emantzipatuak, jarduerarekiko harremanaren arabera, 2001ean (% talde bakoitzarekiko)

Ikasleak Okupatuak Langabetuak Pentsiodunak Etxeko lanak Beste zenbait 
egoera

EAE

15-19 64,0 20,2 9,7 0,5 3,0 2,6

20-24 18,7 57,3 14,2 0,4 6,0 3,4

25-29 3,1 76,1 10,6 0,4 7,4 2,5

Espainia

15-19 42,7 34,5 13,8 0,4 6,1 2,4

20-24 12,2 60,8 15,1 0,4 9,6 1,9

25-29 2,9 72,2 12,2 0,5 10,9 1,3

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

dean baino ez). Langabetuek eta etxeko lanetan 

dihardutenek pisu apalagoa dute (hiru adin-tal-

deetan), ehunekoetan, Espainia osoarekiko (ikus 

9. taula).

Etxe-motaz ari garela, 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

te emantzipatu gehien-gehienek osatzen dituzten 

etxeetako2 kideek senidetasunezko lokarriak dituz-

te: 10 gazte emantzipatutik 8tan, gutxienez. Zeha-

zkiago, gazte emantzipatu gehientsuenak familia 

bakarrak osaturiko etxeetan integratzen dira, beste 

lagunik gabe: era horretako familia bakarreko etxea 

geroztik etxebizitzaren prezioaren igoera ikaragarria 

izan da, eta bereizgarri hori nagusitu da testuinguru 

honetan; horrek izan du ondoriorik, alegia, gazteen 

artean lagun bakarreko etxeak ugaltzea blokeatu 

egin du. Etxebizitzari dagokionez, testuinguru ho-

rretan, gazte bakar baten diru-sarrerak aski gerta-

tzen ez direnez, emantzipazioa bikote egonkorra 

arautu, eta, ondoren, etxebizitza-merkatu garestian 

sartu ahal izateko, aurrezkiak eta diru-sarrerak ekar 

ditzaketenak bi pertsona okupatu direnean gerta-

tzen da, batik bat. 

2
2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuan, Espainiako Estatistika Institutuak familiatzat definitu zuen familia-etxe berean bizi diren pertsonek osaturiko taldea. Familia kontzeptuaren beste definizio batean, goiko azalpenari senide-

tasunezko lokarria (odolezkoa zein politikoa) eransten diote, graduak gradu. Adiera horretan, pertsona bakarreko eta senidetasunezko lokarririk ez duten pertsona anitzeko familiak ez dira halakotzat hartzen.

osatzen duten gazte emantzipatuen ehunekoa 

%68,3 da Euskadin, eta %68,8 Espainian. Nolanahi 

ere, EAEn 2001. urtean erroldaturiko sexu bietako 

gazteen artean, familia-izaera ez duten etxeen ga-

rrantzia handixeagoa da, lagun bakarreko etxeak di-

rela medio: honelakoen ehunekoa Espainiako batez 

bestekoa baino 2,4 puntu handiagoa da Euskadin 

—gazte emantzipatuen %16,6 eta %14,2— (ikus 

10. taula eta 10. grafikoa).

Dena dela, «nor bere buruarekin bizitzeak» kostu 

ekonomiko handiagoa dauka, izan ere 1998. urteaz 
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10. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, etxe 
motaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Pertsona
bakarrekoak

Senitartekoak
ez diren lagun 

anitzekoak

Familia
kanpoko
inor gabe

Familia,
senitartekoak

ez diren 
beste lagun 
batzuekin

Bi familia 
edo gehiago, 

kanpoko
pertsonarik

gabe

Bi familia edo 
gehiago, senitar-
tekoak ez diren 
beste pertsona 

batzuekin

EAE 16,6 4,8 68,3 8,2 1,3 0,8

Espainia 14,2 4,1 68,8 9,1 1,7 2,1

Diferentzia

EAE - Espainia 2,4 0,7 -0,5 -0,9 -0,4 -1,3

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

Bestalde, senitartekoak ez diren beste lagun ba-

tzuekin etxe berean bizi diren gazte emantzipatuak 

(lagun anitzeko etxeak osatuz, alegia) %4,8 baizik 

ez dira Euskadin, eta %4,1 Estatu espainiarrean. 

Gazteak oraino bikotekide egonkorrik ez duen lehen 

fase horretarako egokia dirudien etxe mota horrek 

eragin urria du gazte emantzipatuen artean. Eman-

tzipatu gazteenen artean, gogora dezagun, ikasleak 

dira ugarienak, eta hori da senitartekoak ez diren 

lagun anitzeko etxeak osatzeko egoera egokiena. 

Hurrengo taulan ikusten dugunez, gizon eta emaku-

mezkoen artean ohikoagoa da familia bakarreko 

etxe batean, familiaz kanpoko inor gabe, bizitzea, 

baina, horretan ere, badira alde nabarmenak: 

— Lagun bakarreko etxeek agerpen handiagoa dute 

gizonezkoen artean, ehunekotan: Euskadin, gizo-

nezkoenak, %21,7, eta emakumeenak, %12,5. 

Hein txikiago batean bada ere, beste horrenbeste 

gertatzen da bai familia osatzen ez duten lagun 

anitzeko etxeekin, bai eta familiaz kanpokoekin 

bizi den familiarekin ere.

— Emakumeak, hein handiago batean, familia baka-

rreko etxeetako kide dira Euskadin, %73,7 (gizo-

nekoen % 61,5, horren aurrean). 

Laburbilduz, gizonezko emantzipatuen etxe-moten 

banaketa, ehunekotan, bariatuagoa da. Zehazkia-

go, emakume emantzipatuen artean familia baka-

rreko etxeak, familiaz kanpoko inor gabe, ugariago 

agertzen dira, gizonezkoen artean ez bezala, izan 

ere hauen kasuan, nukleo bakarreko familia ardatz 

duen etxearen hegemonia apaldu egiten da, beste-

lako etxeak agertu ahala: lagun bakarrekoak, lagun 

anitzekoak, etab (ikus 11. taula).

Hiru adin-taldeetan sexu bietako gazte emantzipa-

tuek familia bakarreko etxeak osatu dituzte, beste-

lako lagunik gabe, eta horrelako familiak osatzen 

dituzten gazte emantzipatuen ehunekoa goraka ari 

da, adinak aurrera egin ahala. Horrela bada,  EAEn, 

ehunekoa %59tik (15 eta 19 urte bitartekoen ar-

tean) %71,3ra doa (25 eta 29 urte bitartekoetan); 

argi ikusten da familia bakarreko eredu horretara 

datozela sexu bietako gazte emantzipatu gehien-

tsuenak, helduarorako bidean. 

Bestelako etxe ereduetan bizi diren gazte emantzi-

patuen ehunekoak, berriz, adinak aurrera egin aha-

la, beheraka doaz: 

— Familia batek eta senidetasunezko lokarririk ez 

duten beste pertsona batzuek osatutakoak na-

barmentzen dira, batik bat; izan ere, Euskadin 

erroldaturiko gazte emantzipatuen etxe plegu 
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hori %14,3tik (15 eta 19 urte bitartekoen taldean) 

%6,5ra jaitsi baita (25 eta 29 urte bitartekoan). 

Baliteke, gazteenen kasuan, familia batekin bizi 

diren ikasleak edota atzerritarrak izatea (gela bat 

alokairuan hartuta, adibidez).

— Familia anitzeko etxeetan bizi diren gazte eman-

tzipatuen (senidetasunezko lokarriak izan edo 

ez) ehunekoak ere 15 eta 19 urte bitartekoen tal-

dean agertzen dira gailurrean (%4,9 Euskadin); 

maila urriena, aitzitik, heldu-aurrekoen taldean 

dago (%1,5 Euskadin). Honelako etxe-mota as-

kotxo, familia bakarreko emantzipazioa erdieste-

ra  bidean, hastapeneko kaudimen ekonomikorik 

ezaren unean uneko arrapostu gisa sortzen dira: 

horregatik agertzen dira ugariago gazteenen ar-

tean.

Estatu espainiarreko batez bestekoarekiko aldeak 

direla-eta, Euskadin erroldaturiko sexu bietako gaz-

teen artean ohikoagoak dira lagun bakarreko etxee-

tan, (hiru adin-taldeetan), senidetasunezko lokarririk 

gabeko lagun anitzeko etxeetan (20-24 eta 25 eta 

29 urte bitartekoen artean) eta beste lagunik gabe-

ko familia bakarrekoetan bizi direnak (15-24 urte bi-

tartekoen artean). Neurri batean, 2001. urtean Eus-

11. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, sexuaren eta 
etxe motaren arabera, 2001ean (% sexu bakoitzarekiko)

Pertsona
bakarrekoak

Senitartekoak
ez diren lagun 

anitzekoak

Familia
kanpoko
inor gabe

Familia,
senitartekoak
ez diren beste 

lagun
batzuekin

Bi familia 
edo gehiago, 

kanpoko
pertsonarik

gabe

Bi familia edo 
gehiago, senitar-
tekoak ez diren 
beste pertsona 

batzuekin

EAE

Gizonezkoak 21,7 5,6 61,5 9,0 1,3 0,9

Emakumeak 12,5 4,2 73,7 7,7 1,3 0,7

Diferentzia G-E 9,2 1,4 -12,2 1,3 0,0 0,2

Espainia

Gizonezkoak 18,4 5,1 62,0 10,4 1,7 2,5

Emakumeak 10,9 3,3 74,5 8,0 1,7 1,7

Diferentzia G-E 7,5 1,8 -12,5 2,4 0,0 0,8

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

kadin erroldaturiko gazteek osatzen dituzten etxeen 

egitura espainiarrena baino anitzagoa da (ikus 12. 

taula eta 11. grafikoa).

Etxebizitza edukitzeko erregimena dela-eta, 2001. ur-

tean EAEn erroldaturiko gazte emantzipatuen %75,3 

beren jabetzako etxebizitzan bizi dira, eta %17,7 baizik 

ez alokairuan. Estatu espainiar osoan ere jabetza-erre-

gimena da nagusi, baina errentamendua hemen baino 

ugariagoa da: %64,2 eta % 25,7 (ikus 13. taula).

Galdera egin beharko genuke, hots, zergatik eman-

tzipatuek aukeratzen dute, hein handi-handi batean, 
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jabetza-erregimena? Hurrengo balizko motiboak ai-

patuko ditugu:

— Alokairuko etxebizitzarik ez izatea, eta, dagoena 

gero eta garestiagoa izatea. 2001. urtean, Eus-

kadin erroldaturiko familia etxebizitza nagusieta-

tik (741.399) %7,3 baizik ez ziren alokairukoak; 

Espainia osoan, berriz, %11,4. 

— Alokairuak irudi sozial txarra dauka: behin-behi-

nekotasuna eta ahuleziazko ezaugarriak dituen 

egoera da, etxebizitzen bizigarritasun-baldintzak 

okerragoak dira, eta eskaintza egiten dutenek 

uste dute errenta ez kobratzeko arriskua dutela, 

eta, kaleratze kasurik gertatzen bada, epaitegie-

tako bidea mantsoegia dela.

— Jabegoak irudi sozial ona du: egonkortasun, 

iraunkortasun eta segurtasunak moldaturiko 

egoera adierazten du, familiaren statusa finka-

tzen du, epe luzera finantza-kaudimen handia-

goa bermatzen du, etab.

— Ziurgabetasun ekonomiko eta ezegonkortasun 

laboralaren aurrean, etxebizitza jabetzan edu-

kitzea, epe motzetik haratago ere, seguru eta 

birbaloragarri agertzen den balio bakanetako bat 

da.

— Lehen etxebizitza erosteari laguntza publiko 

handia ematen zaio (politika fiskalen bidez edo-

ta zeharkako laguntza publikoen bitartez, baina 

errentamendua, aldiz, urte asko-askoan, etxebi-

zitza laguntzeko sistema publikotik  ia-ia albora-

tua izan da. 

12. taula. Bi sexuetako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetako gazte 
emantzipatuak, etxe motaren arabera, 2001ean (% talde bakoitzarekiko)

Pertsona
bakarrekoak

Senitartekoak
ez diren lagun 

anitzekoak

Familia
kanpoko
inor gabe

Familia,
senitartekoak

ez diren 
beste lagun 
batzuekin

Bi familia 
edo gehiago, 

kanpoko
pertsonarik

gabe

Bi familia 
edo gehiago, 
senitartekoak
ez diren beste 

pertsona batzuekin

EAE

15-19 17,8 3,9 59,0 14,3 3,5 1,4

20-24 17,4 5,9 60,5 12,8 1,9 1,5

25-29 16,2 4,5 71,3 6,5 1,0 0,5

Espainia

15-19 12,9 4,9 58,1 17,4 3,4 3,4

20-24 16,4 5,8 59,7 12,9 2,1 3,2

25-29 13,6 3,4 73,2 6,9 1,4 1,5

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

13. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, 
etxebizitza edukitzeko erregimenaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Jabetza Alokairua Doan lagatakoa Beste era batzuk

EAE 75,3 17,7 3,0 3,9

Espainia 64,2 25,7 4,9 5,3

Diferentzia

EAE - Espainia 11,1 -8,0 -1,9 -1,4

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.
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— Hipoteka-merkatuan dabiltzan interes-tasa apa-

lek erosketa errazten dute, alokairuaren kaltetan.

— Gazteak bikotekide iraunkorra lortu, beren burua 

emantzipatu eta ume txikiak hazten hastearen 

ondorioz, ohiko kontua izaten da etxebizitza 

erostea, familia gazteak amesten duen segurta-

sunarekin eta proiekzioarekin identifikatzen baita 

etxebizitzaren erosketa.

Motibazio alorreko faktore horiek, hitz batean, gaz-

teengan alokairuarekiko gaitzustea edo, areago, 

erabateko arbuioa sortzen du, eta beren bizitoki-

eskakizun eta premiak, etxebizitza erostera bidean 

zuzentzen dira (ikus 12. grafikoa).

Sexua aldagaiaz ari garela3, jabetza da erregimen 

hegemonikoa, gizonezko zein emakumeen artean. 

Nolanahi ere, gizonezkoek baino emakumeek ja-

betzaren aldeko joera handixeagoa agertzen dute 

(15 eta 29 urte bitarteko emakumeen %76,2 eta 

gizonezkoen %74,2); gizonezkoengan, berriz, alo-

kairurako joera nagusitzen da, pittin batez (%18,4 

eta %17,1). Gogoan izan emakume emantzipatuen 

artean ezkonduak4, bananduak eta dibortziatuak 

ugariagoak direla; egoera zibil horiek, hein handia-

go batean, etxebizitzaren jabetzari estuago lotzen 

zaizkio (ikus 14. taula).

Etxebizitza edukitzeko erregimena ez da funtsean 

aldatzen emantzipaturiko gaztearen adinak gora 

egin ahala: jabetza da erregimen hegemonikoa 

hiru adin-taldeetan, are gazteenen artean ere; 

ehunekorik apalena 20 eta 24 urte bitarteko gaz-

te emantzipatuek agertzen dute (%66,3 Euskadin 

eta %55,1 Espainian), eta indizerik garaiena, berriz, 

25 eta 29 urte bitarteko heldu-aurrekoek (%78,2 

Euskadin eta %68,1 Estatu espainiarrean). Es-

painiako batez bestekoaren aldean, Euskadin 

erroldaturiko hiru adin-taldeetako sexu bietako 

gazte emantzipatuak proportzio handi batean 

beren jabetzako etxebizitzetan bizi dira; Espai-

nia osoan, berriz, alokairuak eta doako lagapenak 

agerpen handiagoa dute (ikus 15. taula eta 13. gra-

fikoa).

3 Ondoko taulan ez dira agertzen Espainiako datuak, ezinezkoa izan baitugu horrelakoak eskuratzea.

4 Gaztelerazko esaera da: «ezkonduak etxea nahi».

14. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, sexuaren eta 
etxebizitza edukitzeko erregimenaren arabera, 2001ean (% sexu bakoitzarekiko) – EAE

Jabetza Alokairua Doan lagatakoa Beste era batzuk

Gizonezkoak 74,2 18,4 3,2 4,2

Emakumeak 76,2 17,1 2,9 3,8

Diferentzia G-E -2,0 1,3 0,3 0,4

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.
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15. taula. Bi sexuetako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetako gazte emantzipa-
tuak, etxebizitza edukitzeko erregimenaren arabera, 2001ean (% adin-talde bakoitzarekiko)

Jabetza Alokairua Doan lagatakoa Beste era batzuk

EAE

15-19 72,1 21,5 2,7 3,7

20-24 66,3 25,8 3,4 4,5

25-29 78,2 15,1 3,0 3,8

Espainia

15-19 56,8 32,5 4,8 5,9

20-24 55,1 33,7 5,6 5,6

25-29 68,1 22,1 4,6 5,1

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE
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Hiru lurralde historikoetatik, Gipuzkoak zuen 2001. 

urtean 15 eta 29 urte bitarteko gazteen emantzi-

pazio-indize altuena (%21,1, zehazki); Bizkaian, be-

rriz, gazte emantzipatuen kolektiboak gazte guztien 

%16,7 baizik ez du osatzen (ikus 16. taula eta 14. 

grafikoa).

15 eta 29 urte bitarteko gizonezkoek adin horre-

tako emakumeek baino dezente emantzipazio-

indize apalagoak dituzte hiru lurralde historikoe-

tan. Gizon eta emakumeetan, indize garaienak 

Gipuzkoan (%18,4 eta %24, hurrenez hurren) eta 

apalenak Bizkaian (%14,1 eta %19,4) daude (ikus 

17. taula).

Gazteen adina zenbat eta handiagoa izan, eman-

tzipazio-indizea ere orduan eta altuagoa da: lurral-

de historiko bakoitzean 15 eta 19 urte bitartekoen 

artean etxebizitza-emantzipazioa ia bazterreko-

tzat jo daiteke, baina 25 eta 29 urte bitartekoen 

taldean, gazteen herenak zeuden emantzipatuta 

2001eko azaroan. Ikus ditzagun aldeak, lurraldez 

lurralde:

— Hiru adin-taldeetan, Gipuzkoan erroldaturiko ema-

kumeen eta gizonezkoen etxebizitza-emantzipa-

zioa ugariena da: %6,1, 15 eta 19 urte bitartekoen 

taldean; %12,5, 20 eta 24 urte bitartekoenean; 

eta %37,2 25 eta 29 urte bitartekoenean.

16. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuen indi-
zeak, 2001ean 

15 eta 29 urte 
bitartekoak

15 eta 29 urte bitarteko 
emantzipatuak Emantzipazio-indizeak

Araba 62.332 12.378 19,9

Bizkaia 233.892 39.021 16,7

Gipuzkoa 139.567 29.453 21,1

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.
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17. taula. 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, sexuka,  2001ean

15 eta 29 urte 
bitartekoak

15 eta 29 urte bitarteko 
emantzipatuak Emantzipazio-indizeak

Araba

Gizonezkoak 31.851 5.674 17,8

Emakumeak 30.481 6.704 22,0

Diferentzia G-E -- -- -4,2

Bizkaia

Gizonezkoak 119.743 16.831 14,1

Emakumeak 114.149 22.190 19,4

Diferentzia G-E -- -- -5,3

Gipuzkoa

Gizonezkoak 72.088 13.251 18,4

Emakumeak 67.479 16.202 24,0

Diferentzia G-E -- -- -5,6

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

— Hiru adin-taldeetatik, Bizkaian erroldaturiko ema-

kume eta gizonezkoen artean etxebizitza-eman-

tzipazioa urriagoa da: %3,3, 15 eta 19 urte 

bitartekoen taldean; %10,3, 20 eta 24 urte bi-

tartekoenean; eta %30,5, 25 eta 29 urte bitarte-

koek osatutako taldean. 

— Gipuzkoako emantzipazio-indizeen aldean Biz-

kaikoak 2,8 puntu txikiagoak dira 15 eta 19 

urte bitartekoen taldean; 2,2 puntu 20 eta 24 

urte bitartekoen taldean; eta 6,7 puntu 25 eta 

29 urte bitartekoenean (ikus 18. taula eta 15. 

grafikoa).

Egoera zibilaz ari garela, ezkongabetasuna da nagu-

si lurralde historiko bakoitzean 2001. urtean errolda-

turiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte emantzipatuen 

artean; ehunekorik altuena Gipuzkoak erakusten du 

(%64,5), eta apalena Bizkaiak (%60,2). Bizkaian, 

hain zuzen, ezkondu eta dibortziatu edo banandu 

egoerak handiagoak dira, ehunekotan (%38,1 eta 

%1,4) (ikus 19. taula eta 16. grafikoa).

Jarduerarekiko harremanari dagokionez, okupatuak

dira ugarienak lurralde historiko bakoitzean 2001. 

urtean erroldaturiko 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

te emantzipatuen artean: okupatuek populazio 
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18. taula. Bi sexuetako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitartekoen taldeetako gazte 
emantzipatuen indizeak, 2001ean

15 eta 29 urte 
bitartekoak

15 eta 29 urte bitarteko 
emantzipatuak Emantzipazio-indizeak

Araba

15-19 15.768 599 3,8

20-24 21.778 2.673 12,3

25-29 24.786 9.106 36,7

Bizkaia

15-19 58.042 1.914 3,3

20-24 81.844 8.413 10,3

25-29 94.006 28.694 30,5

Gipuzkoa

15-19 34.018 2.054 6,1

20-24 47.970 6.001 12,5

25-29 57.579 21.398 37,2

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

19. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, 
egoera zibilaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Ezkongabea Ezkondua Dibortziatua,
 legez banandua Dibortziatua

Araba 62,8 35,6 0,3 0,3

Bizkaia 60,2 38,1 1,4 0,4

Gipuzkoa 64,5 34,3 1,0 0,3

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

osoaren %66tik (Bizkaia) %72,8rainoko (Araba) tal-

dea osatzen dute. Bigarren tokian nagusitzen diren 

jarduera-egoerei dagokienez, badira alde batzuk, 

baina, dena den, okupazioari dagozkionak baino 

balio apalagoak dira:

— Araban eta Bizkaian, langabetuak (%10,5 eta 

%13,3).

— Gipuzkoan, ikasleak —%11,7— (ikus 20. taula 

eta 17. grafikoa).

Etxe-mota aintzat hartuz, kanpoko pertsonarik ga-

beko familia da nagusi lurralde historiko bakoitzean 

erroldaturiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte emantzi-
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20. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak,
 jarduerarekiko harremanaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Ikasleak Okupatuak Langabetuak Pentsiodunak Etxeko lanak Beste zenbait 
egoera

Araba 7,6 72,8 10,5 0,3 6,1 2,8

Bizkaia 9,2 66,0 13,3 0,4 7,7 3,3

Gipuzkoa 11,7 71,3 9,1 0,3 6,0 1,7

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

21. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, 
etxe motaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Pertsona
bakarrekoak

Senitartekoak
ez diren lagun 

anitzekoak

Familia
kanpoko
inor gabe

Familia,
senitartekoak

ez diren 
beste lagun 
batzuekin

Bi familia 
edo gehiago, 

kanpoko
pertsonarik

gabe

Bi familia edo 
gehiago,

senitartekoak ez 
diren beste pertsona 

batzuekin

Araba 16,4 6,4 65,2 9,8 1,3 0,9

Bizkaia 13,9 4,5 71,0 8,5 1,2 0,9

Gipuzkoa 20,2 4,5 66,0 7,3 1,4 0,6

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

22. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitartekoen kohorteko gazte emantzipatuak, etxe-
bizitza edukitzeko erregimenaren arabera, 2001ean (% kopuru osoarekiko)

Jabetza Alokairua Doan lagatakoa Beste era batzuk

Araba 69,3 22,7 3,1 4,9

Bizkaia 75,0 17,8 3,1 4,2

Gipuzkoa 78,3 15,5 3,0 3,3

Iturria: 2001eko Biztanleriaren Zentsua, EUSTAT eta INE.

patuen artean; bertan, ehuneko apalena Arabak du 

(%65,2) eta garaiena Bizkaiak (%71). Bigarren to-

kian, lagun bakarreko etxeak osatuz bizi diren sexu 

bietako gazteak datoz; horien proportziorik altuena 

Gipuzkoan aurki daiteke (%20,2) eta baxuena Biz-

kaian —%13,9— (ikus 21. taula eta 18. grafikoa).

Etxebizitza edukitzeko erregimen ohikoena jabetza 

da lurralde historiko bakoitzean 2001. urtean errol-

daturiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte emantzipa-

tuen artean; berriro ere, Gipuzkoan dago jabeen 

ehunekorik altuena (%78,3) eta maizterren txikiena 

(%15,5%) eta Araban, berriz, jabeen indize baxuena 

(%69,3%) eta maizter bizi diren gazte emantzipatuen 

ehunekorik garaiena —%22,7— (ikus 22. taula eta 

19. grafikoa).
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Emantzipazio-indizea: 2001. urtean, Euskadin errol-

daturiko 15 eta 29 urte bitarteko sexu bietako gaz-

teen %18,6 baizik ez zeuden emantzipaturik etxebi-

zitzari dagokionez; indize hori Espainiakoa (%24,3) 

baino askoz apalagoa da.

Emakume gazteek emantzipaziorako joera han-

diagoa dute egoera berean dauden gizonezkoek 

baino. Gazteria osoari dagokiola, EAEn 2001. 

urtean erroldatu ziren 15 eta 29 urte bitarteko 

pertsona emantzipatu guztien %55,8 emakumeak 

dira. Espainiakoen aldean, 15 eta 29 urte bitarte-

ko gizonezko eta emakumeen emantzipazio-indi-

zeak apalagoak dira Euskadin (gizonezkoak, %16 

eta %21,5, hurrenez hurren, eta emakumezkoak 

%21,3 Euskadin eta %27,3 Espainian). Hitz ba-

tez, Euskadin gazte jendea gutxiago emantzipa-

tzen da.

Adin-taldeei dagokiela, gazteen adinak gora egin 

ahala emantzipazio-indizeak igo egiten dira: EAEn 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen %4,2 baizik ez da 

bizi gurasoena ez den familia etxe batean; bestetik, 

25 eta 29 urte bitarteko gazteen %33,6 emantzipa-

tuta zeuden 2001. urtean. Espainiarekin konparatu-

ta, hemengo emantzipazio-indizeak apalagoak dira 

1,4 puntuz 15 eta 19 urte bitartekoen taldean, 6,4 

puntuz 20 eta 24 urte bitarteko gazteen taldean eta 

10 puntuz 25 eta 29 urte bitartekoen taldean. Hitz 

gutxitan, emantzipazio kontuak direla-eta, Euskadin 

fenomeno hori geroago gertatzen da. 

Egoera zibila: Euskadin erroldaturiko 15 eta 29 

urte bitarteko gazte emantzipatuen %62,2 ezkon-

gabeak dira, eta %36,3, ezkonduak. Espainiarekin 

konparatuz, Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

teen etxebizitza-emantzipazioa ezkongabetasuna-

rekin lotzen da, hein handiago batean (ezkongabeen 

%50,6 Euskadin, eta ezkonduen %47,3, Estatuan).

Emakume gazteen artean etxebizitza-emantzipa-

zioa, neurri handiago batean, egoera zibilarekin 

lotzen da: ezkontzearekin eta ezkontzaren haus-

tura edo baliogabetzearekin, alegia (banantzea eta 

dibortziatzea). Bestalde, gazte emantzipatuen adi-

naren eta beren egoera zibilaren arteko identifika-

zio positiboa hautematen da: zenbat eta gazteago, 

orduan eta ezkongabeen proportzioa altuagoa da, 

eta ezkonduena, aldiz, txikiagoa. Adinak gora egin 

ahala, ordea, ezkongabeen proportzioak txikiagoak 

dira eta ezkonduenak handiagoak; bananduen eta 

dibortziatuen indizeak ere handiagoak izaten badira 

ere; hala ere, oraino kondar-indizeak baizik ez di-

tuzte osatzen. 

Jarduerarekiko harremana: Euskadin erroldaturiko 

15 eta 29 urte bitarteko gazte emantzipatuen jar-

duera hegemonikoa okupatuari dagokio: %68,9 

Euskadin eta %67 Espainian. Okupatuez gainera, 

Euskadin agerpen handia dute ikasleek (%9,8 eta 

%7,7). Espainian ez bezala, bertan garrantzi han-

diagoa hartzen baitute, ehunekotan, langabetuek 

(%11,3 eta %12,6) eta, batez ere, etxekoandre la-

nak jardunaldi osoan edo zatika (%6,8 eta %10,3) 

egiten dutenek. 

Sexuen araberako jarduera nagusiaz ari gare-

la, gizonezko emantzipatuen artean okupatuen 

egoerak garrantzi handiagoa hartzen du ehuneko-

tan; emakume emantzipatuen artean, berriz, ikasle, 

langabetu eta etxekoandre-lanetan dihardutenek 

egoera berdinean dauden gizonezkoek baino ehu-

neko altuagoak hartzen dituzte. Emakumeen ar-

tean okupazio-indizeak apalagoak dira ugariagoak 

direlako etxekoandre-lanetan dihardutenak (hori, 

gizonezkoen kasuan, hutsaren hurrengo da). Se-

guruenik, emakume gazte emantzipatuen parte bat 

etxe-mundutik irteteko ate-leihoak ixten dizkieten 

funtsezko baldintzatzaileak izan litezke bai seme-

alaben hazkuntza lan-jarduerarekin uztartzeko eta 

bai etxeko lanak egiteko unean sexu bietako kideen 

artean berdintasunez banatzeko oztopo eta zailta-

sun sozioekonomikoak. Era berean, emakumeen 

langabezia handiagoak emakume gazte emantzi-

patuen artean «etxekoandrearen» rola erreproduzi-

tzen laguntzen du, izan ere lan-merkatuan sartzeko 

gogoa kentzen die. 

3. Ondorioak
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12. Etxebizitza emantzipazioa

Etxe-motak: Euskadin eta Espainian, 15 eta 29 

urte bitarteko sexu bietako 10 gazte emantzipa-

tutik ia 7 familia bakarreko etxebizitzetan, familiaz 

kanpoko inor gabe, bizi dira (%68,3 eta %68,8, 

hurrenez hurren). Bigarren tokian, garrantzi kuan-

titatibo dezente apalago batean, pertsona baka-

rreko etxea osatzen duten gazteak datoz. Espai-

niarekin konparatuta, EAEn sexu bietako gazte 

emantzipatuek osatzen duten etxeen estruktura 

konplexuagoa da. Horrela, Espainian erroldatu-

riko sexu bietako gazteen osotasunean, etxe fa-

miliarraren nagusitasuna agertzen da (%81,7 eta 

%78,6). Euskadin, berriz, familia ereduan oina-

rrituriko etxeen hegemonia orekatu egiten da, 

familiaz bestelako izaera duten ereduen agerpen 

ugariagoari esker: direla pertsona bakarrekoak 

(%16,6 Euskadin eta %14,2 Estatuan), direla 

pertsona bat baino gehiagok osatutakoak, beren 

artean senidetasunezko lokarririk gabeak (%4,8 

eta %4,1).

Gizonezko emantzipatuek etxe eredu desberdine-

tan duten banaketa, ehunekotan, zabalagoa da. Ze-

hazkiago, emakume emantzipatuen artean, familia 

bakarreko  ereduek (kanpoko pertsonarik gabeak) 

hegemonia handiagoa dute: Euskadin, %73,7, eta 

gizonezkoen artean, %61,5.

Familia bakarreko ereduak (kanpoko pertsonarik 

gabeak) osatzen dituzten gazte emantzipatuen 

ehunekoa goraka doa, adinean aurrera egin ahala: 

Euskadin, 15 eta 19 urte bitartekoen taldean %59 

delarik, 25 eta 29 urte bitartekoenean %71,3raino 

etorri da. Horrenbestez, familia bakarreko etxe-

bizitza horretarantz doaz gazte emantzipatu ge-

hientsuenak, heldutasunaren statusera igarotzeko 

prozesuan.

Etxebizitza edukitzeko erregimena: Euskadin errol-

daturiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte emantzipa-

tuen %75,3 bizitoki duten etxebizitzaren jabe dira 

eta %17,7 baizik ez dira maizter bizi. Espainia osoan, 

gazte emantzipatu gutxiago dira, proportzioz, etxe-

bizitzaren jabe (%64,2 jabe dira eta %25,7, maizter). 

Euskadiko gazte emantzipatuen artean alokairu-

erregimenak garrantzi  txikiagoa izatea, seguruenik, 

alokairu-erregimenean dauden etxebizitza nagu-

sien parkea, proportzioz, Espainiako batez beste-

koa baino txikiagoa izatearen ondorio izan daiteke: 

Euskadin, 2001. urteko Etxebizitzen Zentsuen ara-

bera, familia-etxebizitza nagusi guztien %7,3 baizik 

ez daude errentamendu-erregimenean; Espainian, 

berriz, adierazle hori %11,4raino doa.

Etxebizitza edukitzeko erregimena hein handi-han-

dian jabetza izateak nolako ondorioak izan ditzake 

gazteen emantzipazio-prozesuetan? Sexu bietako 

gazteen emantzipazio-prozesuak geroratzen lagun-

tzen du, gure iritziz: 

— Etxebizitza erosi ahal izateko aurrezki meta-

tua eta kaudimen ekonomikoa eduki behar da 

eta hori, eskuarki, hainbat urte lanean eta era 

egonkorrean jardunez bakarrik erdiesten da. 

Horrela, bada, lan-okupazioaren hobekuntza 

(mugagabeko kontratua eta diru-sarrera han-

diagoak) eta beste diru-iturri bat ekarriko duen 

bikotekide batekin elkartzea ezinbesteko bal-

dintzak izan ohi dira etxebizitzen salerosketa-

merkatuan sartu ahal izateko.

— Nolanahi ere, etxebizitzaren prezioak 1998tik 

hona nozitu duen garestitze izugarriak etxebizi-

tza-emantzipaziorako proiektuak dezente gero-

rarazi ditu, urterik urte prezioz gora doan etxe-

bizitza erosi ahal izateko aurrezki pertsonal edo 

familiarra eduki behar baita.

— Gazteen emantzipazioa prozesu konplexua iza-

ten da, eskuarki helduaren estatusaren eraikun-

tza ikuspegi psikosozialetik hainbat fasetan bi-

lakatzen dena. Lehen fasean, a priori alokairuak 

aukera egokiena dirudi, gazteen trantsizio-ibilbi-

deek bereizgarri duten bizimodu aldakuntzari 

hobekien egokitzen zaion edukitze-erregimena 

baita: jardueretan, enpleguan, adiskidantzazko 

harremanetan, elkarbizitza-pleguetan, bikotea 

osatzean, bizimoduetan… Alokairua, egungo 

baldintzetan, ordea, alboraturik dago zentzuzko 

aukera gisa, gazteak diru-xahuketatzat jotzen 

baitu. Sozialki, alokairu-erregimenari buruz iritzi 

erabat ekonomizista (kostua eta etekina baka-

rrik aintzat hartzen dituena) nagusitu da. Horrela 

bada, etxebizitza alokairuan hartzea «dirua pu-

tzura botatzea» dela esaten da, justifikaziorik 

gabeko diru-xahuketa, errenta ia-ia hipotekaren 

hileko letraren tamainakoa delako. Etxebizitzaren 

prezioa etengabe eta automatikoki handitzeak, 

aitzitik, erosketa oso inbertsio erakargarria bihur-

turik, gazteak jabe izateko asmoa indartu egiten 

du. Horrela bada, ziurgabetasun ekonomiko eta 

laboralen aurrean, etengabe balioa eguneratuko 

duen elementu seguru gisa agertzen da etxe-

bizitzaren jabetza: horregatik, zalantzaz josiriko 

etorkizun horretara begira, etxea erostea nola-

baiteko segurtasunaren berme gisa ikusten du 
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gazteak, lan-merkatua etengabe egituratzen du-

ten aldaketa tekniko eta ekonomikoek enplegua 

galtzea ekar diezaiokete-eta.

— Etxebizitza nagusien edukitze-erregimena ja-

betza aldera gehiegi jotzeak eta prezio gares-

tiegiek emantzipazioaren batez besteko unea 

(eta adina) dezente geroratzea ez ezik, eman-

tzipazio-prozesua mamitzeko aukeren zerrenda 

zorrozki murriztea ere badakar Euskadin: per-

tsona bakarrak etxebizitza hartzea ia ezinezkoa 

da, eta kaudimen oso handiko gazte bakan ba-

tzuek egin dezakete; gazte gehien-gehienek, bi-

tartean, bikotekide egonkorra hartu arte itxaron 

behar dute, horrexek emango baitie kaudimen 

ekonomikoa, eta, horren ondorioz, etxebizitza-

merkatuan sartu eta, gurasoen etxetik emantzi-

patu ahal izango dira. 

— Gazteen emantzipazio berankorra eta, horri lor-

turik, horrelako elkarbizitzak agertzen dituen for-

ma urriak Alemania, Suedia, Frantzia, Holanda 

eta/edo Erresuma Batuan gertatzen denarekin 

biziki kontrastatzen du: herrialde horietan, gaz-

teak askoz ere lehenago emantzipatzen dira 

(20 eta 25 urte bitartean, estatu batetik bestera 

aldeak badaude ere) eta elkarbizitza-modu ge-

hiago probatzen dituzte edo, bestela esateko, 

emantzipazio-forma ugariago ezagutzen dituzte. 

Emantzipazio-prozesuaren lehen fasean, adibi-

dez, ezkontzaz bestelako aukerak bizi izaten di-

tuzte: «nor bere buruarekin bizitzea», etxebizitza 

beste gazte batzuekin partekatzea, egonkorra ez 

den bikotekidearekin bizitzea, etab. Euskadiko 

sexu bateko zein besteko gazte gehien-gehienek 

lehen fase horretako bizi eskarmentu aberasga-

rri horiei guztiei uko egin eta, zuzen-zuzenean, 

emantzipazioaren bigarren fasera —helduta-

sunaren statusaren aurrekotzat jo dezakegun 

horretara5— jo behar izaten dute.

11. kapituluko ondorioetan, helduaro sozialeko eta-

parako trantsizioan hiru gazte-ibilbide egin behar 

direla aipatu dugu: arrakasta goiztiarra, ondoz on-

doko hurrenkera eta prekariotasunezko ibilbidea. 

Emantzipazio-prozesuei dagokiela, hiru gazte-ibilbi-

de horien ezaugarri komuna etxebizitza-emantzipa-

zioaren geroratze jeneralizatua da; honakoak, dena 

den, laburragoa izateko joera du arrakasta goiztia-

rrekoetan, luzeagoa ondoz ondoko hurrenkerakoe-

tan eta, azkenik, prekariotasunezkoetan blokeo 

iraunkorra gertatu ohi da. 

— Arrakasta goiztiarreko ibilbidea: arrakasta profe-

sional goiztiarraren ondorioetako bat etxebizitza-

emantzipazio azkarxeagoa izaten da. Hori gau-

zatzea, oro har, bikotea osatu edo ezkontzeak, 

familiaren aldekotasun handi edo txikiak eta bes-

telako zaletasun pertsonalek baldintzatzen dute, 

etxebizitza-emantzipazioak ekar ditzakeen kostu 

ekonomikoek baino areago.

— Ondoz ondoko hurrenkerako ibilbidea: ibilbide 

hauetan etxebizitza-emantzipazioa ezin har dai-

teke epe laburrerako lehentasunezko objektutzat, 

jatorriko familiaren baitako egonaldia beste hainbat 

urtez luzatzen delako, behar adinako diru-iturriak 

maiztasun jakin batez eta karrera profesionalaren 

egonkortasunera iritsi arte. Ibilbide hauxe dute 

nagusia euskal gazteek eta espainiarrek, etxebi-

zitza-emantzipazio prozesu berankorrak taxutzen 

baitituzte batzuek eta besteek.

— Prekariotasunezko ibilbidea: lanean sartzeko bi-

dea bera prekariotasun laborala da, gaztearentzat

lanean eta lanbidean txertatzeko hastapeneko 

eta amaierako bidea baitu horixe. Prekariotasun 

jarraituko ibilbide laboralek etxebizitza-eman-

tzipazioaren blokeo estrukturala eragiten dute, 

ibilbide horretatik doazen gazteei ezinezkoa 

jazotzen baitzaie emantzipazioak dakarren kos-

tu ekonomikoari aurre egitea, kaudimen urria eta 

lanean segurtasun gabezia iraunkorra baitituzte 

lagun.

Gazte-emantzipazio berankorraren fenomeno so-

zialean, etxebizitza edukitzeko erregimenak, mer-

katuak eta prekarietate laboralak ez ezik, badira 

eragin bizia duten beste faktore zenbait ere, kapitu-

lu honen aurkezpenean garatu dugun «motibazio-

konstruktu» hori osatzen dutenak (Ikus 2. eskema). 

Ildo horretatik, azpimarra dezagun gazteentzako 

etxebizitza-politika publikoak aski ez direla. Gure iri-

tziz, eraikita dagoen etxebizitza-parkea erabiltzeari 

arreta berezia eman beharko liokete politika horiek, 

hainbat arrazoi direla medio: era horretan inguru-

giroaren iraunkortasunaren gaineko irizpideak finka-

tzen direlako, gazteen premia eta eskakizunen ezau-

5 TRABADA, X. Elías eta ZUAZUA, Bakarne (koord.). Gazteen aukerak etxebizitza eskuratzeko. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005. 203. or.
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garriei hobeki egokitzen zaizkien etxebizitza-soluzio 

eta denbora-epe zentzuzkoagoak eskaintzeko, 

etab. Bestela esateko, etxebizitza berria eskuratu 

ahal izateko, bigarren eskuko etxebizitza hartzeko 

baino denbora-epe luzeagoan itxaron behar izaten 

da (zortzi bat urte, adibidez, lurzoru urbanizagarrian 

eginiko sustapena denean, urbanizazio–susta-

pen–eraikuntza prozesu konplexua osatzen duten 

fase eta legezko tramiteak direla medio). Horregatik 

aholkatzen diegu Euskadiko herri administrazioei 

diko Herri Administrazioek alokairua aintzat hartuko 

lukeen ebazpen soziokulturalik susta lezaketela uste 

dugu: esate baterako, hedabideetan argitaratuko 

litzatekeen publizitate-kanpaina baten bidez, alo-

kairuaren ezaugarri pragmatikoak, gazteen eman-

tzipazio-proiektuak desblokeatu eta epe laburrera 

gorpuztea ahalbideratuko luketen alderdi mesede-

garriak azpimarra litezke. Gaztaroan gertatzen diren 

hamaikatxo aldaketa horietara malguki egokitzeko 

aukera ematen duela, adibidez, jabetza-erregimena 

askoz ere zurrunagoa izanik. 

Eta alokairua zentzuzko aukera gisa ezesten duen 

kostu-etekinaren inguruko argudio ekonomizista 

—jabetza itsulapikoa da, alokairua dirua putzura 

botatzea, alegia— ezagunari aurka eginez, elkarren 

osagarri diren bi jarduera-ildo proposatuko ditugu:

— Emantzipatu gabeko gazteei zuzeneko diru-

laguntza eskaintzea, etxebizitza pribatu baten 

alokairua ordaintzen laguntzeko: BIZIGUNE 

Programak ordaintzen duen diru-laguntzaren 

antzekoa litzateke baina, kasu honetan, alo-

kairu-errenta ezingo da izan horien urteko diru-

sarrera gordinen %25 baino handiagoa, goiko 

muga 3.500 euro urteko izanik. Diru-laguntza 

honek bideratuko lukeen aurrezkia, esate bate-

rako, etxebizitza-aurrezki kontu bat sortzeare-

kin lotu egin liteke.

— Alokairukoak badira ere, errentamendu-erregi-

menean 10 urte eman ondoren, erosteko aukera 

izango luketen babeseko etxebizitzen sustapena: 

hutsik dauden etxebizitzak6 higiezinen merkatura 

ateratzeko ahaleginak areagotzea. Jarduera-ildo 

horren barnean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza 

Saileko BIZIGUNE Programa suspertzea proposa-

tzen dugu, era horretan alokairu-merkatura etxebi-

zitza askoz ere gehiago atera ahal izan dadin. 

Nagusi den diskurtso soziala, jabetzaren aldekoa 

izaki, eta gazteen emantzipazio-prozesuak babes-

teko alokairua aukeratzat ezesten badu ere, Euska-

6 2001eko Etxebizitzen Zentsuaren arabera, Euskadin erroldaturik dauden familia-etxebizitzen %10,6 (94.287 etxebizitza, guztira) ez zeuden okupatuta.

2. eskema. Gazteen emantzipazio berankorreko motibazio konstruktua

Faktore

soziokulturalak

Etxebizitza-mer-

katuaren eskura-

garritasuna

Faktore

instituzionalak

Gazteen
emantzipazio

prozesuen
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blokeoa

Lan-merkatuan

sartzea
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babeseko alokairu-erregimenaren eta jabetzako 

etxebizitza babestu – azalera-eskubidearen arte-

ko zubi-lanak egiten dituen etxebizitza da hori. 

Kontratuaren 10 urteak amaitutakoan, babeseko 

etxebizitza eskuratzeko indarrean dauden bal-

dintzak betetzen badira, maizterrak etxebizitza 

erosteko aukera izango luke, babes ofizialeko 

etxebizitza – azalera-eskubide pleguan. 
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1 COMAS, Domingo. Agobio y normalidad: una mirada crítica sobre el sector «ocio juvenil» en la España actual. In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 

50. zk. 2000ko iraila. 10. or.

2 GINER, Salvador, et al. Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

Aisia eta astialdia berrikuntza historikoak dira, XIX. 

mendetik egundaino mendebaldeko gizarteak di-

namizatu dituzten industrializazio, modernizazio 

eta demokratizazio prozesuen eraginez sorturiko 

aldaketa soziokultural, politiko eta ekonomikoei es-

ker, herritarraren eskubide eta praktika sozial gisara 

azaldu baitira. Hastapenean, goi-mailako klaseen 

jokaera sozial esklusibotzat agertzen diren arren, 

demokrazia bultzatzen duten gizarte-mugimen-

duen errebindikazioek pixkanaka-pixkanaka lortuko 

dute, XX. mendean zehar gizarte osoaren eskubide 

bihurtzea. Mende horretako 60ko eta 70eko hamar-

kadetan erdietsi zen aisia jardueretan aritzeko beta 

edo asti berezi hori asteburua izatea, eta, geroztik, 

ongizate estatuan bizi diren gizar teetako populazio 

gehienak ezinbesteko eskubide tzat hartua du1. Ho-

rrenbestez, aldaketa kopernikarra gertatu da, aisia 

eta astialdia lan-plegu desberdinek baldintzaturiko 

fenomenotzat (atseden hartu eta indarrak susper-

tzeko, batik bat) jotzetik gure gizarte postindustria-

letan orokor bihurtutako fenomeno auto nomo gisa 

begiratzera iritsi baikara. Egun, zientzia sozialetako 

teoriko batzuek bestelako gizarte baten eta kultura-

iraultza baten etorrera iragartzen dute: bertan, on-

gizatea eta astialdia gizarte horren antolamendua-

ren ardatz nagusiak izango dira2. Aldaketa horrek 

hainbat izari izango ditu:

— Gizarte-alorrean: dagoeneko ez da ekimen indi-

bidualaren arabera alda daitekeen praktika eta 

denbora-tarte bat, fenomeno horren izaera ko-

lektiboa eta komunitarioa. Adiera horri helduta, 

aisia eta astialdia eskubide sozialtzat hartzeak 

aldatu egiten du herritartasunaren kontzeptua. 

Izan ere, lehenago adin, sexu edo gizarte-kla-

se jakin batzuei zegozkien estratu batzuentzat 

bakarrik erreserbatuta zeuden bizitza pertsonal 

eta sozialeko alor zenbaiten hedakuntza eta de-

mokratizazioaren seinale baitira. 

— Kultura-alorrean: astialdia eta aisialdia lanaren 

menpe ezartzen zituen logika instrumental haren 

ordez, gozamen pertsonalaren izaera hedonista 

goresten eta lan-esparruarekiko autonomia alda-

rrikatzen duen harreman- eta adierazpen-logika 

sartu da indarrean. Dagoeneko, oraingo denbo-

ra eta espazio hauek ez daude definituta bakar-

bakarrik atseden hartu eta lanean ostera aritzeko 

indarrak suspertzeko, ez eta etorkizuneko lan-

jarduera eta harremanak praktikan jartzearren 

trebatze-estrategia garatzeko ere; aitzitik, per-

tsonak lan-munduan duen parte hartzetik inde-

pendente diren hamaika jarduera eta harreman 

gorputz daitezke esparru horretan. Horrez gain, 

gizarte industrialetik kontsumo gizarte bilakatze-

rakoan jazo diren aldaketa kulturalek aisia eta as-

tialdiaren esparruen autonomia indartzen dute. 

Pertsona definitzen duen elementu bakarra ez 

da dagoeneko jarduera ekonomikoan betetzen 

duen rola; aisia eta astialdien testuinguruan ga-

ratzen dituen praktika sozialek eta kontsumoak 

ere emango digute pertsona horren berri. 
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Horiek direla eta, XX. mendearen azken laurde-

nean lana izeneko balioak, populazioaren parte 

handi baten izaeraren eta bizimoduen egituragile 

izan den aldetik, nagusitasunaren parte bat galdu 

du, gazte jendearen artean batik bat, aisia eta as-

tialdi izeneko balioen mesedetan. Horrela, bada, 

batez ere egituragile soziokultural berri horretan 

oinarritutako bizimoduan azaldu eta loratu dira. 

Hori, hein handi batean, arestian indarrean sartu 

den aldaketa kulturalaren ondorio behinenetako 

bat da3. Aldaketa horrek agerpen kontrajarriak 

ditu, izan ere kontsumo-balioak (moda, erakustea, 

masatik bereizten gaituzten markak, etab.) dira na-

gusi, eta aldi berean indarra hartzen ari dira balio 

postmaterialak (askatasuna, parte hartzea, nork 

bere burua errealizatzea, etab.); eta hori guztia, 

balio produktibisten (lana, soiltasuna, lan-esparru 

berekoen arteko elkartasuna, geroaldia aurrerabi-

de iturri, etab.) eta materialisten kaltetan (ongizate 

materiala eta segurantza fisikoa, nagusiki).

— Ekonomia-alorrean: Bigarren Mundu Gerra amai-

tu zenez geroztik mendebaldeko gizarteetan 

gorputz hartu zuten politika ekonomikoek, key-

nestarrek, alegia, oso bestelako paradigma eza-

rri dute, lehenago produkzio-ekonomia eta biziki 

gutxietsia zegoen aisia-astiaren artean ezartzen 

ziren loturekiko. Horrela bada, aisia eta astialdia 

garapen ekonomikoaren aurkako oztopotzat eta 

besteren xahuketatzat hartzen ziren, edo, are ge-

hiago, industria lanaren etika produkziozalearen 

aurkakotzat; baina pertzepzioa aldatu egin da, 

eta ezinbesteko behar funtzional bilakatu dira. 

Keynesianismoak asmatu zuen, oro har: XIX. 

mendean eta XX. mendearen lehen herenean ka-

pitalismoaren baitan eragin lazgarria izan zuten 

super-produkziozko krisialdi zikliko errepikako-

rrak gaindituko ziren produktu manufakturatuen 

eskaria eta kontsumoa nabarmen hazten bazi-

ren. Horretarako, soldatapeko gizarte-klaseak, 

batik bat, kontsumo-alorretara estrukturalki hu-

rreratu beharko ziren. 

Sartze masibo hark, ordea, aldi berean hainbat 

baldintza betetzea eskatzen zuen: bizirik iraute-

ko soilik balio zuten soldata haiek baino hobeak 

kobratzea, kontsumoko objektuak merkatzea, 

epeka erosteko kreditua jeneralizatzea, masa-

kontsumoaren alde jardungo zuen sozializazioa 

mamitzea eta hori guztiori ordaindutako lanal-

diko erritmoak eta zereginak desitxuratu gabe, 

kontsumo- eta aisia-praktikak gauzatzeko bera-

riazko «ez-lanaldi» bat edukitzea. Horrela legiti-

matu zen, ekonomia-alorrean, aldien dualizazioa 

(lanaldia / ez-lanaldia) eta horrela hartu zen as-

tialdia (ez-lanaldia) masa-kontsumoa sortzeko 

premia sistematikoak asetzeko marko hobezin-

tzat. Eredu ekonomikoaren aldaketa-prozesu 

horretan, ez-lanaldia astebururantz bultzatu zen, 

eta, horrekin batera, urtearen buruan lau aste-

beteko oporraldiak orokortu ziren. Eragin horiek, 

bere aldetik, aldaketa ekonomiko behinenen 

kausa bihurtu dira; horietako hiru azpimarratuko 

ditugu hemen:

— Aisiaren eta astialdiaren funtzionaltasun eko-

nomikoaren balioa etengabe eguneratzen da, 

horretan espezializatutako sektore ekono-

miko arras dinamikoaren martxa egundoko 

indarrez garatu baita. Adibideak ugari dira no-

nahi: ostalaritza, zerbitzu pertsonalak, ikuski-

zunak, masa-turismoa, aisialdirako parke te-

matikoak, etab. Horrenbestez, aisia-astialdia, 

masa-kontsumoa gorpuzten den eguneroko 

bizimoduaren eremua izateaz gainera, biziki 

erakargarri gertatzen zaio enpresa-jardue-

rari.

— Egun, aisia–astialdiaren alorrean bideratzen 

edo adierazten diren eskakizun, premia eta 

nahiak asetzeko antolatu diren lan-jarduerak 

dira populazio aktiboaren enplegu-iturri behi-

neneko bat. 

— Aisia–astialdiaren sektorearen dinamismo eko-

nomiko eta laboralaren aldera esanguratsu 

batek, zerbitzu aurreratuen eta zerbitzu atzera-

tuen arteko polarizazioarekin du lotura hertsia; 

hau da, teknologia berriak eta giza baliabide 

ederki kualifikatuak aplikatzearren nabarmen-

tzen diren jarduerak dira, batetik, eta teknolo-

gia berri urri edo bat ere ez sartzeaz gainera, 

kualifikazio apaleko lan eskua intentsiboki era-

biltzea bereizgarri dutenak, bestetik. Horren 

adibide gisa, mutur aurreratuan ordenagailu 

eta Interneten bidez jokoak eta bestelako pro-

duktuak garatzeko sortzen ari diren enpresak 

3 INGLEHART, Ronald. «El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas». In: CIS. Monografías, 121. zk. Madrid: Siglo XXI, 1991.



13. Aisia eta astialdia

5

ikusten ditugu; mutur atzeratuan, aldiz, janari 

azkarreko kafetegi eta jatetxe-kateak. 

Hurrengo orrietan Euskadiko gazteak 20004 eta 

Euskadiko gazteak 2004 izenekin, astia eta aisia 

gai harturik, Gazteen Euskal Behatokiak susta-

tu dituen azterketa soziologikoen emaitzetako 

batzuk jorratuko ditugu. Bi konturi erreparatuko 

diegu, zehazkiago: astegunetan eta asteburuan 

zenbat asti-ordu dituzten, eta egunero edo ia egu-

nero nolako aisia-jarduerak praktikatzen dituzten, 

Euskadin bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko gazteak 

elkarrizketatu ondoren. Kapitulu honetan Euskadiri 

dagozkion adierazleak bakarrik aztertuko ditugu, 

Estatu espainiarraz5 eta hiru lurralde historikoez 

antzeko informaziorik ez dugulako eskuratu.

4 Euskadiko gazteak 2000 azterlanean, Euskadin bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko 1.364 gazte elkarrizketatu dira; Euskadiko gazteak 2004 azterlanean, berriz, gazteen kohorte bereko 1.500 pertsona. 

5 INJUVE Institutuak sustaturiko Informe Juventud en España 2004 azterlanean aisia eta denbora libreaz agertzen diren galderak eta Gazteen Euskal Behatokiak gai horretaz egin dituenak ezberdinak dira. 
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Astegunean 15 eta 29 urte bitarteko gazteek du-

ten astialdiari dagokionez, 2000. urtean eginiko 

inkestatik 2004an egindakora egunean lau ordu 

baino asti handiagoa duten 15 eta 29 urte bitarte-

ko gazteen ehunekoa igo egin zen (%39tik %46ra). 

Hortaz, euskal gazteek astegunean asti gehiagoz 

gozatzeko joera nabaria hautematen da, horietako 

gehientsuenek eguneroko bizitzan aski astirik ba-

duten arren: hiru laurdenek astegunean hiru orduik 

gora dituzte libre (ikus 1. taula eta 1. grafikoa). 

Sexu aldagaia kontuan hartuz, astegunean as-

tiaren iraupena luzatzeko joera bietan gertatu da, 

hala gizonezkoetan nola emakumezkoetan, baina 

aurrenekoetan nabarmentzen da hobekuntza hori 

gehien. Esate baterako, 2004. urtean, astegunean 

gutxienez hiru orduko astia daukaten gizonezkoen 

1. Astialdia

1. taula. Batez beste, zenbat astialdi 
izaten duzu astegunetan?

Ordubete baino 

gutxiago 4 3 -1

Ordubete edo 

bi ordu 22 20 -2

Hiru edo lau ordu 34 29 -5

Lau ordu baino 

gehiago 39 46 7

Ed / Ee 1 1 0

GUZTIRA % 100 100 –

Iturria:Euskadiko gazteak 2000 eta Euskadiko gazteak 2004. Gazteen 

Euskal Behatokia.

Diferentzia
Bi sexuak 2000 2004 2004–2000
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ehunekoa emakumeena baino handiagoa da: %77 

eta %74, hurrenez hurren (ikus 2. grafikoa eta 2. 

taula).

Azterketan adina sartzean, bost urteka sailkaturiko 

hiru adin-taldeetan atzematen da astia luzatzeko 

joera hori, baina gazteenek (15 eta 19 urte bitarte-

koen taldeak) erakusten dute joera biziena. 2004. 

urtean, 25 urtez beherako pertsonak dira astegu-

nean asti gehien daukatenak: egunero hiru ordutik 

gora, 15 eta 19 urte bitartekoen %77k; 20 eta 24 

urte bitarteko gazteen %78k; eta 25 eta 29 urte bi-

tartekoen %71k (ikus 3. grafikoa eta 3. taula). 

2. taula. Batez beste, zenbat astialdi 
izaten duzu astegunetan?

Gizonezkoak

Ordubete baino 

gutxiago 3 3 0

Ordubete edo 

bi ordu 24 19 -5

Hiru edo lau ordu 34 29 -5

Lau ordu baino 

gehiago 37 48 11

Ed / Ee 1 1 0

Emakumeak

Ordubete baino 

gutxiago 5 4 -1

Ordubete edo 

bi ordu 20 21 1

Hiru edo lau ordu 34 30 -4

Lau ordu baino 

gehiago 40 44 4

Ed / Ee 1 2 1

Iturria: Euskadiko gazteak 2000 eta Euskadiko gazteak 2004.

Gazteen Euskal Behatokia.

Diferentzia
2000 2004 2004 – 2000

3. taula. Batez beste, zenbat astialdi 
izaten duzu astegunetan?

15 – 19

Ordubete baino gutxiago 3 2 -1

Ordubete edo bi ordu 26 20 -6

Hiru edo lau ordu 35 31 -4

Lau ordu baino gehiago 36 46 10

Ed / Ee 1 1 0

20 – 24

Ordubete baino gutxiago 5 3 -2

Ordubete edo bi ordu 18 18 0

Hiru edo lau ordu 33 30 -3

Lau ordu baino gehiago 43 48 5

Ed / Ee 1 1 0

25 – 29

Ordubete baino gutxiago 5 5 0

Ordubete edo bi ordu 22 23 1

Hiru edo lau ordu 35 28 -7

Lau ordu baino gehiago 37 43 6

Ed / Ee 1 1 0

Iturria: Euskadiko gazteak 2000 eta Euskadiko gazteak 2004.

Gazteen Euskal Behatokia.

Diferentzia
Bi sexuak 2000 2004 2004 – 2000
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Ikus ditzagun orain 15 eta 29 urte bitarteko gazteek 

egunero edo ia egunero praktikatzen dituzten aisia

jarduerak, Euskadiko gazteak 2004 azterlanaren

arabera. Sexu bietako gazteez ari garela, inkestari 

erantzun dioten gazte askok eta askok aipatu dute-

nez, hurrengo jarduerak nabarmentzen dira:

— Familiarekin egotea (%87) eta telebista ikustea 

(%84).

— Musika entzutea (%78) eta telefonoz hitz egin eta 

mezuak bidaltzea, posta elektronikoa erabiltzea 

(%75).

— Lagunekin egotea (%61) eta paseatzea, kalean 

ibiltzea (%61).

— Egunkariak eta aldizkariak irakurtzea (%43) eta 

ordenagailuarekin denbora-pasa aritzea (%41).

— Atseden hartzea, ezer ez egitea (%35).

— Liburuak irakurtzea (ikasketetakoak ez direnak) 

(%24) eta kirola egitea (%21).

— Tabernetara joatea (poteoa) (%16).

Gaztearen soziabilitatea zuzen edo zeharka gara-

tzen duten harremanezko jarduerak nagusi dire-

la hautematen da (familiarekin izan, telefonoz hitz 

egin, telefono mugikor eta posta elektroniko bidez 

mezuak bidaltzea, adiskideekin izatea, kalean ibil-

tzea, tabernan izatea, kirola praktikatzea). Sexuaren 

aldagaia sartuz gero, eguneroko aisialdiko jarduere-

tan alde esanguratsuak atzemango ditugu:

— Gizonezkoen artean ohikoagoa da familiarekin 

izan, adiskideekin izan, egunkari edo aldizkariak 

irakurri, ordenagailuarekin jolastu, atseden hartu 

eta ezer ez egin, kirola praktikatu eta bideojokoe-

kin denbora pasatzea. 

— Emakumeen artean ohikoagoa da telefonoz hitz 

egin, telefono mugikor eta posta elektroniko bi-

dez mezuak bidali, kalean ibili eta aisiagatik li-

buruak irakurtzea. 

(Ikus 4. taula eta 4. grafikoa). 

2. Aisia jarduerak

4. taula. 2004an egunero edo ia egunero egindako aisialdiko jarduerak 

Lagunekin egotea 61 65 56 9

Tabernetara joan (poteoa) 16 16 15 1

Telebista ikusi 84 84 84 0

Egunkariak edo aldizkariak irakurri 43 44 42 2

Ikuskizunetara joan (musika, zinea, antzerkia…) 0 1 0 1

Paseatu, kalean egon 61 58 65 -7

Diskoteketara joan 0 1 0 1

Mendira joan 2 2 2 0

Liburuak irakurri (ikasketetakoak ez direnak) 24 18 31 -13

Kirola egin 21 30 12 18

Bi Gizo- Ema- Diferentzia
sexuak nezkoak kumeak G–E

(... / ...)
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4. taula (jarr.). 2004an egunero edo ia egunero egindako aisialdiko jarduerak 

Kirola ikustera joan 2 2 2 0

Ordenagailuarekin denbora-pasa aritu 41 42 40 2

Jarduera erlijiosoak 0 0 0 0

Elkarteetako eta borondatezko lanak 1 1 1 0

Jarduera politiko/sindikalak 1 1 1 0

Familiarekin egon 87 89 85 4

Musika entzun 78 78 78 0

Telefonoz hitz egin eta mezuak bidali, 

posta elektronikoa erabili 75 70 80 -10

Atseden hartu, ezer ez egin 35 37 33 4

Ziberrera joan, txateatu 8 9 8 1

Bideojokoekin jolastu 5 9 1 8

Kultur jarduera zehatz bat egin 5 6 5 1

Dendetan erosketetan ibili (ez ohiko erosketak) 2 1 2 -1

Mahai jolasak 2 2 1 1

Joko aretoetara joan 1 2 1 1

Bestelako zaletasunak edo hobbyak 6 – – –

Iturria: Euskadiko gazteak 2004. Gazteen Euskal Behatokia.

Bi Gizo- Ema- Diferentzia
sexuak nezkoak kumeak G – E
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Asteburuan eta bi sexuez ari garela, aisialdiko jar-

duera ohikoenak hauek dira (ikus 5. taula eta 5. 

grafikoa):

— Tabernetara joatea (poteoa) (%52).

— Diskoteketara joatea (%35).

— Lagunekin egotea (%27).

— Ikuskizunetara joatea (musika, zinea, antzerkia…) 

(%22).

— Atseden hartzea, ezer ez egitea (%19).

— Paseatzea, kalean ibiltzea (%12) eta mendira 

joatea (%12). 

— Kirola ikustera joatea (%11) eta egunkari edo al-

dizkariak irakurtzea (%10).

5. taula. 2004an asteburuetan egindako aisialdiko jarduerak

Lagunekin egotea 27 25 30 -5

Tabernetara joan (poteoa) 52 52 52 0

Telebista ikusi 2 2 2 0

Egunkariak edo aldizkariak irakurri 10 9 11 -2

Ikuskizunetara joan (musika, zinea, antzerkia…) 22 20 24 -4

Paseatu, kalean egon 12 12 13 -1

Diskoteketara joan 35 35 36 -1

Mendira joan 12 12 11 1

Liburuak irakurri (ikasketetakoak ez direnak) 3 3 3 0

Kirola egin 8 10 6 4

Kirola ikustera joan 11 17 5 12

Ordenagailuarekin denbora-pasa aritu 4 3 4 -1

Jarduera erlijiosoak 1 1 1 0

Elkarteetako eta borondatezko lanak 2 2 2 0

Bi Gizo- Ema- Diferentzia
sexuak nezkoak kumeak G–E

(... / ...)
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Sexuen arabera, hemen ere alde nabariak agertzen 

dira:

— Gizonezkoek joera handiagoa dute kirol ikuski-

zunetara joan, kirola praktikatu, musika entzun, 

bideojokoekin denbora pasatu, telefonoz hitz 

egin, telefono mugikor eta posta elektroniko bi-

dez mezuak bidaltzeko.

— Emakumeen artean ohikoagoa da adiskideekin 

izan, musika, zine, antzerki eta antzerako ikuski-

zunetara joan eta egunkari edo aldizkariak iraku-

rri eta aisiagatik erosketak egitea. 

Ikus ditzagun, ondoren, nolako aisialdiko jarduerak 

egiten dituzten gazteek beren eguneroko edo ia 

eguneroko astialdian, adin-taldeen arabera:

— Denetan gazteenek (15 eta 19 urte bitartekoek) 

eguneroko astia hurrengo jardueretan baliatzen 

dute: familiarekin izan (%95), musika entzun 

(%87), telebista ikusi (%85), telefonoz hitz egin, 

mezuak telefono mugikorraren edo posta elek-

tronikoaren bidez igorri (%79), adiskideekin izan 

(%78), kalean ibili (%65) eta ordenagailuarekin 

jolasten (%48). 

— 20 eta 24 urte bitarteko gazteek, hein handia-

go batean, hauetan dihardute: familiarekin izan 

(%91), telebista ikusi (%83), musika entzun 

(%80), telefonoz hitz egin, mezuak telefono mu-

gikorraren edo posta elektronikoaren bidez igorri 

(%77), kalean ibili (%64), adiskideekin izan (%63) 

eta ordenagailuarekin jolasten (%43). 

— Heldu-aurrekoek (25 eta 29 urte bitartekoek) 

hurrengoak dituzte gogoko, batik bat: telebista 

ikusi (%83), familiarekin izan (%76), telefonoz hitz 

egin eta mezuak telefono mugikorraren edo posta 

elektronikoaren bidez igorri (%69), musika entzun 

(%68), kalean ibili (%56), egunkari edo aldizkariak 

irakurri (%52) eta adiskideekin izatea (%43).

Adin-taldeka aztertuz gero, jardueren erlazioak 

berdin samarrak direla antzematen da, horietako 

bakoitzean diharduten gazteen berariazko ehune-

koak gorabehera. Nolanahi ere, bi alde nagusi ager-

tzen dira: egunkari edo aldizkariak irakurtzea (25 

eta 29 urte bitartekoek gehiago praktikatzen dute) 

eta ordenagailuarekin jolastea (25 urtetik beherako 

gazteek dihardute gehiago) (ikus 6. taula).

Nolako aisialdiko jarduerak egiten dituzte gehienbat 

asteburuetan sexu bietako gazteek, bost urteka 

sailkaturiko adin-taldeen arabera?

5. taula (jarr.). 2004an asteburuetan egindako aisialdiko jarduerak

Jarduera politiko/sindikalak 0 0 0 0

Familiarekin egon 5 4 5 -1

Musika entzun 4 5 3 2

Telefonoz hitz egin eta mezuak bidali, 

posta elektronikoa erabili 2 3 1 2

Atseden hartu, ezer ez egin 19 20 19 1

Ziberrera joan, txateatu 2 2 2 0

Bideojokoekin jolastu 2 4 1 3

Kultur jarduera zehatz bat egin 2 3 2 1

Dendetan erosketetan ibili (ez ohiko erosketak) 8 5 10 -5

Mahai jolasak 4 2 1 1

Joko aretoetara joan 2 2 2 0

Bestelako zaletasunak edo hobbyak 11 – – –

Iturria: Euskadiko gazteak 2004. Gazteen Euskal Behatokia.

Bi Gizo- Ema- Diferentzia
sexuak nezkoak kumeak G–E
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— 15 eta 19 urte bitartekoek: tabernara joan (%53), 

diskotekara joan (%46), musika, zine, antzerki 

eta antzeko ikuskizunetara joan (%24), atseden 

hartu edo ezer ez egin (%20), adiskideekin izan 

(%16), kalean ibili (%12), mendira joan (%12) eta 

kirol ikuskizunetara joatea (%12). 

— 20 eta 24 urte bitarteko gazteek: tabernara joan 

(%52), diskotekara joan (%40), adiskideekin izan 

(%28), musika, zine, antzerki eta antzeko ikuski-

zunetara joan (%23), atseden hartu edo ezer ez 

egin (%18), kirol ikuskizunetara joan (%13), men-

dira joan (%12) eta kalean ibiltzea (%11).

— 25 eta 29 urte bitartekoek: tabernara joan 

(%50), adiskideekin izan (%36), diskotekara 

joan (%22), atseden hartu edo ezer ez egin 

(%20), musika, zine, antzerki eta antzeko 

ikuskizunetara joan (%19), kalean ibili (%13), 

egunkari edo aldizkariak irakurri (%12), eta 

mendira joatea (%11).

Asteburuetan, adin-talde bakoitzeko sexu bietako 

kideek hein handiago batean egiten dituzten aisia 

jarduerak berdin-berdinak dira, talde bat edo bes-

tearen berariazko ehunekoetan agertzen diren al-

deak salbuetsita. Hala eta guztiz ere, asteburuan 

batzuek besteek baino gehiago praktikatzen dituz-

te bi aisialdiko jarduera: egunkari edo aldizkariak 

irakurtzea (25 eta 29 urte bitarteko taldean ohikoa-

goa) eta kirol ikuskizunetara joatea (15etik 19ra eta 

20tik 24ra urte bitarteko gazteengan ohikoagoa) 

(ikus 7. taula).

6. taula. 2004an egunero edo ia egunero 
egindako aisialdiko jarduerak 

(gazteen %)

Lagunekin
egotea 78 63 43

Tabernetara joan 
(poteoa) 9 20 16

Telebista ikusi 85 83 83

Egunkariak edo 
aldizkariak irakurri 30 44 52

Ikuskizunetara joan 
(musika, zinea, 
antzerkia…) 0 1 0

Paseatu, kalean egon 65 64 56

Diskoteketara joan 0 0 1

Mendira joan 1 2 3

Liburuak irakurri 
(ikasketetakoak ez 
direnak) 18 23 31

Kirola egin 29 19 17

Kirola ikustera joan 1 2 2

Ordenagailuarekin
denbora-pasa aritu 48 43 32

Jarduera erlijiosoak 0 0 0

Bi sexuak 15–19 20–24 25–29

Iturria: Euskadiko gazteak 2004. Gazteen Euskal Behatokia.(... / ...)

6. taula (jarr.). 2004an egunero edo ia 
egunero egindako aisialdiko jarduerak 

(gazteen %)

Elkarteetako eta 

borondatezko lanak 0 0 1

Jarduera politiko/

sindikalak 1 1 1

Familiarekin egon 95 91 76

Musika entzun 87 80 68

Telefonoz hitz egin 

eta mezuak bidali, 

posta elektronikoa 

erabili 79 77 69

Atseden hartu, 

ezer ez egin 43 37 27

Ziberrera joan, txateatu 12 8 5

Bideojokoekin jolastu 9 5 3

Kultura jarduera 

zehatz bat egin 7 4 6

Dendetan erosketetan 

ibili (ez ohiko erosketak) 1 1 3

Mahai jolasak 3 2 1

Joko aretoetara joan 3 1 0

Bi sexuak 15–19 20–24 25–29
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7. taula. 2004an asteburuetan egindako 
aisialdiko jarduerak 

(gazteen %)

Lagunekin egotea 16 28 36

Tabernetara joan 

(poteoa) 53 52 50

Telebista ikusi 3 2 2

Egunkariak edo 

aldizkariak irakurri 7 0 12

Ikuskizunetara joan 

(musika, zinea, 

antzerkia…) 24 23 19

Paseatu, kalean egon 12 11 13

Diskoteketara joan 46 40 22

Mendira joan 12 12 11

Liburuak irakurri 

(ikasketetakoak ez 

direnak) 3 3 4

Kirola egin 7 9 7

Kirola ikustera joan 12 13 9

Ordenagailuarekin

denbora-pasa aritu 6 3 3

Jarduera erlijiosoak 2 1 0

Iturria: Euskadiko gazteak 2004. Gazteen Euskal Behatokia.
(... / ...)

7. taula (jarr.). 2004an asteburuetan 
egindako aisialdiko jarduerak 

(gazteen %)

Elkarteetako eta 

borondatezko lanak 1 3 1

Jarduera politiko/

sindikalak 0 0 0

Familiarekin egon 0 4 8

Musika entzun 4 4 4

Telefonoz hitz egin 

eta mezuak bidali, 

posta elektronikoa 

erabili 3 2 2

Atseden hartu, 

ezer ez egin 20 18 20

Ziberrera joan, 

txateatu 5 1 1

Bideojokoekin jolastu 5 1 1

Kultura jarduera 

zehatz bat egin 3 2 1

Dendetan erosketetan 

ibili (ez ohiko erosketak) 7 7 9

Mahai jolasak 7 3 3

Joko aretoetara joan 5 1 0

Bi sexuak 15–19 20–24 25–29 Bi sexuak 15–19 20–24 25–29
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3. Ondorioak
Euskadiko gazteek astegunean astialdia luzatzearen 

aldeko joera agertzen dute: Gazteen Euskal Behato-

kiak 2000. urtean eginiko inkestatik 2004an eginiko-

ra, egunean lau ordutik gorako astialdia duten 15 eta 

29 urte bitarteko gazteen ehunekoa %39tik %46ra 

igo egin zen. Joera nabariagoa da gizonezkoen ar-

tean eta 15 eta 19 urte bitartekoen artean. 

Bestetik, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek 2004. 

urtean egunero edo ia egunero praktikatzen dituz-

ten aisia jarduerei dagokiela, gazteenek hurrengoak 

aipatzen dituzte gehienbat: familiarekin izan (%87), 

telebista ikusi (%84), musika entzun (%78), telefo-

noz hitz egin eta mezuak telefono mugikorraren edo 

posta elektronikoaren bidez igorri (%75), adiskidee-

kin izan (%61), kalean ibili (%61), egunkari eta/edo 

aldizkariak irakurri (%43), ordenagailuarekin jolastu 

(%41) eta atseden hartu edo ezer ez egin (%35). 

Gizonezkoen artean ohikoagoa da familiarekin izan, 

adiskideekin izan, egunkari edo aldizkariak irakurri, 

ordenagailuarekin jolastu, atseden hartu, ezer ez 

egin, kirola praktikatu eta bideojokoekin jolastea. 

Emakumeen artean, berriz, ohikoagoa da telefonoz 

hitz egin, mezuak telefono mugikorraren edo posta 

elektronikoaren bidez igorri, kalean ibili eta aisiaga-

tik liburuak irakurtzea. 

Asteburuetan, bi sexuez ari garela, aisialdiko jarduera 

orokorrenen artean hauek aipatuko ditugu: tabernara 

joan (%52), diskotekara joan (%35), adiskideekin izan 

(%27), musika, zine eta antzerki ikuskizunetara joan 

(%22), atseden hartu, ezer ez egin (%19), kalean ibili 

(%12), mendira joan (%12), kirol ikuskizunetara joan 

(%11) eta egunkari edo aldizkariak irakurtzea (%10). 

Eguneroko edo ia eguneroko aisialdiko jarduerekin 

konparatuz, asteburuan familiarekin izan, telebista 

ikusi, musika entzun edo telefonoz hitz egin, mezuak 

telefono mugikorraren edo posta elektronikoaren bi-

dez igortzea kondarreko jarduerak dira, eta horien 

ordez hurrengo hauek nagusitzen dira: tabernara 

joan, diskotekara joan, eta musika, zine edo antzer-

ki ikuskizunetara joatea. Aisia jarduera hauek familia 

markotik atekoak dira, kontsumo kolektiboaren es-

pazio sozialean sartzen baitira. 

Sexuen arabera ere, kontuan hartzeko aldeak 

azaltzen dira: gizonezkoen artean ohikoagoa da 

kirol ikuskizunetara joan, kirola praktikatu, musika 

entzun, bideojokoekin jolastu eta telefonoz hitz 

egin edo mezuak telefono mugikorraren edo posta 

elektronikoaren bidez igortzea. Emakumeek, aldiz, 

honakoak praktikatzen dituzte, batik bat: adiski-

deekin izan, musika, zine, edo antzerki eta antze-

ko ikuskizunetara joan, egunkari edo aldizkariak 

irakurri eta aisiagatik erosketak egitera joatea. 

Azterketaren beste alderdi batean, adinez sailkatu-

riko taldeen arabera, 2004. urtean eginiko inkestan 

parte hartu zuten gazteen adinak gora egin ahala, 

hurrengo aldeak nabarmenduko ditugu, egunero 

edo ia egunero praktikatzen dituzten aisialdiko jar-

dueretan:

— Egunero edo ia egunero aisia jarduera hauek 

praktikatzen dituzten gazteen ehunekoak jaitsi 

egin dira: adiskideekin izan, kalean ibili, kirola 

praktikatu, ordenagailuarekin jolastu, familiarekin 

izan, musika entzun, telefonoz hitz egin, mezuak 

telefono mugikorraren edo posta elektronikoaren 

bidez igorri, atseden hartu edo ezer ez egin, zibe-

rrera joan, txatean jardun, bideojokoekin jolastu, 

mahai jokoetan aritu eta joko-aretoetara joatea.

— Egunero edo ia egunero aisia jarduera hauek 

praktikatzen dituzten gazteen ehunekoak igo 

egin dira: egunkari edo aldizkariak irakurri, dis-

koteketara joan, mendira joan, aisiagatik liburuak 

irakurri, kirol ikuskizunetara joan eta aisiagatik 

erosketak egitea.

Asteburuko aisialdiko jarduera batzuk ugaldu eta 

beste batzuk urritu egiten dira, Gazteen Euskal Be-

hatokiak 2004. urtean eginiko inkestan erantzun 

zuten gazteen adinak gora egin ahala: 

— Adinak gora egin ahala, asteburuan hurrengo jar-

duerak praktikatzen dituzten gazteen ehunekoa 
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igo egiten da: adiskideekin izan, egunkari edo 

aldizkariak irakurri, kalean ibili, aisiagatik liburuak 

irakurri, familiarekin izan eta aisiagatik erosketak 

egitea.

— Adinak gora egin ahala, asteburuan hurrengo jar-

duerak praktikatzen dituzten gazteen ehunekoa 

jaitsi egiten da: tabernara joan (jaitsiera arina), te-

lebista ikusi, musika, zine, antzerki eta antzeko 

ikuskizunetara joan, diskotekara joan, mendira 

joan (jaitsiera arina), kirol ikuskizunetara joan, 

ordenagailuarekin jolastu, erlijio-jarduerak, elkar-

te- eta boluntario-jarduerak, telefonoz hitz egin, 

mezuak telefono mugikorraren edo posta elek-

tronikoaren bidez igorri, ziberrera joan, txatean 

jardun, bideojokoekin jolastu, kultura-jarduera 

jakinak egin, mahai jokoetan aritu eta joko-are-

toetara joatea.

Kapitulu honi amaiera emateko, belaunaldi fakto-

rea kontuan hartuz6, gurasoen belaunaldikoetan 

ohikoa zenarekin konparatuz, egungo gazteen ai-

sia eta astiarekin loturiko bereizgarri batzuk aipa-

tuko ditugu. 

— Aurreko belaunaldiko (gurasoen belaunaldiko) 

gazteek aisia eta astialdiko jardueretara bidera-

tzeko beta eta diru-baliabide gutxiago izan zituz-

ten, eta, horrez gainera, eskaintza publikoak eta 

pribatuen gabezia zuten bereizgarri nagusia. Bes-

te alde batetik, lan-merkatuan gazteago sartu eta 

familiaren etxetik ere gazteago emantzipatu ziren 

gurasoen belaunaldikoak. Egungo gazteentzat, 

maiz bi gurasoak lanean aritzeak etxeko erren-

ta-maila dezente altxatu du, eta, horrenbestez, 

aisia eta astialdiko jarduera pribatuetara iristeko 

aukerak ere ugaldu egin dira. Eskaintza horiek, 

joan den mendeko 80ko hamarkadaren bigarren 

erditik hona, garapen kualitatibo eta kuantitatibo 

gaitza bizi izan dute.

Jeneralizatu dira, batetik, hezkuntza balio gisa, 

eta, bestetik, horri dagokion eredu soziala (pres-

takuntza arautuan eta lanbide-gaikuntzan eman 

beharreko epea luzatzea, alegia7) praktikan jar-

tzea ere; horrez gain, hezkuntza-sistema arau-

tuan aldaketak izan dira. Horri guztiorri esker, 

egungo gazteek asti handiagoa dute bai astea-

ren, hilearen eta urtearen buruan, baita egun 

biziki luzatu den gaztaro osoan ere. Horrela, 

bada, gurasoen belaunaldian ikaslearen men-

petasun statusa 22 edo 23 urte bete arte luzatu 

ohi zen, eta gaur, berriz, epe hori maiz 25 eta 

26 urtera arte ere luzatzen da, urterik errepika-

tu dutenen kasuan edo doktorego ziklora zein 

master eta graduondoko ikasketetara iritsi di-

renen kasuan. 

Baldintza horiek, beste hainbat faktorek —gu-

rasoek aitona-amonekin belaunaldi arteko lis-

karrik ez izatea, gazteek bereziki nozitzen duten 

lan-prekarietate eta egonkortasunik eza, ezkon-

tza eta seme-alabak ekartzea bezalako balioei 

emakume gazteek batik bat aitortzen dioten ba-

lio erlatiboa, adibidez— duten eraginarekin ba-

tera, emantzipatzeko adina atzeratzen eta gazte 

statusa hogeita hamar urteko atalaseraino atze-

ratzen lagundu dute. Horrek denak, jakina, aisia 

eta astialdiko eskaintza pribatu eta publikoen 

aurrean subjektu sozialik sentikorrena bihurtu du 

gazteria: diru gehiago eta beta handiagoa, aisian 

eta kontsumoan jardutearen aldeko jarrera eta 

balioak, guraso aski harberak (hauek, gaztetan, 

beren aisia eta astialdian muga latzak eta ga-

beziak nozitu baitzituzten, etab.).

— Lan alorraz ari garela, egungo gazteriak bere 

enplegu-eskariarentzat lan-merkatu harberetako 

bat bilatu du era publiko zein pribatuan kudea-

tzen diren aisia eta astialdiko jardueren sekto-

rean. Horrela, ikasle diren garaian, beren jar-

duera nagusiarekin elkargarri gertatzen zaizkien 

enpleguetan sartzen dira; horien ezaugarri na-

gusietako bat prekarietatea baldin bada ere, pa-

trikarako dirurik irabazteko eta lan-munduan no-

labaiteko eskarmentua hartzeko aukera ematen 

diete. Hala ere, gero eta gazte gehiagorentzat, 

aisia unean uneko prekarietatezko enpleguen itu-

rri izateaz gain, beren epe ertain eta luzeko asmo 

eta itxaropen profesionalen lan esparru garran-

tzitsuenetarikoa ere bilakatu da; esate baterako, 

aisia eta astialdiko jardueretako bizkortzaile eta 

monitoreen rol profesionalen kasuan, telebista 

edo Interneterako produktuen ekoizpen, mer-

katuratze eta banaketarekin zerikusia dutenen 

lanbideetan, etab. 

6 COMAS, Domingo. Agobio y normalidad: una mirada crítica sobre el sector «ocio juvenil» en la España actual. In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 50. zk. 2000ko iraila.

7 Gogoan izan unibertsitate mailako irakaskuntzara arte heziketa-ibilbidea luzatzeak daukan garrantzi estrategikoa, arrakasta goiztiarreko eta ondoz ondoko hurrenkerako ibilbideetara begira, aurreko ataletan azaldu izan den legez. 
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— Gurasoen belaunaldiarentzat, aisia eta astialdia 

eremu pribatu eta familiarrean errebindikatu behar 

izan zuten eskubidea da (aita-amen aurka, haiek 

izan baitziren aztura eta eredu sozial tradiziona-

len iraunarazleak). Egungo gazteentzat, ostera, 

testuinguru soziala oso bestelakoa da, eskubide 

hori erakunde publikoek ez ezik, gurasoek ere 

barneratuta baitute. Hori ez da, horrenbestez, 

ageriko borroka bereizgarri duen errealitatearen 

eremua, ezta bi belaunaldien arteko harremanen 

alorrean ere. Adostasun politiko-sozial zabal-za-

balari esker legitimaturiko eskubide soziala da, 

bete-betean, erresistentzia nabarmenik gainditu 

beharrik gabe eguneroko bizitzan egikaritzen 

dena. Izan ere, kontsumo-gizartean nagusi den 

aisia eta astialdiaren ereduan sozializatu dira 

gazte horiek eta, hortaz, horren erabiltzaile eta 

kontsumitzaile huts izatera mugatzen dira, beren 

gurasoek ez bezala, bizitzako alor horretan da-

goeneko ez baitute ia ezer borrokatzeko8.

— Industria gizartetik kontsumo gizarterako urra-

tsa izan zen XX. mendeko 70eko hamarkada-

ren amaiera, eta 80ko hamarkadaren hasierako 

krisialdi ekonomiko luze eta latza pairatu zuen 

aurreko belaunaldiko gazteriak; gainbehera ze-

torrenaren eta alternatiba nagusi izango zenaren 

eragin bikoitzaren mendean bizi zen, eta, hortaz, 

kontraesan arinak eta sakonak jasaten zituen. 

Gaur egungo gazteria, aldiz, aldaketa-prozesu 

hori finkatuta dagoen unean bizi denez, kontsu-

mo-gizarteari bete-betean dagozkion balio, ere-

du eta praktika soziokulturaletan sozializatu da; 

orain, hazkuntza eta ongizate materiala bereiz-

garri dituen testuinguru ekonomikoan garatzen 

ari da eta, ondorioz, berton «balio postmaterial» 

izenekoak indarrez azaldu dira.

— Gurasoen garaietako gazteriarentzat aisia eta as-

tialdia autonomia eta eskarmentu pertsonal eta 

kolektiboaren baliokide ziren, kondarreko fran-

kismoan nagusi zen orden politiko-sozial hartatik 

herrestan zekartzaten eredu zaharkitu eta he-

teronomoak urratu eta askatasunean bizitzeko 

espazio eta denboraren sinonimo, alegia. Egun, 

aisia eta astialdiaren merkantilizazio nabarme-

nak, jarduera eta espazio baliagarrien sorreren 

eskaintzetan enpresek eta beste hainbat erakun-

dek egikaritzen duten «dirigismoak», eta bertan 

gorpuzten diren praktika soziokultural gehiene-

tan nagusi diren kontsumismo eta masifikazio-

ak, askatasunaren eta kreatibitate pertsonalaren 

esfera pribilegiatua osatzearen irudi sozial hori 

auzitan ipintzen dute. Horregatik, agian, egungo 

gazteen artean halako ondoez lausoa azaltzen ari 

da orain kontsumo-gizarteak eskaintzen dizkion 

aisia merkantilizatuaren aurka, hori kontsumitu 

ondoren ez baitute aisia eta astialdiaren alorrean 

ezarritako itxaropen, desira eta asmoen asetze-

gradu nahikoa erdiesten. Disonantzia hori eta 

alienazio pertsonalaren ondorioek, batetik, eta 

aisia eta astialdi kontsumistaz bestelako aukerak 

sortzeko eta ezagutzeko eragozpenek, beste-

tik, paradoxa bat azaleratu dute: astialdia ez ote 

da horren libre? Laburbilduz, badirudi aisia eta 

astialdiaren alorrean badela zer aldatua (horren 

diseinuan esku hartzea, kontsumismoaz beste-

lako aisia, adierazpen eta garapen pertsonalaren 

mesedetarako sormenezko jarduerak, etab.). 

Egunez egun indartsuago diren balio postmate-

rialisten aurrean sentiberatasuna agertzen duten 

gazteak, elkarteak eta erakundeak dira aldaketa 

horren subjektu aktiboak. Domingo Comasen 

hitzetan, «…asteburuko aisialdi komertzial eta 

kontsumistaren alternatibazko prozesuen alde 

jardutea, espazioen eskaintza eta bestelako 

praktikak sustatuz, masifikazioaren ondorioak 

itzurtzeko; kontua baita, era berean, kalitatea 

hobetzea eta eskaintzak monotematikoak izan 

ez daitezen ahalegintzea. Nolanahi ere, hel-

burua ez da baliabide publikoak ekarriz aisialdi 

pribatuarekin lehiatzea, baliokide izango litzate-

keen bestelako aisialdirik sustatzeko. Kontua ez 

da, hortaz, egungo aisia-pleguetarako sarbidea 

doan ematea, kontsumista izango ez den aisia-

mota ugari eskaintzea baizik. 

Aukera horren alde jarduteak esan nahi du tokiko 

politikak martxan jartzea, gutxienez hurrengo ele-

mentuak aintzat hartuta: a) baliabideak, mugatuak 

izan daitezkeenak, baina, hori bai, egungo aurre-

kontu-markoak eskaintzen dituenak baino askozaz 

ere malguagoak; b) aisialdiaren merkatuak berezkoa 

duen eskaintza hierarkikoaren zurruntasunaz beste 

aldera, gazteen parte hartzea sustatzeko estrate-

gia, erabakiak hartzea barne, proposamen alternati-

8 COMAS, Domingo. Agobio y normalidad: una mirada crítica sobre el sector «ocio juvenil» en la España actual. In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 50. zk. 2000ko iraila. 
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boak erakargarri bihurtuko dituenak; eta c) prozesu 

honetan ekimen pribatuari ateak zabalik uztea»9.

Amaitzeko, gure ustez aisiarako alternatibazko pro-

zesuak eratu eta garatzeko estrategia publiko ho-

rretan hezkuntza ez-formaleko jarduerak martxan 

jarri beharko lirateke gazteen alorreko tokiko pro-

gramazioetan, aisia eta astialdiko jarduerak preben-

tzio, sentsibilizazio eta prestakuntzako jarduerekin 

aberasteko asmoz, gazte jendea balio eta jarrera 

humanista, arduratsu, osasungarrietan eta kontsu-

moz bestelakoetan sozializa dadin laguntzeko.

9 COMAS, Domingo. Agobio y normalidad: una mirada crítica sobre el sector «ocio juvenil» en la España actual. In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 50. zk. 2000ko iraila. 20. or.
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Gizartean delinkuentziaren fenomenoa azaltzea 

xede dute hainbat hipotesi soziologikok1. Horietako 

batzuk aipatuko ditugu hemen: asoziazio diferen-

tziala, anomia, delinkuentziako azpi-kulturak, etike-

ta ezartzea eta zentzuzko aukeraketari dagozkio-

nak, hain zuzen. 

— Asoziazio diferentziala: Edwin H. Sutherland-ek

sortu zuen teoria hau, joan zen mendeko lauga-

rren hamarkadan, Chicagoko eskolaren espa-

rruan. Gain-gainetik, gaizkile-jokamoldea soziala 

dela, eta, horrenbestez, beste komunikazio-pro-

zesu bati esker, beste pertsona batzuekin in-

terakzioz ikasten dela diosku2. Ikastaldia talde 

primarioetan gauzatzen da, kideek harreman 

estuak dituzten gizatalde berdin edo baliokidee-

tan, batik bat. Talde horietako kideek delinkuen-

tziaren aur kakoak diren taldeetakoen premia 

eta balio berberak dituzte: delinkuenteak diberti-

tzeko, diru-sarrerak izateko eta abarrerako legez 

kanpoko bidea aukeratu duela da alde bakarra.

— Anomia eta delituzko erreakzioak: teoria hau Ro-

bert K. Mertonek landu zuen joan den mendeko 

bosgarren hamarkadan, Émile Durkheimek XIX. 

mendean jorraturiko anomiaren kontzeptuan 

oin hartuta. Frantziar soziologo hark ez bezala, 

Mertonek bestela baliatu zuen kontzeptua, bes-

te esanahi bat adierazteko, hots, pertsonek nozi-

tzen duten tentsioa, onarturiko arauek eta errea-

litate sozialak liskarra sortzen dutenean, alegia. 

Sozialki onetsiriko balioak eta baliook erdieste-

ko baliabide mugatuen arteko tentsio horien au-

rreko balizko bost erreakzio3 identifikatu zituen: 

konformistak, berritzaileak, erritualistak, uzku-

rrak eta menderakaitzak. Delituzko jokamoldeak 

pertsona berritzaileek eta menderakaitzek sor-

tzen dituzte, baina izaera desberdinekoak dira: 

berri tzaileek delituzko jarduera «arruntak» egiten 

dituzte (gizartean nagusi diren balioak eta hel-

buruak onartzen dituzte, baina balio horiek erdies-

teko legez kanpoko baliabideak darabil tzate); 

menderakai tzek, berriz, delituzko jokamolde po-

litikoak egiten dituzte (arauzko balioak eta hel-

buruak ez ezik, horiek lortzeko legezko bideak 

ere arbuiatzen dituzte eta horien ordez beste ba-

tzuk ezarri nahi dituzte). 

— Delinkuentziaren azpi-kulturak: Albert Cohen, Ri-

chard Cloward eta Lloyd Ohlinek, Estatu Batue-

tako hirietako gaizkile-taldeei buruz egin zituzten 

azterlanetan (1955 eta 1960), asoziazio diferen-

tzialaren teoria eta Mertonek landutakoa elkarre-

kin lotu zituzten. Ikertzaile horien iritziz, gizata lde 

horiek arrakasta izateko aukera gutxi duten ko-

munitate azpi-kulturaletan sortzen dira4. Talde 

horietako kideek gizartean nagusi diren balioak 

onartu onar ditzakete, baina tokian tokiko azpi-

kulturen bahea iragazi behar dute. Delinkuentzia 

antolatuko sareak dituzten auzo eta tokiko ko-
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munitateetan gazte-bandetako kideek, helduaro 

sozialerako bilakaeran, delinkuentzia bizibidetzat 

onartzeko joera agertzen dute. Cohenen aburuz, 

«delinkuentziadun auzategietako» gazte-banden 

delituzko egintzek gizarte «errespetagarri» horren 

kontrako arbuioa adierazten dute, orden soziala-

ren baitan beren gabezia egoeraz jabetuak dau-

denez, beren aurkakotasunezko balioak sortzen 

dituzte-eta.

— Etiketa ezartzea: gizartean, erakundeak eta tal-

de arau-betetzaileen eta talde «desbideratuen» 

artean gertatzen den botere-interakzioan oina-

rritzen da, funtsean, teoria hau. Subjektu sozial 

batzuk jokamolde moralen gaineko definizioak

esleitzeko legitimaturik daude, eta, hortaz, arauz-

ko definizio horietatik aldentzen den jokabidea 

duten pertsona eta gizataldeen gainean etiketak 

ezartzen dituzte. Gizarte batean, legea eta or-

dena ordezkatzen duten erakundeak dira etike-

ta-ezartze horren iturri behinena. «Etiketa ezar-

tzearen» teoriaren arabera, gazte batek bere 

estreinako delituzko egintza gauzatzen duenean 

(desbideratze primarioa) gaizkiletzat kalifikatu 

izan ohi dute; hori, estigmatizatze-prozesu sozia-

laren abiagunea da: pertsona hori gizarteagan-

dik banandu eta delituzko jokabidean segi dezan 

bultzatzen zaio. Desbideratze primariotik desbi-

deratze sekundariora igaroko da: prozesu horre-

tan, ezarri zaion etiketa onartzeko joera agertuko 

du gazteak eta bere burua desbideratu–gaizki-

letzat joko du. Testuinguru horretan, teoria ho-

nen arabera, «desbideratua izaten ikasteko pro-

zesua» desbideratutako jokabidea zuzentzeko 

ardura duen erakundeak areagotu egiten du: 

erreformatorioak, kartzelak, barnetegiak. Teoria 

hau kritikatzen dutenen iritziz, desbideratutako 

jokabidea etiketa ezartze horrek ezartzen duela 

ez dago garbi, beste hainbat faktorek ere eragina 

izaten baitute prozesuan, hala nola beste gaizki-

leekiko harremana, delitu egiteko aukera berriak 

agertzea, etab5.

— Aukeraketa razionala: joan den mendeko zortzi-

garren hamarkadan, Cornish eta Clarkek teoria 

hau delituzko egintzen azterketari aplikatu zio-

ten. Aurreko bi teoriek ez bezala —delinkuentzia, 

ingurunearen aurka pertsonak agertzen duen 

«erreakzio» gisa esplikatzen duten kanpo-bal-

dintzetan oinarritzen baitira—, zentzuzko auke-

raketak dio gaizkileak delitua nahita egiten duela, 

dituen arriskuak eskuarki aintzat hartuta. Adiera 

horretan, delitu txiki asko egoerak «agindutako» 

erabakien emaitza izaten dira: ebasketa egiteko 

aukera izanik, alferrik galtzen ez uztea delibera-

tzen du pertsonak. Horregatik gaizkile gehienak 

«generalistak» dira, ohiko diru-sarrera (enple-

gu batetik jasotzen dutena, adibidez) osatzeko 

noizik edo behin lapurreta egiten dute. Bestalde, 

delituaz eman dugun azalpen hau etiketa ezar-

tzearen teoriarekin osatzen da, eraginkortasun 

handiz. Horrela argitzen da zergatik anomaloak 

edo anormalak inondik ere ez diren pertsona as-

kok hautatzen duten delituzko egintza, legezko 

zehapena ezarriko zaiela jakin arren6.

Gazteen delinkuentziari dagokionez, ikerketa so-

ziologikoek gazte marjinalen delituzko jokamoldeak 

aztertzeko unean hiru marko teorikotatik aritzea de-

liberatu dute, gehienetan: etiketa ezartzea, batetik, 

eta asoziazio diferentziala azpi-kulturen teoriekin 

lotuta, bestetik. Nolanahi ere, delituzko egintzak ez 

dira gauzatzen marjinaltasunean bizi diren gizarte-

klase ahulen eskutik bakar-bakarrik, goi-klaseko eta 

klase ertaineko talde sozialen artean ere jazotzen 

dira horrelako gertakariak. Edwin H. Sutherland-ek, 

hain zuzen, «gorbatadun delinkuentzia» kontzeptua 

sortu zuen, botere politiko, sozial edo ekonomiko 

handia duten pertsonek egiten dituzten delituak 

adierazteko; horri esker, delinkuentzia kausa in-

dibidualetan (biologikoetan, psikologikoetan) edo 

sozialetan (pobrezia, familia desegituratua) soilik 

oinarritzen duten teoria argigarriak auzitan jarri zi-

ren. Egun, kriminologiaren esparruan eztabaidatzen 

ari diren kontuak bestelakoak dira: delitu arruntak 

baino ondorio larriagoak baditu ere, gizartearen-

gan «gorbatadun gaizkile» horrek eginiko delituak 

zergatik eragiten duen alarma sozial apalagoa eta 

zergatik ematen zaion arreta teoriko eta juridiko txi-

kiagoa7.

Gazteen delinkuentziaren fenomenoaren ikerkun-

tzara hurreratzeko xedez, soziologian jorratu diren 

5 GIDDENS, Anthony (1993). 163. or.
6 GIDDENS, Anthony (1993). 165-166. orr.
7 GINER, Salvador, et al. Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 1998. 177. or.
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ikuspegi teoriko nagusien aipamena eginik, hurren-

go orrietan gazteen atxiloketen gaineko hainbat 

adierazle kuantitatibo aztertuko ditugu: 

— 1998. eta 2005. urteen artean, 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteen atxiloketen bilakaera.

— 1998, 2001 eta 2005. urteetako gazteen atxilo-

tze tasak: tasok kalkulatzeko eragiketa hau egin 

behar da: adin-talde bateko gazte atxilotuen ko-

purua zati aztertu den lurraldean erroldaturiko 

adin-talde horretako gazte guztiak. Tasa-mota 

hori kalkulatu dugu 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

teek osaturiko kohorte osoarentzat (1998 eta 

2005), sexuaren arabera (2001 eta 2005) eta 

bost urteka sailkaturiko taldeen arabera (2001 

eta 2005).

— 1998 eta 2005 bitartean izaniko gazteen atxilo-

keten kausen bilakaera.

— 2005. urteko gazteen atxiloketen kausen ba-

naketa, ehunekoetan. 

Hasieran, Euskadiri dagozkion adierazleak azter-

tuko ditugu, eta, ahal den guztietan, Estatu espai-

niarreko datuekin konparatuko ditugu. Ondoren, 

lurralde historikoei dagozkien adierazleen azterketa 

konparatiboa egingo dugu. 
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1998 eta 2005. urteen artean, 15 eta 29 urte arteko 

eta sexu bietako gazteen atxiloketek8 gorantz egin 

zuten, %4,4 ugaritu zirelarik. Bilakaera progresibo 

horrek agerpena du 15 eta 29 urte bitarteko gaz-

teen atxiloketen kopuruan ere, urte hartan eginiko 

atxiloketa guztiekiko: 1998an atxiloketa guztien 

%42,5 dira, eta 2005. urtean, berriz, %46,4 (ikus 

1. taula).

Sexu bietako gazteen atxilotze tasak kalkulatzeko 

eragiketa hau egin behar da: 15 eta 29 urte bitarte-

ko pertsona atxilotuen kopurua zati Euskadin errol-

daturiko kohorte horretako biztanleria osoa. Horre-

la, 1998an Euskadiko atxilotze tasa 6,9 atxiloketa 

izan zen 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 pertsonako, 

eta 2005. urtean 8,9 atxiloketaraino igo zen (ikus 

2. taula). 

Espainiari dagokionez, 2005. urteko informazioa 

esku artean edukitzeak bide ematen digu Eus-

kadiko datuekin konparatzeko: Euskadiko gazteen 

atxilotze tasa Estatu espainiarrekoa baino dezente 

apalagoa da; zehazkiago, euskal tasa espainiarra 

baino 12,4 puntu urriagoa da (8,9 eta 21,3 atxiloke-

ta, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 biztanleko). Ho-

rrenbestez, Euskadin eragin kuantitatibo arinagoa 

dauka gazte-delinkuentziaren fenomeno sozialak 

(ikus 1. grafikoa). 

Sexuaren aldagaia kontuan hartuz, 15 eta 29 urte 

bitarteko pertsona atxilotuetako gehien-gehientsue-

nak gizonezkoak dira. Zehazkiago, 2005. urtean, 

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko 3.537 pertsona 

8 Espainiako Barne Ministerioaren 1998ko Urtekari Estatistikoak ez ditu adinez zehazturik ematen adin txikikoei (18 urtera artekoei) buruzko datuak; horregatik ezin dugu kalkulatu 15 eta 29 urte bitarteko gazteen atxiloketen bilakaera. 

1. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitarteko gazteen atxiloketen bilakaera, 
1998 eta 2005. urteen artean

EAE 3.387 3.537 4,4

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

1998 2005 % 2005/1998
  Bi sexuak Atxiloketak guztira Atxiloketak guztira

2. taula. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen atxilotze tasak 1998an eta 2005ean 
(15 eta 29 urte bitarteko mila gazteko) 

EAE 6,9 8,9 2,0

Espainia (*) – 21,3 –

(*) Barne Ministerioak 30 urtera artekoen datuak ematen dituenez, 2005ean erroldatuta zegoen 30 urteko biztanleria kontuan izanda kalkulatzen da atxilotze tasa.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila eta Anuario Estadístico de 2005, Barne Ministerioa.

Bi sexuak Gazteen Gazteen Atxilotze tasak 
atxilotze tasak 1998an atxilotze tasak 2005ean diferentzia 2005–1998
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atxilotu zituzten; horien %91,3 gizonezkoak ziren 

eta gainerako %8,7, emakumeak (ikus 2. grafikoa). 

Gazteen delinkuentzia den fenomeno sozialaren 

maskulinizazio nabarmena sexuen araberako atxi-

lotze tasak kalkulatzean ere agertzen da: 2005. ur-

tean, 15 eta 29 urte bitarteko gizonezkoen atxilotze 

tasa ezaugarri horietako emakumeena baino 14,3 

puntu handiagoa da (15,9, Euskadin bizi ziren 15 

eta 29 urte bitarteko 1.000 gizoneko, eta 1,6, 1.000 

emakumeko). Areago, 2001etik 2005era, gizonez-

koen atxilotze tasa igo ezin zen (1,4 puntu) eta 

emakumeena, aldiz, jaitsi (0,2 puntu) (ikus 3. taula).

Adinaren aldagaia aintzat hartuz, hurrengo taulan 

jaso ditugu Euskadin bizi diren 15 eta 19, 20 eta 24, 

eta 25 eta 29 urte bitarteko sexu bietako taldeen 

atxilotze tasak. Aipa dezagun, 2001etik 2005era, 

15 eta 24 urte bitarteko pertsonen artean eboluzio 

progresiboa jazo zela, gazteenen artean batik bat 

(15 eta 19 urte bitartekoetan, 2,8 puntukoa); 25 eta 

29 urte bitarteko pertsonen artean gertatu zenaz 

beste aldera, hain zuzen, azken hauen tasa pittin 

bat jaitsi baitzen (0,7 puntu). Adin-taldeka sailkatu-

rik, atxiloketen bilakaera desberdin hori honela ager 

dezakegu: 2005. urtean, 15 eta 19 urte bitarteko 

gazteek atxilotze tasa handiena izan dute (11,3 

atxilotu, 1.000 laguneko); 25 eta 29 urte bitarteko 

gazteek, aldiz, tasa txikiena dute (7,1 atxilotu, 1.000 

laguneko) (ikus 3. grafikoa eta 4. taula). 

Atxiloketaren kausa dela eta, ondoko taulan ikusiko 

dugu 1998 eta 2005. urteen artean Euskadin iza-

niko atxiloketen arrazoien bilakaera; 6 arrazoitan 

gora egin du: 

— Lesioengatikoak (%139,9).

— Askatasunaren aurkakoak (%76,5).

— Sexu-askatasunaren aurkakoak (%28,6).

— Justizia Administrazioaren aurkakoak (%687,5).

— Pertsonen aurkako faltak (%23,5).

— Ondarearen aurkako faltak (%296,5).

(Ikus 5. taula).

Bestalde, 1998tik 2005era bitartean, atxiloketen 

bederatzi kausa jaitsi egin dira: 

— Giza hilketa era guztietara (%26,7).

— Intimitate eskubidearen eta norberaren irudi per-

tsonala zaintzeko eskubidearen aurkakoak, etab. 

(%69,2).

— Segurtasun kolektiboaren aurkakoak (%34,1).

— Faltsukeriak (%59,1).

— Ordena publikoaren aurkakoak (%10,6).
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— Ohorearen aurkakoak (%33,3).

— Langileen eskubideen aurkakoak (%100,0).

— Interes orokorren aurkako faltak (%100,0).

— Ordena publikoaren aurkako faltak (%33,3).

Azter dezagun, ondoren, Euskadin 2005. urtean 15 

eta 29 urte bitarteko sexu bietako gazteen atxiloke-

ten kausa nagusiak:

— Ondare eta ordena sozioekonomikoaren aurkako 

egintzengatiko atxiloketak izan ziren ugarienak: 

15 eta 29 urte bitarteko pertsonen artean eginiko 

atxiloketa guztien %35. Kausa honetan sartzen 

dira lapurretak, gauzen aurkako indarkeriazko 

ebasketak, pertsonen aurkako bortizkeriaz eginiko 

lapurretak, tiratze bidezkoak, ibilgailuen ebaspe-

nak, ibilgailuen barnealdeko gauzenak, etab. 

— Bigarren tokian, segurtasun publikoaren aur-

kako egintzengatiko atxiloketak azpimarratu be-

har dira (%15,8), hau da: txikizioak, suteak eta 

hondamen-arriskuak, droga-trafikoa, ausarkeriaz 

gidatzea, trafikoaren segurtasunaren aurkakoak 

eta/edo alkoholaren zein bestelako drogen era-

ginen pean gidatzea, besteak beste.

3. taula. Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen atxilotze tasak, sexuaren arabera, 
2001ean eta 2005ean (sexu bakoitzeko 15 eta 29 urte bitarteko mila gazteko) 

Gizonezkoak 14,5 15,9 1,4

Emakumeak 1,8 1,6 -0,2

Diferentzia E – G 12,7 14,3 --

(*) Sexuaren araberako 1998ko daturik ez dagoenez, 2001. urteari buruzkoak agertzen dira.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

Gazteen atxilotze Gazteen atxilotze Atxilotze tasak 
tasak 2001ean* tasak 2005ean Diferentzia 2005–2001

4. taula. Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen atxilotze tasak, adin-taldeen 
arabera, 2001ean eta 2005ean (adin talde bakoitzeko mila gazteko) 

15 – 19 8,5 11,3 2,8

20 – 24 8,7 9,5 0,8

25 – 29 7,8 7,1 -0,7

(*) Sexuaren araberako 1998ko daturik ez dagoenez, 2001. urteari buruzkoak agertzen dira.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

Gazteen atxilotze Gazteen atxilotze Atxilotze tasak 
tasak 2001ean* tasak 2005ean Diferentzia 2005–2001
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5. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitarteko gazteak atxilotzeko kausaren bilakaera, 
Euskadin, 1998 eta 2005. urteen artean 

Giza hilketa era guztietara 15 11 -26,7

Lesioak 93 223 139,8

Askatasunaren aurkakoak 34 60 76,5

Intimitate eskubidearen eta norberaren irudi
pertsonalaren aurkakoak, etab. 13 4 -69,2

Sexu-askatasunaren aurkakoak 35 45 28,6

Familia-harremanen aurkakoak 3 3 0,0

Ondare eta oreka sozioekonomikoaren aurkakoak 1.231 1.237 0,5

Segurtasun kolektiboaren aurkakoak 847 558 -34,1

Faltsukeriak 22 9 -59,1

Justizia Administrazioaren aurkakoak 8 63 687,5

Ordena publikoaren aurkakoak 396 354 -10,6

Ohorearen aurkakoak 6 4 -33,3

Langileen eskubideen aurkakoak 2 0 -100,0

Tortura eta osotasun fisikoaren aurkakoak * 138 –

Atzerritarren eskubideen aurkakoak * 0 –

Beste delitu batzuk 15 9 -40,0

Pertsonen aurkako faltak 17 21 23,5

Ondarearen aurkako faltak 57 226 296,5

Interes orokorren aurkako faltak 2 0 -100,0

Ordena publikoaren aurkako faltak 18 12 -33,3

Beste gertakari batzuk 573 560 -2,3

(*) 2004tik aurrera, tortura eta osotasun fisikoaren aukako delituengatik eta atzerritarren eskubideen aurkakoengatik egindako atxiloketak kontabilizatzen dira. 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

1998 2005
% 2005/1998atxiloketak atxiloketak

— Ondoren, ordena publikoaren aurkako egintzak 

(%10). Atal honetan sartzen dira desordena pu-

blikoak, erresistentzia–desobedientzia, agintarien 

edo funtzionario publikoen kontrako atentatuak, 

terrorismo-egintzak, etab.

— Laugarrenik, bi kausa aipatuko ditugu: ondarea-

ren aurkako faltengatik (%6,4) eta lesioengatik 

(%6,3) eginiko atxiloketak.

— Bosgarrenik, torturengatik eta osotasunaren 

aurkako egintzengatik gauzaturiko atxiloketak 

(%3,9). Kausa honetan sartzen dira familia giroko 

ohiko tratu txarrak (sexu-bortizkeria edo etxe-

koa)9, tratu umilgarri edo laidogarria eta tortura. 

(Ikus 4. grafikoa).

9 Atxiloketaren arrazoi honetan sartzen dira familia giroko ohiko tratu txarrak, 2003an Kode Penalari eginiko erreformaren ondorioz (irailaren 29ko 11/2003 Lege Organikoa, hiritarren segurtasun, etxe-giroko bortizkeria eta atzerritarren txertatze 

sozialeko gaietako neurri zehatzei buruzkoa). Aldaketa horri esker, etxe-giroko bortizkeriari dagokionez, zigorrak gogortu egin dira, familia giroko faltak dagoeneko ez baitira falta, delitu baizik; horrez gainera, familia giroko «ohiko» tratu txarren 

delitua ere sortu da, torturagatiko eta osotasunaren aurkako lege-hausteen barruan.
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1998 eta 2005. urteen artean, 15 eta 29 urte bitar-

teko gazteen atxiloketek bilakaera desberdinak izan 

zituzten lurralde historikoetan. Araban eta Bizkaian 

bizi diren gazteenak igo ziren bitartean, Gipuzkoan 

bizi direnen atxiloketak urritu egin ziren (%16,4). 

Bilakaera progresiboaren muturrean Araban atxilo-

tutako gazteen igoera nabarmentzen da ehunekoe-

tan, batik bat (%42,3) (ikus 6. taula). 

Araban igo zen atxilotze tasa gehien 1998tik 2005era 

arte (3,1 puntu), ondotik Bizkaiko tasaren igoera ze-

torrela (2,7 puntu). Bizkaian bizi diren gazteak dira, 

hain zuzen, 2005. urtean atxilotze tasarik altuena du-

tenak: 10,3 atxilotu, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 

pertsonako. Gipuzkoaren panorama aurkakoa da, 

bertako gazteen atxilotze tasa txikiena izan baita 

2005ean: 7,1 atxilotu, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 

pertsonako (ikus 7. taula eta 5. grafikoa). 

Adina kontuan hartuz, atxilotze tasak igo egin ziren 

lurralde historiko bakoitzean bost urteka sailkatu-

riko adin-talde gehienetan, Bizkaiko 25 eta 29 urte 

bitartekoengan (1,5 puntu) eta Gipuzkoako 20 eta 

24 urte bitarteko gazteengan (2,0 puntu gutxiago) 

izan ezik. 2005. urteko datuetan hurrengo ohar ai-

pagarriak bilatu ditugu:

— Lurralde historiko bakoitzean, atxilotze tasa eta 

adina kontrako norabideetan doaz, hots, jendea 

zenbat eta gazteago, orduan eta atxilotze tasa 

handiagoa, eta alderantziz. 

— Bizkaian bizi diren gazteek erakusten dituzte 

atxilotze tasarik altuenak 2005. urtean erroldatu-

riko hiru adin-taldeetan ere: 14,1 atxilotu, 15 eta 

19 urte bitarteko 1.000 pertsonako; 10,9 atxilo-

tu, 20 eta 24 urte bitarteko 1.000 pertsonako; 

eta 7,9 atxilotu, 25 eta 29 urte bitarteko 1.000 

pertsonako.

6. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitarteko gazteen atxiloketen bilakaera, 
1998 eta 2005. urteen artean 

Araba 324 461 42,3

Bizkaia 2.001 2.188 9,3

Gipuzkoa 1.062 888 -16,4

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

1998 2005
% 2005/1998atxiloketak guztira atxiloketak guztira

7. taula. Sexu bietako 15 eta 29 urte bitarteko gazteen atxilotze tasak, 
1998an eta 2005ean (15 eta 29 urte bitarteko mila gazteko) 

Araba 4,7 7,8 3,1

Bizkaia 7,6 10,3 2,7

Gipuzkoa 6,7 7,1 0,4

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

Gazteen Gazteen Atxilotze tasak 
atxilotze tasak 1998an atxilotze tasak 2005ean diferentzia 2005–1998
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— Adin-talde bakoitzean, atxilotze tasarik apalenak 

Gipuzkoakoak (7,2 atxilotu 15 eta 19 urte bitarte-

ko 1.000 pertsonako, eta 6,3 atxilotu, 25 eta 29 

urte bitarteko 1.000 pertsonako, 2005eko Errol-

daren arabera) eta Arabakoak dira (6,4 atxilotu 

20 eta 24 urte bitarteko 1.000 pertsonako). 

(Ikus 8. taula eta 6. grafikoa).

9. taulan 15 eta 29 urte bitarteko eta sexu bietako 

gazteen atxiloketen banaketa jaso dugu, ehune-

kotan, 2005 urteari eta lurralde historiko bakoitzari 

dagokionez, atxiloketaren kausa kontuan izaki. On-

darearen eta ordena sozioekonomikoaren aurkako 

delituak10 izan dira gazteen atxiloketa gehienen arra-

zoia hiru lurralde historikoetan: gazteen atxiloketa 

guztien %32,8 Araban, %39,2 Bizkaian eta %25,7 

Gipuzkoan. Lurraldez lurralde aztertuz, hainbat alde 

aipatuko ditugu: 

8. taula. Sexu bietako 15-19, 20-24 eta 25-29 urte bitarteko gazteen atxilotze tasak, 
2001ean eta 2005ean (talde bakoitzeko mila gazteko) 

Araba

15 – 19 7,0 10,5 3,5

20 – 24 5,2 7,6 2,4

25 – 29 5,1 6,4 1,3

Bizkaia

15 – 19 10,0 14,1 4,1

20 – 24 10,1 10,9 0,8

25 – 29 9,4 7,9 -1,5

Gipuzkoa

15 – 19 6,7 7,2 0,5

20 – 24 10,1 8,1 -2,0

25 – 29 6,3 6,3 0,0

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

Gazteen Gazteen Atxilotze tasak 
atxilotze tasak 2001ean atxilotze tasak 2005ean diferentzia 2005–2001

10  Lapurretak, gauzen aurkako indarkeriazko ebasketak, pertsonen aurkako bortizkeriaz eginiko lapurretak, tiratze bidezkoak, ibilgailuen ebaspenak, ibilgailuen barnealdeko gauzenak, iruzurrak, etab. 
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— Araban atzemaniko sexu bietako gazteen atxilo-

ketei dagokienez, bi arrazoi nabarmentzen dira: 

lesioak (%9,8) eta ondarearen aurkako faltak 

(%9,5).

— Bizkaian atzemaniko sexu bietako gazteen atxi-

loketetan agerpen handiagoa dute, ehunekoe-

tan, ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren 

aurkako egintzengatiko atxiloketek (%39,2).

— Gipuzkoan atzemaniko sexu bietako gazteen atxi-

loketen artetik segurtasun kolektiboaren11 (%24,5) 

eta ordena publikoaren12 (%13,1) aurkako egin-

tzengatiko atxiloketak nabarmentzen dira.

11  Txikizioak, hondamen-arriskua, suteak, droga-trafikoa, ibilgailuak ausarkeriaz gidatzea, trafikoaren segurtasunaren aurkakoak (alkoholaren zein bestelako zeinahi drogaren eraginaren pean ibilgailua gidatzea, etab).

12  Istilu publikoak, erresistentzia–desobedientzia, agintari edo funtzionario publikoen aurkako atentatuak, terrorismo-egintzak, lehergailuak eduki eta biltzea, etab. 
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9. taula. Bi sexuetako 15 eta 29 urte bitarteko gazteak atxilotzeko arrazoiaren banaketa, 
ehunekotan, 2005ean, lurralde historikoka 

Giza hilketa era guztietara 0,9 0,3 –

Lesioak 9,8 6,4 4,2

Askatasunaren aurkakoak 3,0 1,4 1,8

Intimitate eskubidearen eta norberaren irudi pertsonalaren
aurkakoak, etab. – 0,0 0,3

Sexu-askatasunaren aurkakoak 1,7 1,3 1,0

Familia-harremanen aurkakoak – 0,1 –

Ondare eta oreka sozioekonomikoaren aurkakoak 32,8 39,2 25,7

Segurtasun kolektiboaren aurkakoak 8,2 13,8 24,5

Faltsukeriak 0,4 0,1 0,6

Justizia Administrazioaren aurkakoak 1,5 1,7 2,1

Ordena publikoaren aurkakoak 10,8 8,6 13,1

Ohorearen aurkakoak – 0,2 –

Langileen eskubideen aurkakoak – – –

Tortura eta osotasun fisikoaren aurkakoak 4,3 4,2 3,0

Atzerritarren eskubideen aurkakoak – – –

Beste delitu batzuk 1,1 0,1 0,1

Pertsonen aurkako faltak – 0,4 1,5

Ondarearen aurkako faltak 9,5 6,0 5,6

Interes orokorren aurkako faltak – – –

Ordena publikoaren aurkako faltak 0,2 0,2 0,7

Beste gertakari batzuk 15,6 15,9 15,8

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.

Araba Bizkaia Gipuzkoa
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3. Ondorioak
Aztertzen ari garen epean, 1998tik 2005era arte, 

15 eta 29 urte bitarteko sexu bietako gazteen atxi-

loketak ugaldu egin ziren Euskadin, 3.387 izatetik 

3.537raino igo baitziren, hau da, %4,4ko gehikuntza 

hauteman da. Lurralde historikoez ari garela, batez 

ere Araban bizi diren gazteen atxiloketak (%42,3) 

ugaritu ziren, eta, hein txikiago batean, Bizkaikoe-

nak (%9,3); Gipuzkoan bizi direnenek, aldiz, behera 

egin zuten (%16,4). 

Euskadin 2005. urtean gazteen atxilotze tasa 8,9 

izan zen 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 pertsonako, 

hots, 1998 urteko tasa baino handiagoa: 2 atxilo-

keta gehiago 1.000 pertsonako. Euskadiko 2005. 

urteko atxilotze tasa, dena dela, Estatu espainiarre-

koa baino dezente apalagoa da (21,3 gazte 15 eta 

29 urte bitarteko 1.000 pertsonako). Gure erkide-

go honetan, Bizkaian bizi diren gazteak dira tasarik 

altuena dutenak 2005ean: 10,3 atxilotu 15 eta 29 

urte bitarteko 1.000 pertsonako. Gipuzkoan, aldiz, 

2005. urteko tasarik apalena aurki daiteke: 7,1 atxi-

lotu 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 pertsonako. 

Atxilotuak gizonezkoenak dira batik bat, osota-

sunean eta talderik gehien-gehienetan, 15 eta 29 

urte bitarteko pertsona atxilotuen artean. Zehaz-

kiago, 2005. urtean, Euskadin atxilotu ziren 15 eta 

29 urte bitarteko 3.537 pertsonatatik, %8,7 bai-

zik ez dira emakumeak. Erabat maskulinizatutako 

testuinguru horretan, 2005. urtean, 15 eta 29 urte 

bitarteko gizonezkoen atxilotze tasa emakumeena 

baino 14,3 puntu handiagoa izan da: 15,9 atxiloke-

ta 1.000 gizoneko eta 1,6 atxiloketa 1.000 emaku-

meko (Euskadin bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko 

biztanleez ari gara beti). Beste aldetik, 2001etik 

2005era, emakumeen atxilotze tasa jaitsi egin zen 

(0,2 atxiloketa 1.000 emakumeko); gizonezkoen 

tasa, aldiz, igo egin zen (1,4 atxiloketa 1.000 gi-

zoneko).

2001etik 2005era, gazteenen (15 eta 19 urte bi-

tarteko pertsonen) atxiloketak ugaritu egin ziren 

(2,8 atxiloketa 1.000 laguneko); 25 eta 29 urte 

bitartekoenak, berriz, zertxobait gutxitu ziren (0,7 

puntu gutxiago). Euskadin adin-taldeen arabera 

zehazturiko bilakaera horren agerpena, 2005. ur-

tean, honela ikusten da: 15 eta 19 urte bitarteko 

sexu bietako gazteen atxilotze tasa handiena da 

(11,3 atxilotu 1.000 pertsonako); 25 eta 29 urte 

bitarteko gazteena txikiena da (7,1 atxilotu 1.000 

pertsonako). Horrenbestez, 2005. urtean, atxilo-

tze tasa eta adina kontrako norabideetan doaz: 

zenbat eta nagusiagoa adinez, hainbat eta atxilo-

tze tasa txikiagoa, eta alderantziz. 

1998. eta 2005. urteen artean, gazteen atxiloke-

ten eboluzioa kausaren arabera aztertzean, Eus-

kadin sei arrazoi mota areagotu direla hauteman 

dugu: lesioak (%139,9), askatasunaren aurkakoak 

(%76,5), sexu-askatasunaren aurkakoak (%28,6), 

justizia administrazioaren aurkakoak (%687,5), 

pertsonen aurkako faltak (%23,5) eta ondarearen 

aurkako faltak (%296,5).

Euskadin, 2005. urtean, sexu bietako 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen atxiloketen sei arrazoi na-

gusiak hauek izan ziren: ondarearen eta ordena 

sozioekonomikoaren aurkako egintzak (15 eta 29 

urte bitarte atxiloturiko pertsona guztien %35), 

segurtasun kolektiboaren aurkakoak (%15,8), or-

dena publikoaren aurkakoak (%10), ondarearen 

aurkako faltak (%6,4), lesioak (%6,3) eta pertso-

naren osotasunaren kontrako egintzak eta tortu-

rak13 (%3,9). 

Laburbilduz, itxura guztien arabera, gazteen de-

linkuentzia Euskadin pixkanaka gorantz doan feno-

meno soziala da, nahiz eta alderdi kuantitatiboan 

13  Gogoan izan dezagun motibo honengatiko atxiloketen artean sartzen direla familia giroko ohiko tratu txarrak (etxe-giroko edo sexu-bortizkeria), tratu umilgarri edo laidogarria eta tortura. 
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eta Estatu espainiar osoarekin konparatuz dezente 

garrantzi apalekoa den. Nolanahi ere, gure ustez, 

delituzko egintzengatik atxiloturiko gazteak hezi, 

prebenitu eta gizartean txertatzeko jomugaz euskal 

erakundeek egiten dituzten ahalegin publiko eta so-

zialak biderkatu egin beharko lirateke: errealitateak 

argi eta garbi dioskunez, gazte-delinkuentziari eman 

behar zaion konponbidea ez da pertsonari askata-

suna ukatzea, aspaldi honetan «…kartzela-erregi-

men pean daudenen adina gero eta txikiagoa baita, 

hots, gero eta gazte jende gehiago sartzen da pre-

sondegian eta, horietako asko, drogen ez-legezko 

maneiuagatik sartzen dira; drogen artean, berriz, 

berriak dira nagusi14».

Bestalde, gaizkile gazteen profil sozialak aspaldi 

honetan dezente aldatu dira: marjinazio sozioeko-

nomikoan sozializatutako gazteei orain klase er-

tain-goreneko eta klase ertaineko gazteak erantsi 

zaizkie, eta hauen jokamoldeak drogen trafiko eta 

kontsumoarekin loturiko bizimoduetarantz desbi-

deratu dira. Fernando Bayónek dioenez: «Marjina-

ziora bide bitatik irits daiteke: ingurune marjinalean 

jaio eta bertan hezi izana, edo, bestela, sozialki 

onetsitako aztura eta balioak nagusi diren ingu-

runetik aldendu izana. Kartzeletan dauden preso 

batzuen gizarte eta familia baldintzak maila ertai-

nekoak edo goi mailakoak dira, ikuspegi sozial eta 

kulturaletatik. Moldatu ezinera egin duten bidea 

azaltzerakoan,beren bizitzetan hainbat faktorek 

elkarreragiterakoan kausa anitzeko problematikak 

sortarazi direla ikusiko dugu, eta horiek nozitu be-

har izan dituztela […] gure kartzeletan dauden gaz-

te asko marjinaziora eta delitura amildu dira, dro-

gen abusuari edo arauak urratzeari loturiko hainbat 

aisia-plegu onartu edo balekotzat ematen dituzten 

gizataldeen eskutik15».

Laburbilduz, kausa anitzak dituen gazte-delinkuen-

tziaren fenomenoaren konplexutasun eta heteroge-

neotasunak, prebentzioaren, heziketaren eta gizar-

teratzearen esparruetako hainbat jarduera hobetsiko 

dituzten politikak eta neurri integralak eskatzen ditu, 

gazte horiek desbideratu gabeko ibilbide sozio-la-

boraletan barrena abiarazteko, eta, nola ez, aisia-

pleguak bereziki zainduta.
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14  CABRERA FORNEIRO, José. «Nuevas drogas, juventud y prisión». In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 69. zk. 56. or.

14  BAYÓN GUAREÑO, Fernando. «Juventud y prisión. Los jóvenes de nuestras prisiones». In: INJUVE. Revista de Estudios de Juventud, 69. zk. 21-22. orr.
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