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Sarrera eta metodologia 
Txosten honetan, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteek 2020an duten egoerari buruzko 
diagnostikoa egiten du. Txostena egiteko, erreferentzia gisa hartu dira Behatokiak berak bere webguneko 
Gazteriaren inguruko adierazle-sisteman eguneratuak dituen datuak. 

Dokumentu honen helburu nagusia Euskadin bizi diren 15-29 urtekoen kolektiboari buruzko jakintzan 
sakontzea da, eremu hauei dagokienez: testuinguru demografikoa, hezkuntza eta prestakuntza, enplegua, 
emantzipazioa eta etxebizitza, osasuna, gizarte-ekintza eta berdintasuna, aisia, kultura eta kirola, parte-
hartzea, balioak eta jarrerak. 

Diagnostiko honetan, zenbait iturritan jasotako informazioa erabili da, hala nola Gazteen Euskal 
Behatokiak berak egindako ikerketak (Euskadiko gazteak seriea, Emantzipazioa seriea edo Aurrera Begira 
eta abar). Funtsezko beste iturri estatistiko bat Gazteen Euskal Behatokiak bi urtean behin egiten duen 
Gazteen Panoramika izeneko ikerlana izan da. Lan horretan, 116 adierazle aztertzen dira gaur egun, eta 
neurri handian erabili dira diagnostiko hau egiteko. Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren beste esparru 
batzuetako ikerketak ere erabili dira: EUSTAT; Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Kultura eta 
Hizkuntza Politika Saila, Osasun Saila, Hezkuntza Saila eta abar. 

Zenbait adierazletarako, aukera egon denean eta egokitzat jo denean, beste eremu geografiko batzuetako 
datuak erabili dira (Espainia eta 28en EB) aldagaiei buruzko alderaketak egiteko. Alde horretatik, 
Estatistika Institutu Nazionala (INE) eta Europako Erkidegoko Estatistika Bulegoa (EUROSTAT) izan dira 
iturri nagusiak. 

Kasu guztietan, eskuragarri dauden datu berrienak hartu dira, estatistika batzuk eta besteak maiztasun 
desberdinez egiten baitira. 

Diagnostiko honetan jasotako informazioa zabaldu egin daiteke Gazteen Euskal Behatokiaren webgunera 
joz. Webgune horretan, online adierazle-sistema bat dago, bai eta Gazteen Euskal Behatokiak egindako 
ikerketa guztien serie osoak ere, Gazteen Panoramikari buruzko informazio osoa, besteak beste. 
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1.- TESTUINGURU DEMOGRAFIKOA 
1.1.- Biztanleria gaztearen pisua oso txikia da Euskadin, % 15 baino txikiagoa 

2020ko urtarrilaren 1ean, Euskadik 2.199.711 biztanle zituen. Biztanle horietatik 303.209 15 
eta 29 urte bitarteko gazteak ziren: % 51,2 gizonak (155.214) eta % 48,8 emakumeak (147.995). 

1975ean, Euskadik 2.000.000 biztanleen muga gainditu zuen lehen aldiz, eta ordutik hona, 
Euskadiko biztanleriaren hazkundea txikia izan da. Gazteen kopurua, aldiz, etengabe eta 
nabarmen jaitsi zen 2015era arte; orduan 286.378 gazte zeuden, eta ordutik aurrera badirudi 
gora egiten ari dela, oso erritmo motelean bada ere. 

1.1. grafikoa 
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztearen eta biztanleria osoaren bilakaera (zifra 

absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal-estatistika) 

2016 eta 2019 artean gorakada txiki hori egon den arren, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 
biztanleriak 2005. urtetik (396.135 pertsona) 2020ra (303.209) bitartean izan duen bilakaera 
ikusita, ondoriozta dezakegu azken 15 urteetako joera beherakada argia izan dela. 
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1.2. grafikoa 
15-29 urteko biztanleria gaztearen bilakaera (zifra absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal-estatistika) 

15 eta 29 urte bitartekoen kolektiboa bost urteko adin-taldetan banatuta, ikusten da banaketa 
nahiko homogeneoa dela: 15-19 urtekoen taldean, kolektibo horretako pertsonen % 34,1 
daude (103.343 pertsona), 20-24 urtekoen taldean, % 32,5 (98.502 pertsona) eta 25-29 
urtekoen taldean, berriz, % 33,4 (101.364 pertsona). 

1.3. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztea, bost urteko adin-taldeen eta sexuaren arabera, 

2020an (zifra absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal-estatistika) 
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Lurralde historikoen arabera, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen % 51,1 Bizkaian 
bizi dira (154.927 pertsona), % 34,1 Gipuzkoan (103.535 pertsona) eta % 14,8 Araban (44.747 
pertsona).  

Demografia-joera horien ondorioz, gazteen indizeak (hau da, pertsona gazteen proportzioa 
biztanleria osoan) etengabeko jaitsiera izan du Euskadin azken urteotan eta ondorioz 2020an 
% 13,8koa da. Balio hori dela eta, Euskadiko gazteen indizea Europako eskualdeetako 
baxuenetako bat da. Kontinente zahartua da Europa; hain zuzen ere, 2019an, 28en EBko 
gazteen batez besteko indizea % 16,9 zen.  

1.4. grafikoa 
Euskadiko gazteen indizearen bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, EUSTATen datuak oinarri harturik (Biztanleen udal-estatistika) 

Bestalde, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen eta 64tik gorakoen artean erlazio bat ezartzen 
badugu, datuek berriro ere erakusten digute gazteek pisu espezifikoa galdu dutela biztanleria 
osoari dagokionez. 2010ean, 79,2 gazte zeuden 64 urtetik gorako 100 pertsonako; 2020an ratio 
hori 61,3ra jaitsi da. 
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1.5. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteek 64tik gorako 100 pertsonako duten kopuruaren bilakaera, 

sexuaren arabera (ratioa) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, EUSTATen datuak oinarri harturik (Biztanleen Udal Estatistika) 

1.2.- Euskadin bizi diren gazte atzerritarren kopuruak gora egin du 2020an 

Euskadin bizi diren gazteen % 15,2 atzerritarrak dira (46.018 pertsona). Euskadiko gazte 
atzerritarren kopurua nabarmen handitu zen, eta 2012an iritsi zen baliorik handienera; orduan 
beherantz egiten hasi zen, baina beherakada hori neurri handi batean leheneratu da 2019 eta 
2020 bitartean. 

1.6. grafikoa 
Euskadin bizi diren 15-29 urteko biztanle atzerritarren bilakaera (zifra absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal-estatistika) 
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Gazte atzerritarren indizearen bilakaerari erreparatzen badiogu, eta alderatzen badugu 
Euskadiko biztanleria osoko gazteen indizearen bilakaerarekin, ikus dezakegu gazteen 
ehunekoak behera egiten ari direla bi kasuetan azken 10 urteetan. Hala ere, atzerritarren 
artean, gazteen proportzioa hamar puntu gorago dago (% 24,9 atzerritarren kasuan, % 13,8 
Euskadikoen artean). 

1.7. grafikoa 
Euskadiko gazteen indize orokorraren eta biztanle gazte atzerritarren indizearen bilakaera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen Udal Estatistika) 

1.3.- Ama lehen aldiz izateko batez besteko adina ia 32 urtekoa da Euskadin 

Euskadin, ia 20 urtean (2000tik, hain zuzen), ama lehen aldiz izateko batez besteko adina 30 
urtetik gorakoa izan da; 2019. urtean 31,9 urtekoa. 

Datu hori are adierazgarriagoa da ama gazteen nazionalitateari erreparatzen badiogu, 
espainiar nazionalitatea dutenen artean batez besteko adina 32,8 urtekoa baita. Emakume 
gazte atzerritarren artean, ama lehen aldiz izateko batez besteko adina 28,0 urte da. Bestalde, 
bitxia da ikustea emakume gazte atzerritarren artean ama lehen aldiz izateko adina handituz 
doala: 26,8 urte zen 2004an, eta 28,0 urte 2019an. 
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1.8. grafikoa 
Lehen aldiz ama izateko batez besteko adinaren bilakaera Euskadin, nazionalitatearen arabera 

(urteak) 

 
ITURRIA: INE, oinarrizko adierazle demografikoak 

Ugalkortasun-tasa izeneko indizeak neurtzen du zenbat haur jaiotzen diren bizirik urtean 
adin-tarte jakin bateko 1.000 emakumeko. Euskadin, 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen 
ugalkortasun-tasa 21,7 da 2018an adin-tarte horretako 1.000 emakumeko. Balio hori nekez 
interpreta daiteke, baina behar bezala ebalua daiteke, 28en EBko batez besteko balioarekin 
alderatuz gero. EBn, 2018an, balio hori 48,0 zen, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 emakumeko. 

Hori gutxi balitz, hurrengo grafikoak erakusten du ugalkortasun-tasa dela Euskadiko 
biztanleria-piramidearen alderantzikatze-prozesuaren berri ematen duten beste 
adierazleetako bat. 

1.9. grafikoa 
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen ugalkortasun-tasaren bilakaera, adin-tarte 

horretako 1.000 emakumeko 

 
ITURRIA: INE, Biztanleriaren Berezko Mugimenduaren Estatistikak 
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2.- HEZKUNTZA 
2.1.- Euskadin eskola behar baino lehen utzi dutenak % 10 baino gutxiago izan 
dira 2019. urtean 

Eskola behar baino lehen uztearen tasak hau neurtzen du: 18-24 urteko taldeko biztanleen zer 
ehunekok gehienez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) bukatu duen eta ez duen inolako 
ikasketarik edo prestakuntzarik egin inkestaren aurreko lau asteetan. 

Eskola-uztearen tasak bilakaera positibo nabarmena izan du azken urteotan Euskadin: 2009an, 
% 12,7 zen, eta 2019an, berriz, % 8,8. Mutilen eta nesken arteko aldea txikituz joan da (2009an 
% 16,6ko eta % 8,6ko tasak zituzten, hurrenez hurren), 1,6 punturen aldera heldu arte (% 9,6 
mutilen artean, eta % 8,0 nesken artean). 

2.1. grafikoa 
18 eta 24 urte bitarteko gazteek eskola behar baino lehen uztearen tasaren bilakaera, 

sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Europa 2020 adierazleak) 

Balio hau dela eta, Euskadi egoera hobean dago Espainia baino (% 17,3), bai eta 28en EB baino 
ere (% 10,3). 

2.2.- Euskadiko 30 eta 34 urte bitartekoen taldean, goi-hezkuntzako 
titulazio-tasa % 50 ingurukoa da 

30 eta 34 urte bitarteko pertsonen goi-hezkuntzako titulazioen tasa (unibertsitate-ikasketak edo 
goi-mailako heziketa-zikloak) handitu egin da azken hamar urteotan, 2009ko % 41,3tik 2019ko 
% 48ra. 
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Urte hauetan gora egin du goi-mailako titulazioa duten gizon eta emakume gazteen ehunekoak, 
baina gizonen eta emakumeen tasen arteko aldeak, zeinek duela hamar urte ia 20 puntuko 
arrakala islatzen baitzuten emakumeen alde (% 51,1 emakumeen artean eta % 32,0 gizonen 
artean); 2019an, murriztu egin dira, eta gaur egungo arrakala 10 puntukoa baino ez da (% 53,0 
emakumeen artean eta % 42,9 gizonen artean); izan ere, 30 eta 34 urte bitarteko gizonen artean, 
goi-mailako titulazioa dutenen ehunekoa hamar puntu igo da azken hamarkadan, eta adin 
horretako emakumeen artean, berriz, tasa bi puntu igo da, ozta-ozta. 

2.2. grafikoa 
30 eta 34 urte bitarteko gazteen goi-hezkuntzako graduazio-tasaren bilakaera, sexuaren 

arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Euskadi 28en EBn) 

2.3.- 2019an, 35 urtetik beherakoek egindako 330 doktore-tesi onartu ziren 
euskal unibertsitateetan  

2003 eta 2019 bitartean, euskal unibertsitateetan 35 urtetik beherakoek egindako 4.476 
doktore-tesi onartu dira. 2019an, 330 doktore-tesi aurkeztu eta gainditu dituzte 35 urtetik 
beherakoek: emakumeek 199 egin dituzte, eta gizonek 131. Azken hamarkadan, emakume 
gazteek egindako tesiak gizon gazteek egindakoak baino gehiago izan dira urtero.  
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2.3. grafikoa 
Euskadiko unibertsitateetan 35 urtez azpikoek egin eta gainditutako tesien kopuruaren 

bilakaera, sexuaren arabera (zifra absolutuak) 

 
Iturria: EUSTAT (Hezkuntza-jardueraren estatistikak) 

2.4.- 2018an hobetu egin dira Euskadiko 15 urteko gazteen emaitzak gaitasun 
zientifiko eta matematikoari buruzko PISA txostenean 

Ikasleen Nazioarteko Ebaluazio Programaren Txostenak (PISA txostena) ikasleen 
errendimenduaren azterketa du oinarri. Ebaluazio horretarako, azterketa batzuk egiten dira hiru 
urtean behin zenbait herrialdetan, ikasleen nazioarteko balorazioa zehazteko. Txosten hori 
OCDE/ELGAk egiten du, 15 urteko ikasleei proba estandar batzuk egin ondoren.1  

2018ko balioek zertxobait gora egin dute zientziarako gaitasunean (2015eko 483tik 2018ko 
487ra) eta matematikarako gaitasunean (2015eko 492tik 2018ko 499ra). 

  

 
1Arazo metodologikoak direla eta, 2018. urtean PISA txostenak ez du argitaratu irakurtzeko gaitasunari 
buruzko Espainiako daturik. 
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2.4. grafikoa 
PISA txostenean 15 urterekin zientzia, irakurketa eta matematikako gaitasunean 

erregistratutako balioen bilakaera (puntuak) 

 

Iturria: Hezkuntza Saila, ISEI-IVEI (PISA txostena) 

2.5.- Gora egiten jarraitzen du D ereduan matrikulatutako Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasleen ehunekoak 

Urte hauetan asko handitu da ikasketak D hizkuntza-ereduan (euskaraz, gaztelania irakasgai gisa 
dutela) egiten dituzten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasleen ehunekoa. 
2018-2019 ikasturtean ikasleen bi heren baino gehiago ziren (% 68,5). 

2.5. grafikoa 
D ereduan matrikulatutako DBHko* ikasleen ehunekoaren bilakaera, ikasturtearen hasiera-

urtearen arabera ( %) 

* Hezkuntza Berezia ere DBHn sartzen du 
Iturria: EUSTAT (Hezkuntza-jardueraren estatistika) 
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Lurralde historiko batetik bestera alde nabarmenak daude. 2017-2018ko ikasturtean, ikasle 
horiek % 51,1 ziren Araban, % 63,2 Bizkaian eta % 83,6 Gipuzkoan. 

2.6.- 15 eta 29 urte bitarteko hamar pertsonatik ia zortzik ondo hitz egiten du 
euskaraz  

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 78,5ek dio euskaraz ondo egiten duela. 

Gipuzkoan, ehuneko hori % 87,3ra arte igotzen da, eta Araban eta Bizkaian txikiagoa da (% 72,4 
eta % 74,6, hurrenez hurren). 

Euskararen ezagutzari dagokionez, zenbat eta gazteago, orduan eta hobeto menderatzen dute 
hizkuntza. Hain zuzen ere, 15 eta 19 urte bitarteko gazteen % 85,1ek euskaraz ondo hitz egiten 
duela dio; 20 eta 24 urte bitartekoen artean % 77,8k, eta 25 eta 29 urte bitartekoen taldean 
% 72,5ek. Badirudi D ereduan matrikulazio gehiago egoteak eragiten duela euskaraz ondo hitz 
egiten dakiten gazteen ehunekoa handiagoa izatea. 

2.6. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen euskararen ezagutzaren bilakaera, lurralde historikoen 

arabera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Bizi-baldintzei buruzko inkesta) 

2.7.- Ingelesez ondo hitz egiten dutela dioten Euskadiko gazteen ehunekoa asko 
handitu da 15 urtean 

15 eta 29 urte bitarteko pertsonen % 69,9k daki ingelesez 2019an, duela hamar urte baino bi 
aldiz gehiagok (2009an, % 34,6). 
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2.7. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen ingelesaren ezagutza-mailaren bilakaera, lurralde historikoen 

arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Bizi-baldintzei buruzko inkesta) 

2.8.- Euskadiko gazteen erdiak hirueledunak dira 

Euskadiko hirueletasun-tasa kalkulatzeko, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ondo egiten duten 
gazteen ehunekoa hartzen da kontuan. Adierazle horrek balio gero eta handiagoak ematen ditu, 
ingelesaren ezagutzak nabarmen gora egin duelako. 2019an, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 
pertsonen % 49,3k adierazi zuten euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ondo hitz egiten zutela; 
kopuru hori 30 puntu handiagoa 2004. urtekoa baino. 

Lurralde historikoen arabera, Gipuzkoak du baliorik handiena (% 59,2), eta alde handia dago 
beste bi lurralde historikoen aldean, euskara eta ingeles gehiago dakitelako.  
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2.8. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen hirueletasunaren bilakaera, lurralde historikoen arabera (% ) 

 
Iturria: EUSTAT (Bizi-baldintzei buruzko inkesta) 

2.9.- Gora egin du bereak bezalakoak ez diren ideiak, sinesmenak eta balioak 
dituztenekin oso edo nahiko deseroso sentitzen diren pertsonen ehunekoak 

Euskadiko 15-29 urteko lau pertsonatik bat oso edo nahiko deseroso sentitzen da bereak 
bezalakoak ez diren ideiak, sinesmenak eta balioak dituztenekin (% 24,9). Datu horrek gora egin 
du 2016tik (% 16,6) 2020ra (% 24,9), bikoiztu egin baita beraiek ez bezala pentsatzen dutenekin 
deseroso daudela dioten emakumeen ehunekoa (2016ko % 14,2tik 2020ko % 30,3ra). 

Hala ere, adierazi behar da igoera emakumeen artean soilik gertatu izanak lotura izan dezakeela 
jarrera edo balio matxistak lehen baino gutxiago onartzearekin. 

  



 

20 
 

2.9. grafikoa 
Eurenak ez bezalako ideiak, sinesmenak edo balioak dituzten pertsonekin oso edo nahiko 

deseroso sentitzen diren 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera, sexuaren 
arabera 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea) 

2.10.- Behera egin du euskal hezkuntza-sistemari buruzko balorazio positiboak 

EAEko hezkuntza-sistemaren balorazioa, oro har, positiboa da, baina nabarmen jaitsi da 2016 
eta 2020 bitartean: 2016an, % 67,3k uste zuen sistema ona zela; 2020an, berriz, % 52,7k. 

2.10. grafikoa 
Gazteek EAEko hezkuntza-sistemari buruz egiten duten balorazioaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea) 
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Euskadiko hezkuntza-sistemaren balorazioa positiboagoa da gazteen adinak gora egin ahala. 
15-19 urtekoen taldean, balorazio positiboa % 45,8koa da; 20-24 urtekoen taldean, % 53,6koa; 
eta azkenik, 25-29 urtekoen taldean, % 58,8koa. 

Alde nagusia lurralde historikoen arabera ikusten da. Arabako gazteen % 44,6k pentsatzen dute 
Euskadiko hezkuntza-sistema oso ona edo nahiko ona dela, Bizkaian balio hori antzekoa da, 
% 47,7; Gipuzkoan, berriz, % 63,6. 
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3.- ENPLEGUA 
3.1.- 25 urtetik beherakoen okupazio nagusia ikastea da 

16 eta 29 urte bitarteko 10 gaztetik 6rentzat (63,7) ikastea da okupazio nagusia. 20 urtetik 
beherakoen artean, % 97,8 ikasten ari da; 20 eta 24 urte bitartekoen artean, berriz, % 71,2 ari 
da ikasten, eta 25 urtetik aurrera, berriz, portzentajeak nabarmen egiten du behera (% 19,3k 
jarraitzen du ikasten). 

3.1. grafikoa 
Ikastea okupazio nagusi duten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa, adin-taldeen 

arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak 2020) 

2011z geroztik, pixkanaka gora egin du ikasten ari diren gazteen ehunekoak, eta 2020an lortu 
du serieko baliorik handiena.  

3.2. grafikoa 
Ikastea jarduera nagusi dutenen ehunekoaren bilakaera, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

artean (%) 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak eta Emantzipazioa serieak) 
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3.2.- 2020an, 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen erdiak baino gutxiago daude 
lanean edo lan egiteko prest 

Gazteen jarduera-tasak lan egiten duten edo lan egiteko prest dauden (azken lau asteetan lana 
bilatzeko kudeaketaren bat egin duten) 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa neurtzen 
du. Tasa horren jaitsierak, halaber, adierazten du 30 urtetik beherakoen kolektiboaren 
prestakuntza-aldia luzatu dela. 2020an, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiak baino gutxiago 
zeuden biztanleria aktiboaren barruan (% 47,0). Gizonen (% 46,7) eta emakumeen (% 47,3) tasen 
arteko aldea oso txikia da.  

Euskadiko biztanleria osoaren jarduera-tasa % 55,5 izan da 2020an. Biztanleria osoaren 
jarduera-tasa, gazteen jarduera-tasa ez bezala, nahiko egonkorra izan da azken hamar urteetan. 

3.3. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztearen eta 16 urteko eta hortik gorako biztanleria 

osoaren jarduera-tasaren bilakaera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 
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3.3.- 16 eta 29 urte bitarteko gazteen enplegu-tasa % 40 ingurukoa izan da 
azken urteetan 

Azken hamarkadan, gazte landunen ehunekoa (hau da, lana dutenen ehunekoa) izugarri jaitsi 
da. 2006an, gazteen % 54,9 lanean ari ziren, baina 2020, gazteen % 36,5ek soilik zuten lana.  

3.4. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztearen eta 16 urte edo gehiagoko biztanleriaren 

enplegu-tasaren bilakaera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

Jarduera-tasa eta enplegu-tasa alderatuz gero, ikusten da 2006an bi tasa horien arteko aldea 4,3 
puntukoa zela; hau da, lan egin nahi zuten gazteen % 4,3k ez zuten enplegurik. 2020an, jarduera-
tasaren eta enplegu-tasaren arteko aldea 9,5 puntukoa izan da. 2016koarekin alderatzen 
badugu (hori da IV. Gazte Planaren oinarrizko lerroa), esan dezakegu hobera egin duela, garai 
hartan gazteen % 11,6k lan egin nahi bai baina ezin baitzuen. 

2020an, gizonen eta emakumeen enplegu-tasa oso antzekoa izan da: gizon gazteen % 35,6 eta 
emakume gazteen % 37,5 ari zen lanean.  
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3.4.- Lanbide Heziketako ikasketak egin ondoren lanean hasi direnen 
ehunekoak hobera egin du 2019an: urtebete lehenago ikasketak amaitu 
zituztenen artean, % 82,6 da enplegu-tasa 

2019an, urtebete lehenago Lanbide Heziketako erdi- edo goi-mailako ziklo bat bukatu eta 
ikasten jarraitu ez dutenen enplegu-tasa % 82,6ra iritsi da, erregistratutako serieko daturik 
onenera. 

2015. urteaz geroztik, Lanbide Heziketa egin duten gizonen laneratze-tasa zertxobait handiagoa 
da ikasketa-maila bera duten emakumeena baino. 

3.5. grafikoa 
Ikasketak amaitu eta urtebetera Lanbide Heziketako promozioek izan duten enplegu-tasaren 

bilakaera (%) 

 

Iturria: Lanbide (Lan-munduan sartzeari buruzko estatistikak: 2018ko LH Promozioa) 

3.5.- Hiru urte lehenago unibertsitatea bukatu zutenen enplegu-tasa % 84koa 
izan da 2019. urtean 

Unibertsitateko ikasleen promozioen lan-munduratzearen azterketa ez da egiten titulazioa 
lortzen den osteko urtean (hala egiten da Lanbide Heziketako promozioekin), baizik eta 
ikasketak amaitu eta hiru urteren buruan. Hori dela eta, ez da egokia emaitza hauek zuzenean 
alderatzea Lanbide Heziketako ikasketak egin dituztenen emaitzekin. 

2016ko unibertsitate-promoziokoen artean, okupatuak % 84 dira, 2019an, ikasketak amaitu eta 
hiru urtera, egindako inkestaren arabera.  
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3.6. grafikoa 
Ikasketak amaitu eta hiru urtera EAEko unibertsitateetako promozioek izan duten enplegu-

tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Lanbide, (Lan-munduan sartzeari buruzko estatistikak: 2016ko Unibertsitate Promozioa) 

3.6.- 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 22,2ra arte igo da 
2020an 

2020. urtearen amaieran, langabezia-tasa % 22,2koa zen 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 
taldean. Langabezia-tasa biztanleria aktiboaren gainean kalkulatzen da; hots, lanean ari den edo, 
enplegurik izan gabe, lan egiteko prest dagoen eta inkesta egin aurreko lau asteetan lana 
bilatzeko ahaleginen bat egin duen biztanleria. 

Azken hamarkadan, gazteen langabezia-tasa biztanleria osoaren langabezia-tasaren bikoitza 
izatera iritsi da, eta, bi tasa horien arteko aldea nabarmen murriztu zen arren 2017 eta 2018 
artean, badirudi 2020. urtean arrakala hori berriro zabaltzen ari dela. 

3.7. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztearen eta biztanleria osoaren langabezia-tasaren 

bilakaera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 
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Hurrengo grafikoan ikus daitekeenez, Euskadiko gazteen langabezia-tasak gora egiten duenean, 
handitu egiten da gizonen eta emakumeen arteko aldea. Oro har, gizonek emakumeek baino 
langabezia-tasa handiagoak dituzte. 

3.8. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren langabezia-tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

2019an, Euskadiko 30 urte baino gutxiagoko gazteen langabezia-tasa ia zazpi puntu txikiagoa 
zen Espainiakoa baino, baina Europar Batasuneko 28 herrialdeen batezbestekoa baino 
handiagoa.  

3.9. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren langabezia-tasaren bilakaera Euskadin, Espainian eta 

28en EBn (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) eta EUROSTAT (Gazteei buruzko estatistikak) 
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Aurreko ataletan ikusi dugunez, 30 urtetik beherako pertsonen erdiak baino gutxiagok dute lana 
eta, beraz, diru-sarrera propioak dituzte. Gainera, euren soldatak ez dira altuak, ezta finkoak ere, 
behin-behinekotasun maila altua dela eta. Horren ondorioz, ez da erraza hileko ordainketei 
aurre egiteko gutxieneko diru-sarrera egonkor samarrak behar dituen etxebizitza bat 
eskuratzea. 

Gainera, negozioak, enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteak eta abar ixtea ekarri 
duen COVID19ak sortutako egoeraren ondorioz, 2019tik 2020ra enpleguarekin lotutako 
adierazleek bilakaera negatiboa izan dute. 

Alde batetik, enplegu-tasak behera egin du 2020an zehar, eta, aldi berean, langabezia-tasak gora 
egin du. Emakumeak hobeto ari dira aurre egiten egoerari, eta langabezia gehiago hazten ari da 
gizon gazteen artean (ikus enpleguaren estatistikak Gazteen Euskal Behatokian). 

3.10. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko gazte okupatuen hiruhileko enplegu eta langabezia-tasaren bilakaerak 

2020an, (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 
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3.7.- Behera egin du 30 urtetik beherako gazteen iraupen luzeko 
langabezia-tasak 

Bestalde, iraupen luzeko langabeziaren tasak adierazten du 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria 
aktiboaren zer ehunekok daraman ondoz ondoko hamabi hilabete baino gehiago langabezian, 
eta ehuneko hori erdira gutxitu da 2015etik 2019ra bitartean. 2015ean, tasa hori % 10,7koa zen, 
eta 2019an, % 4,4koa. 

Egoera horretan gazte gutxi egoteak emaitzak kontuz hartzea eskatzen du, emaitzak laginketa-
errore handi baten eraginpean daudelako. Halere, badirudi adierazle horretan beheranzko joera 
dagoela. 

3.11. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztearen eta 16 eta 74 urte bitarteko biztanleriaren 

iraupen luzeko langabezia-tasaren bilakaera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 
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3.8.- Aldi baterako enpleguek behera egin dute: 2019an, soldatapeko gazteen 
% 64,3 ari ziren horrelako enpleguetan 

16 eta 29 urte bitarteko gazte soldatapekoen % 64,3k aldi baterako kontratua dute, Euskadiko 
soldatapeko biztanle guztien % 30,6aren aldean. Tasa horrek 2009an izan zuen baliorik txikiena, 
krisiaren hasieran; orduz geroztik gora egin du, egungo % 64,3ra arte. Gorakada hori orokorra 
izan da eta biztanleria osoan eragin du, baina eragin bereziki handia izan du gazteen kolektiboan.  

3.12. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztearen eta 16 urteko eta hortik gorako biztanleria 

osoaren behin-behinekotasun tasaren bilakaera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

Ez dago alde handirik gizon eta emakume gazteen artean. Zertxobait handiagoa da behin-
behinekotasun tasa emakume gazteen artean (% 65,9) gizon gazteen artean baino (% 62,7). 

30 eta 34 urte bitarteko biztanleen behin-behinekotasun tasa tarteko balio batean dago 30 
urtetik beherako gazteen eta biztanleria osoaren artean, % 41,6koa da zehazki. Hala ere, tasa 
hori askoz handiagoa da 30 eta 34 urte bitarteko emakumeen artean (% 47,5), adin horretako 
gizonen artean baino (% 35,9). 
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3.9.- 16 eta 29 urte bitarteko gazteen lanaldi partzialeko lana % 30 inguruan 
egonkortu da azken urteotan 

Lanaldi partzialeko enpleguaren tasak astean 30 ordutik beherako lanaldia duten 16 eta 29 urte 
bitarteko gazte landunen ehunekoa adierazten du, eta gora egin du 2020an, % 32,4ra arte. 

Emakume eta gizon gazteen arteko aldea nabarmena da. Emakume landunen % 37,2k lanaldi 
partziala dute, gizonen % 27,5aren aldean2. 

3.13. grafikoa 
Lanaldi partzialeko enpleguaren bilakaera 16 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, sexuaren 

arabera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

Lanaldi partzialeko lana duten gazteen ehunekoak gazte europarren datuekin konparatzen 
baldin baditugu, ikusten dugu Euskadin Europar Batasuneko batezbestekotik (% 23,1) gora 
daudela bai emakume gazteak (% 30,7 batez beste EB 28 estatuetan) bai gizon gazteak (% 16,5). 
Herbehereetako (% 64,5) eta Danimarkako (% 47,2) gazteek dituzte, Europar Batasunean, lanaldi 
partzialeko lanaren ehuneko handienak. 

  

 
2 Egoera horretan gizon gutxi egoteak emaitzak kontuz hartzea eskatzen du, laginketa-errore handi baten ondoriozkoak direlako. 
Dena dela, sexuaren araberako aldeak urteetan egon direla aintzat hartuta, joera hori berretsi egiten da. 
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3.10.- Prestakuntzaren araberako enpleguak gora egin du lan egiten dutenen 
artean: 16 eta 29 urte bitarteko 10 gazte landunetik ia 7k beren 
prestakuntzarekin lotutako lan bat dute 

Enplegua duten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen % 67,8k adierazten du bere lanak lotura nahiko 
edo oso handia duela egin dituzten ikasketekin; gizonen ehunekoa zertxobait handiagoa da 
emakumeena baino (% 70,8 eta % 64,7, hurrenez hurren, 2020an).  

3.14. grafikoa 
Prestakuntzaren araberako enpleguaren bilakaera lana okupazio nagusitzat duten 16-29 urteko 

gazteen artean, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea, Emantzipazioa seriea eta Euskadiko Gazteak 2020 ikerketaren datu 
aurrerapena) 

3.11.- Gazteen batez besteko soldata igo egin da 2019an,eta hilean 1.352 
eurokoa da 18-34 urteko soldatapekoen artean 

Euskadin, lana duen 18 eta 34 urte bitarteko gazte baten batez besteko soldata hilean 1.352 
euro izan da 2019an. Adin horietan ere, emakumeek gizonek baino soldata txikiagoak dituzte 
batez beste. 
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3.15. grafikoa 
16 eta 34 urte bitarteko gazte okupatuen batez besteko soldataren bilakaera, sexuaren 

arabera (€) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak (Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin seriea) 

18 eta 29 urte bitartekoen batez besteko soldata 1.199 eurokoa da hilean; 30 eta 34 urte 
bitartekoen batez besteko soldata, berriz, 1.452 euro garbikoa da hilean. 

3.12.- Norberaren konturako lana % 5etik behera dago 20 eta 29 urte bitarteko 
gazteen artean  

20 eta 29 urte bitarteko gazte landunen artean, % 4,8k jarduten dute norberaren kontura 
lanean, hau da, autonomo edo enpresaburu gisa. Ehuneko hori eta 28en EBko herrialdeetako 
batezbestekoa (% 6,4) baino txikiagoa da.  

3.16. grafikoa 
Norberaren konturako enpleguaren bilakaera 20 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren artean, 

Euskadin eta 28en EBn (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea eta Emantzipazioa seriea), 2019ko Lan Merkatuaren Erroldako 
datuak (LME), Saileko Estatistika Organoak emandakoak, eta EUROSTAT Europako Erkidegoko Estatistika Bulegoaren datuak 

(Gazteei buruzko Estatistikak, Youth data). 
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3.13.- Laneko ezbeharren tasak nabarmen egin du behera azken hamarkadan 

16 eta 34 urte bitarteko 1.000 biztanle okupatuko, lan-istripua izan eta baja hartu dutenen 
kopurua asko txikitu da 2006koaren aldean. 2019an, kopuru hori 43,8koa izan da 1.000 
pertsonako. 

Ezbehar-tasa askoz handiagoa da gizonen artean emakumeen artean baino, hein handi batean 
gizonek ordezkaritza handiagoa duten sektore motarengatik, hala nola industria eta eraikuntza. 

3.17. grafikoa 
16 eta 34 urte bitarteko gazte okupatuen lan-ezbeharren indizearen bilakaera, sexuaren 

arabera (1.000ko tasa) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, OSALANen datuak (Laneko ezbehar-tasaren estatistikak) eta EUSTATenak (Biztanleria 

jardueraren arabera, BJA) oinarri hartuta 

3.14.- 2020an, lanean ari diren 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ia erdiak uste 
du enplegua gal dezakeela edo lan-baldintzak okertu 

Enplegua galtzeko edo prekario bihurtzeko arriskuak neurtzen du zer ehunekok uste duen 
nahiko edo oso gertagarria dela urtebeteko epean lana galtzea edo lan-baldintzak okertzea. 

2020an, Euskadin lan egiten duten 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen % 47,8k uste du nahiko 
edo oso gertagarria dela lan-baldintzak okertzea edo enplegua galtzea. Sentsazio hori are 
handiagoa da emakumeen artean, % 49,2ra iristen baita. 

Enplegua galtzeko edo prekario bihurtzeko arriskua nabarmen handitu da 2019. urtearekin 
alderatuta (% 34,0), ziur asko, Covid19ak sortutako egoeraren ondorioz, negozioak itxi direlako, 
enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteak egin direlako, etab. 
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3.18. grafikoa 
Lana galtzeko eta prekario bihurtzeko arriskua 16 eta 29 urte bitarteko gazte okupatuen 

artean, sexuaren, arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 

3.15.- Nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitateak % 10etik behera 
jarraitzen du 2020an 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean 

2020an, gazteen % 9,7k uste du etorkizunean gogoz kontra atzerrira joan beharko duela lan 
egitera. 

Ehuneko hori zertxobait handiagoa da 2018koa eta 2019koa baino, baina oraindik ere % 10eko 
hesiaren azpitik dago.  

2018an eta 2019an ez bezala, 2020an (2013-2017 aldian bezala) gehiago dira atzerrira lan 
egitera emigratu beharko dutela pentsatzen duten gizon gazteak sentsazio hori bera duten 
emakume gazteak baino. 
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3.19. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitatea, sexuaren 

arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 

 



 

37 
 

4.- EMANTZIPAZIOA ETA ETXEBIZITZA 
4.1.- Gazteek gurasoekin bizitzeari uzten dioten batez besteko adina 30 urte 
da 

2019an, Euskadiko biztanleen batez besteko emantzipazio-adina 30 urteren ingurukoa da (30,2 
hain zuzen), sei urte gehiago 15 eta 29 urte bitarteko gazteek emantzipatzeko egokitzat jotzen 
duten adina (23,9, batez beste, 2017. urtean) baino. 

Batez besteko emantzipazio-adin hori lau urte handiagoa da Europako batezbestekoa baino 
(25,9 urte). 

4.1. grafikoa 
Batez besteko emantzipazio-adina Euskadin eta 28en EBn 2019an (urteak) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) eta EUROSTAT (Gazteei buruzko Estatistikak, Youth data) 
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4.2.- Euskadiko 18 eta 34 urte bitarteko pertsonen emantzipazio-tasa % 38,5 
da 

Adin-tarte horretan, gazte emantzipatuak erdiak baino gutxiago dira. Nolanahi ere, alde handiak 
daude adinaren arabera: 25 urte bete aurretik, Euskadiko gazteen % 7,4 baino ez daude 
emantzipatuta; 25 eta 29 urte bitartekoen taldean, % 42,5 dira; eta 30 eta 34 urte bitartekoen 
taldean, berriz, gehienak emantzipatuta daude (% 73,2). 

18 eta 34 urte bitartekoen taldean, gehiago dira emakume emantzipatuak (% 43,0) gizon 
emantzipatuak baino (% 34,1). 

4.2. grafikoa 
18 eta 34 urte bitarteko biztanleriaren emantzipazio-tasa, sexuaren eta adin-taldeen arabera 

(%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

Euskadin, 18-34 urteko pertsona emantzipatuen ehunekoa Europako batez bestekoa (% 51,8) 
baino txikiagoa da, Euskadiko gazteen emantzipazio berantiarragoaren ondorioz. 
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4.3. grafikoa 
18 eta 34 urte bitarteko biztanleriaren emantzipazio-tasa Euskadin eta 28en EBn 2019. urtean 

(%) 

 

* Erresuma Batuko eta EB-28ko datuak 2018koak dira  
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) eta EUROSTAT (Gazteei buruzko Estatistikak, Youth data) 

Euskadiko 18 eta 34 urte bitarteko gazteen emantzipazio-tasa % 40tik gorakoa zen 2015era arte 
(nahiz eta ez zen inoiz % 50era iritsi), eta 2016. urtetik % 40ko atalasearen azpitik egon da. 

Espainian ere joera bera izan da, baina % 40tik beherako jaitsiera urtebete geroago gertatu da. 
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4.4. grafikoa 
18 eta 34 urte bitarteko biztanleriaren emantzipazio-tasaren bilakaera Euskadin eta Espainian 

(%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

4.3.- Hipoteka edo alokairu-errenta ordaintzeko soldataren erdia baino gehiago 
erabili behar dute 18 eta 34 urte bitarteko soldatapekoek 

2019an, batez besteko soldataren parekoa duen 18 eta 34 urte bitarteko gazte batek soldataren 
% 55,1 erabili beharko luke hipoteka-mailegu baten lehen kuota berak bakarrik ordaintzeko 
(urte horretan kontratatutako hipoteka-kredituetako batez besteko iraupen-baldintzak eta 
interes-tasetako baldintzak kontuan hartuta), etxebizitza bat merkatuko batez besteko prezioan 
erosi ahal izateko. Etxebizitza jabetzan eskuratzeko kostua deritzo horri. Alokairua aukeratuz 
gero, hileko ordainketa are handiagoa izango litzateke; hori horrela da 2014. urteaz geroztik, 
eta, gaur egun, 18 eta 34 urte bitarteko langile batek soldataren % 50,4 erabili behar du alokairu-
errenta ordaintzeko. 

Hipotekaren hileko kuotaren ordainketari aurre egiteak eta alokairuaren hileko errenta 
ordaintzeak dakarren ahalegin ekonomikoa apur bat handitu da 2016tik 2019ra, urte horietan 
erositako etxebizitza libreen metro koadroko prezioa apur bat igo delako, bai eta alokairu-
errenten zenbatekoak ere ( % 6,9ko eta % 7,6ko igoerak, hurrenez hurren, 2016tik 2019ra). 
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4.5. grafikoa 
18 eta 34 urte bitarteko pertsona batek hileko hipoteka-kuota edo alokairu-errenta berak 

bakarrik ordaintzeko erabili beharko lukeen soldataren ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

4.4.- Alokairua da 18-34 urtekoen ia erdien emantzipazio-aukera 

Alokairuan emantzipatutako 18-34 urteko pertsona gazteen ehunekoa asko handitu da azken 
hamabost urteetan: 2006an, gazte emantzipatuen % 19,0 alokatutako etxebizitza batean bizi 
ziren; 2019an portzentajea % 45,1era iritsi da. 
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4.6. grafikoa 
Alokairuan emantzipatutako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera Euskadin 

(%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

4.5.- Behera egin du hipotekaren edo alokairu-errentaren ordainketari aurre 
egiteko gehiegizko esfortzu ekonomikoko egoeran dauden gazte 
emantzipatuen ehunekoak 

2019an, 18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuen % 14,4k diote etxeko diru-sarreretatik 
% 40 baino gehiago erabiltzen dituztela hipoteka-kuota edo alokairu-errenta ordaintzeko. Hori 
gehiegizko esfortzu ekonomikoa da. Gehiegizko esfortzua egiten dutenen ehuneko hori murriztu 
egin da aurreko urteetakoarekin alderatuta. 

4.7. grafikoa  
18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuen taldean etxebizitza ordaintzeko etxeko 

diru-sarreren % 40 baino gehiago erabiltzeagatik gehiegizko esfortzu ekonomikoa egiten ari 
direnen ehunekoaren bilakaera (%) 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 
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4.6.- Emantzipatu gabeko hiru gaztetik batek (% 32,8k) dio etxebizitza bat behar 
duela Euskadin  

2019an, 18 eta 34 urte bitarteko emantzipatu gabeen % 32,8k zioen etxebizitza bat behar zuela 
Euskadin. Etxebizitza-premiak gora egiten du adinean aurrera egin ahala. Horrela, 18 eta 24 urte 
bitarteko gazteen % 19,5ek dio Euskadin etxebizitza bat behar duela. Ehuneko hori % 46,6ra 
igotzen da 25 eta 29 urte bitartekoen artean, eta emantzipatu gabeko 30 eta 34 urte bitartekoen 
artean, erdiak baino gehiagok (% 52,9) diote etxebizitza bat behar luketela. 

4.8. grafikoa  
Euskadin etxebizitza bat behar duten 18 eta 34 urte bitarteko emantzipatu gabeen ehunekoa, 

adin-taldeen arabera ( %) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019) 

Etxebizitza behar duten gazte emantzipatu gabeen artean, etxebizitza alokatzearen alde egingo 
luketenak (% 36,8) etxebizitza erosiko luketenak (% 34,9) beste dira. % 13,9k nahiago luke 
etxebizitza bat alokatu erosteko aukerarekin, eta gainerako % 14,4ri berdin zaio bata edo bestea. 

4.7.- 15 eta 29 urte bitarteko hamar gaztetik lauk uste dute ezingo dutela 
datorren urtean beren kontura bizi, nahi luketen arren  

2020an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 40,5ek uste du ezingo dituela emantzipazio-
proiektuak urtebeteko epean gauzatu, dela gurasoen etxetik joan nahi izan arren ez dutelako 
probabilitaterik ikusten, dela, gaur egun beren kontura bizi arren, gogoz kontra gurasoen etxera 
itzuli beharko dutela uste dutelako. Horri “emantzipazio zapuztua” deritzo. 

Emantzipazio zapuztuaren ehunekoa ia berdina da 2020an eta 2019an, eta aurreko urteetan 
erregistratutakoa baino txikiagoa. 

Urtebeteko epean emantzipatuta bizitzerik izango ez dutela uste duten gizon gazteen ehunekoa 
emakume gazteena baino handixeagoa da (% 42,3 eta % 38,8, hurrenez hurren, 2020an). 
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4.9. grafikoa  
15 eta 29 urte bitarteko gazteen emantzipazio zapuztuaren ehunekoaren bilakaera, sexuaren 

arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 
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5.- OSASUNA 
5.1.- Gazte gehienek uste dute osasun ona dutela. Hala ere, ia bost gaztetik 
batek osasun-arazo kronikoak ditu eta ia hamar gaztetik batek antsietatea 
eta/edo depresioa du 

Erdipurdiko osasuna, osasun txarra edo oso txarra dutela dioten 15 eta 29 urte bitarteko 
gazteen portzentajea soilik % 2,4 da. Gizonek baino emakume gazte gehiagok uste dute osasun 
txarra dutela; halere, ehunekoak hain dira txikiak, ezen sexuen araberako aldea ez baita horren 
esanguratsua. 

Zenbat eta nagusiago, orduan eta gazte gehiagok diote ez dutela osasun ona: 15 eta 29 urte 
bitartekoen taldean, % 1,2k diote hori, eta 25 eta 29 urte bitartekoen taldean, berriz, % 3,9k. 

Adierazle honek bilakaera positiboa izan du: 2002an % 5,8koa zen, eta 2018an, Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailaren EAEko Osasun Inkestaren arabera, % 2,4koa izan da. 

Euskadin, erdipurdiko osasuna, osasun txarra edo oso txarra dutela dioten gazteen ehunekoa 
txikiagoa da Europako batezbestekoa baino (% 9,1 2018an, 28en EBn, 16 eta 29 urteko 
pertsonen artean). 

5.1. grafikoa 
Osasun txarraren prebalentziaren bilakaera 15 eta 29 urte bitarteko gizon eta emakume 

gazteen artean (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 18,3k osasun-arazo kroniko, etengabe edo iraupen luzeko 
bat du, edo maiztasun jakin batekin gertatzen dena (asma, diabetesa...), eta osasun-egoeraren 
adierazle honek ere bilakaera positiboa izan du 2002tik 2018ra: % 22,9tik % 18,3ra igaro baita. 
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Hemen ere, osasun txarrarekin lotutako alderdiei dagokienez, emakumeek gizonek baino 
ehuneko handiagoak dituzte (gizon gazteek % 16,1 eta emakume gazteek % 20,7). 

Osasun-arazo kronikoak ere progresiboki areagotzen dira adinarekin: 15 eta 19 urte 
bitartekoen % 15,1ek dituzte osasun-arazo kronikoak, 20 eta 24 urte bitartekoen % 17,1ek, eta 
25 eta 29 urte bitartekoen % 22,2k. 

5.2. grafikoa 
Osasun-arazo kronikoen prebalentziaren bilakaera 15 eta 29 urte bitarteko gizon eta emakume 

gazteen artean (%).  

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 

Galdeketaren aurreko lau asteetan, Euskadiko gazteen % 8,3k izan ditu antsietate- edo 
depresio-sintomak, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Inkestaren arabera. Emakume gazteen artean, 
% 11,4k izan dituzte antsietate- edo depresio-sintomak, eta gizonen artean, berriz, ehunekoa 
txikiagoa da (% 5,1). 

2018an erregistratutako balioa hurrengo grafikoan erakusten den serieko txikiena da. Baliorik 
handiena 2013an erregistratu zen: Euskadiko gazteen % 13,7k adierazi zuten antsietate- edo 
depresio-arazoak izan zituztela inkesta egin aurreko hilabetean. 
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5.3. grafikoa 
Antsietate- eta depresio-arazoen prebalentziaren bilakaera 15 eta 29 urte bitarteko gizon eta 

emakume gazteen artean (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 

5.2.- Hamar gaztetik zortzik baino gehiagok jarduera fisiko osasungarria egiten 
dute 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 86,3k diote jarduera fisiko osasungarria egin dutela 
galdeketaren aurreko astean, dela modu neurritsuan, dela intentsitate handiz. Gazteen 
jarduera fisikoak, kirola egitea baino modu zabalagoan ulertuta, progresiboki gora egin du 
2007tik (% 67,6) 2013ra (% 75,3) eta 2018ra (% 86,3). 

Jarduera fisiko osasungarria egiten duten gizon gazteen ehunekoa pixka bat handiagoa da 
emakumeena baino, eta jarduera fisikoa zertxobait hedatuago dago 25 eta 29 urte bitartekoen 
adin-taldean. 
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5.4. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen arteko desberdintasunak jarduera fisiko osasungarria egiteari 

dagokionez, sexuaren eta adin taldeen arabera (%)  

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta 2018) 

5.3.- Gazteen obesitate-tasak behera egin du 2013 eta 2018 bitartean 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 4,2 obesoak dira; hau da, haien gorputz-masaren indizea 
30etik gorakoa da. Gazte obesoen ehunekoa % 3,4tik % 4,2ra areagotu zen 2002tik 2007ra, eta 
% 5,4ra 2013an, eta berriro ere % 4,2ra jaitsi da 2018an. Nolanahi ere, gazteen artean, 
pertsona obesoen ehunekoa dezente txikiagoa da Euskadiko biztanleria osoaren artean baino 
(% 12,5). 

Behe-klaseko edo klase ertain baxuko gazteen artean handiagoak dira obesitate-zifrak goi-
klaseko edo klase ertain altuko gazteen artean baino (% 4,6 eta % 3,8, hurrenez hurren). 
Obesitatean eragin handiagoa du gizarte-klaseak sexuak edo adinak baino. 

5.5. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen obesitate-tasaren bilakaera, eta tasa horren eta Euskadiko 

biztanleria osoaren tasaren arteko alderaketa (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 
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5.4.- Bost gaztetik batek alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan kontsumitu du 
galdeketaren aurreko hilabeteko egunen batean 

2017an (Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko adikzioei buruzko inkesten serieko azken txostena), 15 
eta 29 urte bitarteko biztanleen % 20,3k alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan kontsumitu 
zuten galdeketaren aurreko hilabetean. Horrek esan nahi du hilabete horretako egunen batean 
(laneguna edo jaieguna izan) 65 gramo alkoholetik gora kontsumitu zituztela (zortzi kaña 
garagardo baino gehiago, esaterako). 

2017an, alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan kontsumitu zutela zioten gizon gazteen 
ehunekoa (% 25,3) emakumeena baino askoz handiagoa zen (% 15,3). 

Kontsumo gehiegizko edo arriskuzko hori pixkanaka gutxituz joan da 2004tik, eta 2017an izan 
du ordutik erregistratutako baliorik txikiena.  

5.6. grafikoa 
Galdeketaren aurreko hilabeteko egunen batean alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan 

kontsumitu duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera, sexuaren arabera 
(%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 

5.5. Tabakoaren kontsumoak behera egin du, eta 15-74 urteko biztanleriaren 
batez besteko kontsumotik behera jarraitzen du 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen ia bostenak (% 18,5) ohiko tabako-erretzaileak dira, eta ia ez 
dago alderik mutilen eta nesken artean (% 18,9 eta % 18,2, hurrenez hurren). 

2006tik 2017ra bitartean, hogei puntu baino gehiago jaitsi da ohiko tabako-erretzaileak direla 
dioten gazteen ehunekoa. Ehuneko hori % 40,4 zen 2006. urtean eta % 18,5, berriz, 2017an. 
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5.7. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko ohiko erretzaileen ehunekoaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 

2012ra arte, ohiko erretzaileen ehunekoa handiagoa zen gazteen artean 15 eta 74 urte 
bitarteko biztanleria osoaren artean baino. 2012an, lehen aldiz, handiagoa izan zen ohiko 
erretzaileen ehunekoa biztanleria osoaren artean (% 25,7) gazteen artean baino (% 23,5), eta 
joera horri eutsi zaio 2017an ere (gazteen % 18,5 eta 15 eta 74 urte bitartekoen % 22,1). 

Tabakoa kontsumitzen hasteko adina batez beste 16,9 urte izan zen 2017an.  

5.6.- Kalamuaren ohiko kontsumoak ere nabarmen egin du behera, eta egonkor 
mantendu da 2012tik 2017ra bitartean 

2017an, 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 4,2k zioten kalamua egunero edo ia 
egunero (astean lau egunetan edo gehiagotan) erre zutela inkestaren aurreko hilabetean. 
Alkoholarekin edo tabakoarekin gertatzen den bezala, kalamuaren kontsumoa hedatuago 
dago gizon gazteen artean (% 7,3) emakume gazteen artean baino (% 1,0). 

Kalamuaren kontsumoa hedatuago dago gazteen artean Euskadiko biztanleria orokorrean 
baino (% 2,0). Nolanahi ere, kontsumoa asko murriztu da: 2017an, kalamua astean 4 egunetan 
edo gehiagotan erretzen zutela ziotenak askoz ere gutxiago ziren 2008an baino. Hain zuzen, 
2008an izan zen kalamuaren kontsumoaren ehunekorik handiena (% 11,0).  

Kalamua erretzen hasteko batez besteko adina ez da askorik aldatu azken urteotan, eta 2017an 
2012ko balio berean mantentzen da: 18,6 urte. 
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5.8. grafikoa 
Egunero edo ia egunero kalamua erretzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren 

bilakaera eta biztanleria osoarena (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Euskadi eta Drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 

5.7.- 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 3,7k gehiegi edo modu arriskutsuan 
apustu egiten dute 

2017an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 3,7k gehiegi edo modu arriskutsuan jokatzen edo 
apustu egiten zuten.  

Substantzia eta jokabide arriskutsu guztiekin gertatzen den moduan, gizonen ehunekoak 
handiagoak dira emakumeenak baino (% 6,5 eta % 0,8, hurrenez hurren). Izan ere, 2012tik 
2017ra izan den gorakada gizonen ehunekoaren areagotzearen ondorioa da (% 3,5etik 
% 6,5era), eta gehiegi edo modu arriskutsuan jokatzen duten emakumeen ehunekoa oso-oso 
txikia da, hala 2012an nola 2017an. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteek biztanleria orokorrak (% 2,5) baino neurri handiagoan egiten 
dute apustu gehiegizkoa edo arriskutsua. 
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5.9. grafikoa 
Gehiegi edo modu arriskutsuan jokatzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren 

bilakaera (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 

5.8.- Euskadiko 15-29 urteko 1.000 gaztetatik 1,8k droga-mendekotasunagatiko 
tratamendua hasi zuten 2019an 

Drogazaletasunaren aurkako tratamenduak hasi dituzten 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko 
gazteen kopuruak balio konstanteei eutsi die azken urteotan. 2019an, 15 eta 29 urte bitarteko 
1.000 gaztetik bik hasi zuten drogazaletasuna sendatzeko tratamendua Euskadin. Alkoholaren 
kontsumoari eta cannabisarenari dagozkien adierazleetan bezala, honetan ere ikusten da neskak 
baino mutil gehiago jartzen direla tratamenduan drogazaletasunagatik (0,6 eta 3,0, hurrenez 
hurren, sexu eta adin-talde bereko 1.000 gazteko). 

5.10. grafikoa 
Droga-mendekotasunagatik tratamenduren bat hasi duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

kopuruaren bilakaera adin-talde horretako 1.000 gazteko (‰) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Toxikomaniei buruzko informazio-sistema) 
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2019an, 15 eta 29 urte bitarteko 533 gaztek hasi zuten drogazaletasuna sendatzeko 
tratamendua Euskadin. Pertsona horietatik 248k (tratamenduren bat hasi zutenen % 46,5) 
cannabisarekiko adikzioagatik hasi zuten tratamendua; 131k kokainarekiko adikzioarengatik 
(% 24,6) eta 87k alkoholarekiko arazoengatik (% 16,3). 

5.9.- Interneten erabilera problematikoa edo arriskutsua % 18,7koa da gazteen 
artean 

Interneten erabilera problematikoak edo arriskutsuak neurtzen du Interneten erabilera 
problematikoa edo arriskutsua egiten duten pertsonen ehunekoa, Ormanen testaren arabera. 
Test horrek 9 item proposatzen ditu: 

! Behar baino denbora gehiago ematen du 
! Familia kexu da Interneten ematen dituen orduengatik 
! Gogorra iruditzen zaio egun batzuetan Internet gabe egotea 
! Zaila da zenbait eduki edo zerbitzuri aurre egitea 
! Ongizatearen zati handi bat konektatuta egotetik lortzen du 
! Gaizki sentituko litzateke Interneten ematen duen denbora murriztuz gero 
! Zailtasunak ditu konektatzeko bulkadari eusteko 
! Erabilera murrizten saiatu da, baina ez du lortu 
! Harremanak kaltetu egiten dira konektatuta egoteagatik 

Test horrek ezartzen duenez, 7-9 erantzun positibo dituztenek arazoak dituzte, eta 4-6 item-i 
baietz erantzuten diotenak arazoak izateko arriskuan daude. 4tik behera erabilera normaltzat 
jotzen da, arazorik gabe. 

Hurrengo grafikoan ikus daitekeenez, 2012 eta 2017 artean nabarmen handitu da Interneten 
erabilera problematikoa edo arriskutsua egiten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
ehunekoa: 2012an % 8,3 ziren, eta 2017an, berriz, % 18,2. 
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5.11. grafikoa 
Interneten erabilera problematikoa edo arriskutsua egiten duten Euskadiko 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteen ehunekoa, sexuaren arabera ( %) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Euskadi eta Drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta 2017) 

5.10.- 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 17,5ek sexu-harreman arriskutsuren 
bat izan dute azken urtean 

2020an, 15 eta 29 urte bitarteko nesken % 18,6k adierazi zuten aurreko urtean 
sexu-harremanen bat izan zutela nahi gabe haurdun geratzeko edo sexu-transmisiozko 
gaixotasunen bat harrapatzeko arriskuarekin. Adin bereko mutilen artean, ehuneko hori 
zertxobait txikiagoa da: % 16,4. 

20 eta 24 urte bitarteko gizonen eta emakumeen kolektiboak izan ditu sexu-harreman 
arriskutsu gehien (% 19,4). 

5.12. grafikoa 
Galdeketaren aurreko urtean sexu-harreman arriskutsuren bat izan duten Euskadiko gazteen 

ehunekoa, sexuaren eta adin-taldeen arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020, datuen aurrerapena) 
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Datu horien bilakaerari erreparatuta, ikusten da inkestaren aurreko urtean sexu-harreman 
arriskutsuren bat izan duten gazteen ehunekoak behera egin zuela, 2012ko % 18,4tik 2016ko 
% 12,2ra, baina berriz igo egin dela 2020an (% 17,5).  

Joera berdina izan da gizonentzat eta emakumeentzat, baina 2020an, aurreko urteetan ez 
bezala, gehiago dira aurreko urtean sexu-harreman arriskutsuren bat izan duten emakume 
gazteak gizonak baino. 

5.13. grafikoa 
Galdeketaren aurreko urtean sexu-harreman arriskutsuren bat izan duten Euskadiko gazteen 

ehunekoaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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5.11.- 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, GIBak eragindako infekzio 
berrien tasak 1,4 da 10.000 pertsonako 2019. urtean 

2019an, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen artean, GIBak eragindako infekzio berrien kasuak 
27 izan ziren, hau da, urte horretako infekzio berri guztien % 17,1. 

GIBagatiko infekzio berrien tasa kalkulatuz gero, ikusten da adin-tarte horretan tasa hori 
1,4/10.000 dela. 2006. urtetik, adierazle hau 1/10.000tik gora dago.  

GIBagatiko infekzio berrien tasa handiagoa izan ohi da gizon gazteen artean emakume gazteen 
artean baino, eta, gainera, handitu egiten da adinarekin: 15 eta 19 urte bitartekoen taldean, 
0,1/10.000; 20 eta 24 urte bitartekoen taldean, 1,2/10.000; eta, 25 eta 29 urte bitartekoen 
taldean, 2,3/10.000. 

2019an, aurreko urteetan bezala, GIBak eragindako infekzio berrien tasa handiagoa da 30 
urtetik beherako gazteen artean biztanleria osoan baino (0,7/10.000), baina aipatu behar da 
infekzio berrien kopuru handiena 30 eta 39 urte bitartekoen taldean gertatzen dela; izan ere, 
GIBa detektatzeko batez besteko adina 38 urte da. 

5.14. grafikoa 
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean GIBak eragindako infekzio berrien 

kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera (10.000ko tasa) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (HIESaren Prebentzio eta Kontrolerako plana)  

5.12.- Nerabeen haurdunaldien tasak behera egin du 

Nerabeen haurdunaldien tasa (15 eta 17 urte bitarteko emakumeen artean urtebetean 
jaiotako haurren kopurua gehi borondatez eten diren haurdunaldien kopurua, adin-tarte 
horretan dauden 1.000 emakumeko), 5,1/1.000 izan zen 2018an. Balio hori kalkulatzeko, 15-17 
urteko neskei egindako 94 haurdunaldiaren borondatezko etendurak (HBE) eta adin bereko 
amek eragindako 51 jaiotzak hartu dira kontuan. 

Tasa hori nabarmen jaitsi egin da 2012ko tasaren aldean, urte hartan 9,7/1.000 baitzen. 
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5.15. grafikoa 
Euskadiko 15 eta 17 urte bitarteko nesken nerabezaroko haurdunaldien tasaren bilakaera, 

lurralde historikoaren arabera (1.000ko tasa) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren datuak (Haurdunaldiaren borondatezko etenduren 

erregistroa) eta EUSTATenak (Biztanleen udal-estatistika) abiapuntu hartuta 

5.13.- Azken hamarkadan, nabarmen gutxitu dira gazteen 
zirkulazio-istripuengatiko heriotzak 

15-29 urteko taldean, zirkulazio-istripuengatiko heriotza-tasa 1,0/100.000 izan zen 2019an. 
Azken urteotan, tasa horrek behera egin du, nabarmen: 2003an 17,9 zen, eta 2019an, berriz, 
1,0.  

2013tik, Euskadin, bere buruaz beste egiteagatiko edo norberak eragindako lesioengatiko 
heriotza-tasa handiagoa da zirkulazioagatiko heriotza-tasa baino. 2019an tasa hori 4,1ekoa zen 
15-29 urteko 100.000 pertsonako.  
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5.16. grafikoa 
Nork bere buruaz beste egiteagatiko edo zirkulazio-istripuengatiko heriotzen tasaren bilakaera 

15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen artean (100.000ko tasa) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Hilkortasunaren erregistroa) 

Kasu bietan, tasak handiagoak dira gizon gazteen artean emakume gazteen artean baino: 
zirkulazio-istripuengatiko heriotzen tasa, 2019an, 100.000 pertsonako 2,0koa izan zen gizon 
gazteen artean, eta 0,0koa emakume gazteen artean. 

Suizidioaren kasuan, gizon gazteen 100.000 biztanleko tasa 6,0 da, eta emakumeena, berriz, 
2,1, adin-tarte bereko 100.000 emakumeko. 
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6.- GIZARTE-EKINTZA ETA BERDINTASUNA 
6.1.- 16-29 urteko 10 gaztetik 3k dituzte 600 euro baino gehiago hilean 

2020an 16-29 urteko gazteen % 44,6k, ia erdiek, hilean 300 euro baino gutxiago dituzte.  
% 13,1ek hilean 301-600 euro dituzte; % 10,1ek 601-900 euro; % 9,5ek 901-1.200 euro, eta  
% 11,7k, berriz, 1.200 euro baino gehiago. Gainerakoek (% 10,8) ez dute erantzun hilean batez 
beste zenbat diru izaten duten galdetu zaienean. 

Datu horien arabera, 2020an, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen herenek baino zertxobait 
gutxiagok dituzte 600 eurotik gora hilean (% 31,3). 

Enpleguaren bilakaerak zerikusi zuzena dauka hilean 600 eurotik gorako erabilgarritasun 
ekonomikoaren adierazlearekin. Krisi ekonomikoa hastearekin batera, gazteen diru-sarrerek 
behera egin zuten. 2013an jo zuten behea, enplegu-tasa apalena zenean, eta 2015ean zertxobait 
berreskuratu ziren, enpleguak hobera egitearekin bat. 2020an, bai okupazioaren bai hileko 600 
eurotik gorako erabilgarritasun ekonomikoaren zifrak 2017an erregistratutakoen ia berdinak 
dira. 

6.1. grafikoa 
Enplegu-tasaren eta hilean 600 euro baino gehiago dituzten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) eta EUSTAT (BJA) 
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6.2.- Ekonomiari dagokionez, gazte gehienak familiaren mende daude; 16 eta 
29 urte bitarteko gazteen laurdenek soilik diote ekonomikoki independenteak 
direla 

2020an, 16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 54,4 familiaren diru-sarreretatik bizi dira 
(hau da, gurasoen, anai-arreben eta abarren diru-sarreretatik), eta % 19,4k familiaren diru-
sarrerekin osatu behar dituzte beren diru-sarrerak. 

Gazteen % 15,7 baino ez dira bizi soilik beren diru-sarreretatik. Gazteen % 5,2 beren diru-
sarreretatik eta bikotekidearen diru-sarreretatik bizi dira, erdi bana. Eta % 4,1ek adierazten dute 
bikotekidearen diru-sarreren mende daudela, erabat, bizitzeko. Egoera hori hedatuago dago 
emakumeen artean (% 6,4) gizonen artean baino (% 2,0), eta desparekotasunezko eta 
menpekotasun ekonomikoko egoerak sortzen dira, emakume gazteen kalterako. Guztira, 30 
urtetik beherako gazteen laurdenek (% 25,0) diote beren diru-sarreretatik eta/edo 
bikotekidearen diru-sarreretatik bizi direla; hau da, ez daudela familiaren mende (gurasoak...). 

Ekonomikoki gurasoen mende ez dauden 16-29 urteko gazteen ehunekoak nabarmen egin du 
behera, eta 2020an erregistratu da 2004. urtean hasitako serie horretako baliorik txikiena. 

6.2. grafikoa 
Jatorriko familiarekin mendekotasun ekonomikorik ez duten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

ehunekoaren bilakaera, zer diru-sarreratatik bizi diren bereizita (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak eta Emantzipazioa serieak) 
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6.3.- Pobrezia-egoeran dauden gazteen ehunekoak gora egin du krisi 
ekonomikoaren ondorioz 

2018an, pobrezia errealeko egoeran zeuden 16 eta 29 urte bitarteko gazteak (adin-tarte 
horretako gazte guztiekiko) % 9,2 ziren. Eusko Jaurlaritzaren Pobreziaren eta Gizarte-
ezberdintasunen Inkestako metodologiaren arabera, pobrezia erreala deritzo elikadurarako, 
etxebizitzarako, jantzietarako eta oinetakoetarako gastuei aurre egiteko behar adina baliabide 
ekonomikorik (diru-sarrerak eta ondarea) ez izateari. 

Benetako pobrezia-egoeran dauden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa nabarmen 
handitu zen krisi ekonomikoarekin batera, eta, 2018an, serieko baliorik handiena izan du, oro 
har. Hala ere, bilakaera ez da berdina izan hiru lurralde historikoetan. 2018an, benetako 
pobreziaren tasa handiagoa da Bizkaian (% 12,4) Araban (% 8,8) eta, batez ere, Gipuzkoan (% 4,9) 
baino. Izan ere, Bizkaian tasak hazkunde nabarmena izan du 2016ko aurreko neurketarekin 
alderatuta, Gipuzkoan pixka bat jaitsi da, eta Araban, berriz, 2016an erregistratutakoaren erdira 
jaitsi da. 

6.3. grafikoa 
Pobrezia errealeko egoeran dauden gazteen ehunekoaren bilakaera 16-29 urteko gazteen 

artean, lurralde historikoaren arabera (%) 

 
 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Pobreziaren eta gizarte-ezberdintasunen inkesta seriea) 

Oro har, gazteen pobrezia errealaren tasa handiagoa da Euskadiko biztanleria osoarena baino 
(2018an, % 6,1). 2008tik aurrera, gazteen pobrezia-tasak biztanleria osoarenak baino 
handiagoak izaten hasi ziren, ordura arte batezbestekoa baino txikiagoak izan baitziren.  
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6.4. grafikoa 
Euskadin pobrezia errealeko egoeran dauden 16-29 urteko gazteen eta biztanleria osoaren 

ehunekoaren bilakaera ( %) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Pobreziaren eta gizarte-ezberdintasunen inkesta seriea) 

 

6.4.- 16 eta 29 urte bitarteko gazteen % 2,0k DSBE jasotzen zuen 2019. urtean 

2019ko urtarrilean Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentako (DSBE) laguntzetan aktibo dauden 
espedienteei erreparatuz gero, ikusten da 4.768 espediente dagozkiola 18 eta 29 urte 
bitartekoen adin-taldeari; hau da, Euskadiko biztanleria osoaren taldean aktibo dauden 
espediente guztien % 7,2.  

Datu horien arabera, ikusten da 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 2,0 prestazio horren 
onuradun direla (ehuneko hori DSBE jasotzen dutenen tasa dela esan daiteke). Emakumeen 
pobrezia-tasa handiagoarekin lotuta, handiagoa da DSBE jasotzen duten emakume gazteen 
ehunekoa (% 2,4) laguntza hori duten gizon gazteena baino (% 1,7).  

Hala ere, laguntza hori ez da pobrezia-kasu guztietara heltzen; izan ere, adin-tarte horretan 
pobrezia errealeko egoeran dauden gazteen ehunekoa (2018an, % 9,2) DSBE jasotzen duten 
gazteen ehunekoa baino dezente handiagoa da.  
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6.5. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko gazteen benetako pobrezia-tasaren eta DSBE jasotzen duten 18 eta 29 

urte bitarteko gazteen tasaren konparazioa, sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren datuak (Pobreziaren eta Gizarte-Ezberdintasunen 

2018ko Inkesta eta Lanbideren DSBEari buruzko Estatistikak) eta EUSTATen biztanleriari buruzko datuak oinarri hartuta. 

6.5.- 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 emakumetik 9,2k salaketa jarri dute 
genero-indarkeriagatik 2019. urtean, 2009tik aurrerako tasarik handiena 

Euskadin, 2019an, emakumeen aurkako indarkeria-tasa globala 9,2 izan zen 15-29 urteko 1.000 
emakumeko. Tasa horrek adierazten du zenbat emakumek jarri duten genero-indarkeriagatiko 
salaketa bat (edo gehiago) adin-talde bereko 1.000 emakumeko. 

Kasu gehienetan, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria izan ohi da (2019an, 
935 emakume gaztek jarri zuten salaketa bat arrazoi horregatik). Sexu-askatasunaren aurkako 
delituen ondoriozko salaketek izan zuten gorakadarik handiena 2019an: 211 emakume gaztek 
jarri zuten salaketa, hau da, aurreko urtean baino % 58 gehiagok. Azkenik, 2019an, 179 
emakume gaztek jarri zuten salaketa familia barruko indarkeriaren ondorioz. 

Emakume gazteen tasak handiagoak dira 29 urtetik gorako emakumeenak baino, segida osoan. 
Horrek ez du nahitaez esan nahi emakume gazteek genero-indarkeria handiagoa jasaten dutela, 
baizik eta emakume gazteek neurri handiagoan salatzen dituztela egoera horiek, tasa horren 
bidez arrazoi horrengatik salaketa jarri duten emakumeak zenbatzen baitira.  
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6.6. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko emakumeen eta 30 urteko eta adin horretatik gorako emakumeen 

aurkako indarkeriaren tasaren bilakaera (milako tasa) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila 

6.6.- Bikotearen barruan gerta daitezkeen indarkeria-mota desberdinen 
larritasunaren kontzientzia oso handia da gazteen artean 

Kontuan hartuta emakumeen aurkako indarkeriarekin lotutako salaketa gehienak bikotekideak 
edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriarekin lotuta daudela, egokia da aztertzea zer-nolako 
larritasun-maila ematen dioten gazteek bikotearen barruan gerta izan daitezkeen indarkeria-
formei (indarkeria fisikoaz gain).  

Adierazitako indarkeriazko edo tratu txarreko formetatik, Euskadiko gazteek uste dute gogoz 
kontrako sexu-harremanak izatera behartzea dela larriena. Forma horren atzetik, 
larritasun-mailaren arabera, indarkeria-forma hauek daude: etxetik irtetea debekatzea, 
mehatxuak egitea, bikotekidea sare sozialetan kontrolatzea, erabakiak hartzen ez uztea, 
mespretxuak egitea eta iraintzea.  

Etxetik irtetea debekatzeari edo sexu-harremanak beren borondatearen aurka izatera 
behartzeari dagokienez, horiek baitira larrientzat jotzen diren indarkeria motak, ia ez dago 
iritzi-desberdintasunik gizon eta emakume gazteen artean. Baina mehatxatzea, sare sozialetan 
kontrolatzea, gauzak erabakitzen ez uztea, mespretxatzea edo iraintzea bezalako jokabideetan, 
emakumeen eta gizonen artean larritasunari dagokionez dagoen aldea nahiko nabarmena da, 
eta arbuiatzen dutenen ehunekoa handiagoa da emakumeen artean. 
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6.7. grafikoa 
Adierazitako tratu txarren forma horietako bakoitza oso larritzat jotzen duten gizon eta 

emakume gazteen ehunekoak 2020an (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020, datuen aurrerapena)) 

2020an, 15-29 urteko pertsonen % 13,5ek diote tratu txar mota horietakoren bat bizi izan dutela 
bikote-harremanen batean. Ehuneko hori %18,9 da emakumeen artean. Egoera horietakoren 
bat bizi izan dutenen ehunekoak gora egiten du adinean gora egin ahala, eta logikoa da hori, 
zenbat eta zaharrago, orduan eta esperientzia gehiago eta bikote-harreman gehiago izan 
dituztelako. 

6.8. grafikoa 
Adierazitako tratu txar motaren bat bikote-harremanen batean bizi izan duten gazteak, 

sexuaren eta adin-taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia Euskadiko gazteak 2020, datuen aurrerapena) 
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6.7.- Hiru emakume gaztetik batek dio gizonak enplegua lortzeko aukera 
gehiago dituela, kualifikazio bera izan arren 

2020an, nesken % 33,6k uste dute, prestakuntza eta esperientzia bereko gizon baten eta 
emakume baten artean, mutilak izango lituzkeela aukera gehiago lana lortzeko, gizona 
izateagatik; gizonen % 6,7k iritzi bera dute. Emakume gazteen % 5,5ek eta gizon gazteen % 13,8k 
soilik uste dute emakumeak aukera gehiago izango lituzkeela, emakume izateagatik. 

Azken urteotan, handitu egin da gizonezkoa gizon izateagatik hautatua izateko aukera gehiago 
izango lituzkeela uste duten emakumeen ehunekoa. 

Nolanahi ere, gizon eta emakume gazte gehienek uste dute sexuak ez duela eraginik 
hautagaiaren hautaketan. 

6.9. grafikoa 
Lana lortzeko prozesuetan diskriminatua izatearen sentsazioaren bilakaera 15 eta 29 urte 

bitarteko pertsonen taldean, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

6.8.- Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzari eta sexu-aldaketari ematen 
zaion babesa ia aho batekoa da euskal gazteen artean 

2012tik 2020ra, gora egin du sexu berekoen arteko ezkontzen alde daudenen ehunekoak, bai 
eta sexu-aldaketaren alde daudenen ehunekoak ere, ia ahobatezkotasunekoak diren 
balioetaraino, % 97,7 eta % 96,6, hurrenez hurren, 2020an.  
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6.10. grafikoa 
Sexu berekoen arteko ezkontzak eta sexu-aldaketak onartzearen alde dauden gizon eta 

emakume gazteen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020, datuen aurrerapena)) 
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7.- PARTE-HARTZEA, BALIOAK ETA KONTSUMOA  
7.1.- Gora egin du 15 eta 29 urte bitarteko gazteen asoziazionismo-tasak 

Parte-hartze sozialaren funtsezko formetako bat elkarteetan parte hartzea da (asoziazionismoa). 
Kolektibo horiek mota askotako helburuak izan ditzakete: helburu politikoak, aisiakoak, 
kulturalak eta abar, baina termometro egokia izan daitezke gizarte batean zenbaterainoko 
parte-hartzea dagoen neurtzeko. 

2016an, Euskadiko gazteen % 46,2 elkarteren bateko kide ziren. Elkarte mota hauek dira nagusi: 
kirol- edo mendi-elkarteak (% 23,8), aisialdirako elkarteak (% 12,7), kultura- edo arte-elkarteak 
(% 8,0), gazte-elkarteak edo denbora librekoak (% 7,8), eta musika-bandak edo -taldeak (% 5,3). 
Gainerako elkarte motek gazteen % 5 baino gutxiago biltzen dute. 

Kirol-elkarteetan mutilek neskek baino presentzia handiagoa dutenez, gizon gazteen 
asoziazionismo-tasa emakume gazteena baino askoz handiagoa da (% 51,7 eta % 40,5, hurrenez 
hurren). 

7.1. grafikoa 
16 eta 29 urte bitarteko gazteen asoziazionismo-tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020, datuen aurrerapena) 

7.2.- Boluntario-jarduerak egiten dituzten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
ehunekoak ere gora egin du 

Elkartekide izateak baino inplikazio pertsonal handiagoa eskatzen duen parte-hartze sozialaren 
beste forma bat boluntario-jarduerak egitea da (betiere elkartekide izateak elkarte barruan 
aktiboki parte hartzea ez badakar). 
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Euskadiko gazteak seriearen barruan, boluntario-jardueratzat hartzen dira beste pertsona 
batzuen edo komunitatearen zerbitzura edo haiei laguntzeko borondatez eta ordainsaririk jaso 
gabe egiten diren jarduerak, gutxienez astean ordubetez modu jarraituan egiten direnak edo 
denboraldi labur batean arduraldi esklusiboz edo ia esklusiboz egiten direnak.  

2012tik 2016ra bitartean, nabarmen handitu da boluntario-lanak egiten dituztela dioten gazteen 
ehunekoa, zehazki % 6,5etik % 11,5era. Boluntario-jardueretan parte hartzen duten emakume 
gazteen kopurua gizon gazteena halako bi da ia (% 15,1 eta % 8,0, hurrenez hurren); izan ere, 
boluntario-lanetan parte hartzen duten emakumeen kopuruaren gorakada handiagoa izan da 
gizonena baino. 

7.2. grafikoa 
Boluntario-jarduerak egiten dituzten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera, 

sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

7.3.- 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 90 baino gehiago dira sexu bereko 
pertsonen arteko ezkontzaren, sexu-aldaketaren, sexualitateari buruzko 
eskoletako klaseen eta abortu libre eta borondatezkoaren aldekoak 

2020an, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen % 90 baino gehiago daude sexu bereko pertsonen 
arteko ezkontzaren alde (% 97,7), sexu-aldaketaren alde (% 96,6), eskoletako sexualitate-
klaseen alde (% 96,5) eta abortu libre eta borondatezkoaren alde (% 92,1). Gainera, % 88,4 ados 
dago eutanasiarekin, hau da, sendaezina den gaixoari hiltzen laguntzea, hala eskatzen badu. 
Egoera horien aldeko jarrerak areagotu egin dira aurreko urteekiko. 

Aitzitik, 2020an erdia baino gutxiago dira cannabisa legeztatzearen alde daudenak (% 47,1) eta 
eskoletan erlijio-irakaskuntzaren alde daudenak (% 38,0). 
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7.3. grafikoa 
Euskadiko 15-29 urteko pertsonen adostasun-maila gizarte-errealitatearen zenbait alderdiekin 

2020an ( %) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak datuen aurrerapena) 

7.4.- 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen politikarekiko interesak gora egiten 
jarraitzen du  

2020an, gazteen erdiek diote interes handia edo nahiko handia dutela politikan (% 51,4). 2008tik 
ia hirukoiztu egin da interes handia edo nahiko handia dutela dioten gazteen ehunekoa. 
Covid19ari buruzko erabaki politikoen jarraipenak eragina izan dezake, neurri handi batean, 
interesaren gorakadan; nolanahi ere, azken urteotan goranzko joera izan du. 

Emakumeen aldean gizon gazte gehiagok diote politikan interesa dutela (% 54,0 eta % 48,7 
hurrenez hurren, 2020an). 
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7.4. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteek politikan duten interesaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

7.5.- 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiak baino gehiagok nahi lukete parte-
hartze aktiboagoa izan gai publikoetan 

2020an, 30 urtetik beherako gazteen % 55,1ek diote parte-hartze aktiboagoa izan nahiko 
luketela gai publikoetan. Ehuneko hori 2000. urtetik erregistratutako handiena da, alde handiz.  

2020an, gai publikoetan gehiago parte hartzeko nahia nabarmen handiagoa da emakumeen 
artean gizonen artean baino. 

7.5. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteek gai publikoetan parte-hartze aktiboagoa izateko nahiaren 

bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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Bizitza politikoan parte-hartze aktiboagoa izateko nahi hori ez da harritzekoa, kontuan hartzen 
badugu gazte gehienek (% 74,0) diotela gure gizarte-eredua aldatzea nahi dutela, dela erreforma 
sakonen bidez dela errotiko aldaketa baten bidez. 

7.6. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen gizarte-aldaketarako nahiaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

7.6.- Immigranteak sartzearen aurkako gaitzespenak behera egin du 

2004tik 2012ra, Euskadin atzerritar gehiegi zeudelako iritziak indar gero eta handiagoa hartu 
zuen gazteen artean, bai eta Euskadiko gainerako biztanleen artean ere. Harrezkero, jaitsiera 
garrantzitsua izan du datu horrek, 2020an % 9,1era iritsi arte. 

Atzerriko immigranteei sarrera debekatzearen aldekoen ehunekoak behera egin du: % 9,8 ziren 
2012an, eta % 0,5, berriz, 2020an. Immigranteen sarreraren aurkako iritziaren beherakada bat 
dator Euskadin atzerritar gehiegi bizi direla uste duten gazteen ehunekoaren beherakadarekin. 
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7.7. grafikoa 
Euskadin atzerritar gehiegi bizi direla uste duten eta immigranteen sarrera debekatuko luketen 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

7.7.- Hamar gaztetik zortzik baino gehiagok uste dute oso edo nahiko feministak 
direla 

Euskadiko 15-29 urteko pertsonen % 83,4k uste du oso edo nahiko feminista dela. Ehuneko hori 
% 90,4 da emakume gazteen artean, eta % 76,8 gizon gazteen artean. Bost urteko taldeen 
artean, feministena 20 eta 24 urte bitartekoa da (% 86,5). 

7.8. grafikoa 
Beren burua oso edo nahiko feministatzat jotzen duten 15-29 urteko gazteen ehunekoa, 

sexuaren eta adin-taldeen arabera ( %) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020, datuen aurrerapena) 
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7.8.- Euskadiko 15-29 urteko pertsonen % 76,7k uste du oso edo nahiko 
ekologista dela 

Euskadiko 30 urtetik beherako lau gaztetik hiruk (% 76,7) uste du oso edo nahiko ekologista dela. 
Hemen ere, 20 eta 24 urte bitartekoena da adin-talde konprometituena.  

7.9. grafikoa 
Beren burua oso edo nahiko ekologistatzat jotzen duten 15-29 urteko gazteen ehunekoa, 

sexuaren eta adin-taldeen arabera ( %) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020, datuen aurrerapena) 

7.9.- Euskadiko gazteen % 29,8k kontsumo jasangarria egiten dute 

Kontsumo jasangarriaren helburua da gehiegikeriak murriztuz eta ingurumenari kalterik egin 
gabe premiak asetzea. Ahalik eta natura-baliabide gutxien erabiltzea da kontua, eta hondakinen 
eta gai kutsakorren isurketak minimizatzea produktu edo zerbitzu baten bizi-zikloan, gaur 
egungo premiak asetzean etorkizuneko belaunaldiek beren premiak asetzeko izan behar duten 
aukera arriskuan jarri gabe.  

Kontsumo jasangarriaren indizea eratzeko, ingurumena zaintzearekin lotutako portaera hauek 
hartzen dira kontuan: etxeko zaborra hondakin-motaren arabera bereiztea (2016an, gazteen  
% 63,5ek egin ohi zuten hori), ur-kontsumoa murrizten saiatzea (% 60,7), garraio publikoa 
erabiltzea edo autoa partekatzea (% 58,9), enkarguak egitean norberaren poltsa edo orga 
eramatea (% 53,8) eta gehiegikeriarik gabe ontziratutako edo paketatutako produktuak erostea 
(% 23,4). 

Pertsona batek kontsumo jasangarria egiten duela esateko, jasangarritasunarekin lotutako bost 
portaera horietatik gutxienez lauk ohiko portaera izan behar dute. 2016an, kontsumo 
jasangarria egiten zutenen ehunekoa % 29,8 zen, zortzi puntu handiagoa 2012ko ehunekoa 
baino (% 21,4). Emakume gazteen kontsumoa gizonena baino jasangarriagoa da. 
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7.10. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen kontsumo jasangarriaren indizearen bilakaera, sexuaren 

arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

7.10.- Azken urteotan gehitu egin da garraiobide jasangarrien erabilera: garraio 
publiko kolektiboa eta bizikleta 

2016an, 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 39,8k zioen garraio publiko kolektiboa 
(autobusa, trena, metroa, tranbia...) egunero edo ia egunero erabiltzen zuela. Ehuneko hori 
handiagoa da 2012koa baino (% 37,2) eta 2008koa baino (% 33,4). 

Halaber, gazteen artean, gora egin du ohiko joan-etorrietarako bizikleta egunero edo ia egunero 
erabiltzen dutenen ehunekoak. Ehuneko hori % 5,3 zen 2008an; % 9,6, 2012an; eta % 13,4, 
berriz, 2016an. 

7.11. grafikoa 
Garraio publiko kolektiboa eta bizikleta egunero edo ia egunero erabiltzen duten 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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Alabaina, bizikletaren eta garraio publiko kolektiboaren erabilera ez da berdina kolektibo 
guztietan. Lurraldeka, Bizkaiko gazteak dira garraio publiko kolektiboa gehien erabiltzen dutenak 
eta bizikleta gutxien erabiltzen dutenak. Araban, guztiz kontrakoa gertatzen da; hau da, hango 
gazteak dira beren ohiko lekualdatzeetan bizikleta gehien erabiltzen dutenak eta garraio publiko 
kolektiboa gutxien erabiltzen dutenak. Gipuzkoa tarteko postuan dago, bai garraio publikoaren 
erabileran, bai bizikletaren erabileran. Adinari erreparatuta, ikusten da 25 urtetik beherakoak 
direla garraio publikoa eta bizikleta gehien erabiltzen dituztenak. 

7.12. grafikoa 
Garraio publiko kolektiboaren eta bizikletaren eguneroko edo ia eguneroko erabilera 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen artean, adin-taldeen eta bizi diren lurralde historikoaren arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2016) 
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8.- AISIA, KULTURA eta KIROLA 

8.1.- Gazteen ia erdiek arte-jardueraren bat egiten dute 

2018an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 44,0k zioen azken urtean arte-jarduera 
hauetakoren bat egin zutela: argazkigintza, musika-tresna bat jotzea, margotzea, idaztea, 
dantza, bideoa, abesbatza batean edo musika-talde batean kantatzea, ikus-entzunezko 
produktuak, antzerkia, bertsolaritza edo beste arte plastiko batzuk. 

Ehuneko hori nabarmenki handiagoa da emakumeen artean (% 51,4) gizonen artean baino 
(% 37,1), eta emakumeek arte-jardueretan duten parte-hartze handiagoa urtero ikusten da. 

 
8.1. grafikoa 

Azken urtean arte-jarduerak egin dituzten Euskadiko 15-29 urteko gazteen ehunekoaren 
bilakaera ( %) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (EAEko kultura-ohiturei, -praktikei 
eta -kontsumoari buruzko Estatistika 2007-2008 eta 2018ko EAEko parte-hartze kulturalari buruzko Inkesta oinarri hartuta 

emandako datuak) 

8.2.- 15 eta 29 urte bitarteko pertsonek gehien parte hartzen duten kultura-
ekitaldia musika-kontzertuak dira 

2018an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 62,7k zioen musika-kontzerturen batera joan zela 
azken hiru hilabeteetan, eta, gainera, kultura-ekitaldi horretan izan da gorakadarik handiena: 
2008an % 30,3 ziren, eta 2018an, berriz, % 62,7. Bestalde, % 62,5ek dio azken hiru hilabeteetan 
zinemara joan dela, eta % 21,4k antzerkiren batera. 
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8.2. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteak kultura-ekitaldietara joatearen bilakaera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (EAEko kultura-ohiturei, -praktikei 

eta -kontsumoari buruzko 2007-2008ko Estatistika eta 2018ko EAEko parte-hartze kulturalari buruzko Inkesta oinarri hartuta 
emandako datuak) 

8.3.- Euskadiko gazteen ia erdiek kirolen bat egiten dute modu erregularrean 

Euskadiko gazteen % 49,0k kirolen bat egiten du astean 3 aldiz edo gehiagotan. Ehuneko horrek 
gorakada handia izan du 2012-2016 aldian, % 40,2tik aipatutako % 49,0 horretara arte. 

Hala ere, gizonen eta emakumeen arteko tartea dago oraindik, emakumeen kirol-jarduna gora 
egiten ari den arren. Dena dela, aipatu behar da gizonen eta emakumeen arteko aldea 
futbolaren praktikan dagoen aldeagatik dela batik bat; izan ere, gizon gazteen % 29,4k diote 
futbolean aritzen direla, baina emakume gazteen % 3,1ek soilik jokatzen dute futbolean. 
Futbola azterketatik kanpo uzten badugu, ez dago hainbesteko alderik emakume gazteen eta 
gizon gazteen kirol-praktikan. 

Beste adierazle batzuetan gertatzen den moduan, prestakuntza-aldiaren amaierak 
ohitura-aldaketak dakartza berekin, eta horren barruan, kirol-praktika erregularra alde batera 
uzten da apurka-apurka, eta agerian geratzen da praktika hori gutxitu egiten dela adinean gora 
egin ahala. 
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8.3. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen kirol-praktika erregularraren bilakaera, sexuaren eta 

adin-taldeen arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

8.4.- 15-29 urteko gazteen erdiek baino gehiagok diote azken hilabetean 
libururen bat irakurri dutela aisiagatik 

Euskadiko gazteen artean, irakurtzeko ohiturak hamar puntu egin du gora 2008tik 2018ra: 
2008an, gazteen % 44,6k zioten libururen bat irakurri zutela azken hilabetean aisialdian, eta 
2018an, % 52,2k. 

Serie osoan ikusten da irakurtzeko ohitura hedatuago dagoela emakume gazteen artean gizon 
gazteen artean baino (% 61,0 eta % 44,0, hurrenez hurren, 2018an). 
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8.4. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen irakurtzeko ohituraren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (EAEko kultura-ohiturei, -praktikei 
eta -kontsumoari buruzko Estatistika 2007-2008 eta 2018ko EAEko parte-hartze kulturalari buruzko Inkesta oinarri hartuta 

emandako datuak) 

2008an, adin txikieneko taldeak (15-19 urtekoak) zuen irakurtzeko ohitura gutxien, baina 
egoera hori goitik behera aldatu da, eta, 2018an, adin-talde horietakoak dira gehien irakurtzen 
dutenak. 

8.5. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen irakurtzeko ohituraren bilakaera, adin-taldeen arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (EAEko kultura-ohiturei, -praktikei 

eta -kontsumoari buruzko Estatistika 2007-2008 eta 2018ko EAEko parte-hartze kulturalari buruzko Inkesta oinarri hartuta 
emandako datuak) 
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8.5.- Euskaraz irakurtzeko ohiturak behera egin du azken urteotan 

Euskaraz irakurtzeko ohiturak zertxobait atzera egin du azken urteotan: 2008an, inkestaren 
aurreko hiru hilabeteetan, 15 eta 29 urte bitarteko gazte euskaldunen % 43,5ek irakurri zuten 
libururen bat euskaraz; 2018an, ehuneko hori % 38,7ra jaitsi da. 

Adin-talde ezberdinetako datuak alderatzen baditugu 2008 eta 2018 artean, ikusten dugu 
beherakada gazteenen artean (15-19 urte) eta zaharrenen artean (25-29 urte) gertatu dela; 
aldiz, aurreko hiru hilabeteetan euskarazko libururen bat irakurri duten 20 eta 24 urte 
bitarteko gazte euskaldunen ehunekoa ia berdina da 2008an eta 2018an. 

Nolanahi ere, 2008ko eta 2018ko joerak aztertuta, ikusten da euskaraz gehien irakurtzen duen 
taldea 15-19 urtekoa dela. 20-24 urte bitartean, euskarazko irakurketak nabarmen egiten du 
behera, segur aski DBHko eta Batxilergoko ikasketak amaitu direlako, horietan euskarazko 
liburu jakin batzuk nahitaez irakurri behar baitira. Eta 25 eta 29 urte bitartean berriro heltzen 
diote. 

8.6. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen euskaraz irakurtzeko ohituraren bilakaera, adin-taldeen 

arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (EAEko kultura-ohiturei, -praktikei 

eta -kontsumoari buruzko Estatistika 2007-2008 eta 2018ko EAEko parte-hartze kulturalari buruzko Inkesta oinarri hartuta 
emandako datuak) 

8.6.- Euskararen lagunarteko erabilerak gora egin du 16 eta 24 urte bitarteko 
gazteen artean 

Lagunekin euskara erabiltzeko ohiturak goranzko joera du oraindik ere Euskadiko gazteen 
artean: lagunekin batik bat euskara edo euskara eta gaztelania neurri berean erabiltzen dituzten 
Euskadiko gazteen ehunekoak 10 puntutik gorako igoera metatua izan du 2004tik 2016ra 
bitartean (% 24,8tik % 35,3ra). 
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Euskararen erabilera lagunekin Gipuzkoan nabarmentzen jarraitzen du, 16 eta 24 urte bitarteko 
gazteen % 59,1ek erabiltzen baitu lagunekin harremanetan jartzeko. Portzentajea % 22,0 da 
Bizkaian eta % 25,5 Araban, 2016. urtean. 

8.7. grafikoa 
15 eta 24 urte bitarteko gazte euskaldunen euskararen lagunarteko erabileraren bilakaera, 

lurralde historikoaren arabera (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila (Inkesta Soziolinguistikoa) 

8.7.- 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 15ek euskara erabiltzen dute hizkuntza 
nagusi gisa sare sozialetan 

2018an, 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 15ek euskara erabiltzen du hizkuntza 
nagusi gisa sare sozialetan. Ehuneko hori askoz handiagoa da Gipuzkoan: gazteen % 30ek dio 
nagusiki euskara erabiltzen duela sare sozialetan. Araban, soilik % 3,5ek dio nagusiki euskara 
erabiltzen duela, eta Bizkaian, berriz, % 8,4k.  

Adinean aurrera egin ahala, handitu egiten da sare sozialetan euskara erabiltzen dutenen 
ehunekoa, baina aldeak ez dira lurralde historikoen araberakoak bezain handiak. 
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8.8. grafikoa 
Sare sozialetan nagusiki euskara erabiltzen duten 15-29 urteko gazteen ehunekoa, sexuaren, 

adin-taldeen eta lurralde historikoaren arabera banatuta ( %) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak eta sare sozialak 2018) 

8.8.- Hamar gaztetik seik egunero egiten dituzte aisialdi digitaleko jarduerak 

Euskadiko 15-29 urteko pertsonen % 62,2k aisia-jarduera hauetakoren bat egiten du egunero 
Interneten: bideoak edo tutorialak ikusi, edukiak argitaratu edo eseki, online bideojokoetan 
jolastu, etab. 

Egunero aisialdi digitala kontsumitzen dutenen ehunekoa 2016an % 49,6 zen, eta 2018an, 
berriz, % 62,2. Ehuneko hori handiagoa da gizon gazteen artean emakume gazteen artean 
baino (% 70,1 eta % 53,9, hurrenez hurren, 2018an), bai eta 15-19 urtekoen artean ere 
(% 65,1), eta pixkanaka jaisten doa adinarekin batera. 
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8.9. grafikoa 
15 eta 29 urte bitarteko gazteen aisialdi digitaleko kontsumoaren bilakaera, sexuaren eta adin-

taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak 2016 eta Euskadiko gazteak eta sare sozialak 2018) 
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