
EUSKADIKO GAZTEAK
7 IRUDITAN

GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA



Europako beste 
herrialdeekin alderatuta, 

gazteen proportzio 
baxuenetakoa dugu 

Euskadin

65 urtetik gorako 100 
pertsonako 64 gazte gara

 %7k 
seme-alabak 

ditugu

%51 
MUTILAK gara

%49 
NESKAK gara

%14 
ATZERRIAN JAIO gara

Biztanleria 
osoaren %13a 

gara

Gero eta 
gutxiago garaB

IZ
TA

N
L
ER

IA 
15-29 URTE



%3tik %26ra

%18tik 
%8ra

%44k goi-mailako 
ikasketak ditugu, Europako 
batez bestekoaren gainetik

BAI

SI
YES

Gure 
prestakuntza 
maila gero eta 
altuagoa da

Eskola-uzte 
goiztiarra 

murriztu da

Hirueletasuna 
handitu da

HEZKUNTZA



%44k  
aldi baterako 

ENPLEGUA dugu

%32k 
LANALDI 

PARTZIALA 
dugu

Lanean ari garen 
erdiak lana galtzearen 

edo lan baldintzak 
okertzearen 
beldur gara

Hilero 998 
euroko soldata 
jasotzen dugu

%31 lanean 
gaude

%18 
langabezian 

gaude

%48 ikasten 
gaude

10etik 4k urtebete 
baino gehiago 

daramagu 
langabezian

10etik 8k ez dugu 
langabezia-prestaziorik 

jasotzen

Aurten lana 
aurkituko dut!

%56k gure 
formakuntzari lotutako 
lana aurkituko dugula 

uste dugu

%49 atzerrira lan 
egitera joango 

ginateke

Zenbat eta 
formakuntza 

zabalagoa orduan eta 
lan aukera gehiago

JARDUERA NAGUSIA



...30 urte 
ditugula 

emantzipatzen 
gara

24 urte 
ditugula joango 

ginateke 
baina…

OZTOPOA: 
etxebizitzaren 

garestitzea

Bikotekidearekin 
bizi gara

Soldata baxuak ditugu, 
etxebizitzak garestiak 

dira eta ez digute 
krediturik ematen

Alokairuan bizi 
gara eta hilero 

561€ ordaintzen 
ditugu

3tik 1ek arazoak ditugu 
hile bukaerara heltzeko

EM
AN

TZIP
AZIO

A ETA ETXEBIZITZA



5etik 1ek 
lokala dugu

4tik 1 
euskaraz 

mintzatzen 
gara gure 

artean

JAIA

10etik 9 
SARE SOZIALETAN 

gaude

Harremanetan egon, 
ikasi, denbora pasa…

GUSTUKOA DUGU!

Gazteak.

Musika 
gustatzen 
zaigu

Neskok 
korrika, ibili, 

igeri… 
egiten dugu

Mutilok taldeko kirolak 
egiten ditugu 

(batez ere FUTBOLA)

10etik 6k kirola egiten 
dugu...

Bidaiatzen 
dugu!!A

IS
IA
LD
IA
, 

KU
LTU

RA ETA KIROLA



Gehienok OSASUN ONA 
eta ohitura osasungarriak 

ditugu baina...

%14k 
antsietate 

edota depresioa 
izan dugu

Gero eta obetsitate 
gehiago 

%3tik %5era

%9k desgaitasun 
edo gaixotasun 
kronikoa dugu

4tik 1ek gehiegi edaten 
dugu asteburuetan

Batzuetan 
desfasatu egiten 

dugu!!

%18k babesik 
gabeko 

sexu-harremanen 
bat izan dugu

OSASUNA



TRATU 

TXARRIK EZ!

B
E

R
D

IN
T

A
S

U
N

ERAKO AURRERA PAUSUAKMAITASUNA=SEXUA

Homosexualen 
arteko 

ezkontzaren 
alde gaude

Abortu libre eta 
borondatezkoaren 

alde gaude
Fededunak 

erdiak baino 
gutxiago gara

Eutanasiaren 
alde gaude

Erakundeek ez 
digutela entzuten 

uste dugu

Ez dugu 
konfiantzarik 

alderdi 
politikoetan Gizarte 

eredua aldatu 
nahi dugu!

Lanean eta etxean 
genero 

desberdintasunak 
daudela uste dugu

3tik 1 gauez 
bakarrik 

ibiltzearen 
beldur garaEmakumeok 

200€ 
gutxiago 

jasotzen dugu 
hilero

1138 
emakume 

gaztek genero 
indarkeria 

salatu dugu 

%45ek Euskadin 
atzerritar gehiegi 

daudela uste dugu

BA
LI
OA

K 
ET

A J
ARRE

RAK
h
ala ere
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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud 
y Deportes

Gazteria eta Kirol
Zuzendaritza

Gazteen
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Juventud

www.gaztebehatokia.euskadi.eus
Gidoia eta zuzendaritza: Gazteen Euskal Behatokia
Diseinua: Muxote Potolo Bat


