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Euskadiko gazteen migrazio-mugimenduen azterketa 

Euskadin jaio eta atzerritik bueltatutako gazteen tasa % 38 izan da 
2012an 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen atzerrirako migrazioen fenomenoa 

kuantifikatzera hurbiltze aldera, Euskal Estatistika Erakudearen (Eustaten) Migrazio 

Mugimenduen Estatistikaren informazioa aztertu du Gazteen Euskal Behatokiak. 

Azterketa horretan, 18 eta 34 urte bitarteko pertsonak hartzen dira gaztetzat, eta 

2000tik 2012ra bitarteko tartea hartu da aztergai.  

Azken hamabi urteotan, 18 eta 34 urte bitarteko gazteen emigrazioak gora egin du 

gutxinaka, baina modu konstantean: 2000n 96 gaztek emigratu zuten; 2012an, 

1643k. Hala ere, nabarmendu beharra dago EAEtik atzerrira joandako gazteen 

emigrazioak % 2 egin duela behera 2011z geroztik. 

 

2012an atzerrira joandako gazteen jaiolekuari dagokionez, gehienak (% 67) 

atzerrian jaioak ziren, eta % 30 EAEn (493 gazte, zehazki). Gainontzeko % 3 

Espainiako Estatuko beste nonbait jaioak ziren.  

http://www.eustat.es/estadisticas/tema_51/opt_1/tipo_1/ti_Estadistica_de_movimientos_migratorios/temas.html#axzz2SUmhxa6U
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_51/opt_1/tipo_1/ti_Estadistica_de_movimientos_migratorios/temas.html#axzz2SUmhxa6U
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
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Jaiolekua 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EAEn jaioak 36 520 90 593 587 396 431 596 508 493 456 593 493

Espainiako 
beste nonbait 
jaioak

6 36 34 112 118 36 28 61 51 53 55 62 42

Atzerrian 
jaioak

54 107 148 231 253 348 423 702 987 938 950 1026 1108

Guztira 96 663 272 924 958 780 882 1359 1546 1484 1461 1681 1643

18 eta 34 urte bitarteko gazteen atzerrirako emigrazioa, jaiolekuaren arabera.

Bilakaera 2000-2012 (datu absolutuak)

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta (Migrazio Mugimenduen
Estatistika).  

 

Migrazio Mugimenduen Estatistikak, EAEko gazteen irteerez ez ezik, atzerritik EAEra 

iritsitako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen kopuruaz ere informatzen du.  

Azpiko grafikoan ikus daitekeen bezala, 2007an iritsi zen EAEra gazteen kopururik 

handiena. Harrezkero, gazteen atzerritiko immigrazioak behera egin du, 2012an 

4186 izateraino. 

 

 

Datu horien arabera, gehiago dira atzerritik EAEra datozen gazteak (4186), EAEtik 

atzerrira doazenak baino (1643).  

Etorkin gazteen jatorriari erreparatuta, EAEn jaiotako gazteetatik Euskadira zenbat 

bueltatu diren jakin dezakegu: 2012an, 187 gazte.  

EAEn jaio eta atzerritik Euskadira itzulitako gazteen bilakaera beheranzkoa izan da 

azken urteotan. 
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Azterketa honetan 18 eta 34 urte bitarteko gazteak bakarrik aintzat hartu dira, eta, 

beraz, baliteke gaztetan emigratutako hainbat lagun EAEra bueltatzea 34 urteak 

igarota. Hala eta guztiz ere, datuok baliagarriak izan daitezke gazteen 

emigrazioaren jarraipena egin eta atzerritiko itzulera-tasa kalkulatzeko.  

EAEn jaio eta epe jakin batean atzerritik Euskadira bueltatzen diren gazteek EAEn 

jaio eta atzerrira joandako gazte guztien artean hartzen duten ehunekoa lortuta 

kalkulatzen da tasa hori.  

Honi dagokionez, aipatu beharra dago Migrazio Mugimenduen Estatistikak, 

azterketa honetako datuen iturriak, ez duela norbanakoen bizi-ibilbidea aztertzen 

eta, beraz, ez duela erregistratzen subjektu berak emigratzen duen eta beranduago  

immigratu. Urte jakin batean erroldan egondako alten eta bajen kopuruak baino ez 

ditu eskaintzen. Hala ere, Euskaditik emigratzen duten gazteak zein neurritan 

bueltatzen diren azter daiteke itzulera-tasari esker.  

EAEn jaio eta atzerritik itzulitako gazteen tasa % 38 izan da 2012an. Tasak ez du 

joera linealik erakusten, eta aldaketa garrantzitsuak izaten dira urte batetik 

bestera. Nolanahi ere, beherakada nabari da 2008az geroztik. Horrek esan nahi du 

krisiak ez dituela gazteak bueltatzera animatzen.  

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Atzerritik 
itzulitakoen 
tasa

197 33 257 56 77 93 70 43 56 57 55 41 38

Atzerritik itzulitakoen tasa, EAEn jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen artean. 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta (Migrazio Mugimenduen
Estatistika).

Bilakaera 2000-2012 (%)
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Eustaten Migrazio Mugimenduen Estatistikak Euskal Autonomia Erkidegoan 

egoitzaren arloan urterik urte gertatzen diren aldeak (jatorria nahiz jomuga 

atzerrian izan nahiz Espainiako Estatuko gainerako autonomia-erkidegoetan) 

ebaluatzea du helburu. Horretarako, Udal Errolda erabiltzen du datu-iturri gisa. 

Errolda administrazio-izaerako erregistroa da, eta ematen duen informazioan 

nolabaiteko gorabeherak egon daitezke. Izan ere, ezagun da erroldari ez zaizkiola 

kanporako egoitza-aldaketa guztiak jakinarazten.   

Hala eta guztiz ere, Eustaten Migrazio Mugimenduen Estatistikak eskaintzen dituen 

datuak hainbat urtetakoak dira, maiztasun eta metodologia egonkorrekoak. Horri 

esker, informazio-iturri baliagarria da fenomeno honen jarraipena egiteko.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Urriaren 20a, Estatistikaren Nazioarteko Eguna 

 

2013 Estatistikaren Nazioarteko Urtea da, eta urriaren 20a, urtero bezala, 
Estatistikaren Nazioarteko Eguna da. Hori dela-eta, abagune hau aprobetxatu behar 
dugu gogorarazteko Gazteen Euskal Behatokiak estatistiken kontsulta dinamikoa 
egiteko sistema duela bere webgunean.  

Zehazki, 100 adierazle baino gehiago kontsulta daitezke, zortzi gairen arabera 
sailkatuak: Biztanleria eta familia, Hezkuntza, Lana, Emantzipazioa eta etxebizitza, 
Osasuna, Euskara, Aisia, kultura eta kirola eta Balioak eta jarrerak.  

Sistemak datu-taulak osatzeko aukera ematen du, gurutzaketak egiteko hainbat 
aldagai erabilita, nagusiki, lurralde historikoa, adina eta sexua.  

Estatistika horiek elikatzeko, estatistika-erakundeek —Eustat, INE eta antzekoak—, 
Eusko Jaurlaritzako sailek edo Gazteen Euskal Behatokiak egindako ikerketek 
gazteen errealitateari buruz emandako datuak erabiltzen dira.  

Hona eskaintzen ditugun datu estatistikoen laburpen txiki bat, kontsulta daitezkeen 
datuen erakusgarri:  

 

BIZTANLERIA ETA FAMILIA 

1- Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko 310 207 gazte daude: 151 411 emakume eta 
158 796 gizon. Biztanleria osoaren % 14,1 dira.  

2- Gazteen % 14, 44 681 gazte, alegia, atzerrian jaio dira. Ia gazte horien erdiak 
Latinoamerikatik datoz.  

3- Gazteen % 13 ezkonduta daude, edo bikotekidearekin bizitzen. Lehen seme-
alaba jaiotzean, amek 31 urte dituzte, batez beste.  

 

HEZKUNTZA 

4- 20 eta 24 urte bitartekoen % 80 derrigorrezko hezkuntzaren osteko Bigarren 
Hezkuntzan graduatuta daude.  

5- 30 eta 34 urte bitarteko gazteen ia % 60k goi-mailako ikasketak dituzte 
(unibertsitatekoak edo goi-mailako heziketa-zikloak).  

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


 

LANA 

6- Gazteen % 41ek nagusiki ikasi egiten dute; % 32 lanean dabiltza; % 6 aldi 
berean lanean eta ikasten ari dira; % 18 langabezian daude; eta gainontzeko % 3  
beste egoera batean daude (etxeko lanetan, gaigabeziaren batekin eta abar).  

7- Jarduera-tasa, hau da, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, lanean edo lan 
egiteko moduan dauden gazteen ehunekoa, % 50,5 da. Langabezia-tasa, hau da, 
lan egiteko moduan egon arren, langabezian dauden gazteen ehunekoa, % 
31,1ekoa izan da 2013ko bigarren hiruhilekoan, beraz, igo egin da. 

8- Enplegua duten gazteen % 50,6k aldi baterako lan-kontratua dute.  

9- 16 eta 34 urte bitarteko 8 476 gaztek lan-istripua pairatu zuten 2012an; 
horietako 4 hil egin ziren.  

EMANTZIPAZIOA ETA ETXEBIZITZA 

10- Euskadiko gazteen % 53,3 familiaren diru-sarreretatik bizi dira bakarrik, edo 
nagusiki.  

11- 15 eta 29 urte bitarteko % 22,3 emantzipatuta daude.  

12- Emantzipatutako gazteen % 24,1ek 600 euro baino gutxiago dituzte eskura, 
hilean.  

13- Euskadin, emantzipatzeko batez besteko adina 29,9 urte da.  

OSASUNA 

14- Gazteen % 36,7k erre ohi du.  

15- 2011n, 620 gaztek droga-mendetasunen ziozko tratamendua hasi zuten EAEn.  

16- Urte berean, 2270 emakume gaztek haurdunaldia borondatez eten zuten.  

EUSKARA  

17- Gazteen % 62k diote nahiko ondo edo ondo mintzatzen direla euskaraz.  

18- Gazte euskaldunen % 23 lagunekin euskaraz aritzen dira nagusiki; % 56, 
ordea, gaztelaniaz nagusiki.  

AISIA, KULTURA ETA KIROLA 

19- Gazteen % 51k lanegunetan lau ordu baino gehiago izaten dituzte libre, batez 
beste.  

20- 2012an, gazteen % 54k diote azken hilean libururen bat irakurri dutela 
aisiagatik. 

21- % 65ek kirola egiten dute gutxienez astean behin.  

 



 

BALIOAK ETA JARRERAK 

22- Emakumeen aurkako indarkeriaren tasa globala EAEko gazteen artean 7,5ekoa 
da, 15 eta 29 urte bitarteko 1 000 emakumeko.  

23- Gazteen % 43 elkarteren bateko kideak dira. 

24- % 6,5eko boluntario-jarduerak egiten dituzte.  

25- % 26k politikarako interesa dute.  

EAEko gazteei buruzko datu hauek eta beste hainbat kontsultatzeko, sar zaitez 
Gazteen Euskal Behatokiaren webguneko Estatistikak atalean.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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Abuztuaren 12a, Gazteriaren Nazioarteko Eguna 

 

Gazteen Euskal Behatokiak bere konpromisoan 
dihardu: Euskadiko gazteen egoera eta beharren 
inguruan ikertu, hezi eta informatu 
Gazteen egun honen ospakizuna dela‐eta, Behatokiak urtearen  lehen sei hilabeteetan 
egindako  lanaren  balantzea  egin  nahi  du  eta,  bide  batez,  udazkenean  eta  urtearen 
azken amaieran aurrera aterako dituenak gogorarazi. 

Behatokiaren eginkizun nagusietariko bat  gazteen errealitatea ezagutzea da. 2013an 
zehar  ikerketa  ezberdinak  burutu  ditugu,  batzuk  jada  publikatuak:  “EAEko  gazteen 
sinismenak eta erlijiozaletasuna”,  “Kontsumo arduratsua EAEko gazteen artean” edo 
“Genero‐desberdintasuna  eta  sexismoa  gizarte‐sareetan”.  Beste  batzuk,  ordea, 
publikatzeko bidean daude, besteak beste, “Gazteen  lonjak eta  lokalak EAEn”. Honen 
datu  aurreratzea  otsailean  aurkeztu  genuen  eta  azaroaren  publikatuko  dugu. 
“Euskadiko Gazteak 2012” urtearen amaieran aurkeztuko dugu. 

2014an  hedatzeko  asmoz,  gaur  egun  Behatokiko  ikerketa  taldea  bi  ikerketa 
proiektutan  murgilduta  dabil.  Bata,  enpresagintza  gaztearen  ingurukoa;  bestea, 
gazteen  etxebizitza  eta  lanaren  egoeraren  ingurukoa.  Gai  biak  2010  eta  2011n 
egindako  ikerketetan  jorratuak  izan  ziren  eta  horrek  alderaketak  egiteko  aukera 
emango digu, izandako aldaketak islatuz. 

Behatokian bertan garatzen diren ikerketekin batera, beste hainbat iturritatik datozen 
datuak  ere  aztertzen  ditugu,  batez  ere  Eustat  eta  INE  bezalako  estatistika 
institutuetatik datozenak, eta Eusko  Jaurlaritzako beste sailetatik datozenak. Lan hau 
gehienbat bi modutan zabaltzen dugu: Webgunearen Estatistikak atalean eta  tarteka 
webgunean eta gizarte‐sareetan zabaltzen ditugun gazteei buruzko datu estatistikoen 
analisietan. 

 Behatokiaren  Estatistikak  atalean  datu‐taulak  sor  daitezke  hainbat  aldagai 
erabiliz:  lurralde  historikoak,  sexua  eta  adina,  besteak  beste.  100  adierazle 
inguru  daude  zortzi  ataletan  antolatuak:  Biztanleria  eta  familia,  Hezkuntza, 
Lana, Emantzipazioa eta etxebizitza, Osasuna, Euskara, Aisia, kultura eta kirola 
eta Balioak eta  jarrerak. Aurten adierazle sistema 60 aldiz eguneratua  izan da, 
zegokion atalean eskura zeuden azken datuak ezarriz. 

 Aurten argitaratu ditugun 26 Datu estatistikoen analisien artean honako hauek 
dira  aipagarrienak:  Enpleguaren  egoera  aztertzen  duena,  migrazio‐
mugimenduak aztertzen dituena eta martxoaren 8a zela‐eta plazaratu genuen  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/joerak_5.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/joerak_5.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/sexismoa_gizarte_sareetan_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikerketa_lonjak_13/eu_ikerketa/lonjak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/datuen_analisia/eu_6778/estatistikak_eae.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2013/maiatzaren-1a-lanaren-nazioarteko-eguna-gazteen-enpleguaren-azterketa/r58-7657/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/datuen_analisia/eu_6778/adjuntos/berria_tasa_retorno_13_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/datuen_analisia/eu_6778/adjuntos/berria_tasa_retorno_13_e.pdf
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lana  eskuratzean  antzematen  den  sexuagatiko  diskriminazioaren  azterketari 
buruz aritu zena. 

Gazteen Euskal Behatokiak gazteen inguruko jakintza beste agenteei helaraztea ere du 
helburu.  Horretarako,  Dokumentazio  Zentroa  gazteen munduari  eta  horiei  lotutako 
diziplinei  buruzko  dokumentazioa  biltzen  duen  liburutegi  espezializatua  da  eta 
ikertzaile,  hezitzaile  eta  gazteei  zuzenduriko  politika  eta  programen  kudeatzaileei 
informazioa  eskuratzera  bideratuta  dago.  Erabilera  publikorako  3.800  liburu  eta 
gazteei  buruzko  gaietan  espezializatutako  85  aldizkari  gordetzen  ditu.  Liburuen 
lagatzeaz gain, Dokumentazio Zentruak Irakurketa‐gidak sortu eta zabaltzen ditu. Gida 
horietan  intereseko  gaiak  eta  azken  aldian  publikatutako  artikuluen  laburpenak 
azaltzen dira. Aurten bi  irakurketa‐gida aurkeztu ditugu:  Sexu‐aniztasuna eta Drogak 
eta gazteak. Era berean  zazpi Artikulu interesgarrien buletin argitaratu ditugu. 

Behatokiaren hirugarren lan‐esparrua profesionalen hezkuntza da. Antolatzen ditugun 
ikastaroen  bidez  gazteekin  lan  egiten  dutenei,  udaletxeetatik,  hezkuntza  sistematik 
edo entitate eta elkarteetatik, esparru ezberdinetan dituzten ezagutzak egunarazteko 
aukera ematea da 

Urtarriletik  ekainera  sei  ikastaro  antolatu  ditugu  eta  128  lagun  bertaratu  dira. 
Ikastaroen balorazioak oso onak  izan dira eta  kasu batzuetan  ikastaroa birritan egin 
behar izan da. Ikastaroetan jorratu ditugun esparruak honako hauek izan dira: 

 Nola  aurre  egin  immigranteei  buruzko  aurrejuzkuei  eta  zurrumurruei, 
gazteekiko hezkuntza‐jardunetik? 

 Gazte sexualitatearen arretarako erronka berriak 

 Sortu  zure  Ikasketa  Ingurune  Pertsonala  (PLE)!    Komunikatzeko,  ikasteko, 
gaurkotua  egoteko  eta  eguneroko  lanerako  estrategia  eta  tresna  berriak 
ezagutu 

 Gazteak eta drogen kontsumoarekin duten harremana 

Urtearen azken hiruhilekoan beste bi ikastaro antolatuko ditugu. Lehenengoan gizarte‐
sareetan  agertzen  den  sexismoa  eta  ezberdintasunaren  ingurukoa  eta  bigarrena 
enpresagintzarako baliabideei zuzenduta. 

Gazteen  Euskal  Behatokiaren  lanari  buruz  informazio  gehiago  nahi  baduzu,  jo  gure 
webgunera,  jarrai  gaitzazu  gizarte‐sareetan  edo  eman  izena  bi  hilabetean  behin 
plazaratzen dugun Gaztedoc buletinean. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/datuen_analisia/eu_6778/adjuntos/Berria_8_marzo_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652/eu/contenidos/informacion/presentacion_documentacion/eu_10731/dokumentazio_zentrua.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652x/es/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/eu_irakurri/adjuntos/aniztasun_sexuala.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_02_13/eu_buletina/adjuntos/2013_04_17_Drogak.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_02_13/eu_buletina/adjuntos/2013_04_17_Drogak.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652/eu/contenidos/informacion/artikulu_nabarmenak/eu_artikulu/artikuluak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_ple_13_bi/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_ple_13_bi/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_ple_13_bi/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_drogak_donostia_13/eu_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_06_13/eu_buletina/behatokiko_boletina.html


 

EAEn 64 urtetik gorako biztanleak gehiago dira 15 eta 29 urte 
bitartekoak baino 

EAEko gazteria-indizea % 14,1ekoa izan da 2012an 

Biztanleriaren Mundu Eguna dela-eta, EAEko egitura demografikoaren 
bilakaerari buruzko datuak eskaintzera dator Gazteen Euskal Behatokia. 
Gazteek biztanleria osoan hartzen duten proportzioa arian-arian behera 
doala diote datuek.   

Gizarte batean 15 eta 29 urte bitartekoek hartzen duten portzentajezko 
proportzioa adierazten du gazteria-indizeak. EAEn, indize horrek behera 
egin du etengabe, 2000tik 2012ra: 2000n % 22,2koa izan zen eta 2012an, 
% 14,1ekoa.  

EAEko Gazteria Indizearen bilakaera (2000-2012)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, INEren datuak oinarri hartuta
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Gazteria-indizearen beherakada gizonen nahiz emakumeen artean 
gauzatzen da. 2012an % 14,8koa izan zen gizonen kasuan eta % 13,5ekoa 
emakumeenean.  

Datuak lurralde historikoen arabera aztertuz gero, ez dago alde 
esanguratsurik. Alabaina, Araba da gazteria-indizerik altuena duen 
lurraldea, azterturiko aldi osoan.  

Gazteria-indizea 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Guztira 22,2 20,9 19,4 17,8 16,4 15,1 14,1

Gizonak 23,3 22,0 20,4 18,7 17,2 15,9 14,8

Emakumeak 21,2 19,9 18,5 17,0 15,7 14,4 13,5

Araba 23,0 21,8 20,5 18,9 17,4 16,0 14,8

Bizkaia 22,1 20,8 19,4 17,8 16,4 15,1 14,0

Gipuzkoa 22,0 20,6 19,0 17,4 16,0 14,8 14,0  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu


 

Gazteria-indizeak eta 64 urtetik gorako lagunen ehunekoak izan duten 
bilakaera konparatuta, bien ibilbideak oso desberdinak izan dira. Gazteria-
indizeak beheranzko joera izan du 1991ko % 25,4tik 2012ko % 14,1era. 64 
urtetik gorakoena, aldiz, igo egin da etengabe, 1991ko % 12,7tik 2012ko % 
19,8ra. 

Gazteria-indizearen eta 64 urtetik gorakoen 
indizearen bilakaerak (1991-2012)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, INEren datuak oinarri hartuta

Gazteria-indizea (15-29 urte) 64 urtetik gorakoen indizea

 

 

Bi indizeak –gazteena eta 64 urtetik gorakoena- alderatuta, zera ikus 
daiteke: EAEn, 15 eta 29 urte bitarteko lagun bakoitzeko, 64 urtetik gorako 
1,4 lagun zeudela 2012an. 1991tik hona ia hirukoiztu egin da bi indizeen 
arteko harremana.  

64 urtetik gorakoak / 15-29 urteko gazteak
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, INEren datuak oinarri hartuta  
 
 
 



 
Bizi-kalitatea hobetzen ari da, bizi-itxaropena ere luzatuz doa eta jaiotze-
tasak jaisten ari dira. Horren ondorioz, biztanleria zahartzen ari da, eta 
prozesu horrek inplikazio sakonak ditu gure gizartearen sistema 
sozioekonomikoaren sustengagarritasunean.  
 
Datu hauek guztiak eskuragarri daude Gazteen Euskal Behatokiaren 
Adierazleen Sisteman.  
 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Gazteen erdiek baino gehiagok uste dute krisiak okerrera egin 
behar duela 

Lehendakaritzaren azken Euskal Soziometroaren datuak 

 

Gazteek egungo krisialdi ekonomikoa nola ikusten duten azaldu nahi dugu Gazteen 

Euskal Behatokian, laburki.  

Horretarako, egungo egoera ekonomikoari eta etorkizunaz duten ikuspegiari buruz 

egindako galderei Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko 465 gaztek eman dituzten 

erantzunetan oinarritu gara. Erantzun horiek Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren 

Prospekzio Soziologikoen Kabineteak prestaturiko azkeneko Euskal Soziometrotik 

atera dira (bildumaren 52.a, hain zuzen ere).  

Azterlan horren arabera, EAEko hiru gaztetatik bik uste dute gure autonomia-

erkidegoko egoera ekonomikoa txarra edo oso txarra dela (% 68). Enpleguaren 

egoerari dagokionez, pertzepzio negatiboa % 77raino doa.  

Hala ere, norberaren egoera pertsonalari buruz galdegitean, balorazioak 

positiboagoak dira. Hartara, gazteen % 56k uste dute euren egoera pertsonala ona 

edo oso ona dela, eta % 44k, txarra edo oso txarra.  

Nolanahi ere, krisi ekonomikoa dela-eta, gastuak murriztearren, gazteen % 63k 

(edota euren familiek) aisia-azturetan aldaketak egin dituztela diote, eta % 50ek 

arropa edo zapatak erosteko azturetan.  

Beste aldetik, gazteei euren gizarte-klasea 0tik 10era doan eskalan (0 mailarik 

baxuena edo pobrea izanda eta 10 mailarik altuena edo aberatsa izanik) adieraztea 

eskatu zaie. Haurrak zirela, 6,0ko maila zutela deritzote gazteek; gaur egun, ordea, 

euren maila 5,3an kokatzen dute. Beraz, gizarte-klasean jaitsi direla antzematen 

dutela adierazten du horrek. Adinez nagusienak direnek, ordea, orain haurtzaroan 

baino egoera nabarmen hobea bizi dutela uste dute.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_52/eu_soc52/adjuntos/13sv52.pdf


Gaur egungo eta haurtzaroko egoeraren pertzepzioa  0tik 
10era doan eskala sozialean, adin-taldeen arabera
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetearen datuak oinarri hartuta (Euskal Soziometroa, 52)

Haurtzaroan

Gaur egun

 

Krisi ekonomikoa nork pairatzen duen gogorrago galdetu zaie, eta gazteen erdiek 

baino gehiagok gazteak aipatu dituzte (% 59). Gazteak ez dira hori pentsatzen 

duten bakarrak: adin guztietako lagunek gazteak aipatzen dituzte nagusiki, galdera 

horri erantzutean.  

Gazteak pesimistak dira etorkizunera begira. Krisi ekonomikoak lan-merkatuan 

duen eraginari dagokionez, erdiek baino gehiagok (% 59) uste dute txarrena 

oraindik heltzeko dagoela, eta nahiko gutxiago dira (% 34) krisiaren gailurrera 

heldu garela diotenak. Areago, gazteen % 61en iritziz, krisialdia ez da iragankorra: 

gure bizimoduaren aldaketa sakona bizitzen ari gara.  

Krisi ekonomikoari aurre egiteko hartu beharko liratekeen neurriei buruz galdetuak 

izan eta gero, gazteen % 66k erantzun dute gastuari eutsi egin behar zaiola, edo 

handitu, hazkundea pizte aldera; % 17, aldiz, murrizketak egitearen alde agertu 

dira.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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Euskadiko gazteen migrazio-mugimenduen azterketa 
 
Euskaditik irteten diren gazte gehienek atzerriko herritartasuna 
dute 
 
Azken hamarkadan, Euskadin jaio eta atzerrira joandako gazteen 
itzulera-tasa % 61ekoa izan da 

Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteen migrazio-mugimenduen azterketa 
egin du, Eustaten Migrazio Mugimenduen Estatistikaren informazioa oinarri hartuta.  

Eustaten migrazio-mugimenduen estatistikaren helburua Euskal Autonomia 
Erkidegoan urtez urte gertatutako egoitza-aldakuntzak ebaluatzea da, Udal Errolda 
datu-iturri duela. Estatistika horrek honako hauek hartzen ditu kanpo-migraziotzat: 
bai atzerria helburu dutenak, bai Estatuko gainerako autonomia-erkidegoak helburu 
dituztenak ere. Gauza bera gertatzen da immigrazioekin, EAEra urtero heltzen diren 
pertsonen jatorria adierazita. Gainera, estatistika horretan jaioterria adierazten da. 
Horri esker, jakin dezakegu EAEn jaiotako zenbat lagun itzuli diren Euskadira 
Espainiako beste autonomia-erkidegoetatik edo atzerritik. 

Jarraian, daturik esanguratsuenak laburbilduko ditugu.  

18 eta 34 urte bitarteko gazteen migrazio-saldoa, EAEn, positiboa da. Eustaten 
Migrazio Mugimenduen Estatistikaren arabera, gehiago dira EAEra heltzen diren 
gazteak, bertatik kanpora doazenak baino.  

EAEko migrazio-mugimenduek, bai sartzekoek, bai irtetekoek, beheranzko joera 
hasi zuten 2007an. Zifra absolututan, beherakada gertatzen ari da Euskadira 
heltzen diren edo Euskaditik alde egiten duten gazteen kopuruan. 

18 eta 34 urte bitarteko gazteen migrazio-mugimenduen 
bilakaera EAEn. 2000-2011 (Datu absolutuak)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta 
(Migrazio-mugimenduen estatistika) 

Emigrazioak Inmigrazioak

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://eu.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema_51/opt_1/tipo_1/ti_Migrazio-mugimenduak/temas.html#axzz2SVdH8pMX
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/berria_tasa_retorno_13/eu_def/adjuntos/artikulua_tasa_retorno_e%20.pdf
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Espainiako gainerako autonomia-erkidegoak helburu dituzten irteeren jaitsierari zor 
zaio emigrazio-kopuru osoaren beherakada. Izan ere, atzerrirako irteerek gora 
egiten dute zertxobait, eta egonkortasunez. Nolanahi ere, gazteen emigrazio 
gehienak Estatuko gainontzeko tokietara izaten dira.  

18 eta 34 urte bitarteko gazteen migrazio-mugimenduen bilakaera EAEn, 
jatorriaren eta helburuaren arabera. 2000-2011 (Datu absolutuak)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta 
(Migrazio-mugimenduen estatistika) 

Emigrazioak Espainiarantz Emigrazioak atzerrirantz
Immigrazioak Espainiatik Immigrazioak atzerritik

 

Atzerrirako emigrazioen gorakadaren protagonista gehienak atzerrian jaiotako 
gazteak dira: jatorriko herrialdera bueltatzen dira edo Espainiatik kanpoko beste 
toki batzuetara joaten. 2011n, 1.681 gazte irten ziren atzerrira; horietatik, EAEn 
jaiotakoak 593 izan ziren. 

Emigrazioekin gertatzen den bezala, immigrazioetan ere jaitsiera handia egon da 
2007tik aurrera, atzerritiko immigrazioak behera egin duelako, nagusiki.  

EAEn jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen migrazio-mugimenduetara 
mugatzen bagara, zera ikus dezakegu: azken urteotan behera egin dutela 
emigrazioek, eta immigrazioek edo Euskadirako itzulerek maila antzekoetan 
jarraitzen dutela.  
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EAEn jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen migrazio-
mugimenduen bilakaera. 2000-2011 (Datu absolutuak)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta 
(Migrazio-mugimenduen estatistika)

Emigrazioak Immigrazioak

 

 

EAEn jaiotako gazteei dagozkien immigrazio-datuei esker, itzulera-tasa kalkula 
dezakegu: gaitasunak —norberarenak nahiz profesionalak— hobetzera irteten diren 
gazteak zein neurritan bueltatzen diren zenbatu nahi dugu, nolabait.  

 

EAEn jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen migrazio-mugimenduen 
bilakaera, jatorriaren eta helburuaren arabera. 2000-2011 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta 
(Migrazio-mugimenduen estatistika) 
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Itzulera-tasa globala (EAEn jaio eta Euskadira bueltatzen diren gazteen ehunekoa, 
kanpora doazen gazteen kopuru osoarekiko) % 48koa izan da 2000-2011 aldian. 
Horrek esan nahi du kanpora doazenen erdiak Euskadira itzuli direla.  

Atzerritiko itzulera-tasa kalkulatzeko, honako kalkulu hau egin behar da: EAEn jaio 
eta Euskadira atzerritik itzultzen diren gazteen ehunekoa atzerrira emigratu 
dutenen kopuru osoarekiko. 2000-2011 aldian itzulera-tasa % 61ekoa izan da. 
Horrek esan nahi du EAEn jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko hamar gaztetatik 6, 
Euskaditik kanpo joan eta gero, itzuli egin direla. Azken urteotan, hala ere, 
atzerritiko itzulera-tasa jaisten ari da: 2011n % 41ekoa izan da.  

 

EAEn jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen Euskadirako itzulera-tasen bilakaera, jatorriaren arabera. 
Urtez urtekoa eta 2000-2011 aldi osokoa (%) 

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metatua 
2000-
2011 

Itzulera-
tasa 
globala 

47 51 46 45 46 50 42 40 46 54 51 59 48 

Espainia-
tiko 
itzulera-
tasa 

46 53 43 44 42 47 40 39 45 54 50 62 46 

Atzerri-
tiko 
itzulera-
tasa 

197 33 257 56 77 93 70 43 56 57 55 41 61 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta (Migrazio 
Mugimenduen Estatistika). 
 

• Gai honi buruzko beste azterketak (pdf, 47 kb) 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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Lan ezak etorkin gazteak Euskaditik kanpora joatea 
 bultzatzen du 

 
2011n Euskaditik atzerrira joandako 10.633 gaztetatik, 10.501 
atzerritarrak ziren  
 
INEk “Estadística de flujos migratorios estimados” estatistikan kaleratutako datuen 
arabera, 2011n 18 eta 29 urte bitarteko 10.633 gaztek emigratu zuten Euskal 
Autonomia Erkidegotik atzerrira. Horien artean % 98,8k atzerriko naziotasuna 
zeukaten (10.501) eta % 1,2k bakarrik zuten Espainiako naziotasuna (132). 
 
Datu horiek 2010ekoekin alderatuz gero, ikus dezakegu irteerak areagotu direla eta 
2011n 2010ean baino 4.549 gazte gehiago irten direla. Irteeren hazkunde hori zor 
zaie atzerriko gazteen irteerei, 2011n 2010ean baino 4.694 gazte atzerritar gehiago 
joan baitziren. Hau da, atzerriko naziotasuna zuten gazteen emigrazioak  
% 81eko hazkundea izan zuen urte horretan. Aitzitik, Espainiako naziotasuna zuten 
gazteen emigrazioa murriztu egin da, 2011n 2010ean baino 145 gazte gutxiagok 
emigratu zuten, beraz, jaitsiera % 52koa izan da. 
 
18 eta 29 urte bitarteko gazteen emigrazioak Euskaditik atzerrira, naziotasunaren arabera. 
2010 eta 2011 urteak (Datu absolutuak eta ehuneko hazkundea/jaitsiera) 

 
NAZIOTASUN 
GUZTIAK 

ESPAINIAKO 
NAZIOTASUNA 

ATZERRIKO 
NAZIOTASUNA 

2010 6.084 277 5.807 
2011 10.633 132 10.501 

Ehuneko hazkundea/jaitsiera + 75% - 52% + 81% 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, INEren datuak oinarri hartuta (“Estadística de flujos 
migratorios estimados”) 
 
2011n Euskaditik kanpora joandako gazteen norako nagusiak Afrika, Europar 
Batasuna eta Hego Amerika ziren.  
 
Euskaditik atzerrira emigratutako 18 eta 29 urte bitarteko gazteen norakoak. 2011 urtea. 
(Datu absolutuak eta ehunekoak) 

Europar 
Batasuna 

Europako 
gainerako 

tokiak 
Afrika 

Ipar 
Amerika 

Erdialdeko 
Amerika eta 

Karibea 
Hego Amerika Asia Ozeania 

3.045 179 3.116 153 507 2.504 1.129 1 

28,6% 1,7% 29,3% 1,4% 4,8% 23,5% 10,6% 0,0% 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, INEren datuak oinarri hartuta (“Estadística de flujos 
migratorios estimados”) 
 

 
 
 
 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp259%2Fe01&file=pcaxis
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EAEko gazteen indizea Europar Batasuneko batez bestekoa baino lau puntu 
baxuagoa da 

EAEn gazte gutxiago egoteak gazteen eta nagusien arteko ratioa Europar 
Batasuneko azkena izatea dakar: 71 gazte daude 64 urtetik gorako 100 
pertsonako  

EAEn 15 eta 29 urte bitarteko 310 207 gazte bizi dira. 310 207 gazte horiek EAEko 
biztanleria osoaren % 14,1a osatzen dute eta hori da “gazteen indizea” deritzoguna 
(biztanleria osoan dagoen 15 eta 29 urte bitartekoen proportzioa).  

EAEko gazteen indizea Europar Batasuna osatzen duten 27 estatuena baino 
baxuagoa da, hau da, gure biztanleriaren piramidea Europar Batasuneko estatuena 
baino zaharkituago dago.  

Gazteen indizea. EAE eta Europar Batasunaren arteko 
alderaketa (2012)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, INEren eta Eurostaten datuak oinarri hartuta  
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Izan ere, gure gazteen indizea (% 14,1) Europako batez bestekoa baino lau puntu 
baxuagoa da.  

Azken hamaika urteotan gazteen indizearen bilakaera aztertuz gero (biztanleria 
osoan gazteek duten pisuak nolako aldaketa izan duen urte tarte horretan), ageri 
geratu da EAEn zazpi puntutako jaitsiera izan duela, beste edozein herrialdetan 
baino jaitsiera handiagoa. Europar Batasuneko indize orokorra (EB osatzen duten 
27 estatuen batez bestekoa) bi puntu eskas jaitsi da.   

         GAZTEEN INDIZEAREN BILAKAERA HERRIALDEKA
2001 2012 2012-2001 arteko aldea

EAE 21,6 14,1 -7,5
Espainia 22,7 16,6 -6,1
Grezia 22,1 16,4 -5,7
Portugal 22,2 16,8 -5,4
Txekiar Errepublika 23,4 18,4 -5,0
Irlanda 24,4 19,8 -4,6
Eslovenia 21,8 17,7 -4,1
Bulgaria 21,8 18,1 -3,7
Errumania 24,1 20,4 -3,7
Eslovakia 25,0 21,5 -3,5
Italia * 19,1 15,7 -3,4
Hungaria 22,2 18,9 -3,3
Polonia 24,2 21,6 -2,6
EB (27) * 20,2 18,5 -1,8
Letonia 21,4 19,8 -1,6
Frantzia 19,8 18,4 -1,4
Lituania 21,3 20,2 -1,1
Estonia 21,5 20,6 -0,9
Malta * 22,1 21,3 -0,8
Herbehereak 18,8 18,3 -0,5
Belgika * 18,7 18,5 -0,2
Alemania 17,3 17,1 -0,2
Danimarka 18,5 18,3 -0,2
Finlandia 18,6 18,6 0,0
Austria 18,7 18,7 0,0
Luxenburgo 18,6 19,1 0,5
Erresuma Batua * 19,0 20,0 1,0
Suedia 18,2 19,4 1,2
Zipre 22,7 24,3 1,6
* 2011ko datuak  

 

EAEk izandako jaitsiera nabarmenaren atzetik datoz Espainiarena, Portugalena, 
Greziarena eta Txekiar Errepublikarena (estatu hauetan ere jaitsierak bost 
puntutakoak baino handiagoak izan dira). Aitzitik, Zipren, Suedian eta Erresuma 
Batuan gazteen indizeek gorantz egin dute (puntu bat eta bi artean).  

Zergatik jaitsi da horrenbeste EAEko gazteen indizea? 

EAEko gazteen indizea nabarmen murriztu da azken urteotan gero eta gazte 
gutxiago daudelako (2001 eta 2012 artean ia 150 000 gazte gutxiago daude). 
Biztanleria osoa, aldiz, ez da murriztu, baizik eta pixkanaka-pixkanaka handitu da; 
beraz, biztanleria osoan gazteek duten pisua gero eta txikiagoa da.  
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Biztanleria osoak eta gazteen taldeak 
2001 eta 2012 artean izandako bilakaera EAEn 

(zenbaki absolutuak)
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Gazteek biztanlerian gero eta pisu txikiagoa izatea oso ageri geratzen da 15 eta 29 
urte bitarteko gazteen eta 64 urtetik gorako nagusien arteko ratioa kalkulatzen 
dugunean. 2001ean 122 gazte zeuden 100 nagusiko; 2012an 71 gazte daude 65 
urte eta gehiagoko 100 pertsonako.  

EAEn, 64 urtetik gorako 100 nagusiko, 15 eta 29 urte 
bitarteko gazteen kopuruaren bilakaera (2001-2012)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, INEren datuak oinarri hartuta 

Gazteak/
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ratioa

 
Horrek belaunaldien arteko ordezkapen egokia lortzeko arazoak dakartza eta 
ondorio sozial eta ekonomiko izugarriak izango ditu, bai laguntza edo asistentziaren 
aldetik bai pentsioen sistema publikoaren bideragarritasunaren aldetik. Gazteen 
okupazio tasari erreparatuz gero, arazoaren larritasuna areagotzen da: 2012an 16 
eta 29 urte bitartekoen okupazio tasa % 37,7koa izan da, hau da, adin horretako 
gazte guztien artean, bakarrik % 37,7k lan egiten dute. 

Aurreko datuok, Europar Batasuna osatzen duten 27 estatuetakoekin alderatuz 
gero, berresten dute EAE dela gazteen eta nagusien arteko ratiorik txikiena duen 
lurraldea eta, ondorioz, populazio aktiboa ordezkatzeko potentzial gutxiago duena.  



 4

15 eta 29 urte bitarteko gazteen kopurua, 64 urtetik 
gorako 100 pertsonako . EAE eta Europar Batasunaren 

arteko alderaketa (2012)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, INEren eta Eurostaten datuak oinarri hartuta  

Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiak landu eta aztertu ditu, INEk (Espainiako 
estatistika institutua) eta Eurostatek (Europako estatistika bulegoa) biztanleriari 
buruz zabaldutako datuak eta Eustatek lan merkatuari buruz emandakoak oinarri 
hartuta.  

Indize eta ratio horiek EAEn izandako bilakaera Gazteen Euskal Behatokiaren 
estatistiketan kontsulta daitezke.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.ine.es/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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15 eta 29 urte bitarteko emakumeen heren bat bere herritik edo auzotik 
gauez ibiltzearen beldur da. Gizon gazteen % 7 daude egoera berean 

Emakume gazteen beldur-sentsazio hori areagotu egin da azken urteotan 

Hiri-segurtasunaren pertzepzioa biztanle guztientzat antzekoa zela uste izan da 
beti. Baina azken hamarkadetan agerian geratu da gizonek eta emakumeek oso 
modu desberdinetan bizi dutela. Izatez, emakumeek hiri-indarkeriaren beldurra 
(sexu-erasoak, ahozko erasoak, lapurretak, intimidazioak eta abar) neurri 
handiagoan sentitzen dute, edozein direla adina, etnia, sexu-orientazioa, 
trebetasun fisikoak eta abar.  

Izan ere, Emakundek, EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Planean, 
honako hau adierazten du: “beharrezkoa da emakumeen segurtasuna handitzea, 
bai hiri diseinuari dagokionez, beren diseinuagatik edo argi ezagatik edo isolatuta 
daudelako arriskutsuak diren edo segurtasun sentsazioa sortzen duten tokiak 
kenduz, bai prebentzio prozedurak edo protokoloak ezarriz”. 

Euskadiko gazteak 2012 ikerketa amaitu berri du Gazteen Euskal Behatokiak, eta 
datozen hiletan argitaratuko. Ikerketa 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri 
egindako inkesta batean oinarritzen da, eta bertan gazteriaren inguruko hainbat gai 
lantzen dira, besteak beste, sexismoa eta desberdintasuna edo herritarren 
segurtasunari dagozkion bizipenak neska eta mutil gazteen artean. 

Gazteen % 19k diote herritik edo auzotik gauez ibiltzean, beldur direla. Ehuneko 
hori 32raino iristen da nesken kasuan (mutilen artean, % 7k dute sentsazio hori).  

Herritik edo auzotik gauez ibiltzearen beldur diren emakume gazteen ehunekoak 
gora egin du, aurreko urteetakoarekin alderatuta.  

 

 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/eu/contenidos/informacion/u72_iv_plan/eu_emakunde/iv_plan_eu.html
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
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Gazteen Euskal Behatokiak Beldur Barik! egitasmoa zabaltzen lagundu nahi du. 
Egitasmo hau Emakundek eta Eudelek sustatzen dute, berdintasunaren aldeko 
Berdinsarea udal-sarearen baitan, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiek 
finantziazioarekin eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailaren, EHU-Euskal Herriko Unibertsitatearen eta EITBren lankidetzarekin. 
Egitasmoaren helburua gazteen artean indarkeria sexista prebenitzea da. 
Programaren osagai nagusienetako bat ikus-entzunezko adierazpen artistikoak 
saritzen dituen lehiaketa da, 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzendua. Adierazpen 
horietan, neskek eta mutilek erakusten dute emakumeenganako egungo 
desberdintasun-egoerari nola egiten dioten aurre, errespetuan, berdintasunean, 
askatasunean, autonomian, ardurakidetzan eta indarkeria sexistaren gaitzespenean 
oinarrituta. Beldur Barik ekimenari buruz gehiago jakin nahi baduzu, jo ezazu bere 
webgunera.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.beldurbarik.org/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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2012an, 15 eta 29 urte bitarteko 1139 emakume genero-
indarkeriaren biktima izan ziren EAEn 

15 eta 29 urte bitarteko emakumeak indarkeria sexistaren biktima guztien 
% 29 dira  

Emakumearen Euskal Erakundeak, Emakundek, emandako datuen arabera, 

2012an, 3897 emakume genero-indarkeriaren biktima izan ziren. Horietatik, 1139k 

15 eta 29 urte bitarteko adina zuten, hau da, % 29k. 

Adin-taldeei erreparatzen badiegu, biktimen % 7 (263, guztira) 15 eta 19 urte 

bitartekoak izan ziren; % 10 (386), 20 eta 24 urte bitartekoak; % 12 (490) 25 eta 

29 urte bitartekoak; eta gainerako % 71 30 urtetik gorakoak.  

 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen tasek (adin-talde bereko 1.000 

emakumeko kalkulatuak) zera erakusten dute: 15 eta 29 urte bitarteko adin-

tartean tasa 30 urtetik gorakoenaren halako bi dela (‰ 7,5 eta ‰ 3,3, hurrenez 

hurren). Alde hori bereziki esanguratsua da Bizkaian: bertako tasak altuenak dira.  

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/eu
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Arestian ikusi dugun bezala, EAEn genero-indarkeria dela-eta salaketak jarri 

dituzten emakumeak 3897 izan ziren. Baina indarkeria hori ez da beti esparru 

berean gauzatzen, eta, horregatik, beharrezkoa da emakumeen aurkako indarkeria 

honako hiru alderdien arabera aztertzea:  

 Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria; 

 familiaren barnean gauzatzen den indarkeria, baina ez bikotekidearen edo 

bikotekide ohiaren eskutik; eta  

 sexu-askatasunaren aurkako delituak. 

Hartara, 15 eta 29 urte bitarteko gazteengan arreta jarrita, konprobatu ahal izango 

dugu indarkeriaren biktima izan diren 1139 emakumeetatik, % 78k bikotekidearen 

edo bikotekide ohiaren eskutik jasan zutela indarkeria; % 14k familiaren barrutik, 

baina ez bikotekidearen edo bikotekide ohiaren eskutik; eta % 8 sexu-

askatasunaren aurkako delituen biktima izan zirela.  
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Emakumeen sexu-askatasunaren aurkako delituei bagagozkio, 2012an 210 

emakume izan ziren sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima. 

Azpimarratzekoa da horietatik 45, hau da, % 22, 15 eta 19 urte bitartekoak izan 

zirela. Gainerako biktimak honela banatzen dira, adin-taldeen arabera: % 12 20 eta 

24 urte bitartekoak izan ziren; % 12 25 eta 29 urte bitartekoak; eta % 54 30 

urtekoak edo nagusiagoak.  
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Lurralde historikoen araberako datuak Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan 

kontsulta daitezke, “Balioak eta jarrerak” atalaren “Emakumeenganako indarkeria” 

azpiatalean, hain zuzen ere.  

Gazteen Euskal Behatokiak Beldur Barik! egitasmoa zabaltzen lagundu nahi du. 

Egitasmo hau Emakundek eta Eudelek sustatzen dute, berdintasunaren aldeko 

Berdinsarea udal-sarearen baitan, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiek 

finantziazioarekin eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Sailaren, EHU-Euskal Herriko Unibertsitatearen eta EITBren lankidetzarekin. 

Egitasmoaren helburua gazteen artean indarkeria sexista prebenitzea da. 

Programaren osagai nagusienetako bat ikus-entzunezko adierazpen artistikoak 

saritzen dituen lehiaketa da, 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzendua. Adierazpen 

horietan, neskek eta mutilek erakusten dute emakumeenganako egungo 

desberdintasun-egoerari nola egiten dioten aurre, errespetuan, berdintasunean, 

askatasunean, autonomian, ardurakidetzan eta indarkeria sexistaren gaitzespenean 

oinarrituta. Beldur Barik ekimenari buruz gehiago jakin nahi baduzu, jo ezazu bere 

webgunera.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

EAEko gazteen % 77 heriotza-zigorraren aurka daude 

 

Heriotza-zigorraren alde dauden gazteen ehunekoa, txikia izan arren, 

handitu egin da azken urteotan 

Urriaren 10a Heriotza Zigorraren aurkako Mundu Eguna dela-eta, EAEko gazteek 

heriotza-zigorraren aurrean duten jarrera aztertu du Gazteen Euskal Behatokiak. 

Horretarako, Gazteen Euskal Behatokiak berak 2012ko martxoan egindako inkesta 

bat hartu da oinarri. Inkesta EAEko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri egin 

zitzaien.  

Inkestaren emaitzek adierazten dutenez, EAEko gazteen % 77 heriotza-zigorraren 

aurka daude. % 16k, ordea, alde daudela diote. % 7k ez dute iritzirik eman gaiari 

buruz.  

Azken urteotako joera ikusita, antzeman daiteke heriotza-zigorraren alde dauden 

gazteen ehunekoak gora egin duela: % 9 zen 2008an eta % 16 da 2012an.  
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2008, Gazteen argazkiak 
14, Euskadiko gazteak 2012)
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Juventud en España 2012 txostenean Estatu osoan jasotako datuen arabera, 
heriotza-zigorraren aldekoen ehunekoak inoiz ez bezain altuak dira Espainiako 
gazteen artean, % 43, alegia, nahiz eta galdera egiterakoan baldintza bat jarri: 
“delitu oso larriak egin dituzten pertsonentzat”. 

http://www.worldcoalition.org/es/worldday?gclid=CJLHrbGd4rICFYq-zAodCQIAUQ
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-de-la-juventud-en-espana-2012
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Espainiako gazteei dagozkien datuak Injuveren "Juventud en España 
2012" izeneko txostenatik hartu dira

Heriotza-zigorraren aurrean 2012an izandako 
jarrera. Euskadiko gazteen eta Espainiako 

gazteen arteko alderaketa (%)

Alde Kontra Ed/Ee

 

 

Gazteen sexuak edo adinak ez du eraginik heriotza-zigorraren alde edo kontra 
egotean. Ikasketa-mailak, ordea, badu eraginik. Hain zuzen ere, amaitutako 
ikasketen maila zenbat eta altuagoa izan, behera egiten du heriotza-zigorraren 
aldeko jarrerak.  

Nork bere burua ideologikoki nola definitzen duen ere esanguratsua da. Euren 
burua eskuindar edo zentrokotzat jotzen duten gazteek heriotza-zigorraren aldeko 
joera handiagoa dute euren burua ezkertiartzat dutenek baino. Nolanahi ere, 
heriotza-zigorraren aldeko jarrerak gutxiengoarenak dira, kasu guztietan.  

 

Derrigorrezkoak

Derrigorrezkoen 
ondoko bigarren 

mailakoak
Goi-

mailakoak Ezkerra
Eskuina + 
Zentroa Ed/Ee

Alde 16 20 14 12 13 20 17

Kontra 77 73 77 81 82 70 74

Ed/Ee 8 7 9 7 5 10 9

EHUNEKOEN GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

HERIOTZA-ZIGORRAREN AURREAN IZANDAKO JARRERA, AMAITUTAKO IKASKETEN ARABERA ETA EZKER-ESKUIN ARDATZ 
IDEOLOGIKOAN NOLA KOKATZEN DIREN ARABERA (%)

(%) TOTAL

AMAITUTAKO IKASKETAK EZKER-ESKUIN ARDATZ IDEOLOGIKOA

 

 

Datuak ikusita, badirudi beharrezkoa dela gazteen hezkuntzan tolerantzia eta balio 
demokratikoak bultzatzen jarraitzea.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   
 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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Garraiobide iraunkorrak egunero erabiltzen dituzten EAEko 
gazteen kopuruak gora egin du 

 
Egunero modu iraunkorrean mugitzen diren gazte gehien dituen lurraldea 
Gipuzkoa da.  
 
 

Irailaren 16tik 22ra bitartean Mugikortasunaren Europar Astea dela-eta, garraiobide 
iraunkorrak erabiltzen dituzten EAEko gazteei buruzko datu batzuk aztertu ditu 
Gazteen Euskal Behatokiak.  

Datuak Gazteen Euskal Behatokiak berak 2012an 15 eta 29 urte bitarteko 1500 
gazteri egindako inkesta batetik aterata daude. Inkestan, bizikletaz eta garraiobide 
publikoetan egiten dituzten joan-etorriei buruz galdetu zitzaien, besteak beste. 

EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 10ek bizikleta erabiltzen dute egunero 
edo ia egunero euren joan-etorrietan. Ehuneko hori bikoiztu egin da azken 
urteotan: 2004ko eta 2008ko % 5etik 2012ko % 10era igaro da.  
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak bilduma)

Egunero edo ia egunero bizikletaz mugitzen diren 
gazteen ehunekoen bilakaera (2004-2012) 

 

 

Mutilek neskek baino maiztasun handiagoz erabiltzen dute bizikleta. Mutilen % 13 
bizikletaz mugitzen dira egunero; nesken artean, % 6 dira horrela mugitzen 
direnak.  

Hala ere, kolektiboen artean dagoen alderik handiena bizilekuan datza: Araban eta 
Gipuzkoan, gazte gehiagok erabiltzen dute bizikleta egunero (% 17k eta % 18k, 
hurrenez hurren), Bizkaian baino (% 2k). 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2004_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2008_e.pdf
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak 2012) 

Bizikleta egunero edo ia egunero erabiltzen duten 
gazteak, bizi diren lurralde historikoaren arabera (%)

 

 

Bestalde, EAEko gazteen % 37k egunero hautatzen dituzte garraiobide publiko 
kolektiboak euren nondik norakoak egiteko.  

Garraiobide publiko kolektiboak egunero erabiltzen dituzten gazteen ehunekoak 
gora egin du 2008tik hona, orduan % 33koa baitzen.  

Egunero autoa erabiltzeko joerak, aldiz, beherakada jasan du gazteen artean: 
2008an % 32k erabiltzen zuten eta, 2012an, ordea, % 27k. Horrenbestez, 
garraiobide publiko kolektiboak ala autoa egunero erabiltzen dituzten gazteen 
ehunekoak alderatuz gero, zera konprobatuko dugu: 2008an biak nahiko antzekoak 
baziren ere, 2012an gehiago direla garraiobide publiko kolektiboetan egunero 
mugitzen diren gazteak (% 37) autoz ibiltzen direnak baino (% 27).  
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak bilduma)

Egunero edo ia egunero kotxez eta garraio publiko 
kolektiboz mugitzen diren gazteen ehunekoen 

bilakaera  (2008-2012)
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Egunero edo ia egunero garraiobide publiko kolektiboak erabiltzen dituztenen 
ehunekoa handiagoa da nesken artean, mutilen artean baino: % 42 eta % 33, 
hurrenez hurren.  

25 urtera artekoek 25 eta 29 urte bitartekoek baino neurri handiagoan erabiltzen 
dituzte egunero garraiobide publikoak: % 42k 15 eta 19 urte bitartekoen artean eta 
% 43k 20 eta 24 urte bitartekoen artean; 25 eta 29 urte bitartekoen artean, aldiz, 
% 30ek erabiltzen dituzte garraiobide mota horiek.  



3 
 

Gazteak bizi diren udalerriaren neurriak ez du eraginik garraiobide publiko 
kolektiboen erabilera handiago edo txikiagoan (10.000 biztanletik beherako 
udalerrietako gazteen % 36k erabiltzen dituzte eta hiriburuetako % 38k). 

Datuak lurralde historikoen arabera aztertuta, ordea, alde nabarmenak daude 
garraiobide publiko kolektiboak egunero erabiltzen dituzten gazteen ehunekoetan. 
Bizkaia da ehunekorik garaiena duena (% 44). Jarraian, Gipuzkoa dator (% 33) eta, 
azkenik, Araba (% 22). 
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Garraio publiko kolektiboa egunero edo ia egunero 
erabiltzen duten gazteak, bizi diren lurralde 

historikoaren arabera  (%)

 

Garraiobide iraunkorrak egunero erabiltzen dituzten gazteen ehunekoak elkarri 
gehitzen badizkiegu (bizikleta gehi garraiobide publiko kolektiboak), % 39 dira 
Araban, % 46 Bizkaian eta % 51 Gipuzkoan.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

 

Haurren Lanaren aurkako Munduko Eguna 

 

 

EAEko gazteen % 16k, produktu bat erosterakoan, produktu hori ekoiztean 

gizarte-bidegabekeriaren bat gauzatu den galdetzen diote euren buruari.  

 

Ekainaren 12a Haurren Lanaren aurkako Munduko Eguna dela-eta, EAEko 15 

eta 29 urte bitarteko herritarren kontsumo etikoari buruzko hainbat datu emango 

ditu Gazteen Euskal Behatokiak, erakundeak berak 2013an argitaratutako Gazteak 

eta kontsumo arduratsua ikerketatik eratorriak.  

Kontsumo etikoari lotutako jokaeren artean, zera galdetzen zen Gazteen Euskal 

Behatokiaren ikerketan: elkarrizketatuek aintzat hartzen ote zuten, produktu bat 

erosterakoan, produktu horren ekoizpenean gizarte-bidegabekeriarik –haurren 

esplotazioa, kasu- jazo den ala ez.  

Produktuaren alderdi hori aintzat hartu ohi zutela erantzun zuten gazteen % 16k. 

% 26k noizean behin baino ez omen dute egiten, eta % 58k, inoiz ez edo ia inoiz 

ez.  

Grafikoan ikus daitekeen bezala, alderdi horren inguruko kontzientziazioa gora doa 

adinean gora egin ahala. 15 eta 19 urte bitartekoen % 10ek baino ez diote euren 

buruari galdetzen produktu baten ekoizpen-inguruabarrei buruz. Balio hori % 15era 

heltzen da 20 eta 24 urte bitartekoen artean, eta % 20raino, 25 eta 29 urte 

bitartekoengan. Kontzientzia hori zabalduago dago emakumeengan, gizonengan 

baino.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf


 PRODUKTU BAT EGITEKO BIDEGABEKERIA 
SOZIALEN BAT EGIN OTE DEN INFORMATZEN 

SAIATZEN DA SARRITAN
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Kontsumo etikoari lotutako praktika horrek gazteen artean duen zabalkunde 

murritza ikusita, beharrezkoa dirudi sentsibilizazioa areagotzeak. Izan ere, merkatu 

globalean, produktu bat erosteak haurren esplotazioa bezalako gizarte-

bidegabekeriei jarraipena ematea ekar dezake berekin. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

    

 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 
 

 
Euskadiko gazteen % 76k etxeko zaborra bereizi ohi dute, eta 

% 71 ur-kontsumoa murrizten ahalegintzen dira 
 
Ekainaren 5a Ingurumenaren Mundu Eguna dela-eta, 2013ko martxoan 
aurkeztutako Gazteak eta kontsumo arduratsua azterlaneko datuak mahairatuko 
ditu Gazteen Euskal Behatokiak.  
 
Azterlanean, besteak beste, kontsumoari eta ingurumena zaintzeari lotutako 
hamahiru alderdi biltzen dira. Gazteen artean jokaera horiek nolako maiztasuna 
duten ere galdetzen da. Azterturiko hamahiru jokaerak lau arlori lotuta daude: 
erosketak, birziklapena, energia aurreztea eta mugikortasuna.  
 

Kontsumo iraunkorrarekin zerikusia duten ohiko jokabideak EAEko 15 -29 
urteko gazteen artean. (%) 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia  
 
Birziklapenari lotutako jokaeren artean, etxeko zaborra hondakin-motaren 
arabera (organikoa, plastikoa, beira, papera eta abar) bereiztea da gazteen 
ehunekorik handienak (% 76) burutzen duen ekintza, neskek (% 79) mutilek (% 
74) baino neurri handiagoan, eta 25 eta 29 urte bitartekoek (% 78) gazteenek 
baino gehiago (15 eta 19 urte bitartekoen % 73 eta 20 eta 24 urte bitartekoen % 
76). 
 
Uraren, berogailuaren eta aire egokituaren kontsumoa murriztea da 
hurrengo ekintzarik burutuena: gazteen % 71k egin ohi dutela diote. Kasu honetan 
ere, ohitura hori zabalduago dago nagusienen artean: 25 eta 29 urte bitartekoen 
artean, % 75ek ur-kontsumoa kontrolatzen dute eta % 73k berogailuarena eta aire 
egokituarena. Ez dago alderik emakumeen eta gizonen artean.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/


 
% 69k Garbiguneak erabili ohi dituzte. Gazteen % 67k kontsumo gutxiko 
bonbillak erabili ohi dituzte.  
 
Gazteen % 64k diote oinez edo bizikletaz mugitzen direla. Ehuneko berberak dio 
garraio publikoa erabili ohi duela, edo autoa konpartitu. Azterturiko beste 
jokaera batzuetan ez bezala, gazteenak dira bizikletaz edo oinez gehien ibiltzen 
direnak (15 eta 19 urte bitartekoen % 71) eta garraio publikoa neurri handiagoan 
erabiltzen edo autoa konpartitzen dutenak (% 78). 
 
Gazteen % 63k euren poltsa eramaten dute erosketak egiteko. Gizonen eta 
emakumeen arteko aldea nabarmena da: nesken % 72k sarri egiten dutela diote; 
mutilen % 55ek esaten dute gauza bera. Alde hori ingurumena zaintzearen aldeko 
sentsibilitatea emakumeengan handiagoa izateari zor dakioke, edo mutilak 
erosketak egitera ez joateari, etxeko lanen banaketan dagoen desberdintasunaren 
beste adierazgarri bat, alegia.  
 
Zalantzarik gabe, erosketen arloan hobe daiteke gehien, ez bakarrik mutilen 
kasuan. Gazteen erdiek bakarrik (% 52) erosten dituzte sasoiko frutak eta 
barazkiak; % 34k diote bilgarri gutxi dituzten produktuak erosten ahalegintzen 
direla; % 32k produktu birziklatuak eskuratzen saiatzen direla; % 18k produktu 
jakin batzuk ekiditen dituzte, ingurumen-arrazoiak direla-eta; eta % 17k produktu 
ekologikoak erosi ohi dituzte.  
 
 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan 
 

   
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

Euskadiko gazteen % 42k kontsumitu dituzte noizbait Bidezko 
Merkataritzako produktuak 

 

Produktu horietako kontsumoa zabalduago dago nesken artean mutilen 
artean baino, baita adinean gora egin ahala ere 

 

2013ko maiatzaren 11n Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna ospatzen da. 
Hori dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteen artean horrelako 
produktuak kontsumitzea zenbateraino dagoen zabalduta adierazi nahi du.  

Horretarako Gazteen Euskal Behatokiak berak egindako Kontsumo arduratsua 
EAEko gazteen artean liburuan argitaratutako emaitzak hartu ditu. Liburu hori 
2010eko azaroa eta abendua bitartean eginiko ikerketa batean oinarritzen da. 
Ikerketa horretan 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazte elkarrizketatu ziren. 

Ikerketaren emaitzen arabera esan dezakegu Euskadiko gazteen % 70k ezagutzen 
dutela Bidezko Merkataritza eta % 42k erosi dutela produktu horietakoren bat.  

Neskek mutilek baino neurri handiagoan erosten dituzte Bidezko Merkataritzako 
produktuak (% 47 eta % 37, hurrenez hurren). 

Bizkaiko gazteak dira horrelako produktuak neurri handienean erosten dituztenak 
(% 45) eta Arabakoak, aldiz, neurri txikienean erosten dituztenak (% 37). 
Gipuzkoan gazteen % 41k erosi dute Bidezko Merkataritzako produkturen bat. 

Adinean gora egin ahala produktu hauen kontsumoa ere areagotzen da: 15 eta 19 
urte bitarteko % 31k erosi izan dituzte, 20 eta 24 urte bitartekoen artean % 38k 
eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean % 51k. 

Bidezko Merkataritzako produktuen kontsumoa 
EAEko gazteen artean, sexu eta adin taldeen arabera 
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http://comerciojusto.org/?lang=eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf


Produktu hauen balorazioari dagokionez, erosle gehienek beste motatako 
produktuen kalitate berdina dutela diote (% 65), beste % 25ek kalitate hobea 
dutela uste dute (% 25) eta % 2k bakarrik diote beren kalitatea txarragoa dela. 
Beste % 6k ezin dela balorazio orokorrik egin argudiatu dute, beren ustez produktu 
batzuk hobeak dira eta beste batzuk txarragoak, azkenik, gainontzeko  
% 2k ez dute beren iritzia aditzera eman.  

Prezioari dagokionez, produktu horietako erosle gazteen % 53k garestiagoak izaten 
direla esan dute. Beste % 20ren iritziz ez dago alderik prezioetan eta % 16k 
merkeagoak izaten direla esan dute. % 7k batzuk garestiagoak direla eta beste 
batzuk merkeagoak direla adierazi dute eta gainontzeko % 3k ez dute ezer 
adierazi.  

Erosle gazteak adinean gora egin ahala produktu hauek kalitate hobea dutela baita 
garestiagoak izaten direla diotenen ehunekoek gorantz egiten dute. 
 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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Euskadiko gazteen artean nagusitzen dira erlijioetan sinesten 
ez dutenak 

 

Erlijiozaletasuna hedatuago dago Espainiako gazteen artean Euskadikoen 
artean baino 

2012an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen heren batek (% 34) 
katolikotzat jo du bere burua, baina % 4k soilik diote katoliko praktikanteak direla. 

Beren burua katolikotzat jotzen duten gazteen ehunekoa nabarmen jaitsi da azken 
urteotan: 1998an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 59k katolikoak 
zirela zioten, 2008an ehuneko hori % 37ra murriztu zen eta 2012an % 34ra.  

Gauza bera gertatzen da katoliko praktikanteak direnak bakarrik kontuan hartuz 
gero: 1998an % 14 ziren, 2008an % 7 eta 2012an % 4.  

Gazte katolikoak murriztu diren bitartean, gehitu egin dira gazte ateoak, 
agnostikoak, ez sinestunak eta erlijio gaietan interesik gabeko gazteak. Horien 
guztien ehunekoa nabarmen igo da 1998tik, orduan % 31 ziren, eta 2008an eta 
2012an % 59 eta % 54, hurrenez hurren.  

Bestalde, beste erlijioetako gazteen ehunekoak gorantz egin du apurka apurka, eta 
1998an % 1 izatetik, 2008an % 2 eta 2012an % 5 izatera pasatu da. Beste 
erlijioetan sinesten duten gazteen hazkundea immigrazioaren goranzko joerarekin 
bat dator: etorkin gazteak % 2,4 ziren 1998an, % 11,2ra hazi ziren 2008an eta  
% 14,4 dira 2012an. 

Azkenik, nahiz eta erlijioetan ez sinestu Jainkoarengan sinesten duten gazteak 
gutxixeago dira orain lehen baino, 1998an % 7 izatetik 2012an % 4 izatera 
murriztu baitira.  

Erlijioari dagokionez, Euskadiko gazteek beren buruari 
emandako definizioaren bilakaera (1998-2012) (%)
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Euskadiko gazteen eta 30 urtetik gorako biztanleen datuak alderatuz gero, 
2012koak beti ere, ikus dezakegu 30 urtetik gorakoen artean beren burua 
katolikotzat jotzen dutenen ehunekoak bikoiztu egiten duela gazteen artean 
katolikoak direla diotenena (% 71 eta % 34, hurrenez hurren). Aitzitik, ateo edo 
agnostikoen kopurua bikoitza da gazteen artean (% 54) 30 urtetik gorakoen artean 
baino (% 23). 

Erlijioari dagokionez, 2012an Euskadiko biztanleek beren 
buruari emandako definizioa.  Gazteen eta 30 urtetik 

gorakoen arteko alderaketa (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Behatokiaren datuak (gazteen kasuan) eta Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetearen datuak (30 urtetik gorakoei dagozkienak) oinarri hartuta 
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Espainiako gazteekin egindako alderaketak oso ageri uzten du Euskadiko gazteen 
sekularizazioa askoz handiagoa dela. Espainian gazteen % 56k jo dute beren burua 
katolikotzat eta beste % 36k ateoak, agnostikoak, ez sinestunak edo interesik 
gabekoak direla diote. Euskadiko gazteen artean zifra horiek alderantzikatzen dira: 
% 34k katolikoak direla diote eta % 54k ez sinestunak, ateoak, agnostikoak edo 
interesik gabeak.  

Erlijioari dagokionez, gazteek beren buruari emandako 
definizioa.  Euskadiko eta Espainiako gazteen arteko 

alderaketa (%)
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Orain Euskadiko gazteen datuak taldeka aztertuko ditugu. Beren burua katolikotzat 
jotzen dutenak gehiago dira 20 urtetik azpikoen artean (% 41) adin horretatik 
gorakoen artean baino (% 29 dira 20 eta 24 urte bitartekoen artean eta % 33, 25 
eta 29 urte bitartekoen kasuan).  

Nesken artean mutilen artean baino gazte gehiagok diote katolikoak direla (% 37 
eta % 31, hurrenez hurren). 

Bizi diren lurraldearen arabera, ikus daiteke Bizkaiko gazteak direla neurri 
handienean katolikoak direla diotenak (% 38). Jarraian Arabakoak agertzen 
zaizkigu (% 36) eta, azkenik, Gipuzkoako gazteak dira neurri txikienean diotenak 
katolikoak direla (% 26).  

Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiak aztertu ditu, eta horretarako hainbat 
ikerketa hartu ditu oinarri: alde batetik, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteei 
egindako inkestetatik abiatutako azterlanak, Gazteen Argazkiak_3, 1998koa, EAEko 
gazteen sinesmenak eta erlijiozaletasuna, 2008koa, eta Euskadiko gazteak 2012 
(azken hau, argitaratzeko bidean), hain zuzen ere; bestalde, Euskadiko 30 urte eta 
gehiagoko biztanleriarekin alderaketa egiteko Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio 
Soziologikoen Kabineteak emandako datuak erabili ditugu; azkenik, Espainiako 
gazteei dagozkien datuekin alderatzeko, Jóvenes, participación y cultura política 
izeneko txostena erabili dugu; txosten hori Espainiako gazteriaren institutuak 
(INJUVE) burutu zuen 2011n.  

 

Jarrai iezaguzu gizarte-sareetan! 

   

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/eu_5561/adjuntos/Retratos_Juventud_3_(1998-1999)M.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/joerak_5.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/joerak_5.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.injuve.es/observatorio/valores-actitudes-y-participacion/jovenes-participacion-y-cultura-politica-0
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

Gero eta emakume gazte gehiagok uste dute lana eskuratzean 
sexuagatiko diskriminazioa dagoela 

Neskak mutilak baino gehiago arduratzen dira oraindik etxeko lanez 

Emakumeen Nazioarteko Eguna (martxoak 8) dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak 
emakume eta gizon gazteen arteko ezberdintasunei buruzko datu batzuk plazaratu 
nahi ditu. Datu horiek lana eskuratzeko eta etxeko lanak banatzeko 
desberdintasunei buruzkoak dira. 

Datuok Gazteen Euskal Behatokiak 2012an 15 eta 29 urte bitarteko 750 neskari eta 
750 mutili eginiko inkesta batetik datoz.  

Inkesta horretan gazteei lanpostu bat eskuratzeko prozesuan zeudela imaginatzeko 
eskatu zitzaien. Lanpostua beren ikasketa eta prestakuntzari egokituta zegoen eta 
hautaketa prozesuan lehiakidea beren adina, prestakuntza eta esperientzia berdina 
zuen mutila edo neska zen (gazte bakoitzari beste sexuko lehiakidea zela esan 
zitzaion). Inkestatuei zein zeukan aukera gehiago lanpostua eskuratzeko galdetu 
zitzaien: mutilak, mutila izateagatik, neskak, neska izateagatik, edo uste zuten 
sexuak ez zuela inolako eraginik kasu horretan.  

Mutil eta neska gehienek uste zuten hautagaien sexuak ez zuela eraginik; hala ere, 
mutilek neskek baino neurri handiagoan zioten hori (% 64 eta % 57, hurrenez 
hurren).  

Bestalde, nesken % 28k uste zuten mutilak berak baino aukera gehiago zituela, 
mutila izateagatik, eta gauza bera zeritzoten mutilen % 18k ere.  

Bakarrik nesken % 9k eta mutilen beste horrenbestek (% 9k) uste zuten neskak 
aukera gehiago izango zituela, neska izateagatik.  

EAEko gizon eta emakume gazteen iritziak 
lana lortzeko sexuak duen eraginari buruz (%)
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Nesken pertzepzioak txarrera egin du 2008tik 2012ra, 2008an % 23a osatzen 
baitzuten gizonak aukera gehiago zituela uste zuten emakume gazteek. Esan 
daiteke, beraz, lana eskuratzean sexuagatiko diskriminazioa dagoela uste duten 
emakume gazteen ehunekoa bost puntu igo dela lau urte hauetan.  

Aitzitik, gizon gazteek beren aldeko desberdintasun gutxiago antzematen dute orain 
(% 19) lehen baino (% 23), eta 2012an 2008an baino apur bat gehiago dira 
emakumeek gizonek baino aukera gehiago dituztela deritzoten mutilak (% 9 eta  
% 6, hurrenez hurren).  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/eu/contenidos/noticia/2013_8_marzo/eu_def/8_marzo_2013.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2008_e.pdf


Bestetik, inkesta horretan bikotekidearekin (ezkonduta zein ez) bizi ziren gazteei 
zera eskatu genien: azaltzea nola banatzen zituzten bikotekideak eta berak etxeko 
lanak, hala nola, garbitzea, janariak prestatzea, erostea, e.a.  

Bikotekidearekin  bizi ziren emakume gazteen % 40k adierazi zuten beraiek egiten 
zituztela etxeko lan guztiak edo gehienak; % 45ek erdi bana egiten zituztela zioten 
eta bakarrik % 1ek esan zuen bikotekideak egiten zituela.  

Bikotekidearekin bizi ziren mutil gazteen artean, aldiz, % 26k aitortu zuten beren 
bikotekideak egiten zituela etxeko lan guztiak edo gehienak, % 51k bien artean 
egiten zituztela esan zuten eta % 8k beraiek egiten zituztela adierazi zuten.  

Nola banatzen dituzte etxeko lanak bikotekidearekin 
bizi diren EAEko gizon eta emakume gazteek? (%)
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Aipatzekoa da bai mutilek bai neskek diotela neskek lan gehiago egiten dutela etxe 
barruan. Baina mutilen artean nesken artean baino gehiagok diote mutilek ere 
egiten dituztela etxeko lanak, bikotekidearekin banatuta edota bakarrik. Hau da, 
etxeko lanen banaketa dela-eta, desberdina da gizon eta emakume gazteen 
pertzepzioa edo aitormena.  

Gauza bera gertatzen zen 2008an; orduan ere askoz handiagoa zen mutilen artean 
(% 64) nesken artean baino (% 48) etxeko lanak bien artean egiten zituztela 
ziotenen ehunekoa. 

Beraz, lan handia dago egiteke, bai neskek bai mutilek esaten baitute baldintza 
berdinetan mutilek aukera gehiago dituztela lana eskuratzeko, eta etxeko lanetan 
neskek zama handiagoa jasan behar dutela.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

  
 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

Handitu egin da EAEn atzerritar gehiegi daudela uste duten 
gazteen ehunekoa 

 

Immigrazioari buruzko estereotipoei aurre egitea da Gazteen Euskal 
Behatokiak 2013ko formakuntza egitasmoan duen helburuetariko bat  

EAEko gazteen % 45ek uste dute EAEn atzerriko immigrante gehiegi daudela. 

Datuok Gazteen Euskal Behatokiak 2012an EAEko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 
gazteri egindako inkesta baten emaitza batzuk dira.  

EAEn atzerritar gehiegi daudela uste duten gazteak gero eta gehiago dira eta 2000 
urtetik hona goranzko joera mantendu du pertzepzio horrek gazteen artean.  

Gazteek EAEn bizi diren atzerritarren kopuruarekiko 
izandako pertzepzioaren bilakaera  (%)
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Immigrazioaren Behatokiak bildutako estatistikak oinarri hartuta, ikus dezakegu 
EAEn bizi diren atzerritarren egiazko ehunekoa dezente igo dela azken urteotan eta, 
zehatzago, 2008tik 2012ra igoera hori % 28koa izan dela.  

Igoera hori jendearen pertzepzioan islatuko zela argi dago. Baina deigarria da EAEn 
dauden atzerritarrak gehiegi direla deritzoten gazteen ehunekoa handitu izana (% 
18ko igoera izan du 2008tik 2012ra) eta ez atzerritarrak asko samar, baina ez 
gehiegi, direla uste dutenena; izan ere azken aukera hau lehen baino gutxiagok 
aipatu dute (% 13ko murrizketa izan du 2008tik 2012ra).  

Hau da, EAEn atzerriko populazio gehiago izateak hauxe ekarri du: gazteek 
atzerritarren kopuruari buruzko pertzepzio negatiboagoa izatea.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/eus/
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/eus/estadisticas/estadisticas.php


EAEn atzerritar gehiegi daudela uste duten gazteen 
bilakaera eta EAEn dauden atzerritarren benetako 

ehunekoaren bilakaera (%)
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Krisiaren eragina eta langabezia zabaltzea (16 eta 29 urte bitarteko gazteen artean 
langabezia hirukoiztu egin da azken lau urteotan eta 2008an % 7,3 izatetik 2012ko 
hirugarren hiruhilekoan % 22,6 izatera pasatu da) izan daitezke immigrazioaren 
pertzepzioan eta horren kudeaketari buruzko iritzietan ondorioa duten arrazoiren 
batzuk.  

Atzerritar gehiago daudela uste ez ezik, atzerritarren sarrera debekatu behar dela 
deritzotenen ehunekoa ere handitu egin da gazteen artean eta 2012an gazteen 
%10 iritzi horretakoak dira. Edozelan ere, jarrerarik hedatuena ez da hori, baizik 
eta sarrera lan kontratua dutenei bakarrik erraztu behar zaiela deritzotenena (% 
63). Azkenik, etorkinen sarrera ahalik eta gehien erraztea litzatekeela egokiena 
uste dute beste % 18k. 

 

Immigrazioaren kudeaketari buruz EAEko gazteek duten 
iritziaren bilakaera  (%)
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Krisia egoera aproposena da atzerritarrei buruzko estereotipo negatiboak 
zabaltzeko, eta estereotipo horien gainean oso erraz eraiki daitezke diskurtso 
xenofobo eta diskriminatzaileak.  

Aniztasuna errespetatzen duen gizarte kohesionatua eraikitzeko asmoz Eusko 
Jaurlaritzako Immigrazioko eta Aniztasuna Kudeatzeko Zuzendaritzak estereotipo 
horien kontra egiteko ekimena bultzatu du: “Aurre egin zurrumurruari”. Ekimen 
horrekin benetako eta egiaztatutako informazioa zabaltzen da immigranteei 
buruzko iritzi okerrei edota irrealei aurre egiteko. 

Kanpaina horrekin bat eginez, Gazteen Euskal Behatokiak 2013 urteko formakuntza 
planari hasiera eman dio ondoko ikastaroarekin: “Nola aurre egin immigranteei 
buruzko aurrejuzkuei eta zurrumurruei gazteekiko hezkuntza-jardunetik?”. 
Ikastaroa urtarrilaren 29an, 30ean eta 31an izango dugu eta bertan ondoko 
irakasleek parte hartuko dute: Xavier Aierdi (Begirune-EHU), Felix Etxeberria 
(EHU), Rosabel Argote (CEAR Euskadi) eta Elena Ayarza (Arartekoren Haur eta 
Nerabeentzako Bulegoko zuzendaria). 

 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.frenaelrumor.org/Index.aspx
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 

Langabezian dauden gazteen % 43k prestakuntza-jarduerak 
gauzatzen dituzte 

 

Gazteek hein handiagoan joaten dira prestakuntza-jarduera osagarrietara, 
biztanleria osoa baino 
Etengabeko ikaskuntza edo bizialdi osoko ikaskuntza (lifelong learning) Europar 

politikaren zutabeetako bat da hezkuntzaren arloan, eta bere helburua etengabeko 

prestakuntza da, lanera bideratua, zein ez. Europako Batzordearen definizioaren 

arabera, perspektiba pertsonalera, zibikora, sozialera edo lanera bideratu eta 

kualifikazioak, ezagutzak eta gaitasunak hobetze aldera, jarraitutasunez egiten den 

ikaskuntza-jarduera erabilgarri oro da. Definizio zabal honek pertsonaren bizitza 

osoan barreneko ikaskuntza azpimarratzen du eta ikaskuntza formala, informala 

nahiz ez formala hartzen ditu aintzat.  

Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Legebiltzarrak 1/2013 Legea, Bizialdi Osoko 

Ikaskuntzari buruzkoa, onartu du. Eusko Jaurlaritzak, beste herri-administrazio 

batzuekin eta hezkuntza-, gizarte- eta ekonomia-eragileekin koordinatuta, bizialdi 

osoko ikaskuntza bultzatu nahi du, sustapen pertsonala, gizarte-kohesioa, 

enplegagarritasuna eta satisfazio pertsonala hobetzeko. 

Bizialdi osoko ikaskuntzak edo etengabeko ikaskuntzak Euskadiko gazteen artean 

duen hedakuntza aztertzeko, EAEko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri inkesta 

egin zien Gazteen Euskal Behatokiak, 2012an. Galderetako bat izan zen ea egin al 

zuten azken hamabi hilabeteetan ikasketak sakontzearekin, astialdiarekin, 

osasunarekin, kirolarekin eta abarrekin lotutako ikastarorik edo prestakuntza-

jarduerarik (baina, ikasleen kasuan, ikasketa-planetik kanpokoak). 

Gazteen % 41ek esan zuten aurreko urtean horrelako prestakuntza-jarduera 

batean ibili zirela. Ehuneko hori altuagoa zen 18 urteko eta hortik gorako biztanleria 

osoan baino (% 34, 2011n, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen 

Kabinetearen Bizialdi osoko ikaskuntza azterlanaren arabera). 

Prestakuntza-jarduera osagarriak egiten zituztenen ehunekorik garaienak 20 eta 24 

urte bitarteko gazteen eta Bizkaian bizi direnen artean aurki daitezke (% 45, bi 

kasuetan).  

https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2013/10/1304417e.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2013/10/1304417e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_11tef3/eu_11tef3/adjuntos/11tef3_eu.pdf


15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte Araba Bizkaia Gipuzkoa

Bai 41 36 45 43 36 45 39

Ez 57 62 53 56 63 54 59

Ed/Ee 2 2 2 1 1 2 2

PORTZENTAJEA GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

Pentsa ezazu orain bai lanarekin, ikasketak sakontzearekin, astialdiarekin, osasunarekin, kirolarekin eta 
abarrekin lotutako ikastaroetan eta prestakuntza-jardueretan eta esan: azken 12 hilabeteotan egin al duzu 
egiten ari zara horrelako ikastarorik edo prestakuntza-jarduerarik? (ikaslea bazara, zure ohiko ikasketez 
aparte)

(%) GUZTIRA

ADIN TALDEAK LURRALDE HISTORIKOA

 
 
Ikasi baino egiten ez duten gazteen herenak (% 34) eta langabezian dauden 

gazteen ia erdiek (% 43) ziotenez, lanarekin, ikasketak sakontzearekin edo 

astialdiarekin lotutako prestakuntza-jardueraren bat eginda zuten aurreko urtean.   

 

Ikastea
Ikastea eta 
lan egitea Lan egitea Langabezian 

Bai 41 41 60 34 43

Ez 57 57 38 64 53

Ed/Ee 2 1 2 2 4

PORTZENTAJEA GUZTIRA 100 100 100 100 100

Pentsa ezazu orain bai lanarekin, ikasketak sakontzearekin, astialdiarekin, osasunarekin, 
kirolarekin eta abarrekin lotutako ikastaroetan eta prestakuntza-jardueretan eta esan: 
azken 12 hilabeteotan egin al duzu egiten ari zara horrelako ikastarorik edo prestakuntza-
jarduerarik? (ikaslea bazara, zure ohiko ikasketez aparte) 

(%) GUZTIRA

JARDUN NAGUSIA

 
 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

    

 

 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia


 1

 

 

Gazteen langabeziak behera egin du EAEn, 

2013ko hirugarren hiruhilekoan 

 

16 eta 29 urte bitartekoen langabezia biztanleria osoarenaren halako bi da 

 

Biztanleriaren Jardueraren Arabera (BJA) sailkatzeko inkestaren 2013ko hirugarren 

hiruhilekoari dagozkion azkeneko datuak argitaratu berri direla-eta, EAEko gazteen 

enpleguaren egoera aztertu du Gazteen Euskal Behatokiak. Eustatek, Euskal 

Estatistika Erakundeak, hiru hilean behin lantzen du BJA.  

2013ko hirugarren hiruhilekoan, EAEko 16 eta 29 urte bitartekoen langabezia-tasa 

% 29,4koa izan da.  

Enplegurik ez duten baina lana aktiboki bilatzen duten  pertsona aktiboen (lan 

egiteko moduan egonik, azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egin duten 

pertsonen) ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Bertan ez dira sartzen lan 

bila ez dabiltzan ikasleak edo lan egin ezin duten gaigabetuak.  

Espainiako gazteen langabeziak ere behera egin du hirugarren hiruhilekoan, 

Espainiako Estatistika Erakundeak (INE) Encuesta de Población Activa (EPA) 

inkestan argitaratutako datuen arabera. Hain zuzen ere, 2013ko bigarren 

hiruhilekoan % 43,3 izan zen, eta % 41,7 hirugarrenean. Nolanahi ere, Espainiako 

gazteen langabezia-tasa askoz ere altuagoa da EAEkoa baino, eta % 40tik gora 

dago 2012az geroztik.  

EAEko gazteen langabeziaren bilakaerari dagokionez, 2007an erregistratu zen 

langabezia-tasarik apalena (% 5,7). Harrezkero, langabeziaren zifrek gora egin 

dute, 2013ko bigarren hiruhilekora arte; tasak ia boskoiztu dira. Hiruhilekoen 

arteko azkeneko datuak adierazten duenez, tasak behera egin du zertxobait. Hala 

ere, beherakada hori ezin da joeratzat hartuko datorren hiruhilekora arte, udako 

sasoiko enpleguari zor dakiokeelako, ala epe luzerakoa izan daitekeelako. Gure 

ingurunea gero eta bideratuago dago zerbitzuetara eta, zehazki, turismora, eta, 

ondorioz, sasoiko enplegua gero eta erabakigarriago bilakatzen ari da, jarduera 

ekonomiko nagusia industria zenean baino. Testuinguru horretan, litekeena da 

gazteak izatea aldi baterako enplegu horretan aritzen direnak.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/


 2

 

Bestalde, gazteen langabezia-tasa eta EAEko biztanleria osoarena alderatzen 

baditugu, zera ikus dezakegu: gazteen langabezia-tasa biztanleria osoarena 

halako bi dela, baina proportzio hori ez dela 2007tik aldatu.  

 

 
 



 3

Azkenik, gizon eta emakume gazteen langabezia-tasak 2007an hasitako joerari 

eusten dio. Orduan, neska gazteen langabezia-tasa mutilenaren azpitik kokatu zen. 

Izatez, 2013ko hirugarren hiruhilekoan, emakume gazteen langabezia-tasak 

beherakada handiagoa izan du adin-talde bereko mutilenak baino.  

 

 

Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan ere kontsulta daitezke, 

Lana ataleko Jarduera, okupazioa eta langabezia azpiatalean, zehazki.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Euskadiko hamar gaztetatik lauk ikastea dute jardun bakartzat 

 

Euskadiko hezkuntza-sistemaren balorazio positiboak orokorrak dira, eta 
areagotu egin dira azken urteotan 

2012-2013 ikasturtea amaituta, Gazteen Euskal Behatokiak hainbat datu eskaini 
nahi ditu gure gazteen hezkuntza-mailei eta Euskal Autonomia Erkidegoko gazteek 
Euskadiko hezkuntza-sistemari ematen dioten balorazioari buruz. 

Hori dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak 2012an egindako ikerketaren datuak 
hartuko dira oinarri. Bertan, 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri euren eguneroko 
bizitzari, jokaerei, jarrerei eta balioei buruz galdetu zien Gazteen Euskal 
Behatokiak.  

Ikerketa haren emaitzen arabera, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 41ek ikasten 
dihardute, bakarrik. Zifra horiek, ordea, nabarmen aldatzen dira adinaren arabera. 
Hartara, 20 urtera artekoengan, jardun bakarra ikastea dutenen ehunekoa % 87 
da; % 8, aldiz, 25 eta 29 urte bitartekoengan.  

Amaitutako ikasketa-mailari bagagozkio, gazteen % 38k derrigorrezko ikasketak 
amaitu dituzte, edo oraindik ere horietan murgilduta daude; % 31k bigarren 
mailako ikasketak amaitu dituzte, Batxilergokoak izan ala erdi-mailako heziketa-
zikloren bat (Lanbide Heziketako moduluren bat); gainontzeko % 31k goi-mailako 
ikasketak amaitu dituzte: goi-mailako heziketa-zikloa edo unibertsitate-ikasketak.  

Amaitutako ikasketen harira, adinari dagozkion alde logikoez aparte, ataka 
nabamena dago gizon eta emakume gazteen artean: goi-mailako ikasketak dituzten 
nesken ehunekoa nahiko handiagoa da ikasketa-maila bereko mutilena baino (% 36 
eta % 27, hurrenez hurren).  

Arreta ikasketa-mailan jarri ordez, ikasketa-motan jarriz gero, zera konprobatu 
ahal izango dugu: Heziketa Zikloak ikastea (erdi-mailakoak nahiz goi-mailakoak) 
ohikoagoa dela mutilen artean, nesken artean baino. Hartara, erdi- edo goi-mailako 
heziketa-zikloak amaitu dituztela diotenak % 29 dira mutilen artean eta % 20, 
nesken artean.  

Jarraian, egindako ikasketetatik harago joango gara: gazteek Euskadiko hezkuntza-
sistemari nolako balorazioa ematen dioten aztertuko dugu. EAEko hamar gaztetatik 
6ren ustez (% 59), gure autonomia-erkidegoko hezkuntza-sistema oso ona edo 
nahiko ona da. % 8k, ordea, balorazio txarra edo oso txarra ematen diote.  

Gure hezkuntza-sistemari buruzko iritzi positiboek gorakada xume baina egonkorra 
izan dute azken urteotan.  



Euskadiko gazteek EAEko hezkuntza-sistemari egiten 
dioten balorazioaren bilakaera (%)
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Euskadiko hezkuntza-sistemaren balorazio positiboa orokorra da eta antzekoa 
kolektibo guztietan, gazte bakoitzaren ikasketa-maila gorabehera.  

Euskadiko hezkuntza-sistema oso ona edo nahiko ona 
dela uste duten gazteak, amaitutako ikasketen arabera
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia  
 

Horrek esan nahi du Euskadin, hezkuntza-gaietan egiten diren jarduerek balorazio 
ona jasotzen dutela, oro har, gazteen ustez. Baina badago zer hobetu ere, nagusiki 
unibertsitate-mailan. Izan ere, unibertsitate-ikasketak dituzten gazteen % 10ek 
gure hezkuntza-sistema nahiko txarra edo oso txarra dela diote.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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Maiatzaren 1a, Lanaren Nazioarteko Eguna. 
 Gazteen enpleguaren azterketa 

 

Euskadin, 16 eta 29 urte bitarteko 100 gaztetatik 35 lanean dabiltza, 14 
langabezian daude eta gainontzekoak ikasten ari dira, nagusiki.  

Maiatzaren 1a Lanaren Nazioarteko Eguna dela-eta, EAEko gazteek enpleguari 

dagokionez bizi duten egoera aztertu du Gazteen Euskal Behatokiak eta, nola ez, 

langabeziak azken urteetan izan duen bilakaera ere bai. 

Azterketa hori egiteko, Euskal Estatistika Erakundeak, Eustatek, Biztanleria 

Jardueraren Arabera (BJA) sailkatzeko Inkestan emandako datuak erabili ditu, 

nagusiki, Gazteen Euskal Behatokiak. Datuok jarduerari eta enpleguari dagozkien 

adierazle estatistiko nagusiak adierazten dizkigute: jarduera-tasa, enplegu-tasa eta 

langabezia-tasa. 

Jarduera-tasak zera adierazten du: adin talde batean zenbat pertsona dauden lan 

egiteko moduan. Lanean daudenak eta lan bila dabiltzan langabetuak sartzen dira 

multzo horretan eta dagokion adin taldeko biztanleria osoaren arabera kalkulatzen 

da portzentajea.  

2013ko lehen hiruhilekoan Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) gazteen jarduera-

tasa % 48,7koa izan da, hau da, EAEko 16 eta 29 urte bitarteko 100 

gaztetatik ia 49 lanean ari dira, edo lan egiteko moduan daude eta lan bila 

dabiltza.  

Eta zer egiten dute gainontzeko gazteek? 2013 urtearen hasieran adin talde 

horretako gazteen erdiek (% 50) ikasten ari direla diote (datu hauek Prospekzio 

Soziologikoen Kabineteak eman dizkigu inkesta batzuetatik abiatuta).  

Euskadiko gazteen jarduera tasa jaitsiz joan da azken urteotan: 2005ean % 

60,7koa zen eta % 48,7koa 2013ko hasieran. 16 urteko eta adin horretatik gorako 

biztanleen jarduera-tasa konstantea izan da azken urteotan, gutxi gorabehera, 

gazteena ez bezala. 

Espainiako gazteen jarduera-tasak ere beheranzko joera izan du 2008tik aurrera, 

baina EAEkoa baino garaiagoa da. Zer esan nahi du horrek? Espainian lan egiteko 

moduan dauden gazteen proportzioa –enplegua izan ala ez- handiagoa dela. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://eu.eustat.es/ci_ci/indice.html#axzz2RHoO36J3
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.injuve.es/eu
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Jarduera tasaren bilakaera,
adin taldeen eta eremu geografikoen arabera (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, EAErako Eustaten datuak (BJA) eta Espainiarako 
Injuveren datuak (EPA) oinarri hartuta

EAEko 16-29 urte bitarteko gazteak

EAEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleak

Espainiako 16-29 urte bitarteko gazteak

 

 

Enplegu-tasak adin-tarte jakin batean lanean dauden pertsonen ehunekoa 

adierazten du. EAEko gazteen enplegu-tasa % 34,7koa da 2013ko lehen 

hiruhilekoan. Horrek esan nahi du EAEn 16 eta 29 urte bitarteko adina duten 100 

pertsonatatik 35 lanean ari direla une honetan.  

Enplegu-tasak beheranzko joera jarraitu du 2005etik hona. EAEko 16 urteko eta 

hortik gorako biztanlerian ere beherakada hori antzeman daiteke, baina ez da 

gazteen artean bizi izan dena bezain bortitza. 

EAEko gazteen enplegu-tasa Espainiako gazteena baino altuxeagoa da 

2009tik aurrera; hau da, lana duten EAEko gazteen ehunekoa Espainiako gazteena 

baino handiagoa da.  



 3

Enplegu-tasaren bilakaera,
adin taldeen eta eremu geografikoen arabera (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, EAErako Eustaten datuak (BJA) eta Espainiarako Injuveren 
datuak (EPA) oinarri hartuta

EAEko 16-29 urte bitarteko gazteak

EAEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleak

Espainiako 16-29 urte bitarteko gazteak

 

 

Langabezia-tasak hauxe adierazten du: lanik ez duten baina lan egiteko moduan 

dauden eta lan bila aktiboki dabiltzan pertsona aktiboen ehunekoa (azken lau 

asteetan lana biltzeko gestioren bat egin dute). Definizio horretan ez dira sartzen 

ikasleak ezta lan egin ezin duten ezinduak ere.  

2013ko lehenengo hiruhilekoan EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

langabezia-tasa % 28,7koa da. Esan dezakegu, beraz, lan egin ahal eta nahi 

duten gazteen laurdenak baino pixka bat gehiagok ez dutela lanik.  

Zifra horiek nabarmen handitu da azken urteotan: 2007tik 2013ra boskoiztu 

egin dira (2007an gazteen langabezia-tasa baxuena zen eta 2013an, aldiz, 

handiena).  

Gazteen langabezia-tasak EAEko biztanleria osoari dagozkion zifrekin alderatuz 

gero, ikus dezakegu gazteen langabeziak 16 urtetik gorako biztanleena 

bikoizten duela urte guztietan.  

Beste aldetik, EAEko gazteen langabezia-tasa Espainiako gazteenarekin 

konparatzen badugu, Espainiako gazteen egoera nahiko txarragoa dela 

konproba dezakegu: Espainiako gazteen langabezia-tasa 2013ko lehenengo 

hiruhilekoan % 44,6koa izan da. 
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Langabezia-tasaren bilakaera, 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, EAErako Eustaten datuak (BJA) eta Espainiarako Injuveren datuak (EPA) oinarri hartuta
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16 eta 29 urte bitarteko gazte-kopuru osotik (eta ez biztanle aktiboen kopurutik, 
nazioarteko bulego estatistikoek egiten duten bezala) langabezian daudenak zenbat 
diren kalkulatuz gero, ehunekoa % 14koa izan da 2013ko lehenengo hiruhilekoan. 
Biztanleria gazte osoari doitutako langabezia deritzogu horri. 

Biztanleria gazte aktiboaren gainean kalkulatutako langabezia-tasak bezala, 
langabezia doituak ere aldaketa handiak izan ditu azken urteotan. 2000. urtean 
gazteen % 14,6 langabezian zeuden; 2007an, ordea, gazteen % 3,3 baino ez. 
Azken zifrak duela hamahiru urte erregistratutakoen oso antzekoak dira.  

Biztanleria gazte osoari doitutako langabeziaren bilakaera
(langabezian dauden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa, 

beren adin taldeko gazte guztien artean)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak (BJA) oinarri hartuta

 
Horrenbestez, zera ondoriozta daiteke: Euskadin 16 eta 29 urte bitarteko 100 
gaztetatik 35 lanean daudela, 14 langabezian daudela (eta lan bila dabiltza) 
eta 50 ikasten ari direla.  

• Informazio gehiago eskuratzeko ikusi artikulu osoa.  

• Emandako datuak Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan ere kontsulta 
daitezke.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://www.euskadi.net/contenidos/noticia/berria_langabezia_pra_13/eu_def/adjuntos/artikulua_langabezia_e.pdf


 

EAEko gazteek pairatutako lan-istripuak % 25 gutxiago izan 
ziren 2011tik 2012ra bitartean 

Hamar urtean, EAEko 16 eta 34 urte bitarteko gazteen lan-istripu 
hilgarrien kopurua 39tik 4ra igaro da.  

 
Apirilaren 28a Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Mundu Eguna dela-
eta, EAEn bizi diren 16 eta 34 urte bitartekoen lan-istripuei buruzko hainbat datu 
aztertu ditu Gazteen Euskal Behatokiak.  

EAEn, 28.923 lan-istripu egon ziren EAEn. Horrek esan nahi du % 15eko 
beherakada egon dela 2011rekin alderatuta (33.295 istripu). 16 eta 34 urte 
bitarteko biztanleengan beherakada hori askoz ere handiagoa izan zen (% 25ekoa): 
2011n istripuak 11.263 izan ziren eta 2012an 8.476.  

Eraikuntzan eta industrian egon den joerari zor zaio beherakada. Izan ere, sektore 
horietan, lan-istripuen kopuru osoak % 24ko jaitsiera izan du eta 16 eta 34 urte 
bitarteko gazteenak % 33koa.  

EAEn 2011ko lan-istripu guztien %29 16 eta 34 urte bitartekoei gertatu zitzaizkien 
(8.476 ezbehar). 

Lan-istripuen indizea, hau da, bajadun lan-istripuak adin-talde bereko 1000 
pertsona okupatuko, ‰ 32koa izan da 2012an, biztanleria orokorraren kasuan; ‰ 
36,5ekoa, 16 eta 34 urte bitarteko biztanleen kasuan, lan-istripuen indizea 
nabarmen jaitsi da azken urteotan: 2005ean ‰ 72,8 izan zen eta 2012an ‰ 36,5. 

 

Urtea Guztira Gizonak Emakumeak
2005 72,8 105,9 32,4
2006 68,1 101,8 28,9
2007 63 91,6 28,2
2008 62,7 92 29,3
2009 49,1 71,5 24
2010 48,4 71,7 23,8
2011 42,2 62,3 21,1
2012 36,5 53,5 18,6

16 ETA 34 URTE BITARTEKOEN LAN-ISTRIPUEN INDIZEAREN BILAKAERA, 
SEXUAREN ARABERA

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak Egina, Osalanen (lan-istripuak) eta Eustaten (biztanle okupatuak) 
datuak oinarri hartuta. 

 

Aurreko taulan ikus daitekeenez, alde handia dago generoen artean. Hain zuzen 
ere, 16 eta 34 urte bitarteko gizonen lan-istripuen indizea 2012an ‰ 53,5 izan 
zen, eta adin-tarte bereko emakumeena ‰ 18,6koa.  

16 eta 34 urte bitarteko lagunen artean, heriotza ekarri duten lan-istripuen kopurua 
jaitsi egin da: 2003an horrelako istripuak 39 izan ziren eta 2012an, ordea, 4. 
Nabarmentzekoa da 2012an hildako lau gazteak gizonak izan zirela.  

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Osalanen datuak oinarri hartuta

 

Datuak lurralde historikoen arabera aztertuz gero, 2012an 16 eta 34 urte 
bitartekoek sufritutako lan-istripuen erdia baino gehiago (% 51) Bizkaian gertatu 
ziren; % 30, Gipuzkoan; eta % 19, Araban.  

16 eta 34 urte bitartekoek pairatutako lan-
istripuen banaketa lurralde historikoen arabera, 

2012

Gipuzkoa
 % 30

Bizkaia
% 51

Araba 
% 19

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Osalanen datuak o inarri hartuta
 

 

Datu hauek Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak eman 
ditu eta Gazteen Euskal Behatokiak ustiatu. Gazteen Euskal Behatokiaren 
Adierazleen Sisteman eskuragarri daude.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

2009tik 2013ra ia 20 puntu handitu da erosteko ahalmena 
galdu duten gazteen ehunekoa 

 

Ia gazte erdiek diote etxeko batek lana galdu duela azken bi urteotan 

Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen egoerari 
buruzko datuak aztertu ditu. Datuok Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako 
Prospekzio Soziologikoen Kabineteak kaleratutako azken txostenetik atera ditugu 
(Euskal Soziometroa_51). Txostena 2013ko otsailean egindako inkesta batean 
oinarritzen da eta bertan 841 gazteri beren egungo egoerarekin lotutako hainbat 
galdera egin zitzaizkien.  

Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteek 5,9 puntu (0 eta 10 arteko eskalan) 
ematen dizkiote beren bizitzari gaur egun (Euskadiko biztanleria osoaren 
puntuazioa – 5,7  baino bi dezima gehiago). 

Gazteak gainontzekoak baino baikorraxeagoak azaltzen dira beren epe laburreko 
etorkizuna baloratzean: 6,1eko puntuazioa eman dute urtebete barruko egoera 
aurreikustean; biztanleriaren batez bestekoa, aldiz, pixka bat baxuagoa da: 5,7. 

Eta hori guztia, nahiz eta gazte kopuru aipagarriak dion azken bi urteotan beraiek 
edo etxekoren batek lana galdu duela (% 46), soldata murriztu diotela (% 39), 
soldata bere horretan mantendu diotela, izoztu diotela (% 34) edo lan orduak 
derrigorrez gutxitu dizkiotela (% 27). 

Logikoa da, beraz, gazteei zeintzuk diren beren hiru arazo edo kezka nagusiak 
galdetzean, % 75ek lan-merkatuari lotutakoak aipatzea eta beste % 25ek arazo 
ekonomikoak esatea.  

Lan-merkatuari lotutako arazoen aipamenak nabarmen gehitu dira azken bi 
urteotan: 2010eko azaroan 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 50ek aipatu 
zituzten, 2011ko ekainean % 58k, 2012ko otsailean % 68k, 2012ko urrian % 71k 
eta, azkenik, 2013ko otsailean gazteen % 75ek aipatu dituzte. 

Beren arazo nagusien artean lan-merkatuari lotutakoak 
aipatu* dituzten Euskadiko gazteen bilakaera (%)
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* Berez, ezer proposatu gabe, emandako erantzunak

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen datuak 
oinarri hartuta (44., 46., 48., 50. eta 51. Euskal Soziometroak)  

https://twitter.com/GazteBehatokia
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_51/eu_soc51/adjuntos/13sv51.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_44/eu_soc44/adjuntos/10sv44_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_46/eu_soc46/adjuntos/11sv46_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_48/eu_soc48/adjuntos/12sv48_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_50/eu_soc50/adjuntos/12sv50_eu.pdf


Gainera, 2013an gazteen erdiek baino gehiagok (% 56) diote beren erosteko 
ahalmena murriztu dela iaztik hona: % 23k asko murriztu dela adierazi dute eta 
beste % 33k pixka bat murriztu dela esan dute. Beren erosteko ahalmenean 
murrizketak izan dituztenek gehienbat lana galtzeari egozten diote murrizketa 
horren errua (horrela diote % 45ek, behintzat).  

Aurretik, 2009ko urtarrilean, krisi ekonomikoaren hasieran, 18 eta 29 urte bitarteko 
gazteen % 38k adierazi zuten erosteko ahalmena murriztu zitzaiela. Baina 
arrazoiak ematerakoan gehiago aipatzen zuten prezioen igoera (% 57k) lana 
galtzea (% 27k) baino.  

Gerta liteke 2013an beren erosteko ahalmena murriztu dela (gazteen % 56) 
diotenen talde bati 2009an gauza bera gertatu izana eta, ondorioz, egoera 
larriagoan egotea.  

Hala ere, 2013an biztanleria osoan erosteko ahalmena galdu dutenak % 61 direla 
(hau da, gazterian baino bost puntu gehiago) kontuan izanda, esan dezakegu 
gazteek hobeto eusten diotela krisiari, familiak euskarri ekonomiko moduan 
jokatzen duelako. Beren gurasoen balaunaldiak (45 eta 64 urte bitartekoak), aldiz, 
neurri handienean pairatzen du erosteko ahalmenaren galera (% 71).  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_39/eu_soc39/adjuntos/09sv3911.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

Lana duten EAEko 16 eta 34 urte bitarteko gizonen hileko soldata garbia 
emakume gazteena baino 200 euro altuagoa da 

Emakume gazteek gizonek baino neurri handiagoan dute lanaldi partziala 
familia-betebeharrak direla-eta 

Otsailaren 22an Emakume eta Gizonen Soldata Berdintasunaren aldeko Eguna dela-
eta, Gazteen Euskal Behatokiak EAEko gizon eta emakume gazteen enpleguari eta 
soldata desberdinatunari buruzko datu batzuk zabaldu nahi ditu.  

Aztertutako datuak Gazteen Euskal Behatokiak berak 2011ko azaroan egindako 
ikerketa batetik datoz, “Gazteen enplegua EAEn” izenekoa, hain zuzen ere. Ikerketa 
horrek 16 eta 34 urte bitarteko EAEko 1927 gazteri beren etxeetan egindako 
inkesta bat hartzen du oinarri.  

EAEko 16 eta 34 urte bitarteko gazteen erdiak (% 49) lanean daude eta beste  
% 31 ikasten. Azken talde horretan % 4 ikasten eta lanean dabiltza, aldi berean. 
Langabeziak % 18ri eragiten die, gehiago gizon gazteei (% 20), emakume gazteei 
baino (% 14). Etxeko lanak jarduera nagusia da emakumeen % 4rentzat; ez da 
gizonik aurkitu kategoria horretan.  

Lanean dabiltzan gazteen erdiek kontratu mugagabea edo finkoa, etenekin, dute 
(% 53) eta heren batek aldi baterakoa (% 34). % 9 autonomoak dira. Kontraturik 
gabe lanean dabiltzan gazteen proportzioa % 3koa da. Egoera hori ohikoagoa da 
emakumeen artean (% 4), gizonen artean baino (% 1).  

Lanaldi osoan aritzea da ohikoena: lanean daudenen hiru laurden lanaldi osoan 
dabiltza (% 75). Gainerako % 25 lanaldi partzialean dabiltza, eta egoera hau 
arruntagoa da emakumeen artean (% 35) gizonen artean baino (% 14).  

Lanaldi partzialean dabiltzan gehienek (% 58) diote ez dutela lanaldi osoko lanik 
aurkitu. Lanaldi partzialean dabiltzanen % 15 baino ez daude horrela euren 
borondatez. Lana eta familia uztartzeko zailtasunak % 9k aipatu dituzte, familia-
betebeharrei egozten baitiete lanaldi osoan lanean ez egotea. Lanbide-garapenaren 
oztopo horrek emakumeei eragiten die, nagusiki, oraindik ere: lanaldi partzialean 
lanean ari diren emakumeen % 13k familia-betebeharrak direla-eta egiten dute, eta 
gizonen % 1ek.  

Lanaren egokitasun-maila oso altua da lan egiten duten gazteengan: hamar 
gaztetik zazpik uste dute garatzen duten lana euren kualifikazioari egokitzen zaiola 
(% 70). Laurden baten iritziz, ordea, lana prestakuntza-mailaren azpitik dago  
(% 24); azkenik, % 2ren ustez, lana kualifikazioaren gainetik dago. Oraingoan ere, 
alderik nabarmenenak sexuaren araberakoak dira: emakumeek lanaren egokitasun-
maila txikiagoa dute, gizonek baino 5 puntu azpitik.  

Batez besteko soldata hilean 1116 eurokoa da. Gizonek ordainsari altuagoa dute, 
eta euren soldata garbia emakumeena baino 200 euro garaiagoa da.  

Beraz, ondoriozta dezakegu emakumeen langabezia-tasa gizonena baino apalagoa 
dela baina emakumeen lan-baldintzak okerragoak direla: emakume gehiagok lan 
egiten dute kontraturik gabe, emakume gehiagok dute lanaldi partziala eta 
arrazoien artean gizonek baino neurri handiagoan aipatzen dituzte familia-
betebeharrak; bestalde beren lanaren egokitasun-maila gizonena baino baxuagoa 
da eta hileko soldata garbia ere txikiagoa da.  

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/liburuak.html


 

 

2013: Estatistikaren Nazioarteko Urtea 

 

Nola ulertu behar da langabezia-tasa? 

Langabezia-tasak adin talde bereko biztanle aktiboen artean langabezian daudenen 
ehunekoa adierazten du. Biztanle aktiboak aipatzerakoan, lan egiteko prest 
daudenak hartzen dira kontuan, hau da, ez dira aintzat hartzen 16 urtetik 
beherakoak, jubilatuak, lanik bilatzen ez duten ikasleak, ezta lan egin ezin duten 
ezgaituak ere. Eta langabezian daudela azaltzerakoan, hauexek hartzen dira 
kontuan: lanik ez dutenak nahiz eta aktiboki bilatu, hau da, azken lau asteetan lana 
aurkitzeko gestioren bat egin dutenak.  

Eustatek Gazteen Euskal Behatokiari emandako datuen arabera, EAEko 16 eta 29 
urte bitarteko gazteen langabezia-tasa 2012an (urteko batez bestekoa) % 23,8koa 
izan da (datu horiek Eustatek kalkulatu ditu Gazteen Euskal Behatokiaren eskaera 
zehatz bati erantzuna emateko, eta Behatokiaren estatistiketan bakarrik daude 
eskuragarri).  

Gazteen langabezia-tasa % 23,8koa dela esateak ez du esan nahi gazte guztien  
% 23,8 langabezian daudenik, talde horretako jarduera tasa % 49,4koa baita.  
% 23,8 horrek adierazten du lan egin ahal eta nahi duten gazteen artean, lanik 
aurkitzen ez dutenen portzentajea.  

16 eta 29 urte bitarteko gazte guztien artean zenbat dauden langabezian 
kalkulatzen badugu, 2012an % 11,8 direla esan dezakegu.  

Biztanleria gazte aktiboaren gainean kalkulatutako langabezia-tasari gertatzen 
zaion bezala, gazte guztiei egokitutako langabeziak aldaketa handiak jasan ditu 
azken hamabi urteotan. 2000 urtean ia gazte guztien % 15 langabezian zeuden, 
2007an, aldiz, % 3,3, eta oraingo zifrak duela hamar urte izandakoen antzekoak 
dira.  

Gazte guztiei egokitutako langabeziaren bilakaera 
(langabezian dauden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa, 

bere adin taldeko gazte guztien artean)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta

 
 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/berria_langabezia_13/eu_berria/langabezia_13.html


Eta zer egiten dute gainontzeko gazteek? Gazteen Euskal Behatokiak 2012ko azaro 
eta abenduaren artean egindako azken inkestaren arabera, 16 eta 29 urte bitarteko 
gazteen % 47,5 ikasten dabiltza soilik, % 9,4k nagusiki ikasten dute baina 
lantxoren bat ere egiten dute, beste % 30,6k lan egiten dute batez ere, eta ez dira 
% 1era iristen beste egoeratan daudenak (etxeko lanetan edo abarretan).  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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Lan egiteko prest dauden EAEko 30 urtetik beherako gazteen 
ia laurdena langabezian dago 

 

Langabeziak eragin handiagoa du Bizkaiko gazteen artean eta txikiagoa 
Gipuzkoakoen artean  

Gazteen Euskal Behatokiak EAEko gazteriaren egungo egoera aztertu du, gazteen 
artean dauden langabezia-tasak aztergai nagusia delarik. Azterketa honetan, azken 
urteotako bilakaera ikusteaz gain, beste eremu geografikoekin (Espainia eta 
Europar Batasuna osatzen duten 27 estatuak eta beraien batez bestekoa) 
alderaketa ere egin dugu.  

Analisia 16 eta 29 urte bitarteko gazteen egoeran oinarritzen da. 16 da lan egin 
ahal izateko hasierako legezko adina (derrigorrezko ikasketak bukatu eta gero) eta 
29 da gaztaroaren bukaerako adina, Gazteen Euskal Behatokiaren iritziz, baita 
gazteak eta beraien egoera aztertzen duten beste erakundeen ustez ere (hala nola, 
Espainiako Gazteen Institutua, INJUVE). 

Eustatek Gazteen Euskal Behatokiari emandako datuen arabera, 2012an 16 eta 29 
urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 23,8koa izan da. Langabezia-tasa horrek 
lan egiteko prest dauden  baina, nahiz eta aktiboki bila ibili (azken lau asteetan 
lana aurkitzeko gestioren bat egin dute), lanik ez duten gazteen ehunekoa 
adierazten du; hau da, ez dira kontuan hartzen lan bila ez dabiltzan ikasleak ezta 
lan egin ezin duten gazte ezgaituak ere. Beraz, esan dezakegu 2012an lan egin ahal 
eta nahi duten gazteen laurden batek ez duela lanik.  

Zifra hori nabarmen handitu da azken urteetan. Kontuan hartzen badugu gazteen 
langabezia-tasarik txikiena 2007an izan zela (% 5,7koa, hain zuzen ere), esan 
dezakegu ordutik hona gazteen langabeziari zegozkion zifrak laukoiztu egin direla. 
Hala ere, eta egungo egoera larria bada ere, ez da salbuespenezkoa: 1999an, 
seriea hasi zenean, gazteen langabezia-tasa are handiagoa izan zen (% 25).  

Gazteen langabezia-tasa, 16 eta 64 urteko EAEko biztanleriarenarekin alderatuz 
gero, ikus dezakegu gazteen tasak bikoiztu egiten duela urtero tasa orokorra.  

Bestalde, EAEko gazteen langabezia-tasa Espainiako gazteenarekin 
konparatuz gero (horretarako INJUVEk argitaratutako datuak oinarri hartzen 
ditugu), ageri geratzen da Espainiako gazteen egoera Euskadikoena baino 
txarragoa dela, Espainiako gazteen langabezia-tasa 2012an % 40,8koa izan da eta. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/2012-3T%20-%20EPAPrinResultados%20(16-29años).pdf
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Langabezia-tasen bilakaera, adin taldeen eta eremu geografikoen 
arabera
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek EAErako eta INEk Espainiarako emandako 
datuak oinarri hartuta.

EAEko 16-29 urte
bitarteko gazteak

Espainiako 16-29
urte bitarteko
gazteak

EAEko biztanleria
osoa (16-64)

 
Gazteen langabezia-tasaren bilakaera sexuaren arabera aztertzen badugu, 
ikus dezakegu 2012an gizonezkoen tasa emakumezkoena baino pixka bat altuagoa 
dela. 2007 arte langabeziak eragin handiagoa izaten zuen emakumeen artean, 
baina ordutik hona joeraren aldaketa nabaritzen da eta azken urteotan gizonezkoen 
tasak emakumezkoenak baino handiagoak dira. (Azterketa hau egiteko Eustatek 16 
eta 29 urte bitarteko gazteei buruz emandako datuak erabili ditugu. Datuok 
Gazteen Euskal Behatokiaren estatistika arloaren barruan aurki daitezke).  

EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasaren 
bilakaera, sexuaren arabera 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta

Gizon
gazteak

Emakume
gazteak

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
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Biztanleria osoan (eta osoa diogunean 16-64 urte artekoa adierazi nahi dugu) joera 
aldaketa hori pixka bat beranduago gertatu zen eta 2009tik aurrera ikus daiteke 
gizonezkoen langabezia-tasak emakumezkoenak baino handiagoak direla.  

Espainian ere 2012an gizon gazteen langabezia-tasa emakume gazteena baino 
handiagoa da (% 42,4 eta % 39,1, hurrenez hurren). 

Bestalde, gazteen langabezia-tasa lurralde historikoen arabera aztertzen 
badugu (2005-2012 aldiko datuak erabiliz), ikus dezakegu 16 eta 29 urte bitarteko 
gazteen langabezia-tasak askoz handiagoak direla Bizkaian, Araban baino, eta 
batez ere, Gipuzkoan baino.  

EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasaren 
bilakaera, lurralde historikoaren arabera 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri 
hartuta 

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

 
2009tik hona Bizkaiko gazteen langabezia-tasak goranzko joera mantendu du eten 
gabe, eta urte batetik besterako igoera hiru puntutakoa baino handiagoa izan da.  

Gipuzkoak, aldiz, hobeto eutsi dio gazteen langabeziaren igoerari, lurralde horren 
industrien eta kooperatiben sarearen egiturari esker.  

Jarraian, 2012ko hiruhileko bakoitzeko gazteen langabezia-tasak aztertuko 
ditugu, langabeziak azken urtean izandako bilakaera nolakoa izan den hobeto 
ikusteko.  

Oro har, 30 urtetik beherakoen langabezia-tasa pixka bat murriztu zen 2012ko 
bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan, lehenengo hiruhilekoarekin konparatuz 
gero, baina laugarren hiruhilekoan nabarmen handitu zen. Azken hiruhilekoan 
langabezia-tasa % 27koa zen, urteko batez bestekoaren baino hiru puntu 
handiagoa.  

Langabezia-tasak bigarren eta hirugarren hiruhilekoan murriztea eta laugarrenean 
haztea gizonezkoen eta emakumezkoen artean errepikatu den joera izan da. 
Bizkaian ere ikus dezakegu joera hori, baina ez Gipuzkoan. Azken lurralde horretan 
laugarren hiruhilekoko tasa lehenengokoa baino txikiagoa da. Baina 
desberdintasunik handiena Araban ikus daiteke. Araban 2012an langabeziak gora 
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egin du eten gabe, eta lehenengo eta laugarren hiruhilekoen artean ia 10 puntutako 
aldea dago. Nola azal daiteke Araban gertatutako langabeziaren igoera hori?  

Arabako industria-sarea enpresa handietan eta horiekin lotuta dauden menpeko 
enpresa txikietan oinarritzen da, neurri handian. 2012an enpresa handi batzuek 
(hala nola, Michelin) izan dituzten enplegua erregulatzeko espedienteek, 
langileriaren murrizketek eta enpresa batzuk ixteak eragin zuzena edo zeharkakoa 
izan dute lurralde horretan gertatutako enpleguaren suntsiketan.  

30 urtetik beherako gazteen langabezia-tasak 2012an 
hiruhileko batetik bestera izandako bilakaera, lurralde 

historikoaren eta sexuaren arabera
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek emandako datuak oinarri hartuta

I. hiruhilekoa 23,2 16,8 27 19,8 24,3 22

II. hiruhilekoa 22,2 23 24,4 17,6 23,9 20,5

III. hiruhilekoa 22,6 23,2 25,7 16,7 24,4 20,6

IV. hiruhilekoa 27 26,1 31,6 19 28,6 25,2

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizonak Emakumeak

 

EAEko gazteen langabezia-tasak Europako estatuetan dagoenarekin 
konparatu ahal izateko, 25 urtetik beherakoenak hartu behar ditugu, Eurostatek, 
Europako bulego estatistikoak, horrela kaleratzen baititu. EAEn Eustatek adin tarte 
horretarako zabaldutako datuak oinarri hartuta, esan dezakegu EAEko 16 eta 24 
urte bitarteko gazteen langabezia-tasak 2012ko hirugarren hiruhilekoan (Europa 
mailan ez dago datu berriagorik) Europar Batasuneko laugarrenak direla tasa 
handienetatik hasita.  

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.eustat.es/indice.asp?idioma=e#axzz2Iau8jdL6
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2012ko hirugarren hiruhileko langabezia-tasak, 
herrien eta adin talde nagusien arabera
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eustatek EAErako eta Eurostatek Europarako (27 
herrialdeak eta batez bestekoa) emandako datuak oinarri hartuta

Biztanleria osoa (15-64) 15-24 urte bitarteko gazteak

 

 

 



 6

Aitzitik, Alemaniako, Austriako eta Herbeheretako gazteen langabezia-tasak  
% 10en azpitik daude. 

Esan beharra dago, Europako Batzordeak eginiko Status of the situation of young 
people in the European Union izeneko txostenak 22. orrialdean dioen bezala, 
herrialde horietako hezkuntza sistemak dualak direla, eta ikasketak enpresetan 
egiten diren praktikekin konbinatzen edo bateratzen direla. Hori dela eta, 
langabetuak modu desberdinean zenbatzen dira lurralde hauetan, eta, ondorioz, 
gazteen langabeziaren zifra ofizialak txikiagoak izaten dira.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://ec.europa.eu/youth/documents/national_youth_reports_2012/eu_youth_report_swd_situation_of_young_people.pdf
http://ec.europa.eu/youth/documents/national_youth_reports_2012/eu_youth_report_swd_situation_of_young_people.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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Krisi ekonomikoak eta langabeziak etxebizitza EAEko gazteen 
lehentasunezko arazoa dela estaltzen dute 

Azken hauteskundeetatik ondorioztatutako eusko jaurlaritza berriaren lehentasunak 
zeintzuk izan beharko liratekeen galdetu zitzaien EAEko gazteei 2012ko 
udazkenean. 18 eta 29 urte bitartekoen % 25ek jaurlaritzak etxebizitza eskuratzea 
erraztu beharko lukeela erantzun zuten.  

Eskaera hori bera gazteen % 61ek egin zuten 2009an eta % 78k 2005ean (Euskal 
Legebiltzarrerako aurreko haustekundeak izan ziren garaietan, hain zuzen ere). Hau 
da, gazteek etxebizitza eskuratu ahal izateko gobernuak esfortzuak areagotzeko 
eskaera izugarri jaitsi da azken urteotan.  

Zer esan nahi du horrek? Gazteak lehen baino gutxiago kezkatzen dituela 
etxebizitzak? Etxebizitza eskuratzea errazagoa dela orain, 2005ean baino? Datuek 
ez dute hori adierazten.  

EAEn merkatu askean etxebizitza eskuratzeko 18 eta 34 
urte bitarteko gazteek gorde behar duten soldataren 

ehunekoaren bilakaera (2005-2011) 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, CJE-Objoviren eta Eustaten Etxebizitza 
Eskaintzari buruzko inkestako datuak oinarri hartuta

Erosi

Alokatu

 
Gazteek EAEn etxebizitza jabetzan, hau da, erosketaren bidez, izateko jasan 
beharreko zamak 2005eko mailaren parean jarraitzen du 2011n. Alokairuan izateko 
ere, nork bere gain hartu beharreko esfortzu ekonomikoa ez da asko aldatu 
urteotan.  

Etxebizitza eskuratzeko, bai jabetzan bai alokairuan, jasan beharreko zamari 
erreparatzen diogunean, gazteak hipoteka edo alokairua ordaintzeko bere soldata 
garbitik gorde behar duen ehunekoa hartzen dugu kontuan. EAEn ditugun zifra 
horiek bideragarri izateko gehienezko zorra baino gorago daude (gehienezko zor 
hori diru sarrera garbien % 30ean kokatzen da), beraz, ezinbestekoa da etxeko 
pertsona batek baino gehiagok dirua jartzea etxebizitza ordaintzeko. 

Etxebizitza eskuratzeko kostua (dirutan) 2005etik 2011ra handitu ez bada ere, ezin 
da ahaztu oraingo baldintzak kaxkarragoak direla, finantza-erakundeek hipoteka-
kredituak emateko murrizketak kontuan hartzen baditugu.  

Datuok negatiboak izan arren, gazteei euren arazoei buruz galdetzen zaienean 
etxebizitza aipatu dutenen pisua nabarmen jaitsi da 2005etik 2012ra, ehunekoak  
% 54tik % 15era murriztu baitira.  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_50/eu_soc50/adjuntos/12sv50_eu.pdf
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EAEko gazteen hiru arazo nagusien bilakaera (2005-2012) 
(erantzun espontaneoen %)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen datuak 
oinarri hartuta (28., 31., 34., 38., 41., 44., 47. eta 50. Euskal Soziometroak)

Lan merkatuari
lotutako
arazoak

Arazo
ekonomikoak

Etxebizitza

 
Zein da murrizketa horren atzetik dagoen arrazoia? Lan merkatuari lotutako 
arazoek eta arazo ekonomikoek izugarrizko pisua hartu dutela eta hori dela-eta 
beste gai guztiak beraien itzalaz estalita geratzen direla. Grafikoan ikus daitekeen 
bezala, lan merkatuari lotutako arazoak % 61ek aipatu zituzten 2005ean eta 
2012an % 71k; bestetik, arazo ekonomikoak aipatu dituztenen ehunekoak % 13tik 
% 32ra handitu dira urte horietan.  

Joera bera nabaritzen da EAEko arazo nagusiak zeintzuk diren galdetzen zaienean. 
2012an lau gaztetatik hiruk lan merkatuari lotutakoak aipatu zituzten, eta aipamen 
mordoa lortu zuen bigarren arazo multzoa ekonomikoena zen, kasu horretan 
aipamenak nabarmen gehitu baitira 2005etik 2012ra. Etxebizitza gure erkidegoko 
arazo nagusia izatetik (gazteen % 71ren iritziz) zerrendako laugarren postura jaitsi 
da, eta 2012an EAEko gazteen % 17k soilik aipatu zuten.  

Gazteek nagusitzat jo duten EAEko lau arazoen bilakaera 
(2005-2012) 

(erantzun espontaneoen %)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen datuak oinarri 
hartuta (28., 31., 33., 38., 41., 44., 47. eta 50. Euskal Soziometroak)
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Lanari eta egoera ekonomikoari dagozkien aipamenak gehitu izatea ez da 
harritzekoa, 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 72k EAEko egoera ekonomikoa 
txartzat edo oso txartzat jo dutela kontuan hartuta. Pertzepzio negatibo horrek 
goranzko joera du eta egoera ekonomikoa txarra edo oso txarra dela uste dutenak 
ia hirukoiztu dira 2005etik hona, orduan % 24 izatetik oraingo % 72 izatera pasatu 
baitira.  
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Gazteek EAEko egoera ekonomikoari buruz egindako 
balorazioaren bilakaera (2005-2012) (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen datuak oinarri 
hartuta (29., 31., 33., 38., 41., 44., 47. eta 50. Euskal Soziometroak)

Ona + Oso ona Txarra + Oso txarra

 
Egoera ekonomikoari buruzko pertzepzio subjektiboa negatiboagoa izateaz gain, 
epe horretan 16 eta 29 urte bitarteko EAEko gazteen langabezia-tasa bikoiztu egin 
dela adierazten dute Eustaten datu ofizialek: 2005ean % 10,1ekoa bazen, 2012ko 
hirugarren hiruhilekoan % 22,6koa izatera pasatu da.  

Bestalde, gazteei etxebizitzari buruz espresuki galdetuta, ikus dezakegu gurasoen 
etxean bizi diren 18 eta 34 urte bitarteko gehienek (% 85) emantzipatu nahi 
dutela; eta epe laburrean emantzipatzeko asmorik ez dutenen artean erdiak baino 
gehiagok (% 60) oztopo ekonomikoak adierazi dituzte, besteak beste, lanaren eza 
edo ezengonkortasuna.  

Oro har, 18 eta 34 urte bitarteko gazte gehienen ustez emantzipatzeko dituzten 
arazo nagusienak hauexek dira: etxebizitzaren prezioa (% 83k oso garrantzitsutzat 
jo dute), lan egonkorraren eza (% 81), soldata kaxkarrak (% 76) eta hipoteka-
kredituak eskuratzeko zailtasunak (% 73). 

Beharrezkoa da, beraz, gazteen eskaera horiek aintzat hartzea eta etxebizitza-
politiketan lanean jarraitzea, hala nola, alokairuko etxebizitzak eskuratu ahal 
izateko baldintzak erraztea, batez ere, prezioak. 

Datuok Gazteen Euskal Behatokiak aztertu ditu, Eusko Jaurlaritzaren 
Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak burututako hainbat 
inkestatan emandako erantzunak oinarri hartuta. Inkesta horiek 18 eta 29 urte 
bitarteko gazteei egin zitzaizkien. Bestalde, Gazteen Euskal Behatokiak berak 
2011ko azaroan 18 eta 34 urte bitarteko 1762 gazteri egindako beste inkesta baten 
emaitzak ere erabili izan dira analisi honetan: Gazteak eta etxebizitza EAEn izeneko 
ikerketari dagozkionak, hain zuzen ere. Azkenik, behatoki honen berariazko 
eskaerari erantzuna emanez, Eustatek emandako 16 eta 29 urte bitartekoen 
langabezia-tasak ere hartu ditugu kontuan.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/etxebizitza_e.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 

 

2013ko azaroaren 15a, Alkoholik gabeko Munduko Eguna 

 

“Mozkortu al zara gutxienez behin azken hilean?” Gazteen % 48k baietz 
erantzun dute. 

Alkoholik gabeko Munduko eguna dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak EAEko 
gazteen alkoholaren kontsumoari buruzko datuak plazaratu nahi ditu. 

2012an ia 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiek aitortu dute inkestaren aurreko 
hilean mozkortu egin zirela (% 48).  

Mutilek neskek baino neurri handiagoan aitortu dute mozkortu zirela (% 54 eta % 
41, hurrenez hurren).  

20 eta 24 urte bitarteko gazteak dira mozkortu zirela gehien aipatu dutenak (% 
54); 20 urtetik azpikoen artean eta 25 urtetik gorakoen artean, aldiz, portzentajea 
% 45ekoa da. 

 

Datuok gure kultura baino ez dute isladatzen: gure artean jaia eta ospakizunak beti 
datoz alkoholaren kontsumoari lotuta, eta tabernak lagunekin elkartzeko 
erreferentzia-tokiak dira.  

Bestalde, ez badiegu noizbehinkako mozkorrei erreparatzen, baizik eta alkoholaren 
gehiegizko kontsumoari eta arrisku-kontsumoari, ikus daiteke zifrak nabarmen 
murrizten direla. Osasun eta Kontsumo saileko Drogomenpekotasunen Euskal 
Behatokiak emandako datuen arabera, 2012an asteburuetan alkoholaren 
gehiegizko edo arriskuko kontsumoa (edandako kantitatea kontuan hartuta) egiten 
dira 15 eta 29 urte bitarteko gazteak % 24 dira.  

Berriro ere, alkoholaren gehiegizko kontsumo hori zabalduago dago gizon gazteen 
artean (% 33), emakume gazteen artean baino  
(% 16). 

Dena dela, alkoholaren asteburuetako gehiegizko kontsumoa eta arrisku- 
kontsumoa dezente jaitsi dira azken urteotan: 2004an % 36koa zen eta 2012ean 
aipatutako % 24koa. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/


 

 

Datuok Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan ere kontsulta daitezke, Osasuna 
atalean, hain zuzen ere. 

Jarraian, ez alkoholaren kontsumoa, baizik eta lotuta ekar dezakeen arrisku-jokaera 
bat aipatuko dugu. Gazteen Euskal Behatokiaren datuon arabera, 2012an hamar 
gaztetik batek (% 9k) aitortu du azken hilean kotxea gidatu duela edo bidaiari 
moduan joan dela kotxeko gidariak baimendutako alkohol-tasa baino handiagoa 
zeukalarik. 

Arrisku-jokabide hori, gazte gutxik betetzen badute ere, neskeen bikoitza da 
mutilen artean (% 6 eta % 12, hurrenez hurren). Eta lehen bezala, zabalduago 
dago 20 eta 24 urte bitarteko gazteen artean (% 11), gazteenen (% 7) edota 25 
eta 29 urte bitartekoen (% 9) artean baino. 

Datuok Gazteen Euskal Behatokiak 2012ko martxoan EAEko 15 eta 29 urte 
bitarteko 1500 gazteei eginiko inkestaren emaitzak dira.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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2011n, 15 eta 29 urte bitarteko mila gaztetatik bik tratamendua hasi 

zuten, droga-mendetasunak direla-eta 
 
2008az geroztik, joera beheranzkoa izan da etengabe 
 
 
Gazteen Euskal Behatokiak Gazteen estatistikak atalean droga-mendetasunei buruz 
dituen datuak eguneratu ditu eta azkenekoak ezagutzera eman.  
  
Droga-mendetasunen ziozko tratamendu-hastapenak funtsezko adierazlea dira drogen 
erabilerak biztanlerian dituen eraginak neurtzeko. Substantzia psikoaktiboen 
gehiegizko erabilera edo mendetasuna direla-eta, urtean tratamendua hasi duten 
pertsonen kopuruaren berri ematen du adierazle horrek. Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailaren Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak lantzen du, 
TIS, Toxikomaniei buruzko Informazio Sistemaren bitartez. 
 
2011n, 620 gaztek hasi zuten droga-mendetasunen ziozko tratamendua, EAEn. Kasu-
kopuruak behera egin du azken urteotan. 2010 eta 2011 urteen artean, zehazki, 
beherakada % 13koa izan da. Azken hamarkadako mailarik altuena 2003koa izan zen 
(820 kasu), eta baxuena 2011koa. 
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Iturria: TIS, Toxikomaniei buruzko Informazio Sistema

Tratamendu-hastapenak EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
artean. Bilakaera 1999-2011 (zenbaki absolutuak)

 
 
Era berean, nabarmendu beharra dago gazteek erregistratutako kasu-kopuru osoan 
hartzen duten pisua murriztu egin dela. Hartara, 2011n, alkohola edo beste droga 
batzuk direla-eta tratamendua hasi duten pertsona guztien % 22 baino ez dira 
gazteak izan.  
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl02/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/drogodependencias/eu_ties/drogamenpekotasunak.html
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Droga-mendetasunak direla-eta hasitako tratamendu-kopurua eta gazteen 
tratamendu-hastapenek Tratamendu Hastapen guztietan hartzen duten ehunekoa, 

EAEn. 1999-2011 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hastapenak, 
guztira 2.218 2.157 2.355 2.560 2.803 2.989 2.793 2.695 2.654 2.865 2.757 2.755 2.757
Hastapenak, 15 
eta 29 urte 
bitarteko 
gazteengan 763 640 650 667 820 814 802 728 699 773 743 716 620
Gazteen 
hastapenen % 
guztizkoari 
dagokionez %34 %30 %28 %26 %29 %27 %29 %27 %26 %27 %27 %26 %22  
 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, TIS, Toxikomaniei buruzko Informazio Sistemak emandako 
datuak oinarri hartuta. 

 
2011n tratamendua hasi zuten gazteen % 87 gizonak izan ziren (541) eta % 13 
emakumeak (79). Drogen kontsumo problematikoari dagokionez, osasunerako 
arriskutsuak diren bestelako jokaera batzuekin gertatzen den bezala, jokaera 
maskulinoa ez da femeninoa bezain babeszalea.  
 
25 eta 29 urte bitartekoek hasi dituzte gazteen adin-taldeko tratamendu gehienak (% 
47), 20 eta 24 urte bitartekoek, kasuen % 33, eta, 15 eta 19 urte bitartekoek, % 20. 
 
Tratamendua eragiten duten droga nagustienetan ohikoena kannabisa da, jarraiko 
bigarren urtez. Kasu-kopurua jaitsi bada ere (246tik 223ra), tratamendu-hastapenen 
% 36 hartzen ditu. Jarraian, kokaina dator, beherakada handia izan duena 2008az 
geroztik. 2011n 196 tratamendu hasi dira, kokainak eraginda.  
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Iturria: TIS, Toxikomaniei buruzko Informazio Sistema

Droga-mendetasunen ziozko tratamendu-hastapenak 15 eta 29 
urte bitarteko gazteen artean, droga nagusiaren arabera. 

Bilakaera 1999-2011 (zenbaki absolutuak)
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Tratamendu-hasieren tasa, hau da, alkohola edo beste droga batzuk direla-eta, 15 eta 
29 urte bitarteko zenbat lagunek hasi duten tratamendua adin-talde horretako 1000 
pertsonako, ‰ 2 da. Tasa askoz ere handiagoa da gizonen artean (3,3 milako) 
emakumeen artean baino (0,05 milako). Gainera, gora egiten du adinean gora egin 
ahala.  
 

 
Droga-mendetasunen ziozko tratamendu-hastapenak 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteen artean, adin-taldeen eta sexuaren arabera. 2011 
 

 Tasa, milako Guztira Gizonak Emakumeak

15-19 1,4 2,5 0,3

20-24 2,1 3,5 0,5

25-29 2,2 3,7 0,7
15-29 2,0 3,3 0,5  

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, TIS, Toxikomaniei buruzko Informazio Sistemak emandako 

datuak eta, biztanle-kopuruari dagokionez, Eustaten datuak oinarri hartuta. 

 
Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiaren Estatistikak atalean kontsulta daitezke. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

15 eta 29 urte bitarteko 1000 emakumetatik 15ek borondatez 
eten dute hardunaldia 2011n 

Haurdunaldi-etendura gehienak 25 eta 29 urte bitartekoei egin 
zaizkie 

 
Haurdunaldiaren borondatezko etendurei (aurrerantzean, HBE) dagozkien 
estatistikak gaurkotu berri ditu Gazteen Euskal Behatokiak bere Adierazleen 
Sisteman, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Plangintza, Antolamendu eta 
Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak 2011ri buruz emandako datuei esker.  

 

Datu horien arabera, 2011n, 2270 HBE egin zitzaizkien emakume gazteei, 
EAEn egindako HBE guztien (4138) % 45. Emakume gazteek HBE guztien 
artean hartzen duten pisuak behera egin du zertxobait 2007tik (HBE guztien 
% 61 gazteei egin zitzaizkien).  

 

Datuok 2010ekoekin alderatuta, % 21eko gorakada egon da emakume 
gazteei egindako HBEetan. 15 eta 19 urte bitarteko neskei egindako 
borondatezko abortuen igoera % 17koa izan da; % 19koa 20 eta 24 urte 
bitartekoei egindakoetan; eta % 25ekoa 25 eta 29 urte bitartekoei 
egindakoetan.  

 

15 eta 29 urte bitarteko emakumeei egindako HBEen 
bilakaera, adin-taldeen arabera (zenbaki 

absolutuak)
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.  Haurdunaldiaren berariazko eteteen EAEko erregistroko 
txostena

15-19 20-24 25-29

 
 

 



 2003 2005 2007 2009 2010 

 
2011 

Igoera  
2010-
2011 

15-19 190 244 347 290 355 416 % 17,2 
20-24 447 575 706 656 718 851 % 18,5 
25-29 403 600 759 734 804 1003 % 24,8 
15-29 1040 1419 1812 1680 1877 2270 % 20,9 
 

2011n gazteei egindako HBEetatik gehienak (% 44) 25 eta 29 urte 
bitartekoei egin zitzaizkien, % 38 20 eta 24 urte bitartekoei eta % 18 
gazteenei.  

HBEen tasa aztertzen badugu, hau da, emakumezko biztanle guztien 
kopurua eta egindako borondatezko abortu-kopurua lotzen dituen tasa, zera 
ikus dezakegu: Euskadin, 15 eta 29 urte bitarteko 1000 gaztetatik ia 15i 
egin zaiola HBE bat 2011n.  

HBEen tasetan goranzko joera antzeman daiteke adin-talde guztietan. 
Tasarik handiena 20 eta 24 urte bitarteko emakumeena da (‰ 17,4); 
baxuena, ordea, 15 eta 19 urte bitartekoena da (‰ 10,0). 

15 eta 29 urte bitarteko emakumeei egindako HBEen 
tasaren bilakaera, adin-taldeen arabera (tasak, 

milako)
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.  Haurdunaldiaren berariazko eteteen EAEko 
erregistroko txostena
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Hurdunaldiaren Borondatezko Etendurak Euskal Autonomia Erkidegoan 
2011 txosten osoa Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Plangintza, 
Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzaren webgunean eskura 
daiteke.   

Datuok Gazteen Euskal Behatokiaren Adierazleen Sisteman ere kontsulta 
daitezke.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/estado_salud/eu_5463/adjuntos/Haurdunaldiaren%20borondatezko%20etendura%202011.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/estado_salud/eu_5463/adjuntos/Haurdunaldiaren%20borondatezko%20etendura%202011.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

Amak eta lagunak dira sexualitateaz jakiteko Euskadiko 
gazteen informazio iturri nagusiak 

Neskek mutilek baino neurri handiagoan galdetzen diote amari sexuari 
buruz informatzeko 

Gazteen Euskal Behatokiak sexualitateaz jakiteko zein izan den beren informazio 
iturri nagusia galdetu die 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri. % 27k ama izan 
dela diote, % 24k lagunak aipatu dituzte, % 19k irakasleak edo ikastetxeko beste 
langileak eta % 10ek bikotekidea. Gainontzekoek beste informatzaile batzuk aipatu 
dituzte baina batek ere ez du % 5a osatu. Aipatzekoa da amen eta aiten arteko 
aldea: lehenengoengana gazteen % 27k jo badute, bigarrengana % 4k baino ez.  

Aurreko datuok Espainiako gazteei dagozkienekin alderatuz gero, ikus dezakegu 
sexualitatearen gaietan amak eta bikotekideak neurri handiagoan dira informazio 
iturri EAEn, Espainian baino. Aldi berean, gai honetan irakasleek eta hedabideek 
pisu gutxiago dute EAEn Espainian baino.  

Sexualitateaz jakiteko informazio iturri nagusiak. 
Euskadiko eta Espainiako gazteen arteko alderaketa (%)

1

4

1

2

2

3

3

4

10

19

24

27

2

2

2

1

5

6

4

7

3

24

24

20

0 10 20 30

Ed/Ee

Inor ere ez

Beste senide batzuk

Osasun arloko profesionalak

Internet

Telebista, irratia, liburuak, aldizkariak

Neba-arrebak

Aita

Bikotekidea

Irakasleak edo ikastetxeko beste langileak

Lagunak

Ama

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, EAErako Behatokiaren datuak (2012) 
eta Espainiarako Injuveren datuak (2010) oinarri hartuta

Euskadiko gazteak Espainiako gazteak

 
Sexualitateaz jakiteko neskek mutilek baino neurri handiagoan jotzen dute 
amengana (nesken % 35 eta mutilen % 19, hain zuzen ere), eta hori bera 
gertatzen da Espainiako estatu mailan (hor ere aldea antzekoa da, 17 puntutakoa).  

Bestalde, mutilek neskek baino gehiago galdetzen diete aitei, baina ehunekoak ez 
dira neskek amekin dituzten bezain altuak: EAEko mutilen % 6k eta Espainiako 
mutilen % 11k diote aita dela beren informazio iturri nagusia.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu


Sexualitateaz jakiteko Euskadiko gazteen informazio 
iturri nagusiak, sexuaren arabera (%)
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Adinak eragindako aldeei dagokienez, azpimarragarria da adinean gora egin ahala 
gehiago direla informazio iturri nagusiak bikotekideak eta neba-arrebak izan direla 
diotenak.  

Irakasleak eta gurasoak gehiago aipatu dituzte oraindik 20 urte bete ez dituztenek.  

Sexualitateaz jakiteko Euskadiko gazteen informazio iturri 
nagusiak, adin taldeen arabera  (%)
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Oraingo analisiak Gazteen Euskal Behatokiak otsailean egindakoa, Euskadiko 
gazteen jarduera sexualari buruzkoa, hain zuzen ere, osatzen du. Bietan oinarria 
2012an EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagin adierazgarri bati egindako 
inkesta izan da. Espainiako gazteei dagozkien datuak 2010ean Espainiako Gazteria 
Institutuak (Injuve) egindako ikerketa batetik atera ditugu; “Jóvenes y diversidad 
sexual” du izenburua ikerketa horrek. 

Bestalde, gazteen sexualitatearen gaiaren inguruan Gazteen Euskal Behatokiak 
gazteekin lan egiten duten agenteentzako ikastaroa antolatu du. Ikastaroak “Gazte 
sexualitatearen arretarako erronka berriak” du izenburua eta Bilbon, Behatokiaren 
egoitzan, egingo da martxoa hiru egunetan banatuta (5, 12 eta 19). 

 

Jarrai iezaguzue gizarte-sareetan! 

   

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/berria_sexu_harremanak_13/eu_berria/sexu_harremanak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/berria_sexu_harremanak_13/eu_berria/sexu_harremanak.html
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

EAEko 15 eta 19 urte bitarteko gazteen erdiek harreman 
sexualak izan dituzte 

 

15 eta 29 urte bitarteko nesken heren batek uste du harreman sexualak 
izateko maiteminduta egon behar dela  

 

EAEko gazteek gero eta gehiago diote sexualitatea oso garrantzitsua dela beraien 
bizitzetan. 2000 urtean gazteen % 24k zioten hori eta 2012an % 34k.  

Gazteek sexualitateari emandako garrantziaren 
bilakaera (%)

24 28 30 34

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2008 2012

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia ("Euskadiko Gazteak" bilduma)
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Beraien bizitzetan sexualitatea oso edo nahikoa garrantzitsua dela diotenak batuz 
gero, aldeak ia ez dira nabaritzen. Baina oso garratzitsua dela diotenak soilik 
hartuta, ikus dezakegu portzentajea dezente handitzen dela adinean gora egin 
ahala: 15 eta 19 urte bitartekoen artean, % 23k ematen diote garrantzi handia, 20 
eta 24 urte bitartekoen artean, % 34k, eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean,  
% 40k. 

EAEko gazteen erantzunak eta Espainiako gazteenak alderatuz gero, ikus dezakegu 
EAEn sexualitateari garrantzi handia ematen dioten gazteen portzentajeak (% 34) 
Espainiakoa ( % 16) bikoizten duela. 



EAEko eta Espainiako gazteek sexualitateari 
emandako garrantzia (%)
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Zelako ideiak dituzte gazteek sexualitateari buruz?  

Gazteen % 80ren iritziz, “sexualitatea beharrezkoa da norberaren orekarako”.  

Baieztapen horrekiko adostasuna zabaltzen da adinean gora egin ahala (20 urtetik 
azpikoen % 68k hori pentsatzen dute, 20 eta 24 urte bitartekoen % 82k, eta 25 eta 
29 urte bitartekoen % 86k). 

Gai horretan ez da alde aipagarririk ikusten EAEko eta Espainiako gazteen artean.  

Bestalde, gazte gehienek bereizten dituzte harreman sexualak eta maitasuna, hori 
horrela “harreman sexualak izateko maiteminduta egon behar da” baieztapenaren 
kontra daude gazteen % 59.  

Baieztapen horren kontra daudenek gehiengoa osatu dute aztertutako talde 
guztietan. Hala ere, gai honetan aldeak daude nesken eta mutilen iritzien artean: 
mutilen % 23k uste dute harreman sexualak izateko maiteminduta egon behar dela 
eta nesken kasuan % 36ra handitzen da portzentaje hori. 

Harreman sexualak izateko maiteminduta egon behar dela uste dutenak gero eta 
gutxiago dira helduagoa izan ahala: 20 urtetik azpikoen % 38 dira iritzi 
horretakoak, 20 eta 24 urte bitartekoen % 28, eta 25 eta 29 urte bitartekoen  
% 25.  

Espainiako gazteen artean % 54 daude baieztapen horren kontra eta % 37 ados, 
hau da, Espainiako gazteek EAEkoek baino neurri handiagoan uste dute harreman 
sexualak izateko maiteminduta egon behar dela.  



EAEko eta Espainiako gazteek ondoko baieztapenarekiko 
iritzien alderaketa: "Harreman sexualak izateko 

maiteminduta egon behar da" (%)
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Eta 15 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek izan dute harreman sexualik?  

Lau gaztetik hiruk (% 78) harreman sexualak izan dituztela diote, % 75ek 
penetrazioarekin eta gainontzeko % 3k penetraziorik gabe.  

15 eta 19 urte bitartekoen artean % 51k izan dituzte harreman sexualak, 
penetrazioarekin zein penetraziorik gabe, % 85ek 20 eta 24 urte bitartekoen 
artean, eta % 90ek 25 eta 29 urte bitartekoen artean.  

Ez da alderik ikusten harreman sexualak izan dituzten nesken eta mutilen kopuruen 
artean.  

Espainiako gazteen artean apur bat gehiago dira (% 83) harreman sexualak izan 
dituztenak: % 78 penetrazioarekin eta % 5 penetraziorik gabe.  

EAEko gazteek eta Espainiako gazteek izandako 
esperientzia sexualaren alderaketa (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, EAErako Behatokiaren 2012ko datuak eta 
Espainiarako Injuveren 2008ko datuak oinarri hartuta
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Azterketa hau egiteko, Gazteen Euskal Behatokia 2012an EAEko 15 eta 29 urte 
bitarteko gazteen lagin adierazgarri bati egindako inkestaren emaitzetan oinarritu 
da. Hortik ateratako datuak Espainiako Gazteriaren Institutuak (Injuve) egindako 
ikerketatik ondorioztatutako emaitzekin alderatu ditu. Injuvek egindako ikerketa 
horiek hauexek dira: “Jóvenes y diversidad sexual”, 2010ekoa, eta “Jóvenes, salud 
y sexualidad”, 2008koa. 

Gai honekin lotuta, Gazteen Euskal Behatokiak “Gazte sexualitatearen arretarako 
erronka berriak” izenburua duen formakuntza ikastaroa antolatu du gazteria arloan 
lan egiten dutenentzat. Ikastaro hori Behatokian bertan egingo da martxoan. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

 

 

 

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual
http://www.injuve.es/sites/default/files/SondeoSalud%202008-1b.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/SondeoSalud%202008-1b.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/eu/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/eu_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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Hamar gaztetatik lauk kirola egiten dute hiru aldiz edo 
gehiagotan astean 

Gizonek talde-kirolak nahiago dituzte; neskek, ordea, banakako kirolak 

EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek egiten duten kirolari buruzko datuak 

aurkeztu ditu Gazteen Euskal Behatokiak. 

Euskadiko gazteen % 8k kirola egiten dute astean behin, % 17k astean bitan, eta 

% 40k astean hiru aldiz edo gehiagotan. Hau da, gazte gehienek kirola egiten dute, 

gutxienez astean behin (% 65). 

Mutilek neskek baino neurri handiagoan egin ohi dute kirola (% 73k eta % 57k, 

hurrenez hurren). Zenbat eta gazteago, orduan eta handiagoa da proportzio hori. 

Sexuaren eta adinaren araberako aldeak, funtsean, kirola astean gutxienez hiru 

aldiz egiten dutela diotenen ehunekoan antzeman daitezke.  

Haatik, bost gaztetatik batek (% 20) ez du inoiz edo ia inoiz kirolik egiten. Talde 

horri noizean behin edo oporretan baino egiten ez dutenak eransten badizkiogu, 

ikus dezakegu gazteen heren batek (% 34) ez duela normalean kirolik egiten.  

Ehuneko hori nabarmen handiagoa da nesken artean, mutilen artean baino (% 43 

eta % 26, hurrenez hurren). Era berean, gero eta handiagoa da adinean gora egin 

ahala. Izan ere, 15 eta 19 urte bitartekoen % 24k diote ez dutela kirolik egiten 

inoiz edo ia inoiz, edo bakarrik oporretan zein noizbehinka; 20 eta 24 urte 

bitartekoen artean % 36k diote gauza bera; eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean 

% 40k.  

Mutilak Neskak
15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

Astean hiru aldiz edo gehiagotan 40 50 30 49 39 35

Astean bitan 17 16 18 18 17 17

Astean behin 8 7 9 8 7 8

Noizbehinka 13 11 15 9 14 15

Oporretan bakarrik 1 1 2 1 2 1

Inoiz ez edo ia inoiz ez 20 14 26 14 20 24

Ed/Ee 0 0 0 1 1 0

PORTZENTAJEA GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

Zenbatero egiten duzu kirola?

% GUZTIRA

SEXUA ADIN TALDEAK
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Sexuari eta adinari dagozkion datuak konbinatuta, zera ikus daiteke: mutilen 

artean kirol-praktika beherantz doa adinean gora egin ahala; nesken artean, aldiz, 

kirola alde batera uzten da 20 urteak bete aurretik; eta gero ez dago alde handirik 

20 eta 24 urte eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean. 

Hori ez da harritzekoa, hainbat faktore ikusita: emakumeen kirola oso gutxi 

sustatzen da; neska askok hainbat zailtasun izaten dute eskola-kiroletik kirol 

federatura igarotzeko; komunikabideek ia ez diete oihartzunik ematen emakumeen 

kirol-garaipenei... Faktore horiek direla-eta, kirola ez da jarduera erakargarria 

emakumeentzat. Gainera, gizarteak ere ez du bultzatzen emakumeek kirola egitea. 

15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

Astean hiru aldiz edo
gehiagotan

50 63 51 42 30 35 27 28

Astean bitan 16 14 15 18 18 23 19 15

Astean behin 7 5 7 8 9 12 8 9

Noizbehinka 11 8 12 13 15 9 16 17

Oporretan bakarrik 1 1 2 1 2 2 1 2

Inoiz ez edo ia inoiz ez 14 8 12 18 26 19 29 29

Ed/Ee 0 1 1 0 0 0 0 0

PORTZENTAJEA GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

Zenbatero egiten duzu kirola?

MUTILAK NESKAK

% GUZTIRA

ADIN TALDEAK

GUZTIRA

ADIN TALDEAK

 

 

EAEko gazteek gehien praktikatzen dituzten kirolak aztertzeko garaian, 

ezinbestekoa da sexua aintzat hartzea. Espero bezala, futbola da nesken eta 

mutilen artean alderik handienak erakusten dituen kirola: nesken % 6k 

praktikatzen dute eta mutilen % 44k. Izan ere, futbola da kirol nagusia mutilengan, 

eta hamargarrena nesken artean. 

Ez dago futbolak mutilak elkartzen dituen moduan neskak batuko dituen kirol-

diziplinarik. Emakumeek gehien egiten duten kirola korrika egitea da (footinga, 

jogginga...), % 18k aipatua, eta jarraian ibiltzea (% 16), igeri egitea (% 16) eta 

aerobika edo antzekoak daude (% 15). Horiek dira nesken lau kirol-modalitaterik 

nagusienak, eta, gainera, horietan neskak gehiago aritzen dira mutilak baino. 

Era berean, neskak honako kirol hauetan ibiltzen dira, futbolean baino areago: 

muskulazioan (% 12), txirrindularitzan edo bizikletan (% 10), trekkingean (% 7), 

mantentze-gimnasian edo pilatesean (% 7) eta spinningean edo aqua-spinningean 

(% 6). Pilatesaren eta spinningaren kasuan, aldeak nabari dira sexuari 

erreparatuta: neskak ugariagoak dira mutilak baino. 
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Gizon gazteek, berriz, neurri handiagoan praktikatzen dituzte pilota-, pala- nahiz 

erraketa-kirolak, neskek baino. Gauza bera gertatzen da areto-futbolarekin edo 

boxeoarekin. 
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Adinak ere badakar alderik, kirol-modalitateei dagozkienez. Adinean gora egin 

ahala, behera egiten du taldeko lehia-kiroletan dabiltzanen proportzioak, adibidez, 

futbolean, saskibaloian edo eskubaloian, baina gora egiten du zertxobait areto-

futbolean aritzen direnenak. Adinarekin batera, igo egiten da, era berean, korrika 

egitera, ibiltzera, trekking egitera, bizikletaz ibiltzera edota igeri egitera doazenen 

ehunekoa.  

Kirola noizean behin edo oporretan egiten dutenek gainerakoek baino proportzio 

handiagoan aipatzen dute ibiltzea, mendira joatea, bizikletaz ibiltzea edo neguko 

kirolak praktikatzea.  

Kirola astean hiru aldiz edo gehiagotan egiten dutela diotenek ehuneko handiagoak 

dituzte taldeko kiroletan (futbola, saskibaloia, eskubaloia); horietan aritzeak 

normalean entrenamenduak eta partidak izatea dakar, hots, kirol-saio gehiago. 

Muskulazioan ere ehuneko altuagoak antzeman daitezke. 
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Azkenik, azpimarratu beharra dago kirola zenbat eta maiztasun handiagoz egin, 

hainbat eta hobea dela norberaren osasunaren pertzepzioa, hau da, oso osasun ona 

dutela dioten gazteen ehunekoa handitu egiten dela. 

Astean hiru 
aldiz edo 

gehiagotan
Astean behin 

edo bitan

Noizbehinka 
edo 

oporretan
Inoiz ez edo 
ia inoiz ez

Oso ona 26 31 27 20 17

Ona 62 62 61 64 66

Hala-holakoa 10 6 11 14 15

Txarra 1 1 1 1 2

Oso txarra 0 0 0 0 1

Ed/Ee 1 1 1 1 0

PORTZENTAJEA GUZTIRA 100 100 100 100 100

Oro har, nolakoa da zure osasuna: oso ona, ona, hala-holakoa, txarra edo oso txarra?

% GUZTIRA

KIROLA EGITEKO MAIZTASUNA

 

 

Gazteen Euskal Behatokiak 2012an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagin 

adierazgarriari egindako inkesta batetik atera dira datu hauek. 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

EAEko hamar gaztetik lau liburutegietara 

edo mediatekatara joaten dira 

 

Ikasten dabiltzanak gainerakoak baino gehiago bertaratzen dira 

Urriaren 24an Liburutegien Eguna ospatzen dela eta, Gazteen Euskal Behatokiak 
datu batzuk azalduko ditu. Datuok Euskadiko gazteak liburutegietara eta 
mediatekatara joateko ohiturari buruzkoak dira. Gazteen Euskal Behatokiak 2012ko 
martxoan EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagina adierazgarri bati egindako 
inkesta batetik datoz datu horiek.  

2012ko martxoan EAEko gazteen % 39k adierazi zuten aurreko hilean liburutegi 
edota mediatekaren batera joan zirela.  

Emaitza horiek 2008an Kulturaren Euskal Behatokiak eginiko antzeko inkesta 
batetik ateratakoekin alderatuz gero, ikus dezakegu liburutegietara joateko ohitura 
zabaldu egin dela eta lau urteko epean % 33tik % 39ra pasatu dela.  

Gure arreta 2012ko datuetan jarrita, esan dezakegu neskek mutilek baino 
zabalduago dutela liburutegietara joateko ohitura (% 45 eta % 34, hurrenez 
hurren).  

Adinean gora egin ahala txikiagoa da liburutegietara joaten diren gazteen 
ehunekoa, eta 15 eta 19 urte bitartekoen artean erdiak baino gehiago badira 
liburutegietara hurbiltzen direnak (% 54) 25 eta 29 urte bitarteko gazteen artean 
laurdenak baino pixka bat gehiago izatera pasatzen dira (% 28).  

Azken hilean liburutegi edota mediatekatara joan izana, 
sexu eta adin taldeen arabera (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, 2012
 

Gazteak bizi diren udalerriaren tamainak ere eragina du liburutegietara joateko 
ohituran: udalerri ertainetan edo hiriburuetan bizi direnak gehiago joaten dira (% 
40), 10 000 biztanle baino gutxiagoko herrietan bizi direnak baino (% 35). Azken 
kasu horietan ohikoa izaten da etxebizitzak sakabanatuta eta kultura ekipamendu 
horietatik urrun egotea, eta horrek ez du errazten joateko ohitura. 

 

 



Hala ere, gazteen arteko alde nabarienak zeregin nagusiak eragiten ditu; ikasleak 
gainontzeko gazteak baino askoz gehiago joaten dira liburutegi eta mediatekatara: 
ikastea zeregin nagusitzat dutenen % 58 eta ikasketak eta lana bateratzen dutenen 
% 58 liburutegi edo mediateka batera joan ziren inkestaren aurreko hilean; lanean 
dabiltzanak eta langabezian daudenak, aldiz, askoz gutxiago joan ziren (% 18 eta 
% 19, hurrenez hurren). 

 

 

Azkenik, Gazteen Euskal Behatokiak gogorarazi nahi du Dokumentazio Zentroa 
duela eta bertan fondo bibliografiko zabala duela, ia 4000 monografia eta gazterian 
espezializatutako 70 aldizkari inguru biltzen baititu. Dokumentazio Zentro hori 
zerbitzu publikoa eta doakoa da eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen 
barruan dago; horrek esan nahi du liburutegien arteko mailegu zerbitzua ere 
eskaintzen duela.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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Euskadiko gazteak duela urte batzuk baino nabarmen 
gutxiago joaten dira zinema-aretoetara 

Euskadiko gazteak EAEko biztanleria osoa baino gehiago joaten dira 
zinemara, baina Espainiako gazteak baino gutxiago.  

Aste honetan Donostiako Zinemaldia ospatzen dela-eta, jakin nahi izan dugu 
Euskadiko gazteen zein ehuneko joan ohi den zinema-aretoetara.  

Galdera horri erantzuteko, Gazteen Euskal Behatokiak 2012ko martxoan EAEko 15 
eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri egindako inkesta baten emaitzetan oinarritu 
gara. Bertan aurreko hiru hilabeteetan (2011ko abendutik 2012ko martxora, hain 
zuzen ere) zinemara joan izan ziren galdetu zitzaien gazteei. 

Euskadiko gazteen erdiek baino zertxobait gehiagok (% 53) hilabete horietan 
gutxienez behin joan zirela erantzun zuten.  

Zinemara joandakoen ehunekoa asko jaitsi da 2007tik 2012ra (% 72tik % 53ra). 
2007ko datuak Kulturaren Euskal Behatokiak kalkulatu eta eman dizkio Gazteen 
Euskal Behatokiari.  

Filmak Internet bidez deskargatu ahal direnez eta sarreren prezioak asko igo 
direnez, gazteak ez dira zinema-aretoetara lehen bezain sarri joaten.  

Nolanahi ere, zinemara joandako gazteen ehunekoak altuagoak dira EAEko 
biztanleria osoarenak baino. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Encuesta 
de Hábitos y Prácticas culturales 2010/2011 txostenaren emaitzen arabera, 
Euskadiko biztanleen % 30 zinemara joaten dira. Ehuneko hori gazteei dagokiena 
baino nabarmen baxuagoa da. Oro har, diru gutxiago izan arren, astialdi gehiago 
eta familia-ardura gutxiago izateak gazteek aisia-jarduera horretarako joera 
handiagoa izatea dakar berekin. 

Datuok Espainiako gazteenekin alderatuz gero, ikus daiteke Euskadiko gazteak 
gutxiago joan ohi direla zinemara Espainiakoak baino. Hezkuntza, Kultura eta Kirol 
Ministerioak 2010-2011ko txosten bera hartu eta Gazteen Euskal Behatokiarentzat 
egindako kalkuluen arabera, Espainiako gazteen % 61 zinemara joan ohi dira.  
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Kolektiboen arabera dauden aldeei erreparatuta, neskak mutilak baino gehiago 
joaten dira zinema-aretoetara (% 55 eta % 51, hurrenez hurren). Era berean, 25 
urtez beherakoak sarriago joaten dira zinemara 25 eta 29 urte bitartekoak baino 
(% 56 eta % 49, hurrenez hurren).  

Ikusle gazteei zuzenduriko film batzuen arrakasta komertziala (Crepúsculo film-
multzoa, adibidez) neskak eta 25 urtera artekoak zinemara gehiago joatearen 
arrazoia izan daiteke. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen heren batek egunero 
edo ia egunero entzuten du irratia 

Irratia entzuten duten gazte gehienek entretenitzeko entzuten dute eta 
horretarako musika saioak aukeratzen dituzte batez ere 

EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen heren batek (% 33) egunero edo ia 
egunero entzuten du irratia. Ehuneko hori 30 urte eta gehiagoko biztanlerian 
emandakoa (% 51) baino txikiagoa da.  

Irratia entzuteko maiztasuna EAEn, 
adin talde handien arabera  (%)
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Gazteek musika saioak entzuten dituzten gehien: hori diote irratia, noizean behin 
bada ere, entzuten duten gazteen % 87k; beste % 33k batez ere albistegiak 
entzuten dituzte eta % 27k kirol saioak.  

Musika eta kirol saioen kontsumoa askoz zabalduago dago gazteen artean, 29 
urtetik gorakoen artean baino; gazteek, aldiz, nagusiek baino gutxiago entzuten 
dituzte albistegiak.  

Kontsumitzen dena kontsumitzearen arrazoiarekin lotuta dago. Irratia entzuten 
duten gazteek entretenitzeko entzuten dute, nagusiki; aktualitateko albisteez 
informatuta egotea edo lagunduta sentitzea ez dira beraien lehentasunak. Azken bi 
arrazoi horiek 30 urtetik gora aipatzen dira gehiago.   

Datu hauek Gazteen Argazkiak:15: Hedabideak izeneko txostenatik atera dira. 
Txosten hori Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen 
Kabineteak burutu zuen Gazteen Euskal Behatokirako.  

Txosten horretan 2011ko urrian EAEko 15 eta 29 urte bitarteko 1272 gazteri 
egindako inkesta baten emaitzak aztertzen dira. Era berean gazteen erantzunak 29 
urtetik gorakoek emandakoekin alderatzen dira txostenean.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

    

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/eu_5561/adjuntos/retratos15_e.pdf
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 



 

 

EAEko gazteen % 26k lagunekin euskara erabiltzen dute 
gaztelania bezainbeste, edo gehiago 

Lagunartean euskara darabiltenen ehunekoa ez da aldatu azken urteotan 

Abenduaren 3a Euskararen Nazioarteko Eguna dela-eta, Euskadiko gazteek 

euskarari lagunartean ematen dioten erabilera-mailaren bilakaerari buruzko 

azterketa laburra eskaintzera dator Gazteen Euskal Behatokia.  

2012an 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri egindako inkesta baten emaitzen 

arabera, gazte horien % 26 euskaraz gaztelaniaz beste edo gehiago aritzen dira 

lagunekiko harremanean. Balio hori antzekoa izan da 2004tik hona. Hain zuzen ere, 

urte horretan, % 27k ziotenez, euskara gaztelania beste edo gehiago erabiltzen 

zuten lagunartean.  

Lagunekin harremanetan aritzeko garaian, euskara gaztelaniaren hein berean edo 

handiagoan darabilten gazteen ehunekoa handiagoa da Gipuzkoan beste 

lurraldeetan baino: % 48, 2012an. Bizkaian, ehuneko hori % 17 da, eta Araban, % 

12. Azken zortzi urteotan, adierazle honek bilakaera desberdina izan du lurralde 

bakoitzean: Bizkaian behera egin du, 2004ko % 21etik 2012ko % 17ra. Gipuzkoan 

eta Araban, ordea, gora egin du: Araban, 2004ko % 8tik 2012ko % 12ra, eta 

Gipuzkoan, 2004ko % 46tik duela urtebeteko % 48ra. 

 

 

http://www.mundiala.net/


Datuak adin-taldeen arabera aztertuz gero, zera ikus dezakegu: 15 eta 19 urte 

bitartekoak direla lagunekin euskara gehien darabiltenak: % 28 dira, hain zuzen 

ere, euskara gaztelania beste edo gehiago erabiltzen dutenak. 20 eta 24 urte 

bitartekoengan, proportzioa % 26koa da eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean, % 

25ekoa. 

2004tik honako bilakaerak erakusten du euskaraz gaztelaniaz beste edo gehiago 

mintzo diren gazteen ehunekoa apur bat igo dela 25 eta 29 urte bitartekoengan, 

baina jaitsi egin dela 15 eta 19 eta 20 eta 24 urte bitartekoen artean.  

 
Datu hauek eta biztanleria osoarenak alderatzen baditugu —Eusko Jaurlaritzako 

Hizkuntza Politika Sailburuordetzak 2011n egindako V. Inkesta Soziolinguistikoan 

argitaratuak—, konproba dezakegu euskararen erabilera lagunartean pixka bat 

zabalduago dagoela gazteengan (% 26), biztanleria osoan baino (% 21).  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak mundiala.net ataria ireki zuen 

azaroaren 20an. Bidaliozu txio bat munduan zehar dabilen lagunen bati kanpaina 

munduko edozein txokotan, urrun nahiz hurbil, bizi den lagun bati tweet bat 

bidaltzeko gonbita da. Tweet bat, edo norberak nahi dituen guztiak, #mundiala 

hashtag-a daramala. Baldintza bakarra: tweet hori euskaraz izatea. Bidalitako mezu 

guztiak eta egin duten bidea mapa batean bistaratuko dira. Hartara, atariko mapan 

mundu osoko euskal hiztunen kokapenak identifikatuta geldituko dira, tweet bat 

bidali edo jaso den lekuan argi-puntu bat piztuko da eta.  

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.mundiala.net/
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EAEko bost gaztetatik bat museoetara joaten da 

 

Bizkaiko gazteak Arabakoak edo Gipuzkoakoak baino gehixeago joaten 
dira museoetara 

 

Maiatzaren 18a, Museoen Nazioarteko Eguna dela eta, Gazteen Euskal 
Behatokiak Euskadiko gazteek museoetara joateko ohiturari buruzko datu batzuk 
zabaldu nahi ditu.  

Hori jakiteko, Gazteen Euskal Behatokiak 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazte 
elkarrizketatu zituen 2012ko martxoan Euskal Autonomia Erkidego osoan (EAE). 

Elkarrizketatutako gazteen erantzunen arabera, 15 eta 29 urte bitartekoen % 20,3 
inkestaren aurreko hiru hilabeteetan museoren batera bertaratu zirela esan 
dezakegu.  

Museoetara hurbildutako gazteen portzentajea pixka bat igo da azken bost 
urteotan; horrela 2007-2008 aldian % 17,7 izatetik 2012 urtean % 20,3 izatera 
pasatu dira. 2007-2008 aldiko datuak Eusko Jaurlaritzaren Kulturaren Behatokiak 
emandakoak dira. 

Bestalde, EAEko biztaleria osoan museoetara bertaratu direnen ehunekoa gazteen 
artekoa baino zertxobait txikiagoa da (% 16,6, hain zuzen ere). EAEko biztanleria 
osorako datuok 2010-2011 aldiari dagozkio eta Espainiako Hezkuntza, Kultura eta 
Kirol Ministerioak kaleratu ditu. 

2010-2011 aldi horretan ere, Espainiako 15 eta 29 urte bitarteko gazteei zegokien 
ehunekoa % 18,3koa zen, hau da, Euskadiko gazteena baino pixka bat baxuagoa 
(Ministerioaren datuen arabera, berriro ere). 

Museoetara bertaratutako gazteak 
inkestaren aurreko hiru hilabeteetan (%) 
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Euskadiko gazteengan arreta guztia jarriz gero, zera esan dezakegu: museoetara 
joandako gazteen ehunekoak pixka bat altuagoak dira Bizkaian (% 21,1) Araban 
(% 19,3) eta Gipuzkoan (% 19,5) baino. Bestalde, museoetara bertaratzea 
ohikoagoa da hiriburuetan (% 22,5) 10.000 biztanle baino gutxiagoko herrietan 
baino (azken horietan gazteen % 16,1 bakarrik joan dira museoren batera hiru 
hilabete horietan). 

Sexuaren arabera, nesken % 21,3 eta mutilen % 19,4 joan direla aipa daiteke. 
Bestalde, adinaren arabera hauexek dira bertaratzearen ehunekoak: 15 eta 19 urte 
bitartekoen artean % 20,7; 20 eta 24 urte bitartekoen artean % 16,2 eta 25 eta 29 
urte bitartekoen artean % 23,2.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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EAEko gazteen erdiek baino gehiagok diotenez, liburuak irakurri ohi 
dituzte denbora-pasa; neskek mutilek baino hein handiagoan 

Azken bost urteotan gora egin du irakurle gazteen kopuruak 

 

Apirilaren 23an Liburuaren Nazioarteko Eguna dela-eta, Euskadiko gazteak 2012 
azterlaneko datu batzuk aurreratuko ditu Gazteen Euskal Behatokiak, liburuak 
irakurtzeari buruz. 2012an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazteri 
egindako inkesta batean oinarritzen da azterlana.  

Inkestako datuen arabera, gazteen % 54k diote azken hilabetean libururen bat 
irakurri dutela denbora pasatzeko (lana edo ikasketak direla-eta irakurri ahal izan 
dituztenez aparte).  

Lanarekin edo ikasketekin lotuta ez dauden liburuak irakurtzea ohikoagoa da 
gazteen artean EAEko biztanleria orokorrarengan baino (% 41, Espainiako 
Hezkuntza, Kultura eta Kirolen Ministerioak, 2010-2011ko Kultura-ohiturei eta 
praktikei buruzko inkestan argitaratutako datuen arabera). 

Emakume gazteen artean (% 65) ohikoagoa da denbora pasatzeko irakurtzea, 
gizon gazteen artean baino (% 43). Era berean, ohikoagoa da arabar gazteen 
artean (% 60), Gipuzkoako edo Bizkaiko gazteengan baino (% 56 eta % 50, 
hurrenez hurren). Adinaren aldetik, ordea, ez da alde handirik nabari.  

Aisiarako irakurtzen dutenen ehuneko hori bereziki altuagoa da duela bost urte 
kolektibo berarengan antzemandakoa baino (% 45), Kulturaren Euskal Behatokiak 
Euskal Autonomia Erkidegoko Kultura-ohiturei, praktikei eta kontsumoari buruzko 
estatistiketan (2007-2008) emandako datuek aditzera ematen dutenez.   

Aisialdian irakurtzen duten EAEko gazteen eta osatzen 
dituzten taldeen ehunekoen bilakaera 2007tik 2012ra
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Kolektibo bakoitzean antzeman den bilakaera aztertuz gero, zera ikus daiteke: 
igoera orokorra izan dela hiru lurraldeetan. Arabak irakurle gazteen ehunekorik 
handiena izaten jarraitzen du. Bizkaiak, ordea, ehunekoak gora egin arren, 
irakurtzen duten gazteen ehunekorik apalena du. Nolanahi ere, Gipuzkoako 
gazteengan igo dira gehien irakurzaleen ehunekoak.  

Bestalde, aisia-arrazoiengatik irakurtzen dutenen ehunekoak igoera handiagoa izan 
du emakumeen artean (duela bost urte baino 16 puntu gehiago), gizonen artean 
baino (hiru puntuko gorakada baino ez).  

Datuak adinaren arabera aztertuz gero, gorakadarik nabarmenena gazteenen 
artean, hau da, 15 eta 19 urte bitartekoenengan egon da (% 36tik % 52ra). 
Gainerako adin-taldeetan igoerak ere azpimarratzekoak izan dira, baina ez 
gazteenen artean bezain handiak (20 eta 24 urte bitartekoenen artean, % 47tik  
% 54ra igo da, eta 25 eta 29 urte bitartekoenengan, % 49tik % 54ra).  

Azken urteetan gazteentzako literaturaren barruan bilduma batzuek izandako 
arrakasta komertzialak azaldu lezake, zati batean, irakurle gazteen ehunekoen 
gorakada, batik bat 20 urtez azpikoen eta nesken artean izandakoa.  

Azkenik, Euskadiko gazteen eta Espainiako gazteen ehunekoak alderatuz gero (eta 
horretarako Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirolen Ministerioak emandako 
datuak erabiliko ditugu), ikus dezakegu a aurreko hilabetean libururen bat aisiarako 
(hau da, lanerako edo ikasketarako irakurritakoak kontuan hartu gabe) irakurri 
dutela dioten gazteak nabarmen gehiago direla Euskadin Espainian baino: % 54k 
eta % 38k, hain zuzen ere.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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Euskal Herriko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 22,8ren 
lehen hizkuntza euskara izan da 

Ehuneko hori pixka bat handitu da azken urteotan eta % 19,1etik % 22,8ra 
igaro da  

Otsailaren 21ean ama hizkuntzaren nazioarteko eguna dela eta, Gazteen Euskal 
Behatokiak Euskal Herriko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen lehen hizkuntzari 
buruzko datu batzuk zabaldu nahi ditu.  

2011n Euskal Herriko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 13,7k bere lehen 
hizkuntza euskara izan dela diote. Beste % 9,1ek euskara eta gaztelania edo 
frantsesa izan direla beraien lehen hizkuntzak adierazi dute. Gehienentzat, aldiz, 
euskara ez den beste hizkuntza bat izan da beraien lehen hizkuntza (% 77,2). 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, V. Inkesta 
Soziolinguistikoaren datuak oinarri hartuta

 

Beraz, esan dezakegu Euskal Herriko gazteen % 22,8rentzat euskara izan dela 
lehen hizkuntza edo ama hizkuntza, beste hizkuntzekin batera zein ez.  

Aurreko datuak duela hogei urte izandakoekin alderatuz gero, ikus dezakegu ama 
hizkuntza euskara izan dutenak (euskara bakarrik edo beste hizkuntzekin batera) 
pixka bat gehiago direla orain: % 19,1etik % 22,8ra handitu baita horien 
portzentajea.  

Oraingo datuak duela hogei urteko gazteenekin alderatu beharrean, oraingo 64 
urtetik gorakoenekin konparatzen baditugu, ikus dezakegu Euskal Herrian euskara 
ama hizkuntza izan dutenen ehunekoa (euskara bakarrik zein beste hizkuntza 
batekin batera) handiagoa dela oraindik nagusien artean (% 24,6) gazteen artean 
baino (% 22,8). 

Nagusien eta gazteen arteko aldeak txikiagoak dira orain, lehen baino: 1991n 
euskara lehen hizkuntza izan zuten nagusien % 30,4k eta gazteen % 19,1ek; hau 
da, 1991an 11 puntutako aldea zegoen nagusien eta gazteen artean eta orain, 
aldiz, bi puntu eskas. Aldearen murrizketa hori lehen hizkuntza euskara izan zuten 
64 urtetik gorakoen jaitsieratik dator, batez ere, eta askoz neurri txikiagoan 
euskara lehen hizkuntza izan duten gazteen igoeratik.  

Aztertutako datu hauek Eusko Jaurlaritzak 2011n egindako V. Inkesta 
Soziolinguistikotik atera ditu Gazteen Euskal Behatokiak. 

 

Jarrai iezaguzue gizarte-sareetan! 
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Euskadiko hiru gaztetatik bik aldaketa esanguratsua nahi dute 
gure gizarte-ereduan 

Areagotu egin da gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartu nahi 
duten gazteen ehunekoa 

15 eta 29 urte bitarteko 1500 gaztek gizarte-aldaketarekin eta herritarren parte-
hartzearekin lotutako hainbat galderari emandako erantzunak aztertu ditu Gazteen 
Euskal Behatokiak. Gazteen kezkak, balioak eta jarrerak ezagutzeko, Gazteen 
Euskal Behatokiak 2012an gauzatu zuen ikerketa zabalago baten baitan egin ziren 
galdera horiek.  

Hartara, gazteen % 47ren ustez, egungo gizarteak erreforma sakonak behar ditu, 
eta, % 18ren iritziz, aldaketa erradikala behar du; beraz, gazteen % 65ek gure 
gizarte-ereduaren aldaketa esanguratsua eskatzen dute. Bestetik, % 30ek diote 
aldaketa txiki batzuekin hobe daitekeela, eta % 2k, soilik, ondo dagoela, dagoen 
bezala.  

25 eta 29 urte bitarteko gazteak dira hein handiagoan aldaketa erradikalaren alde 
daudenak (% 22). 20 urtetik beherakoak dira, aldiz, gizarte-aldaketa sakona 
gutxien eskatzen dutenak (% 40k uste dute gure gizartea aldaketa txikien bitartez 
hobe daitekeela, eta % 5ek, dagoen moduan, ondo dagoela).  

Euskadiko gazteen iritzia, gure egungo gizarteari buruz, 
adin-taldeen arabera (%)
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Gizon gazteek neurri handiagoan jotzen dute aldaketa erradikalera emakume 
gazteek baino (% 21ek eta % 14k, hurrenez hurren). 

Euskadiko gazteen datuak Espainiako gazteen datuekin alderatuta, ikus dezakegu 
Espainian gazte gehiagok eskatzen dituztela erreforma sakonak, Euskadin baino.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/


EGUNGO GIZARTEARI BURUZKO 
IRITZIAK

EAEko 
gazteak

Espainiako 
gazteak

Ondo dago, dagoen moduan 2 2

Hobe daiteke, aldaketa txikiak eginda 30 24

Erreforma sakonak behar ditu 47 55

Zeharo aldatu behar da 18 17

Ed/Ee 3 2

GUZTIRA 100 100
Iturria: EAEko datuei dagokienez, Gazteen Euskal Behatokia; Espainiako datuei dagokienez, 
Injuve ( Jóvenes, participación y cultura política, 2011)  

 

Iritzi horiek argi uzten dute gazteek, egungo egoerari dagokionez, sentitzen duten  
egonez-maila handia.  

Egoera honetan, eta gazte pasiboen irudiari aurre eginez, Euskadiko gazteen % 42k 
diote gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartu nahi dutela.   

Ehuneko hori nabarmen areagotu da, aurreko urteekin alderatuta.  

Gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartu nahiko 
luketen Euskadiko gazteen ehunekoaren bilakaera
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Gai publikoetan aktiboki parte hartzeko nahia gehien adierazten dutenak 20 eta 24 
urte bitartekoak dira (% 46). Neska gehiagok gauzatu nahi dute partaidetza aktibo 
hori, mutilek baino (% 45ek eta % 39k, hurrenez hurren). 

Beraz, beharrezkoa da gazteen eskariak bideratzea, parte-hartzea efektiboa izan 
dadin eta erakundeek gazteen iritziak benetan aintzat har ditzaten, iritzi batzuek 
erakundeetan euretan nolabaiteko aldaketak ekar baditzakete ere.  

 
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

Politikak nagusiki asperdura, mesfidantza eta axolagabekeria eragiten ditu 
EAEko nerabeengan 

15 eta 17 urte bitarteko nerabeei zeintzuk diren politikak eragiten dizkien bi 
sentimendu nagusiak galdetu zaie. Nerabeen erdiek (% 50) politikak asperdura 
sortarazten diela azaldu dute, % 41ek mesfidantza aipatu dute eta % 37k 
axolagabekeria sentitzen dutela adierazi dute. Gainera, % 19k politikak haserrea 
sentiarazten diela diote, % 14k batez ere interesa sentitzen dutela azaldu dute,  
% 7k konpromisoa eta, azkenik, % 4k gogo bizia. 

Politikak eragiten duen asperdura nerabezaroan dago hedatuago, beste adin 
taldeekin konparatuz gero. 18 urtetik gora, aldiz, mesfidantza da nagusia politikaz 
ari garenean.  

Politikak sortarazten dituen sentimendu nagusiak, 
adin taldeen arabera  (%)
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Datuon analisia Gazteen Euskal Behatokiak egin du, Eusko Jaurlaritzaren 
Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 2012an burututako bi 
ikerketaren emaitzak oinarri hartuta. Ikerketa horiek hauexek dira: Kultura 
demokratikoa eta Gazteen Argazkiak 16, azken hori Gazteen Euskal Behatokirako 
egina. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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