Euskadiko gazteei buruzko datu
estatistikoen analisia
2014ko urtea

2013an, 15 eta 29 urte bitarteko 1138 emakume generoindarkeriaren biktima izan ziren EAEn
Indarkeria sexistaren biktima izandako emakume guztien ia herena osatu
zuten 15 eta 29 urte bitartekoek
Emakumearen Euskal Erakundeak, Emakundek, emandako datuen arabera,
2013an, 3974 emakume genero-indarkeriaren biktima izan ziren Euskadin.
Horietatik, 1138, 15 eta 29 urte bitarteko adina zuten; hau da, guztien % 29a.
Adin-taldeei erreparatuz gero, biktimen % 7 (254, guztira) 15 eta 19 urte
bitartekoak ziren; % 10 (405 emakume), 20 eta 24 urte bitartekoak eta % 12 (490
emakume) 25 eta 29 urte bitartekoak ziren.

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen tasek (adin-talde bereko 1000
emakumeko kalkulatuak) zera islatzen dute: 15 eta 29 urte bitarteko adin-taldeko
tasa 30 urtetik gorakoenaren halako bi dela (‰ 7,7 eta ‰ 3,4, hurrenez hurren).
Bizkaia da genero indarkeriaren biktima izandako emakume gazteen tasarik altuena
duen lurralde historikoa.

1

Arestian ikusi dugun bezala, EAEn genero indarkeria dela-eta 2013an salaketak
jarri zituzten emakumeak 1138 izan ziren. Baina indarkeria hori ez da beti esparru
berean gauzatzen.
Hartara, zera ikusten dugu: 1138 emakumeetatik, % 74k bikotekidearen edo
bikotekide ohiaren eskutik jasan zutela indarkeria; % 16k familiaren barnean baina
ez bikotekideak edo bikotekide ohiak eragina; eta % 10 sexu-askatasunaren
aurkako delituen biktima izan zirela.
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Datuok eta beste hainbat 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 aldundien babesa eta dirulaguntzarekin eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren, EHU-Euskal
Herriko Unibertsitatearen eta EITB 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
www.beldurbarik.org edo beren Facebook, Twitter eta Tuenti profiletara.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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Hamar gaztetik zortzik uste dute emakumeek gizonek baino ahalegin handiagoak
egiten dituztela lana eta familia bateratzeko
Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiek baino gehixeagok (% 59) uste dute semealabak izateak emakumezkoen karrera profesionala oztopatzen duela, baina bakarrik % 12k
uste dute gizonezkoen karrera profesionala oztopatzen duela.
Horren harira, gazteen % 80k uste dute gaur egun emakumeek gizonek baino ahalegin
handiagoak egiten dituztela familia eta lana bateratzeko.
Datu horiek Familia EAEn izeneko txostenean kaleratu zituen Prospekzio Soziologikoen
Kabineteak urte hasieran. Datuok egiaztatzeko, Gazteen Euskal Behatokiak 2013 urtearen
bukaeran eginiko ikerketa baten emaitzak aztertu ditu. Ikerketa horretan Euskadiko 18 eta 34
urte bitarteko 1768 gazte elkarrizketatu zituen Behatokiak.
Euskadin 18 eta 34 urte bitarteko emakumeen % 29k seme-alabak dituzte; gizon gazteen
kasuan seme-alabak dituztenak % 14 baino ez dira.
Seme-alabak dituzten gizon eta emakume gazteen lan egoera aztertuz gero, ikus dezakegu
seme-alabak dituzten emakumeen % 48k, soilik, lan ordaindua dutela; aitzitik, seme-alabak
dituzten gizon gazteen % 61 lanean daude.
Seme-alabadun gazte langileen lan-baldintzetan sakontzen badugu, azpimarra dezakegu ama
gazteen % 40k lanaldi laburra edo partziala dutela, aita gazteen kasuan % 10ek, aldiz.

Gainera, lan egiten duten ama gazteen % 24k bere kualifikazio edo prestakuntza mailaren
azpitik dauden lanak betetzen dituzte, aita gazteen kasuan % 13k.
Ama gazte langileen % 33k aldi baterako lana dute eta beste % 5ek ezta kontraturik ere; aitei
dagokienez, % 23k dute aldi baterako lana eta % 1ek soilik egiten du lan kontraturik gabe.
Lana galtzeko arriskuari dagokionez, lana eta seme-alabak dituzten emakume gazteen % 24k
urtebeteko epean lana gal dezaketela diote. Arrisku bera nabaritzen duten gizonezkoak % 14
dira.

Argi dago, beraz, emakume gazteek ahalegin handiagoak egiten dituztela lana eta familia
baterateko: gizonezkoek baino neurri handiagoan uzten diote lanari, eta lan egiten dutenak
gizonek baino neurri handiagoan murrizten dute beren lanaldia. Gainera, seme-alabak dituzten
emakumeek seme-alabadun gizonek baino lan-baldintza kaskarragoak dituzte: neurri
handiagoan dituzte aldi baterako kontratuak, kualifikazio gutxiagoko lanak edota beren
formakuntza mailaren azpitik dauden lan gehiago betetzen dituzte eta lana galtzeko arrisku
handiagoa jasan behar dute.

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Euskadin lau gaztetik hiru eutanasiaren alde daude
Espainian, legerian ez da aurreikusten, ez eta ezartzen ere eutanasiari buruzko
berariazko erregulazio osaturik, eta horrelako portaerak aipatzen dituen arau-testu
bakarra Zigor Kodea da; zehapen zigorgarria dagoela aipatu baino ez du egiten.
Hainbat mugimendu sozial eta politikok, hain justu, eutanasia despenalizatzea
eskatzen du.
Eutanasiari buruz zer pentsatzen duten galdetu diegu gazteei eta EAEko lau
gaztetatik hiruk (% 73) esan du gaixo sendaezin bati hiltzen laguntzearen aldekoa
dela, baldin eta gaixoak eskatzen badu. % 17 kontra dago eta gainerako % 10ak ez
du iritzirik eman.
Datuok Euskadiko gazteak 2012 txostenatik datoz. Txosten hori Gazteen Euskal
Behatokiak burutu du 2012an eginiko inkesta batean 15 eta 29 urte bitarteko
gazteek emandako erantzunak oinarri hartuta.
Eutanasiaren aldeko jarrerak behera egin du azken urteotan: 2008an % 82 eta
2012an % 73. 2008ko inkesta hauteskundeen atariko sasoian egin zen eta gai hori
(eutanasiaren despenalizazioa) eztabaida politikoan agertu zen; beraz, agian horrek
gaiari buruzko hausnarketa eragin zuen gazteen artean eta 2012ko inkesta egitean
ez zen horrelakorik gertatu.

Eutanasiaren alde daudenak gehiago dira mutilen artean nesken artean baino (%
76 eta % 70, hurrenez hurren).

Bukatutako ikasketa-maila zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa da
eutanasiaren alde daudenen ehunekoa (% 78 goi-mailako ikasketak dituztenen
kasuan).
Ezkerreko direla dioten gazteek eskuineko edo zentroko direla diotenek baino
gehiago defendatzen dute eutanasia (% 84 eta % 68, hurrenez hurren).
Erlijioari dagokionez hartutako jarrerak ere alde garrantzitsuak eragiten ditu
eutanasiari buruz. Honako hauek eutanasiaren alde daude: gazte ateoak (% 81),
Jainkoarengan bai baina erlijioetan sinesten ez dutenak (% 80), agnostikoak edo
indiferenteak (% 79) eta katoliko ez-elizkoiak (% 70). Katoliko elizkoi edo
praktikanteen artean, ez dago jarrera nagusi bat baina gehiago dira eutanasiaren
alde daudenak (% 48), kontra daudenak baino (% 41). Azkenik, katolikoa ez den
beste erlijio bateko sinestunak eutanasiaren kontra daudela esan dezakegu, alde
baino gehiago (% 47 kontra eta % 37 alde).

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Euskadiko hamar gaztetik zazpik herritarren parte-hartze handiagoa aldarrikatzen dute bake
eta bizikidetza prozesuan
Gazteen Euskal Behatokiak 18 eta 29 urte bitarteko gazteek bake prozesuari buruz dituzten
iritziak aztertu ditu, baita Euskadiko biztanleria osoaren iritziekin alderatu ere. Horretarako
Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak burututako 54.
Euskal Soziometroa – Bakea eta bizikidetza izeneko ikerketaren datuak hartu ditu oinarri.
Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiek (% 53) uste dute bake prozesua geldirik
dagoela. Nahiz eta heren batek soilik uste duten prozesua aurrera doala (% 32), portzentaje
hori biztanleria osoan jasotakoa baino handixeagoa da, biztanleria osoa pixka bat
eszeptikoagoa baita aurrerapenekiko.

Gazteen ustez, bake prozesuak aurrera egin ahal izateko gehien lagunduko luketen ekimenak
hauexek izango lirateke: ETAk armak entregatzea eta erakundea desegitea, alde batetik, eta,
bestetik, presoak Euskal Herriko espetxeetara gerturatzea (% 39ren eta % 37ren ustez,
hurrenez hurren). Bake prozesuak aurrerapenak izateko aipatutako ekintzen artean, Eusko
Legebiltzarreko indar politiko guztiak Bake eta Bizikidetzaren ponentziaren inguruan ados
jartzea litzateke hirugarren ekimen inportanteena (gazteen % 28k aipatua).
Bai ETAk armak entregatzea eta erakundea desegitea, baita Eusko Legebiltzarreko
ponentziaren inguruko adostasuna ere pixka bat gutxiago aipatu dituzte gazteek biztanleria
osoak baino; eta, aitzitik, gazteek biztanleria osoak baino gehixeago aipatu dituzte ondoko
ekimenak: polizia-gehiegikeriengatik sortutako mina aitortzea (% 13), Ezker Abertzalearen
inguruko pertsonak atxilotzeari uztea (% 11) eta tortura kasuak gehiago ikertzea (% 11).

Gainera, prozesu honi dagokionez, gazteak oso ados edo nahikoa ados daude ondoko iritziekin:
biktima guztiekin egin behar da justizia, bai ETAk sortutakoekin eta baita polizia indarkeriak
sortutakoekin ere (eta horrela deritzo gazteen % 93k); argitu gabe dauden atentatu eta giza
eskubideen urraketa guztiak argitu behar dira, edonork eragin dituela ere (% 91 ados); ETAk
aitortu egin behar du biktimei sortutako mina (% 87); eta ez da egon behar ez garaiturik ez
garailerik (% 82).
Iritzi horiekin ados daudenen portzentajeak antzekoak dira gazteen artean eta biztanleria
osoaren artean, baina gazteek adostasun handixeagoa adierazi dute biktima guztiekin egin
beharreko justiziarekin (% 93 gazteen artean eta % 87 biztanleria osoan).

Bestalde, hamar gaztetik zazpik (% 71) uste dute herritarrak orain baino modu aktiboagoan
inplikatu behar direla bakea eraikitzen, eta ez utzi ardura osoa alderdi politikoei. Gazteek
biztanleria osoak (% 63) baino neurri handiagoan aldarrikatzen dute herritarren parte-hartzea.
Herritarren partaidetza handiagoa aldarrikatzen dutenei nahikoa bide ote dauden parte
hartzeko galdetu zaienean, gazte horien %71k ezetz erantzun dute, beharrezkoa dela ekimen
berriak martxan jartzea.
Ildo horretatik, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) “Bakeahots” izeneko ekimena jarri du
martxan. Kontseiluaren hitzetan “gazte guztiek eta gazteriarekin lan egiten duten taldeek
Euskadiko bake eta bizikidetzaren inguruko euren testigantzak, esperientziak eta ikuspuntuak
hainbat disziplina artistikotan (arte grafikoak, ikus-entzunezkoak, pintura, eskultura,
argazkilaritza eta literatura) elkarbanatzeko tokia”, espacio birtuala da Bakeahots.
Bukatzeko, esan beharra dago lau gaztetik hiruk (% 76) datozen urteetan Euskal Herrian bakea
egonkortuko denaren itxaropena dutela. Portzentaje hori nabarmen igo da aurreko urteetatik
hona (% 54koa baitzen 2002an eta % 58koa 2005ean).

Jarrai gaitzazu sare-sozialetan!

Neskek mutilek baino askatasun gutxiago dute gurasoen etxean
Gazteen Euskal Behatokiak genero-aldeak aztertu ditu gurasoen etxean bizi diren neskek eta
mutilek duten askatasuna edo baimenak kontuan hartuz.
Gurasoekin bizi diren 18 eta 24 urte bitarteko gazteen % 8k diote ezin dutela gauez edozein
ordutan heldu etxera, % 13k ezin dutela gaua etxetik kanpo igaro azaldu dute, eta % 48k ezin
dutela harreman sexualik izan etxean.
Datu orokor horiek, alabaina, gizon eta emakume gazteen arteko alde handiak estaltzen
dituzte: etxera edozein ordutan itzuli ezin diren neska gazteak %11 dira, baina mutilen artean
% 6; gaua etxetik kanpo igaro ezin duten neskak % 19 dira, eta gauza bera egin ezin duten
mutilak % 8; eta gurasoen etxean harreman sexualak izateari dagokionez, debekatuta daude
nesken % 58rentzat eta mutilen % 38rentzat.

Duela hamarkada batzuk 18 eta 24 urte bitarteko gazteen egoera zein zen ez jakin arren, argi
dago askatasun maila handia lortu dutela gazteek gurasoen etxean. Hala ere, datuak sexuka
aztertuz gero, ikusten da etxean ezarritako arauak ez direla berdinak neskentzat eta
mutilentzat, emakume gazteei tratu desberdina eta kontrol handiagoa ezartzen baitzaie.

Azterketa hau egiteko Gazteen Euskal Behatokiak 2013ko azaroan egindako ikerketa batean
oinarritu da. Ikerketa horretan Euskadiko gazteen lagin adierazgarria elkarrizketatu zen, baina
azterketa honetan gurasoekin bizi diren 18 eta 24 urte bitarteko gazteen erantzunak bakarrik
hartu dira kontuan.

Jarrai gaitzazu sare-sozialetan!

Euskadiko 15 eta 24 urte bitarteko gazteen % 43k garraio publiko
kolektiboa erabiltzen dute egunero eta % 11k bizikleta

Euskadiko gazteengan, garraio publiko kolektiboaren erabilera-maila
handiagoa da Europako gazteengan baino. Bizikleta, ordea, gutxixeago
erabiltzen dute EAEko gazteek EB28koek baino.

Euskadiko gazteek eta Europakoek (batez bestekoa) garraiobide iraunkorrei ematen
dieten erabilera alderatu nahi izan du Gazteen Euskal Behatokiak. Horretarako, bi
datu-sortatan oinarritu da: batetik, Behatokiak berak 2012an EAEko 15 eta 24 urte
bitarteko gazteei egindako 900 inkestatatik bildutako datuetan; eta, bestetik,
Europako Batzordeak 2013ko abenduan Attitudes of Europeans towards urban
mobility azterlanean argitaratutako datuetan.
Euskadiko 25 urtera arteko gazteen % 43k diote egunero erabiltzen dutela
garraiobide kolektiboa. Ehuneko hori altuxeagoa da Europar Batasuna osatzen
duten 28 Estatuetako adin-talde bereko gazteena baino (% 38).
Bizikleta
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gazteengan (% 11) Europako gazteengan baino (% 15).
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Euskadiko

Neskek gehiago darabiltzate garraiobide publiko kolektiboak mutilek baino (% 46
eta % 39, hurrenez hurren). Erabilera-mailarik altuena Bizkaian antzeman daiteke;
15 eta 24 urte bitarteko gazteen % 50ek diote egunero baliatzen dutela garraiobide
publiko kolektiboa; Gipuzkoan, % 38k; eta Araban % 26k. Bizkaian, garraiobide
publikoen erabilera-maila altua Bilboko metroari zor zaio. Izan ere, garraiobide hori
ez dago beste lurraldeetan; gainera, Bizkaiko lurraldeko herririk jendetsuenetako
batzuetara heltzen da metroa (Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri…).
Garraio publiko kolektiboaren kasuan ez bezala, mutilek bizikleta maizago
erabiltzen dute (% 14) neskek baino (% 7). Erabilera-maila handia du bizikletak
Araban (% 21) eta Gipuzkoan (% 19), Bizkaiarekin alderatuta. Izan ere, Bizkaian
ez da ia erabiltzen ohiko garraiobide gisa (% 3).
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Euskadiko gazteen % 15ek autoa pertsona ezezagunekin partekatuz
bidaiatu dute, gastuak aurrezteko asmoz
Mutilek neskek baino neurri handiagoan bidaiatu dute horrela
Euskadiko gazteen % 3k askotan bidaiatu dute pertsona ezezagunekin autoa
partekatuz gastuak murrizteko asmoz. Beste % 12k noizean behin bidaiatu dute
horrela; beraz, guztira, bidaiaren batean autoa pertsona ezezagunekin partekatu
duten gazteen ehunekoa % 15ekoa da.

Auto pertsona ezezagunekin partekatzea ohikoagoa da mutilen artean (% 18)
nesken artean baino (% 12).
Gehiago bidaiatu dute horrela 20 urtetik gorakoek, adin horretara heltzen ez
direnek baino (15 eta 19 urte birtartekoen % 10ek partekatu dute autoa bidaiaren
batean; 20 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, aldiz, % 17k).

Adinarekin nolabait lotuta, ikus daiteke gazteen ikasketa maila altuagoa izan ahala,
handiagoa dela, bidaiaren bateko gastuak aurrezteko, autoa pertsona ezezagunekin
partekatu dutela diotenen ehunekoa: % 6 derrigorrezko ikasketa-maila, hau da
DBH, ikasten edo bukatuta dutenen artean; % 13 bigarren mailako ikasketak
(Batxilergoa edo lanbide heziketako erdi-mailako zikloa) dituztenen artean; eta
%17 goi-mailako ikasketak (unibertsitate ikasketak edo lanbide heziketako goimailako zikloa) dituztenen artean.
Bestalde, autoa pertsona ezezagunekin partekatuz bidaiatzea sarriago egiten da
gazteen maila soziala baxuagoa den heinean (maila altuko edo erdi altuko gazteen
%14k eta maila baxuko edo erdi-baxukoak direnen % 19k bidaiatu dute horrela
inoiz).
Aipatutako datuok Gazteen Euskal Behatokiak 2013ko abenduan eginiko inkesta
baten emaitzak dira. Inkesta hori kontsumo ohiturei buruzkoa zen eta burutzeko 15
eta 29 urte bitarteko 1500 gazte elkarrizketatu ziren Euskadi osoan.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Kontsumo arduratsuaren adierazleek bilakaera positiboa izan
dute gazteen artean
Gazteen % 84k etxeko zaborrak bereizten dituzte
Ekainaren 5ean Ingurumenaren Nazioarteko Eguna ospatzen dela-eta, Gazteen
Euskal Behatokiak ingurumenaren zaintzarekin lotutako ohiturei buruzko
analisi txikia kaleratzen du. Gazteen artean ohitura horiek zenbateraino dauden
hedatuta aztertu ez ezik, azken hiru urteotan izandako bilakaera eta Euskadiko 18
urtetik gorako biztanleria osoarekiko aldeak ere aztertu ditugu (horrelako datuak
izan dugunean, behintzat). Horrela, gazteek lehen baino gehiago jarraitzen ote
dituzten jokabide horiek, alde batetik, eta biztanleria osoak baino barneratuago ote
dituzten, beste aldetik, ikusi ahal izan dugu.
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte gehienek diote sarritan jarraitzen dituztela
ingurumena zaintzeko ondoko jokabideak: etxeko zaborrak hondakin motaren
arabera banatzea (% 84k), balio ez duten etxeko tresna elektrikoak Garbigunetan
uztea (% 77k), berogailuaren edo aire egokituaren erabilera murrizten saiatzea (%
72k), garraio publiko kolektiboa erabiltzea edota kotxea beste batzuekin
partekatzea (% 69k), etxean kontsumo txikiko bonbillak erabiltzea (% 68k), uraren
kontsumoa murrizten saiatzea (% 67k) eta erosketak egiterakoan beren poltsa edo
orga eramatea (% 65ek).
Gutxi dira, aldiz, pakete gutxi daramaten produktuak erosten saiatzen diren
gazteak (% 36); papera, tonerra eta horrelako produktu birziklatuak erosten
saiatzen direnak (% 35); ingurumen arrazoiengatik produktu batzuk ez erosten
saiatzen direnak (% 19) edota produktu ekologikoak edo etiketa ekologikodunak
erosten dituztenak (% 17).
Azken hiru urteotan (2010eko abendutik 2013ko abendura) ohitura hauek izandako
bilakaera aztertzerakoan, ikus dezakegu gehiago direla orain etxeko zaborrak
banatzen dituzten gazteak, Garbiguneak erabiltzen dituztenak, baita garraio publiko
kolektiboa edo kotxe partekatua erabiltzen dutenak ere. Aitzitik, gutxixeago dira
uraren kontsumoa murrizten saiatzen direnak. Bestelako ohituren bilakaeran ez da
alde esanguratsurik hautematen.
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Bestalde, ohitura edo portaera hauen hedapena gazteen eta EAEko 18 urtetik
gorako biztanleriaren artean alderatzen denean, ikus daiteke berogailuaren
edo aire egokituaren erabilera murrizten saiatzea ohikoagoa dela gazteen artean,
baina produktu birziklatuak erostea, aldiz, hedatuago dagoela 18 urtetik gorako
biztanleria osoan.
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Orain gazteen ohituretan jarriko dugu arreta osoa. Oro har, neska gazteek mutil
gazteek baino neurri handiagoan jarraitzen dituzte ingurumeniraunkortasuneko jarraibideak. Alde nabarmenenak ondoko portaeretan
hautematen dira: garraio publikoaren erabileran eta kotxea partekatzean, eta,
batez ere, erosketetara norberaren orga edo poltsa eramatean (hala ere, azken
alde horren atzean sexuen arteko etxeko lanen banaketa desorekatuak eragiten du,
emakume gazteek gizon gazteek baino gehiago egiten baitituzte erosketak).
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Bestalde, lurralde bakoitzeko gazteek jarraitzen duten portaera aztertuz gero,
ikus dezakegu Bizkaiko gazteak direla zaborrak gutxien banatzen dituztenak baina,
aldi berean, horixek dira garraio publikoan edo partekatutako kotxean gehien
mugitzen direnak.
Garbiguneen erabilera hedatuago dago Arabako gazteen artean, beste lurraldeetako
gazteen artean baino.
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Analisi hau egiteko hainbat ikerketetan oinarritu gara. Oinarri nagusia 2013ko
abenduan Gazteen Euskal Behatokiak burututakoa izan da. Ikerketa horretan 15
eta 29 urte bitarteko 1512 gazte elkarrizketatu ziren eta, zenbait galderen artean,
ingurumen-jasangarritasuneko ohiturei buruz galdetu genien. Ikerketa honetatik
ateratako datuak kaleratu gabe daude oraindik.
Gazteen ohituren bilakaera aztertu ahal izateko, Kontsumo arduratsua EAEko
gazteen artean txostena hartu dugu oinarri. Txosten hori Gazteen Euskal
Behatokiak kaleratu zuen, 2010eko abenduan eginiko inkesten emaitzetatik
abiatuta.
Bukatzeko, gazteen jokabideak 18 urtetik gorako biztanleria osoak dituenekin
alderatu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak
2013ko maiatzean eginiko ikerketa bat kontsultatu dugu: Ingurumena eta energia.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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Hamar gaztetik bederatzik uste dute sexu bereko gurasoak dituzten
seme-alabadun familiak egokiak direla
Mota horretako familien
biztanleria osoan baino

gaitzespena

Maiatzaren

17a

txikiagoa

Homofobiaren

da

gazteen

eta

artean,

Transfobiaren

Nazioarteko Eguna dela-eta, bikote homosexualek eta
seme-alabek

osatutako

familiak

gazteen

artean

zein

neurriraino dauden normalizatuta aztertu nahi izan du
Gazteen Euskal Behatokiak.
Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen
Kabineteak otsailean egindako “Familia EAEn” ikerlanaren emaitzak aztertu dira.
Ikerlanaren abiaburua Euskadiko gizarteari eginiko inkesta bat da. Bertan, besteak
beste, zera galdetzen zen: ea egokitzat edo desegokitzat jotzen zen bi emakumek
nahiz bi gizonek osatutako bikoteak eta seme-alabek eraturiko familia.
Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 89ren iritziz, egokiak dira bi gizonek
edo bi emakumek osaturiko bikoteek eta seme-alabek eraturiko familiak. Bi
kasuetan, % 8 dira familia-mota horiek desegokitzat hartzen dituzten gazteak. %
3k ez dute iritzirik eman.
Datu hauek eta biztanleria osoarenak alderatuz gero, konproba dezakegu familiamodu horien onarpen-maila handiagoa dela gazteen artean. Izan ere, 15 puntuko
aldea dago, gutxi gorabehera, 18 urtetik gorako adina duten biztanleen kopuru
osoarekin konparatuta.

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

EAEko gero eta gazte gehiago hurbiltzen da Bidezko Merkataritzara
15 eta 29 urte bitartekoen % 60k Bidezko Merkataritzako produktuak erosi
izan dituzte inoiz
Datorren maiatzaren 10ean Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna delaeta, Bidezko Merkataritzako produktuen kontsumoa aztertu du Gazteen Euskal
Behatokiak, EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteengan. Aztertutako datuak
2010ean eta 2013an kontsumoari buruz egindako bi ikerketatatik eratorri dira.
Euskadiko gazteen kontsumo-azturak aztertzea izan da bi ikerketen helburua.
Horretarako, arreta handiagoa jarri da kontsumo hori gauzatzeko moduan,
kontsumitzen den horretan edo kontsumitutako kopuruan baino. Era berean,
ahalegindu gara identifikatzen zein neurritan ohartzen diren gazteak edozein
produktu edo zerbitzu kontsumitzeak dakartzan inplikazioez -pertsonalak, sozialak
eta ingurumenekoak-.
Bi ikerketak konparatuta, zera antzeman daiteke: 18 puntu igo dela Bidezko
Merkataritzako produktuak inoiz kontsumitu dituztenen ehunekoa: 2010eko %
42tik 2013ko % 60ra.
Neskek hein handiagoan kontsumitzen dituzte Bidezko Merkataritzako produktuak,
mutilek baino (% 64k eta % 55ek, hurrenez hurren). Bidezko Merkataritzako
produktuen kontsumoak gora egiten du adinean gora egin ahala: 25 eta 29 urte
bitartekoen % 64k horrelako produktuak kontsumitu dituzte inoiz.
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Zehaztu beharra dago ehuneko horiek ez direla horren altuak, Bidezko
Merkataritzako produktuak kontsumitu ohi dituztenei erreparatzen badiegu.
Gazteen % 7k erosi ohi dituzte Bidezko Merkataritzako produktuak. Alabaina,
goranzko joera antzeman daiteke Bidezko Merkataritzako produktuak sarri erosten
dituztenen ehunekoan, izan ere, 2010ean gazteen % 4 baino ez ziren.
Datuak lurralde historikoen arabera aztertuta, Araba da horrelako produktuak
noizbait kontsumitu dituztela dioten gazteen ehunekorik altuena duen lurraldea.
Jarraian, Bizkaia dator (% 61) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 54).

EAEko gazteei buruzko datu gehiago kontsultagai Gazteen Euskal Behatokiko
estatistiketan.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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Europarekiko eszeptizismoak gora egin du Euskadiko gazteen artean
Gazteriaren erdia baino gutxiago sentitzen da europarra
Europako eguna dela-eta (maiatzak 9), Euskadiko gazteen artean europarsentimenduaren hedapenari buruzko datuak plazaratu nahi ditu Gazteen Euskal
Behatokiak.
Horretarako, 2012an 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko 1500 gazteri egindako
galdera bati emandako erantzunak hartuko ditugu oinarri. Galdera horretan
zenbateraino sentitzen ziren europarrak galdetu genien gazteoi.
Emaitzak ikusita, esan dezakegu EAEko gazteen erdiak baino gutxiagok (% 39)
sentitzen duela oso edo nahikoa europarra dela. Heren bat (% 33) ez da oso
europarra eta % 19 batere europarra ez. Gainerako % 9ak ez du iritzirik azaldu.

Oso edo nahikoa europartzat definitzen zirenen ehunekoak goranzko joera zuen
2000. urtetik 2008. urtera bitarte, baina 2012an behera egin du. Baliteke krisialdi
ekonomikoaren ondorioz Bruselatik ezarritako politika ekonomikoekiko gaitzespena
izatea horren arrazoi, herritarrengan, oro har, eta gazteengan, bereziki, Europatik
urruntzea eragin baitute.

Sentimendu europarra barneratuagoa dago gazteenen artean eta adinean aurrera
egin ahala, gero eta txikiagoa da.
Aldiz, politikarekiko interesak ez du eragiten sentimendu europar handiagoa edo
txikiagoa izatean.

Zenbateraino sentitzen duzu zure burua europar?
ADIN TALDEAK
(%)
Oso europarra
Nahikoa europarra
EUROPAR‐SENTIMENDUA
(Oso+Nahikoa europarra)

GUZTIRA
10

15‐19
urte

20‐24
urte

POLITIKAREKIKO INTERESA
25‐29
urte

Handia +
Nahikoa

Gutxi +
Bat ere ez

13

9

9

12

10

29

32

29

27

29

30

39

45

38

36

41

40

Ez oso europarra

33

25

37

34

34

33

Batere europarra ez

19

17

17

22

21

18

Ed/Ee
PORTZENTAJEA GUZTIRA

9
100

13
100

8
100

8
100

4
100

9
100

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2012)

Jarrai gaitzazu sare sozialetan!

Gazteen % 42k modu arduratsuan kontsumitzen du
Hau da Kontsumo arduratsua EAEko gazteen artean ikerketaren emaitza nagusia.
Ikerketa hori 2013an argitaratu zuen Gazteen Euskal Behatokiak.
Ikerketa honen helburua Euskadiko gazteriaren kontsumo ereduak aztertzea izan
zen, betiere kontuan izanda nola, zer eta zenbat kontsumitzen duten gazteek.
Halaber, identifikatu nahi izan zen ea gazteek dakiten norbanakoarentzat eta gizarte
zein ingurumen mailan zein inplikazio dituen edozein produktu edo zerbitzu
kontsumitzeak.
Kontsumo arduratsuaren kontzeptua, benetako beharrei egokitzen diren kontsumo
ohiturekin lotuta dago, eta horiek ingurumena zaintzen eta gizarte berdintasuna
lortzen laguntzen dute. Arau horiekin, Kontsumo Arduratsuaren Indizea kalkulatzeko
ondokoak baloratuko dira: gazteen kontsumoaren arrazionaltasuna, etika,
iraunkortasuna eta praktika alternatiboak.
Azterketaren arabera, erdi-goiko kontsumo arduratsua egiten duten gazteak % 42
dira (% 14k goi-mailako kontsumo arduratsua dute % 28k erdi mailakoa eta % 58k
behe mailakoa).

Ikerketak Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen lagin adierazgarri batek
telefonoren bidez galdera-sorta bati emandako erantzunak hartu ditu oinarri.
Galderak Gazteen Euskal Behatokiak prestatu ditu, baita analisia egitearen eta
txostena idaztearen arduraduna izan ere.
Argitaratutako liburua eskura dago Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio
Zentroan. Eskatuz gero, ale bat bidaliko dizuegu doan interesa adierazten duzuen
guztioi.
Gure Dokumentazio Zentroak fondo bibliografiko zabala du, ia 4000 monografia eta
gazterian espezializatutako 80 aldizkari inguru biltzen baititu. Zentro hori zerbitzu
publikoa eta doakoa da eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen barruan dago.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Gazteen % 70k sarritan aprobetxatzen dituzte
eskaintzak eta beherapenak

Neskek mutilek baino gehiago aprobetxatzen dituzte beherapenak
Pasa den abenduan Gazteen Euskal Behatokiak ikerketa bat burutu zuen EAEko 15
eta 29 urte bitarteko gazteen artean. Ikerketaren asmoa gazteen kontsumo
ohiturak aztertzea zen eta horretarako 1500 gazte elkarrizketatu zituen.
Emandako erantzunen arabera, gazteen % 70k sarritan aprobetxatzen dituzte
eskaintzak eta beherapenak, beste % 25ek batzuetan bakarrik aprobetxatzen
dituzte eta gainontzeko % 5ek ez dituzte inoiz edo ia inoiz aprobetxatzen.
Portzentaje horiek duela hiru urte jasotakoen antzekoak dira; orduan galdera bera
egin zitzaion adin tarte horretako horrenbesteko gazte kopuruari.

Neskek mutilek baino sarriago aprobetxatzen dituzte eskaintzak eta beherapenak:
% 73k eta % 67k, hurrenez hurren, diote maiz aprobetxatzen dituztela.
Adinean gora egin ahala pixka bat jaisten da eskaintzak eta beherapenak sarritan
aprobetxatzen dituztenen ehunekoa; horiek 15 eta 19 urte bitartekoen artean % 72
izatetik, % 67 izatera pasatzen dira 25 eta 29 urte bitartekoen artean.

Ikasten edota langabezian dauden gazteak dira eskaintzak eta beherapenak gehien
aprobetxatzen dituztenak, % 72, hain zuzen ere, normalean erosteko ahalmen
txikiagoa dutelako. Lanean dabiltzanen artean, aldiz, % 63k diote sarritan erosten
dituztela beherapenetan.

Zenbat eta baxuago kokatu maila sozialean orduan eta gehiagok diote eskaintzak
eta beherapenak maiz aprobetxatzen dituztela: maila altuan edo erdi altuan
kokatzen direnen % 64k, erdiko mailan kokatzen direnen % 71k eta beheko mailan
edo erdi beheko mailan kokatzen direnen % 73k.

Azken urteotan eskaintzak eta beherapenak aprobetxatzen dituztenen zifrak oso
gutxi aldatu badira ere, erosketak egin aurretik zenbat gastatu nahi duten
pentsatuta daramaten gazteak gehitu egin dira: % 45 ziren 2010ean eta % 54
2013an.
Berriro ere ageri azaldu da erosteko ahalmen txikiena dutenak (langabeak eta maila
sozial baxukoak) direla sarrien daramatenak erabakita zenbat gastatuko duten:
% 60 kasu bietan.
Jarrai gaitzazu sare sozialetan!

Beren kabuz emantzipatu nahi duten Euskadiko gazteek soldata erdia
baino gehiago bideratu behar dute alokairu-errenta edo hipoteka
ordaintzera
Hipotekaren lehen kuota ordaintzeko soldataren % 63 erabili behar dute
eta alokairu-errenta ordaintzeko % 59
Gazteria eta Kirol zuzendariak, Jon Redondo Lertxundik, “Etxebizitzaemantzipazioaren kostua Euskadin 2007-2013” ikerketa aurkeztu du gaur
goizean. Ikerketa hori Gazteen Euskal Behatokiak koordinatu du eta burutzeko
Joffre López Ollerri, emantzipazio-adierazleetan adituari eman dio agindua.
Ikerketak 10 adierazle sintetiko aurkezten ditu. Adierazle horiek 18 eta 34 urte
bitarteko gazte soldatadunei euren kabuz etxebizitza libre bat jabetzan zein
alokairuan eskuratzeak lekarkiekeen kostua islatzen dute.
Adierazleok sortzeko erlazioan jartzen dira gazteen batez besteko
soldata garbiak eta salerositako etxebizitza libreen eskriturazioprezioak edo alokairu-errentak. 2007 eta 2013 arteko aldirako
kalkulatu dira, hau da, krisiaren aurreko oparoaldi ekonomikoko
urteetatik orain arte, eta Euskadi osorako azaldu ez ezik, lurralde,
sexu eta adin taldeen arabera ere aurkezten dira. Espainia osorako
kalkuluak ere egin ditugu eremu biak urte tarte berean erkatu ahal
izateko.
Ikerketak ondorioztatzen du etxebizitza librea eskuratzeak, jabetzan zein
alokairuan, hileko soldata garbiaren % 40 baino gehiagoko kostua dakarkiola
gazte soldatadun bati Euskadin, eta horregatik euren kabuz emantzipatzen direnek
gehiegizko ahalegin ekonomikoa jasan behar dutela.
2007-2013 epealdian, etxebizitza bat erosteko egin beharreko ahalegin ekonomikoa
arindu da eta gehiago nabaritu izan da erosteko kostuan alokatzekoan baino,
salmenta prezioak alokairu-errentak baino gehiago jaitsi baitira. Hala ere, eskuratze
kostuaren beherapen hori ez da nahikoa izan soldatadun gazte gehienak bakarka
emantzipatu ahal izateko.
Emakumeek eta 25 urtez azpiko gazteek dituzte etxebizitza merkatu
librean eskuratzeko kosturik altuenak, beraien soldatak baxuagoak izaten
baitira.
Oso nabarmenak dira, bestalde, lurralde historikoen arteko aldeak.
Etxebizitza librea, jabetzan zein alokairuan, eskuratzeko kostuak Gipuzkoako
lurraldean dira altuen; etxebizitza garestiagoa baita Gipuzkoan. Arabak, aldiz, kostu
baxuenak ditu.
Estatuaren batez bestekoaren aldean, eskuratze-kostuak handiagoak dira
Euskadin, jabetzari zein alokairuari begira.
Hala ere, emantzipazio-tasak antzekoak dira Euskadin eta Espainian. Nola
azaldu daiteke hori? Alde batetik, gazte gehienak ez direlako bakarrik
emantzipatzen, bikotekidearekin edota lagunekin edo ikaskideekin baizik eta
horrela gastuak partekatzen dituzte. Bestalde, etxebizitza babestua hedatuago
dagoelako gure erkidegoan Espainiako gainontzeko lurraldeetan baino. Euskadin
ekoizpen-erritmo jarraitua mantentzea lortu da, etxebizitza babestuaren aldeko
apustu publikoa dela kausa, eta etxebizitza babestuen salerosketa egonkorrari eutsi
zaio aztertutako epealdian. Zalantzarik gabe, horri esker lortu du hainbat gaztek
etxebizitza eskuratzea.
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Urriak 17, Pobreziaren kontrako nazioarteko eguna
Euskadiko gazteen % 8,4 benetako pobrezia-egoeran daude

Urriaren 17an Pobreziaren kontrako nazioarteko eguna ospatzen dela-eta, Gazteen Euskal
Behatokiak Euskadin pobrezia-egoeran dauden gazteei buruzko datu batzuk azalduko ditu.
Horretarako Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte politiketako sailak lau urtean behin
burutzen duen Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI) izeneko
ikerketaren emaitzak aztertu ditu Gazteen Behatokiak.
Azken inkestari (2012koari, hain zuzen ere) erreparatuz gero, esan dezakegu Euskadiko
Autonomia Erkidegoko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen % 8,4 benetako pobrezia-egoeran
daudela. Benetako pobrezia diogunean, esan nahi dugu aipatutako urtean gazte horiek bizi
diren etxeguneetan ez dituztela ez diru-sarrera nahikorik ezta ondare nahikorik ere oinarrizko
premiei (elikadura, etxebizitza, jantzi eta oinetako gastu ohikoei) aurre egiteko.
Pobrezia-egoeran dauden gazteen ehunekoa (edo, beste modu batean esanda, gazteen
benetako pobrezia-tasa) handitu egin da azken urteotan eta 2012an 2004ko zifrak (% 4,1)
bikoiztu egin dira.
Aurreko urteetan ez bezala, 2008tik hona gazteen benetako pobrezia-tasa 16 urtetik gorako
biztanleria osoarena (% 5,3 2012an) baino handiagoa da.

Benetako pobrezia-tasa handiagoa da Bizkaiko gazteen artean, Euskadiko gainontzeko
lurraldeetako gazteen artean baino.

Jarrai gaitzazu sare-sozialetan!

Euskadin gazteen kopuruak 300 000 lagunetik behera egin du
EAEko gazteria indizeak behera egiten jarraitzen du eta 2014an % 13,4koa
da
EAEren egitura demografikoari buruzko datuak eskainiko ditu jarraian Gazteen
Euskal Behatokiak. Biztanleria osoan gazteek hartzen duten proportzioa jaitsiz doa
arian-arian. Datuok Estatistika Institutu Nazionalaren Errolda Jarraian oinarrituta
daude (INE).
Gizarte batean 15 eta 29 urte bitartekoek hartzen duten portzentajezko proportzioa
adierazten du gazteria-indizeak. INEren behin behineko datuen arabera, 2014ko
urtarrilaren 1ean EAEko biztanleria osoa 2 188 849 lagun ziren. Horien artean, 292
532 lagun 15 eta 29 urte bitarteko adina zuten, % 13,4 hain zuzen ere.

Gazteria-indizearen beherakada gizonen nahiz emakumeen artean gauzatzen da.
2014an % 14koa izan zen gizonen kasuan eta % 12,8koa emakumeenean.
Datuak lurralde historikoen arabera aztertuz gero, ez dago alde esanguratsurik.
Alabaina, Araba da gazteria-indizerik altuena duen lurraldea, azterturiko aldi osoan.

2014ko urtarrilaren 1ean 140 917 atzerritar bizi ziren EAEn, biztanleria osoaren %
6,4. Atzerritarren pisua handitu egiten da proportzio hori gazteen artean aztertzen
badugu. Aurretik esan dugun bezala EAEn 2014n 15 eta 29 urte bitarteko 292532
gazte zeuden. Horietariko 37 279 atzerritarrak dira, % 12,7koa hain zuzen ere.
Horrez gain, atzerritarren gazteria indizea % 26,5ekoa da. Beraz, atzerriko
biztanleen

artean

gazteen

proportzioa

Erkidegoko biztanleen piramideari.

altuagoa

izateak mesede

egiten

dio

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 2014ko % 13,4era. 64 urtetik
gorakoena, aldiz, igo egin da etengabe, 1991ko % 12,7tik 2014ko % 20,8ra.

Datu hauek eskuragarri daude Gazteen Euskal Behatokiaren Adierazle sisteman,
Biztanleria eta Familia atalean.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

EAEn, 15 eta 29 urte bitarteko 70 lagun daude 64 urtetik gorako 100
pertsonako
EAEko gazteria-indizea % 13,7koa izan da 2013an
EAEren egitura demografikoari buruzko datuak eskainiko ditu jarraian Gazteen
Euskal Behatokiak. Biztanleria osoan gazteek hartzen duten proportzioa jaitsiz doa
arian-arian. Datuok Estatistika Institutu Nazionalaren Errolda Jarraian oinarrituta
daude (INE).
Datu horien arabera, 15 eta 29 urte bitarteko 300 994 lagun zeuden 2013ko
urtarrilaren 1ean. Horrek esan nahi du gazteria-indizea (15 eta 29 urte bitarteko
lagunek biztanleria osoan hartzen duten ehunekoa, alegia) % 13,7 dela.
EAEko gazteria-indizeak behera egin du tinko 2001etik hona, eta orduko % 21,6tik
egungo % 13,7ra igaro da.

Gazteria-indizearen beherakada bai gizonengan, bai emakumeengan gertatu da.
2012an, gizonen gazteria-indizea % 14,4 izan zen eta, emakumeen artean, %
13,1.
Ez dago alde esanguratsurik lurralde historikoei dagokienez, nahiz eta Araba izan
2013an gazteria-indizerik altuena izan zuen lurralde historikoa (% 14,2).
Gipuzkoakoa % 13,8 izan zen eta Bizkaikoa % 13,6.
EAEko 64 urtetik gorakoen indizeak, aldiz, kontrako joera izan du. 2013ko
urtarrilaren 1ean, 64 urtetik gorako 443 250 lagun zeuden EAEn, hau da,
biztanleen % 20,2.
15 eta 29 urte bitarteko pertsona-kopurua eta 64 urtetik gorakoena lotuta, zera
konproba daiteke: 2001ean proportzioa gazteen aldekoa zela; egun, ordea, 64
urtetik gorakoen aldekoa. 2001ean, 122,4 gazte zeuden 100 adinekoko; 2013an,
baina, 67,9 lagun daude 15 eta 29 urteko adin-tartean, 64 urtetik gorakoen 100
pertsonako.

Datu hauek eskuragarri daude Gazteen Euskal Behatokiaren Adierazleen Sisteman,
“Biztanleria eta familia” atalean.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Euskadiko gazteek 5,1 puntu eman dizkiote gazteriaren egungo egoerari
Gazteen heren batek soilik (% 35ek) uste du gazteriaren egoerak hobera
egingo duela datozen bost urteetan
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek, 0 eta 10 arteko eskalan 5,1 puntu
eman dizkiote gazteria osoaren egungo egoerari.
Gazteriaren egoerari emandako puntuazioak behera egiten du adinean gora egin
ahala eta 20 urtez azpikoen artean 6,2 izatetik 25 eta 29 urte bitartekoen artean
4,4 izatera pasatu da.
29 urtetik gorako biztanleriak gazteriaren egoerari emandako puntuazioa are
baxuagoa da: 4,0, batez beste, 0 eta 10 arteko eskala berean. Hori ikusita pentsa
dezakegu gurasoak oso kezkatuta daudela beraien seme-alaben egoeraz, 46 eta 62
urte bitartekoek (15-29 urteko seme-alabak dituztenak, hain zuzen ere) eman
baitute gazteriaren egoerarekiko baloraziorik txarrena (3,8).

Horrelako balorazio txarrak ulertzekoak dira egungo testuingurua kontuan hartuta:
gazteen langabezia-tasa altuak, emantzipatzeko zailtasunak... Gazteen Euskal
Behatokiaren estatistikei erreparatuz gero, esan dezakegu 16 eta 29 urte bitarteko
gazteen langabezia-tasa % 29,5ekoa izan dela 2013ko azken hiruhilekoan, hau da,
lan egin nahi duten hamar gaztetik hiruk ez dute lanik aurkitzen. Bestalde,
Espainiako Gazteriaren Kontseiluaren Emantzipazioaren Behatokiak argitaratutako
informazioaren arabera, 2013ko hirugarren hiruhilekoan Euskadiko 16 eta 29 urte
bitarteko soldatapeko gazte batek hileko diru-sarreren % 83,9a bideratu behar du
etxebizitza jabetzan eskuratzeko edo, alokairua aukeratuz gero, soldataren
% 55,4a eman behar du errenta ordaintzeko. Horrez gain, gero eta zailtasun
gehiago daude hipoteka-kreditua eskuratzeko, bankuek eta aurrezki kutxek
ezarritako baldintzak gogortu egin direlako eta horregatik guztiagatik gero eta
pertsonak gehiagok uko egiten dute babes ofizialeko etxebizitza eskaintzen
zaienean.
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Galdetu dugunean zelako bilakaera izango duen gazteriaren egoerak bost urteko
epean, gazteen iritziak oso bananduta agertu dira: %35ek uste dute hobera egingo
duela, %32k berdin jarraituko duela eta % 30ek txarrera egingo duela.

15 eta 29 urte bitartekoen artean, gazteriaren egoerak hobera egingo duela uste
dutenen ehunekoa handitu egiten da adinean gora egin ahala (% 32, 15 eta 19 urte
bitartekoen artean, % 34, 20 eta 24 urte bitartekoen taldean eta % 38, 25 eta 29
urte bitartekoen taldean).
Hala ete, talderik baikorrena 62 urtetik gorakoena da: horien ia erdiek (% 46k)
uste baitute bost urte barru gazteriaren egoera oraingoa baino hobea izango dela.
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Datuok Aurrera begira ikerketaren ustiapen berrietatik atera ditugu. Ikerketa hori
Gazten Euskal Behatokiak eta Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen
Kabineteak elkarlanean egin dute. Ikerketak 15 eta 29 urte bitarteko 1516 gazteri
eta 29 urtetik gorako 943 lagunei telefonoz egindako inkesta batean emandako
erantzunak hartu ditu oinarri. Inkestaren landa lana 2013ko azaro eta abenduaren
bitartean gauzatu ziren eta txostena 2014ko otsailean argitaratu zen. Ikerketaren
datuetatik beste txosten bat atera da, Aurrera begira 2013. Gazteen aurreikuspenei
buruzko adierazleak izenekoa, eta horretan ondorio nagusiak, hamar adierazletan
laburbilduta aurki ditzakegu.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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Euskadiko gazteen erdiek baino gehiagok uste dute euren egoerak
hobera egingo duela datozen bost urteetan
Gazteak baikorragoak dira 30 urtekoak eta adin horretatik gorakoak baino
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 56k uste dute euren egoera
pertsonalak hobera egingo duela datozen bost urteetan; % 26k uste dute berdin
jarraituko duela eta % 13k, ordea, okerrera egingo duela. Gainerako % 5ek ez
diote galderari erantzun, edo ez dute jakin zer erantzun.
Norberaren egoerak bost urtetan izango duen bilakaerari dagokionez, baikorragoak
dira gazteak 30 urtekoak eta nagusiagoak baino: 15 eta 29 urte bitartekoen
% 56ren ustez, norberaren egoerak hobera egingo du; 29 urtetik gorakoen artean,
gauza bera diotenak ez dira laurdenera heltzen: % 23 dira.

Norberaren egoerak datozen bost urteetan hobera egingo duela gehien uste
dutenak (% 65) langabezian dauden gazteak dira.

Langabeen aurreikuspen positiboagoek, dirudienez, badute harremanik enpleguaren
inguruko aurreikuspenekin. Hain zuzen ere, langabezian dauden gazteen erdiek
baino gehiagok (% 54) diote urtebeteko epean enplegua aurkituko dutela
seguruenik edo nahiko seguru. Erdiak baino gutxiago (% 46) dira, ordea, ikasketak
amaitu eta seguruenik edo nahiko seguru ikasketei lotutako enplegua aurkituko
dutela uste dutenak. Era berean, okupatutako gazteen artean, urtebeteko epean
enplegua galtzeko edo lan-baldintzak okertzeko arriskurik ikusten ez dutenak
erdiak baino gutxiago dira (% 43).
Datuok Gazteen Euskal Behatokiak eta Eusko Jaurlaritzako Prospekzio
Soziologikoen Kabineteak elkarlanean egindako Aurrera Begira / Mirando al futuro,
azterlanetik atera dira. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen eta 30 urteko eta hortik
gorakoen lagin adierazgarriari egindako inkesta telefonikoa da azterlanaren
abiapuntua (inkestatutako gazteen kopurua: 1516; inkestatutako 30 urtekoen eta
hortik gorakoen kopurua: 943). Inkestak 2013ko azaro-abenduan egin ziren, eta
azterlana 2014ko otsailean plazaratu da.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Euskadiko gazteek 7,2ko puntuazioa ematen diote
norberaren egungo egoerari
20 urtera artekoak dira norberaren egoerari puntuaziorik onena eman
diotenak
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek 7,2ko puntuazioa ematen diote
norberaren egungo egoerari, 0tik 10era doan eskalan.
20 urtera arteko gazteek ematen diote norberaren egoerari puntuaziorik onena
(7,9, batez beste), eta puntuazio hori behera doa adinean gora egin ahala.
Ikasten eta lanean dabiltzan gazteek puntuazio positiboagoak ematen dituzte (7,5
eta 7,3, hurrenez hurren), langabezian daudenek baino (6,0).

Puntuaziook interpretatzeko garaian, aintzat hartu behar da 25 urtetik beherakoen
artean, bai eta ikasten edo lanean ari direnen artean ere, gehiago direla duela bost
urte baino egoera hobean daudela uste dutenak, egoera okerragoan daudela
diotenak baino. Hain zuzen ere, epe horretan haurtzaro/nerabezarotik gaztarora
igaro dira eta, horrenbestez, askatasun eta independentzia pertsonal handiagoak
eskuratu dituzte irteteko, unibertsitatera joan dira, enplegua lortu dute... 25 eta 29
urte bitartekoen eta langabezian daudenen kolektiboetan, ordea, gehiago dira
egoera pertsonala okertu dela uste dutenak hobetu dela diotenak baino, ikasketasasoia amaitu eta gero, ez dutelako enplegu-merkatuan sartzea lortu, enplegua
galdu dutelako...
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Gazteek egungo egoera pertsonalari buruz ematen duten balorazioa altuxeagoa da
30 urtekoena eta hortik gorakoena baino (6,8, 0tik 10era doan eskalan). Ez da
harritzekoa, izan ere, 29 urtetik gorakoen erdiek baino gehiagok (% 55ek) uste
dute euren egoera pertsonalak okerrera egin duela azken 5 urteotan.

2

Datuok

Gazteen

Euskal

Behatokiak

eta

Eusko

Jaurlaritzako

Prospekzio

Soziologikoen Kabineteak elkarlanean egindako Aurrera Begira / Mirando al futuro,
azterlanetik atera dira. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen eta 30 urteko eta hortik
gorakoen lagin adierazgarriari egindako inkesta telefonikoa da azterlanaren
abiapuntua (inkestatutako gazteen kopurua: 1516; inkestatutako 30 urtekoen eta
hortik gorakoen kopurua: 943). Inkestak 2013ko azaro-abenduan egin ziren, eta
azterlana 2014ko otsailean plazaratu da.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

3

Hamar gaztetatik lauk uste dute gazteen egoera txarra dela
Hala ere, gazteen % 73 pozik daude beraien egoera pertsonalarekin
Nahiz eta gaurko egoera latza izan, batez ere arlo ekonomikoan, gure gazteak pozik
daude, oro har, beraien egoera pertsonalarekin: EAEko 15 eta 29 urte bitarteko lau
gaztetatik hiruk (% 73) pozik daudela beren egoera pertsonalarekin diote.
Bestalde, % 19 ez daude pozik, baina ez dute esan gaizki daudenik, eta % 7k gaur
egun gaizki daudela aitortu dute. Gainontzeko %1 ek ez du erantzun.
Adierazle honen bilakaera positiboa da: pozik daudela dioten gazteen ehunekoak 9
puntu gora egin du 2000 urtetik hona.
Norberaren egoerarekiko balorazioaren bilakaera (%)
100%

80%

7
28

6

5

7

23

23

19

Ed/Ee
Gaizki

60%

Ez pozik ezta
gaizki ere

40%

64

70

69

73

2004

2008

2012

Pozik

20%

0%

2000

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak bilduma)

Aurreko datuarekin batera, norberaren egoerarekiko poztasuna 0 eta 10 arteko
eskalan neurtuz gero, gazteen erantzun guztien batezbestekoa 7,2koa da eta bost
dezimako igoera izan du 2000tik hona.

Aipatzekoa da 2012an gazteen egoera pertsonalarekiko balorazia hobetu den
bitartean,

biztanleria

orokorrarena

pixka

bat

okertu

dela.

Horren

atzetik,

seguruenik, azalpen hau egongo da: krisiak gazterian izan dezakeen eragina
nolabait leuntzen laguntzen dutela familiek, momentuz behintzat.
Baina gazteei gazteen egoera orokorra baloratzeko eskatzen zaienean emaitza ez
da positiboa: % 13k bakarrik uste dute ona dela, % 48k hala moduzkoa dela diote,
hau da, gauza batzuetan ona eta beste batzuetan txarra, eta % 38k txarra dela,
oro har, esan dute (gainontzeko % 1ek ez daki edo ez du erantzun).
Gazteen egoera orokorraren balorazioak txarrera egin du aurreko urteekin
alderatuz gero: alde batetik, ona dela edota hala moduzkoa dela diotenen
ehunekoak behera egin du eta, bestetik, txarra dela uste dutenenak gora egin du
nabarmen, 2008 eta 2012 urteen arteko aldea 17 puntutakoa izanik.

Gazteriaren egoera orokorraren balorazioaren
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iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak bilduma)

Datu hauek guztiak “Euskadiko gazteak” izeneko bildumatik hartu dira. Bilduma
hori osatzen duten ikerketak Gazteen Euskal Behatokiak burutzen ditu eta azkena,
2012 urteari dagokiona, hain zuzen ere, 2014 urtearen lehen hiruhilabetean
argitaratuko da.

Jarrai gaitzazu gizarte sareetan!

EAEko gazteen erdiek baino gehiagok diotenez, liburuak irakurri ohi
dituzte denbora-pasa; neskek mutilek baino hein handiagoan
Azken urteotan gora egin du irakurle gazteen kopuruak
Apirilaren 23an Liburuaren Nazioarteko Eguna dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak
Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek liburuak irakurtzeari buruzko datuak
azalduko ditu.
2012an Gazteen Euskal Behatokiak 1500 gazteri egindako inkesta batean
emandako erantzunen 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 bost urte lehenago
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.

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 (bost urtetan 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 inkestaren 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!

Euskadiko gazteen artean, arte eszenikoekin lotutako kulturajarduerak ez daude Europako gazteengan bezain zabaldurik
Gazteak aktiboagoak dira jarduera horietan, Euskadiko biztanleria osoa
baino.
Arte eszenikoekin lotutako jarduera artistikoak (antzerkia, dantza edo musika)
praktikatzen dituzten EAEko gazteen zifrak Europako gazteen batez bestekoekin
konparatuko ditugu Gazteen Euskal Behatokian.
Horretarako, aintzat hartuko ditugu, batetik, 2012an egindako azterlan propio
baten ondorioak (orain argitaratze-bidean dagoena) eta, bestetik, Europako
Batzordeak azaroko Cultural Access and Participation txostenean plazaratutako
datuak.
Datu horien arabera, Europar Batasunean (28 Estatuen batez bestekoa), 15 eta 24
urte bitarteko gazteen % 23 dantzan edo balletean aritu izan dira inkesta egin
aurreko 12 hilabeteetan (nor bere kabuz, talde batean, klaseak hartuta...). % 16k
musika-tresnaren bat jo dute, % 16k kantatu egin dute (talde edo abesbatza
batean...) eta % 6k antzerkigintzan jardun dute.
EAEko adin-talde bereko gazteen artean, askoz ere baxuagoak dira jarduera
horietan aritu izan diren gazteen ehunekoak: % 9 dantzan edo balletean; % 11
musika-tresnaren bat jotzen; % 4 talde edo abesbatza batean kantuan; eta % 3
antzerkigintzan.

Aldiz, alderaketa EAEko biztanleria osoarekin eginez gero, arte eszenikoei lotutako
praktika hauek ohikoagoak dira gazteen artean biztanleria osoan baino. Alderaketa
honetarako, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak Encuesta de hábitos y
prácticas culturales 2010/2011 txostenean argitaratutako datuak erabili ditugu.

Bestetik, praktika artistikook Euskadiko gazteengan izandako bilakaera aztertu
dugu eta, ikus dezakegunez, datuak ez dira asko aldatu 2008tik 2012ra: pixka bat
behera egin du musika-tresna bat jotzen dutela diotenen ehunekoak, eta puntu bat
gora, aldiz, dantzan edo antzerkigintzan aritu direla diotenenak.

Beraz, ondoriozta daiteke proposatutako lau jarduera artistikoetatik, musika-tresna
bat jotzea dela zabalduena Euskadiko gazteen artean, nahiz eta azken urteotan
lagun horien ehunekoak behera egin duen eta Europar Batasuneko batez
bestekoaren azpitik dagoen.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Otsailaren 21a, Ama Hizkuntzaren Nazioarteko Eguna

16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 28,6k euskara dute ama-hizkuntza
Otsailaren 21a Ama Hizkuntzaren Nazioarteko Egun izendatu zuen Unescok 1999an. Haurrak
3 urte bete arte etxean jasotzen duen hizkuntzari deitzen zaio ama-hizkuntza. Hizkuntzaeta

kultura-aniztasuna

bultzatzea

du

helburu

ama-hizkuntzaren

nazioarteko

eguna

ezartzeak, hau da, munduko herri guztiek darabiltzaten hizkuntza guztiak babestea.
Gazteen Euskal Behatokiak, Euskadiko gazteei dagokien informazio gaurkotua zabaltzeko
eginkizunari erantzunik, Euskadiko gazteen ama-hizkuntzari edo lehen hizkuntzari buruzko
datuak

aztertu

ditu.

Horretarako,

Eusko

Jaurlaritzako

Hizkuntza

Politikarako

Sailburuordetzaren V. Inkesta Soziolinguistikoa hartu du oinarri.
Euskadin, euskara da 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 28,6en ama-hizkuntza. Ehuneko
horren baitan, bi egoera bereizten dira: 3 urte bete arte etxean euskara baino entzun ez
dutenena, hau da, gazteen % 17,7ena; eta bi ama-hizkuntza (euskara eta gaztelania)
dituztenena, hau da, gazteen % 10,9ena.
EAEko biztanleria osoari dagokionez (16 urtetik gorakoei), euskara ama-hizkuntza dutenen
ehunekoa gazteena baino apalagoa da: % 22,9.
Gazteei eta biztanleria osoari dagozkien zifren arteko aldea honi zor zaio: gazteei
dagokienez, ama-hizkuntza euskara eta gaztelania duten gazteak % 10,9 dira, eta % 5,4
biztanleria osoan. Euskara ama-hizkuntza bakar dutenen ehunekoak antzekoak dira gazteen
artean eta biztanleria osoan.

1991tik 2011ra, hau da, 20 urteko epean, euskara ama-hizkuntza duten gazteen ehunekoa
% 20,4tik % 28,6ra igo da. Kasu honetan ere, aldea euskara eta gaztelania amahizkuntzatzat dutela diotenen ehunekoan datza (% 10,9 2011n; % 3,4 1991n).

Gainera, alde nabarmenak daude lurralde historiko batetik bestera: 2011n, Araban, 16 eta
24 urte bitarteko gazteen % 12k diote euskara dutela ama-hizkuntzatzat, bakarrik edo
gaztelaniarekin batera; Bizkaian, ehuneko hori % 20,6koa da; Gipuzkoan, aldiz, % 49,3koa
da.

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Gehitu egin da euskaraz irakurtzen duten gazteen kopurua
Gazte euskaldunen % 17k euskaraz irakurtzen dute batez ere
Abenduaren 3a Euskararen Nazioarteko Eguna dela eta, Euskadiko gazteek
euskaraz idatzitako testuak irakurtzearen bilakaerari buruzko azterketa txikia
plazaratzen ari da Gazteen Euskal Behatokia.
Euskadiko gazteak bildumaren azken txostenak aditzera ematen duenez, euskaraz
ondo edo oso ondo irakurtzen duten gazteen % 17k batez ere euskaraz irakurtzen
dute, % 24k neurri berdinean euskaraz zein gazteleraz, eta % 56k batez ere
gazteleraz. Txosten horiek lau urtean behin burutzen ditu Gazteen Euskal
Behatokiak.
Ez dago alde nabarmenik gizon eta emakume gazteen artean euskaraz edo
gaztelaniaz irakurtzearen zaletasunari dagokionez: mutil elebidunen % 18k eta
neska elebidunen % 17k dena edo ia dena euskaraz irakurtzen dute. Alde
esanguratsuenak 10.000 biztanle baino gutxiagoko herrietan aurkituko ditugu,
bertan gazte elebidunen % 25ek dena edo ia dena irakurtzen baitute euskaraz,
herri ertainetan edo hiriburuetan baino askoz neurri handiagoan. Halaber, 15 eta 19
urte bitarteko gazteek eta Gipuzkoan bizi direnek gainerakoek baino ehuneko
handiagoak azaldu dituzte euskaraz irakurtzen dena neurtzen denean.

Adierazle honen bilakaera positiboa da. Euskaraz irakurri ahal dutenen artean
hizkuntza hori aukeratzen dutenak gehitu egin dira azken zortzi urteotan, batez ere
Bizkaian eta Gipuzkoan.

Gazteen euskararen ezagutza eta erabilerari buruzko datu gehiago ezagutu nahi
izanez gero, ‘Euskadiko gazteak 2012’ argitalpenaren 5. kapituluan kontsulta
daitezke.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Gazteriaren Nazioarteko Egunak osasun mentala erdigunetzat
ipini du
Euskadiko gazteen % 13,7k antsietate eta depresio sintomak ditu
Abuztuaren 12an Gazteriaren Eguna ospatzen da. Aurten osasun mental jarri du erdigunetzat
eta munduko herriak gazteen ongizate emozionalari buruz pentsatzera bultzatu nahi ditu.
Gazteen Euskal Behatokiak Eusko Jaurlaritzaren Osasun Inkestaren (ESCAV 2013) datuak
aurkezten ditu; hain zuzen ere, ondoez piskologikoaren prebalentziarekin harremana dutenak.
Osasun mentalaren gaiari jarraiki, Osasun Sailaren Hilkortasun Erregistroak beren buruaz beste
hil direnen datuak erabiliko ditugu.
15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 13,7k neurriren baten antsietate eta depresio
sintomak dituela dio. Portzentajeak azken hamar urteetan pixkanaka gorako bidea izan du,
puntu bat baino zertxobait gehiago hasi da eta.
Emakumeek ondoez psikologiko handiago dutela diote eta 2013an gizonek aitortzen dutena
bikoizten dute. Adin taldeen arabera, 20 eta 24 urte bitarteko gazteak dira ondoez psikologiko
gehien aitortzen dutenak (% 16).

Hala ere, gazteek biztanleria osoak baino osasun mental hobea dute. Antsietate eta depresio
sintomek gora egiten dute adinarekin eta 75 urte gorakoak dira edonolako ondoez psikologiko
gehien pairatzen dutenak.

Ikerketa berak galdetzen zuen ea noizbait beren buruaz beste egitea pentsatu duten. 15 eta 24
urte bitarteko gazteen % 2,9k baietz erantzun zuen, Euskadiko biztanleria osoarena baino
puntu eta erdi gutxiago.

Beren buruaz beste egitearen ideia emakumeen artean zabalduago dagoen arren, suizidioa
gizonen kontua dela dirudi. 2012ko datuen arabera, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen suizidio
tasa gizonen artean 5,2 zen eta emakumeena, ostera, 0,7. Suizidioaren maskulinizazio hau ez
da Euskadin bakarrik ematen; 28 estatuen Europar Batasunean berdina gertatzen baita.

Eurostaten arabera, 28 estatuen Europar Batasuneko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen suizidio
tasa Euskadikoa baino handiagoa da, 2010an 7,4 baitzen. Herrien arteko ezberdintasunak oso
sakonak dira: Lituanian 100 000 laguneko 24,4 da (gizonen artean 100 000ko 43,1 da) eta
Grezian, aldiz, 100 000ko 2 da.

Beren buruaz beste egin duten EAEko lagunen bilakaeraren datuak Gazteen Euskal
Behatokiaren Adierazleen Sisteman daude eskuragarri, “Osasuna” deritzon ataleko
“Hilkortasuna” azpiatalean.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Interneten erabilera areagotu da gazteen artean, baina
bakarrik % 1,7k dituzte menpekotasun arazoak
Gazteen % 20ren ustez beharko luketena baino denbora gehiago ematen
dute Interneten
Gazteen Euskal Behatokiak Interneten erabilerari buruzko datu batzuk aztertu ditu.
Datu hauek bi iturritatik hartu ditugu: Behatokiak berak lau urtetan behin
kaleratzen duen “Euskadiko gazteak” ikerketatik eta Osasun Publikoaren eta
Adikzioen Zuzendaritzak aldiro plazaratzen duen “Euskadi eta drogak” inkestatik.
2000. urtean gazteen erdiak baino gutxixeagok (% 46k) esan zuten Internet
erabiltzen zutela edo inoiz erabili izan zutela; 2004. urtean % 82 ziren hori
ziotenak, 2008an % 94 eta 2012an % 98 dira.
Internet erabiltzen duten gazteen kopuruak gora egitearekin batera, astean
konektatuta ematen dituzten orduak ere gehitu dira. 2000. urtean Internet
erabiltzen zuten gazteen ia erdiak (% 46) astean gehienez ordu bat ematen zuen
sarean eta % 3k astean hamabost ordu baino gehiago. 2012an, ordea, Interneteko
erabiltzaileen % 8 konektatzen dira astean gehienez ordubetez eta % 29ra iristen
da astean hamabost ordu baino gehiago konektatuta egoten direnen ehunekoa.
Azken urteotan gizarte-sareak ere asko zabaldu dira eta gazteen artean Facebook,
Twitter edota Tuenti oso ezagunak dira. Gazteen % 83k parte hartzen dute sare
sozialetan eta gehienek (% 52k) badute profila gizarte-sare batean baino
gehiagotan.
Neskek mutilek baino gehiago parte hartzen dute gizarte-sareetan: nesken % 88k
badute profila gizarte-sare batean edo batzuetan, eta mutilen artean % 79k.
Dena den, gizarte-sareetan gehien parte hartzen dutenak (% 92) gazteenak dira
(15-19 urte bitartekoak); eta ehuneko hori murriztu egiten da adinean gora egin
ahala (25-29 urte bitartekoen artean % 77 dira gizarte-sareetan parte hartzen
dutenak).
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Gizarte-sareak hedatzearen ondorioz nabarmen areagotu da Interneten erabilera:
datuen arabera, gazteek zenbat eta gehiago parte hartu gizarte-sareetan orduan
eta ordu gehiago ematen dituzte Interneten konektatuta.

Interneten eta gizarte-sareen erabilera gaztetasunarekin lotuta dago jada; eta
bizitzaren arlo guztietan (bai prestakuntza-arloan, bai aisialdian edota gizarteharremanetan) sartu den abiadura handiak kezka batzuk sortarazten dizkigu:
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Egunerako bizitzan Internetek duen presentzia handiak zein momentutan izan
daiteke problematikoa? Eta zenbat gazte egongo ote dira arrisku-erabilera edo
erabilera problematikoa egiten?
Gai honi heltzeko, Eusko Jaurlaritzaren Osasun saileko Osasun Publikoaren eta
Adikzioen zuzendaritzak 2012an eginiko ikerketa baten emaitzak hartuko ditugu
oinarri.
Ikerketa horretan, hainbat gaien artean, bederatzi galderatako test bat erabiltzen
da Interneten erabilera problematikoa ote den ezartzeko. Interneten erabilera
intentsiboa egiteagatik zenbat pertsonak dituzten arazoak kuantifikatzea da test
horren helburua. Zenbat eta arazo gehiago orduan eta arrisku-maila handiagoa.

Gazteek barneratu dute Internet beren bizitzaren arlo guztietan; helduek baino
modu intentsiboagoan, gainera. Hori dela-eta, gazteek 30 urtetik gorakoek baino
baiezko erantzunen ehuneko handiagoak dituzte galdera guztietan.
Hamar gaztetik bik uste dute beharko luketena baino denbora gehiago ematen
dutela konektatuta (% 20,5). % 16,5ek adierazi dute beren senideak kexatu direla
Interneten emandako orduengatik. Interneten sartu gabe hainbat egun jarraian
egotea gogorra egiten zaie % 12,5i; eta % 10ek diote beren ongizatearen zati
handi bat sarera konektatuz lortzen dutela bai eta sareko zerbitzu edo eduki
batzuei uko egitea zaila gertatzen zaiela ere. Interneten ematen duten denbora
murriztuz gero gaizki sentituko liratekeela pentsatzen dute beste % 7,1ek. Batbateko mezularitzaren agerpena eta Interneterako sarbidea duten sakelako
telefonoak ugaritzeak erraztu egiten dituzte gizarte-harremanak eta kontuan hartu
behar da gaztaroan, eta batez ere nerabezaroan, lagunek bizitzaren funtsezko tokia
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hartzen dutela. Interneten bidez komunikatzeari uko egiteak jarduera atsegin bati
ukatzea ez ezik, lagunen taldetik baztertzea ere ekar dezake.
Galdera-sortako azken lau itemek baiezko erantzunen ehuneko txikiak dituzte, %
4tik behera, gazteen artean, eta % 1,5etik behera, 30 urtetik gorakoen artean. Oso
gutxik sentitzen dute kontrola galdu dutela, gutxik diote erabilera murrizteko
arazoak dituztela, eta gutxi dira Internet erabiltzeagatik harreman arazoak izan
dituztela esan dutenak.
“Euskadi eta drogak” ikerketan erabilitako testa (Ormanen testa), nahiz eta
adikzioak identifikatzeko froga klinikoa ez izan, Internetekin harreman
problematikoa dutenen kopurua kuantifikatzeko lagungarri izan daiteke. Test horrek
ezartzen du 7, 8 edo 9 baiezko erantzun eman dutenek arazoak dituztela, eta 4, 5
edo 6 galderatan baietz erantzun dituztenak arazoak izateko arriskuan daudela. 4
galdera baino gutxiagotan baietz diotenek erabilera normala, arazorik gabe, dutela
ondorioztatzen da.
Gazteen % 20k Interneten beharko luketena baino denbora gehiago ematen dutela
esan arren, bakarrik % 1,7k dute erabilera problematikoa. Portzentaje hori 30
urtetik gorakoen artean jasotakoa (% 1,1) baino handixeagoa da, baina, hala ere,
oso txikia.

Hau da, gazte gutxik dute erabilera problematikoa, Interneten ordu asko ematen
badituzte ere. Hala ere, gertakari hau ikertzen jarraitu beharko da, ezarri zein
erabilera motatatik ondoriozta daitezke arazoak, eta aztertu biztanlerian eta
gazterian zein neurritan hedatzen diren arazook.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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Euskadin 15 eta 24 urte bitarteko hamar gaztetik zortzik beren elikadura
orekatua dela diote
Hala ere, bakarrik erdiek jaten dute fruta egunero (% 49k) eta herenak
baino gutxiagok jaten dute arraina astean hirutan edo gehiagotan (% 27k)
Maiatzaren 28an Nutrizioaren egun nazionala ospatzen dela-eta, Gazteen
Euskal Behatokiak Euskadiko gazteen elikadurari buruzko datu batzuk plazaratu
ditu. Datuok 15 eta 24 urte bitarteko gazteei dagozkie.
25 urtetik beherako gazteen % 80k beren elikadura orekatua dela diote.
Mutilek neskek baino neurri handiagoan diote beren elikadura orekatua dela (% 83k
eta % 77k, hurrenez hurren). Elikadura orekatua izatea ohikoagoa da gizartemailan gora egin ahala; horrela, beren burua maila baxuan edo ertain-baxuan
kokatzen duten gazteen artean % 67k diote orekatua dela, baina gizarte-maila
altukoen edo ertain-altukoen % 89k.

Hala ere, zenbait elikagai jateko ohitura ote duten galdetzean, gazteen erdiek
bakarrik diote egunero jaten dutela fruta freskoa (% 49k) eta heren batek baino
gutxiagok adierazi dute arraina jateko gomendioak jarraitzen dituztela, hau da,
astean hirutan edo gehiagotan jaten dutela (% 27k).
Gure erkidegoko 15 urte eta gehiagoko biztanleria osoarekin alderatuta, ikus
dezakegu gazteek portzentaje txikiagoak dituztela fruta eta arrainaren kontsumoan.
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Bestalde, gutxitan kontsumitu beharko liratekeen beste produktuak (hala nola,
gozokiak edota azukredun freskagarriak) zenbatero hartzen dituzten galdetu zaie
gazteei. Holako produktuak egunero hartzen dituztenen ehunekoak txikiak diren
arren, biztanleria osoan jasotakoak baino pixka bat handiagoak dira gazteen
artean.
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Fruta eta arrainaren kontsumoan ez dago alde esanguratsurik nesken eta mutilen
artean, baina gozoki eta azukredun freskagarrien kontsumoari dagokionez, aldiz,
mutilek neskek baino zertxobait gehiago diote egunero hartzen dituztela produktu
hauek.
15-24 urte bitarteko
gazteak (%)
Gozokiak egunero
kontsumitzea
Azukredun freskagarriak
egunero kontsumitzea

Mutilak

Neskak

41

34

8

6

Aurreko jakien kontsumoari buruzko datuak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak
2013an eginiko Euskal Osasun Inkestatik datoz (2013ko EAEOI).
Elikaduraren balorazioari buruzko datuak (orekatua ala desorekatua den), aldiz,
Gazteen Euskal Behatokiak burututako Euskadiko gazteak 2012 ikerketatik atera
dira. Ikerketa hori argitaratzear dago.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 59.000 gaztek, hau da,
gazteen % 18k sexu-harreman arriskutsuren bat izan dute
2012an, emakumezko 1000 nerabetik 9,7 haurdun geratu ziren
Gazteen Euskal Behatokiak lau urtean behin plazaratzen duen Euskadiko gazteak
azterlanaren arabera, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 18,4k sexuharreman arriskutsuak izan dituztela aitortu dute.
Sexu-harremanak babesik gabe izan dituzte ia 59.000 gaztek, elkarrizketa egin
aurreko urtean.
Sexu-harreman arriskutsuak aipatzen ditugunean, honako honetaz ari gara: sexutransmisio bidezko infekzioren (STI) bat hartzeko edota nahi gabe haurdun
geratzeko arriskua duten sexu-praktikez ari gara.

Inkestan hartutako arrisku-motari
gabe haurdun geratzeko arriskua
gabeko harreman batean sexu
arriskuaren pertzepzioa askoz ere
kanpainak ugariak izan arren.

buruz jasotako erantzunei erreparatuta, nahi
da gazteek duten kezkarik handiena. Babesik
bidezko transmisioko infekzio bat hartzeko
apalagoa da, gazteei zuzendutako prebentzio-

2012an, gizonek proportzio handixeagoan aitortu dute sexu-praktika arriskutsuak
egin izana, emakumeek baino. 15 eta 29 urte bitarteko gizon gazteen % 20k sexuharreman arriskutsu bat izan dute gutxienez, inkesta egin aurreko urtean.
Emakume gazteen kasuan, egoera horretan daudenen ehunekoa % 16,7 da.
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Adinean gora egin ahala, handiagoak dira sexu-esperientzia eta harremanen
maiztasuna. Horrek, jakina, areagotu egin ditzake sexu-jokaera arriskugarriak
izateko aukerak. Joera hori ahal den neurrian ekiditearren, eta adinaren arabera
babesik gabeko sexu-jokaeretan alderik dagoen jakite aldera, sexu-esperientzia
dutenen erantzunak baino ez ditugu aztertu (Euskadiko gazteen % 78). Datuak
horrela aztertuta, ez da alderik ageri adin-taldeen artean. Izan ere, haurdun
geratzeko edo STI bat hartzeko arriskua duen harremanen bat izan duten eta
sexualki aktiboak diren gazteen ehunekoa 23-24 puntukoa da, adin-talde guztietan.
Praktika arriskugarri horiek gazteengan dituzten eraginetara hurbiltzeko, praktika
horiekin estu lotuta dauden bi fenomenoren bilakaeran jarri dugu arreta: nerabeen
haurdunaldietan, batetik, eta, bestetik, GIB infekzio antzeman berrietan.
2012an, 15 eta 17 urte bitarteko 72 nerabek haurra izan zuten EAEn, eta beste
170ek haurdunaldia borondatez eten zuten (HBE). Bilakaerari erreparatuta, jaiotzakopuruak antzekoak izan dira, baina HBEen kopuruak gora egin du.
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Osasun Sailak eta Estatistikako Institutu Nazionalaren Jaiotzen Estatistikak
eskainitako datu hauek erabili eta nerabeen haurdunaldien tasa osatu du Gazteen
Euskal Behatokiak. Tasa horrek oso informazio sintetiko eta baliagarria ematen du,
hainbat erakundek sexu-osasunari buruz gazteei zuzenduta garatzen dituzten eskuhartzeen eraginaren jarraipena egiteko.
Nerabeen haurdunaldien tasa kalkulatzeko, urte jakin batean egondako
haurdunaldien borondatezko etenduren kopurua eta 15 eta 17 urte bitartekoek
izandako erditzeena gehitzen dira eta emaitza adin horietako gazteen kopuruarekin
erlazionatzen. Tasa 9,7koa da EAEko 15 eta 17 urte bitarteko 1000 emakume
gazteko. Tasa altuagoa izan da 2003tik 2007ra; 2007tik aurrera, egonkortu egin
da: 9 puntu inguruan geratu da, adin-talde horretako 1000 emakumeko.
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Bestalde, 2012an, 44 GIB infekzio berri antzeman dira gazteen artean. Zifra
aurreko urteetakoaren antzekoa izan da. Infekzio berri horietatik, 34 gizonei
antzeman zaizkie, eta 10 emakumeei. Infekzioaren transmisioa sexu-harremana
izan da kasu guztietan, batean izan ezik, ez baita transmisio-bidea ezagutzen.
Emakumeen kasuan, harreman heterosexualen bitartez gauzatu da transmisioa;
gizonen kasuan, ordea, harreman homosexual edo bisexualak dira nagusi. 15 eta
29 urte bitarteko gazteen GIB infekzioak EAEn 2012an antzemandako infekzio berri
guztien % 27 dira, EAEko Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Planaren
arabera.
Urteak dira Osasun eta Hezkuntza sailak elkarlanean dabiltzala sexu-hezkuntzaren
eta infekzioen edo nahi ez diren haurdunaldien prebentzioaren arloetan. GIB/Hiesa
prebenitzeko hezkuntzaren arloko programa bat hasi zuten bi sailek 1989an,
gehienbat 16 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendua. Programa sexu bidezko
transmisioko beste infekzio batzuen prebentziora zabaldu zen 2003an. 2008-2009
ikastaroan berriro ere zabaldu zen, bere baitan nahi ez diren haurdunaldiak
prebenitzeko jarraibideak sartzeko. Beraz, programak bere laguntzarako materialak
eguneratu ditu arian-arian, eta modu bateratuan lantzen ditu egun sexuharremanei lotutako arrisku guztiak. Programa EAEko ikastetxe guztiei eskaintzen
zaie.
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Nerabeen sexu-heziketarako beste tresna lagungarri bat da SEXUMUXU programa
interaktiboa, teknologia berrietan oinarritua eta DBHko hirugarren eta laugarren
mailetako ikasleei zuzendua. Sexumuxuk norberaren gorputzaren ezagutza,
harremanak, prebentzioa eta kontrazepzioa lantzen ditu.
Osakidetzak osasun sexuala zaintzeko baliabideen gida eskuragarri jarri ditu
online.
Azterketa honetan eskainitako datuak Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan
kontsulta daitezke, Adierazleen Sistemaren “Osasuna” izeneko atalean.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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Behera egin du gazteen lan-istripuen kopuruak EAEn
2013an, 16 eta 34 urte bitarteko 4 lagun hil ziren Euskadin, lan-istripuetan
Apirilaren 28a Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Munduko Eguna delaeta, EAEn bizi diren 16 eta 34 urte bitarteko pertsonen lan-istripuei buruzko datu
batzuk eskaintzera dator Gazteen Euskal Behatokia. Datuok Osalan, Laneko
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundetik aterata daude.
2013an, 27 920 lan-istripu gertatu ziren guztira, EAEn. Horietatik, 7318 16 eta 34
urte bitarteko pertsonek pairatu zituzten (% 26). Proportzio horrek beherakada
arina izan du 2012tik hona. Izan ere, gazteek jasandako lan-istripuak 8476 izan
ziren 2012an, guztizko kopuruaren % 29.
2013an 16 eta 34 urte bitartekoek sufritutako lan-istripuetatik, 5341 gizonei
gertatu zitzaizkien(% 73) eta 1977 emakumeei (% 27).
Istripua gertatu zen jarduera-sektoreari erreparatuta, ezbeharren erdiak baino
gehiago (% 52) zerbitzuen sektorean jazo ziren; % 36 industrian, % 10
eraikuntzan; eta % 2 lehen sektorean.
2013an, ‰ 33,5ekoa izan da 16 eta 34 urte bitartekoen lan-istripuen indizea,
alegia, bajadun lan-istripu kopurua adin-talde bereko 1000 pertsona okupatuko.
Azken urteotan, lan-istripuen indizeak beherakada handia izan du: 2005ean ‰
72,8koa zen; 2013an, esan bezala, ‰ 33,5ekoa.

2013an, Euskadin, 33 kasutan, lan-istripuek heriotza izan zuten ondorio. Hildako
horietatik, 4 16 eta 34 urte bitartekoak ziren, guztiak gizonezkoak.
16 eta 34 urte bitarteko gazteen lan-istripu hilgarrien kopuruak nabarmen egin du
behera: 2003an 39 izan ziren eta 2013an, 4.

Gazteen

Euskal

Osasunerako

Behatokiak

Euskal

ustiatu

Erakundeak

ditu

Osalanek,

eskainitako

datu

Laneko

Segurtasun

hauek.

Gazteen

eta

Euskal

Behatokiaren Adierazleen Sisteman daude eskuragarri, “Lana” deritzon ataleko
“Lan-istripuak” azpiatalean.

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

2012an, 44 GIB infekzio berri egon ziren 15 eta 29 urte bitarteko
Euskadiko gazteen artean
Mutilen GIB infekzio tasa neskena halako hiru da
Gazteen Euskal Behatokiak Eusko Jaurlaritzako Hiesaren Prebentzio eta Kontrolaren
Planak GIBaren infekzio berriei buruz emandako datuak aurkezten ditu.
2007tik aurrera Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak GIBari buruzko datu
epidemiologikoak –infekzioa diagnostikatuta duten lagunen kopuruaren datuakditu. Datu horien arabera, GIBaren 161 diagnostiko berri erregistratu ziren EAEn,
2012n, infekzio berri horien % 82 gizonei dagozkie. Kasu guztien artean % 49tan
transmizio-bidea, homo/bisexualak izatea izan da; % 6tan, aldiz, drogak xiringa
bidez hartzea izan da.
2012n infektatutako 161 lagunetatik, 44k 15 eta 29 urte bitarteko adina dute.
Horrek esan nahi du infekzio berrien % 27 gazteen artean gertatu direla. Gazteen
artean ere infekzio berrien gehiengoa mutilen artean antzematen dira (28 lagun,
guztien % 68).
GIB infekzio berrien tasa, gazteen artean, 1,42 da, adin-talde bereko 10 000
laguneko. Tasa hori mutilen artean 2,14 da; neskeen artean, aldiz, 0,66.
Azkenik, GIB infekzio berrien joerak ez du norabide argia azken hamar urteetan.
Izan ere, 2006ko 30 kasu eta 2009ko 53 kasu artean dabil eta.

Gazteen Euskal Behatokiaren Estatistiketan osasunari eskaintzen zaion atalean, GIB
infekzio berriei dagozkien datuak aurki daitezke.
Jarrai gaitzazue gizarte-sareetan!
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Alderdi politikoak dira gazteengan konfiantza txikien sortarazten duten
erakundeak
Azken hamar urteotan jaitsi da gazteek justizian eta sindikatuetan duten
konfiantza
Herritarrok hainbat erakundetan dugun konfiantza ezagutarazi du Prospekzio
Soziologikoen Kabineteak bere azken ikerketan (55. Euskal Soziometroa). Gazteen
Euskal Behatokitik 18 eta 29 urte bitarteko gazteei dagozkien datuak plazaratu nahi
ditugu eta, era berean, 18 urtetik gorako biztanleria osoakin konparatu datuok, bai
eta gazteen iritziak azken hamar urteotan izandako bilakaera aztertu ere
(horretarako 2004ko 25. Euskal Soziometroan jasotako emaitzak hartu ditugu
oinarri).
Gobernuz Kanpoko Erakundeak eta Eusko Jaurlaritza dira gazteengan konfiantza
handien sortarazten duten erakundeak (gazteen % 65ek eta % 64k, hurrenez
hurren, dute konfiantza erakunde horietan). Erdiak baino gehixeagok (% 52k)
Eusko Legebiltzarrean konfiantza dutela diote. Herenak baino gehiagok dute
konfiantza Europar Batasunean (% 39k) eta sindikatuetan (% 38k); laurdenak
baino gehixeagok justizia epaitegietan (% 26); eta are gutxiago dira elizan edo
alderdi politikoetan konfiantza dutenak (%18 eta % 12, hurrenez hurren).
Biztanleria osoarekin konparatuz gero, ikus daiteke gazteek biztanleriaren bataz
bestekoak baino konfiantza handiagoa dutela sindikatuetan (% 38 eta % 28,
hurrenez hurren) baina biztanleria osoak baino konfiantza txikiagoa dutela elizan
(gazteen % 18k eta biztanleria heldu osoaren % 29k dute konfiantza erakunde
horretan).

Azken hamar urteotan izandako bilakaerari erreparatuz gero, ikus dezakegu gutxitu
egin dela sindikatuetan konfiantza duten gazteen ehunekoa (% 47, 2004an, eta %
38, 2014an), baita justizia epaitegietan konfiantza dutenena ere (% 31tik % 26ra
pasatu da). Aitzitik, gazteek Eusko Jaurlaritzan duten konfiantza handitu da hamar
urte hauetan (% 56tik % 64ra).

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen bi herenek diote botoa emango
dutela datorren maiatzaren 25ean, Europako Parlamenturako
hauteskundeetan
Europako albisteez interesatuta dauden gazteen ehunekoa nabarmen igo
da
Gazteen

Euskal

Behatokiak

datorren

maiatzean

izango

diren

Europako

hauteskundeetan botoa emateko asmoa duen galdetu dio Euskadiko 18 eta 29 urte
bitarteko gazteen lagin adierazgarri bati. Gazteen % 41ek konbentzituta esan dute
botoa ematera joango direla eta beste % 25ek agian baietz. Portzentaje hauek
elkarri gehituta, espero daiteke maiatzaren 25ean Euskadiko gazteen bi herenek
(% 66k) hauteskundeotan parte hartuko dutela.
Aldiz, % 13k segurtasunez diote ez direla botoa ematera joango eta % 9k agian
abstentzioaren alde egingo dutela. Gainerako % 12k ez dakite zer egingo duten.

Neskek mutilek baino neurri handiagoan adierazi dute botoa ematera joango direla:
nesken % 71k baieztatu dute botoa emango dutela, seguru edo agian. Ehuneko
hori % 62raino jaisten da mutilen kasuan.
Goi-mailako ikasketak (unibertsitate-ikasketak nahiz goi-mailako heziketa-zikloak)
amaituta dituztenek zein ikasten ari direnek, hein handiagoan diote botoa ematera
joateko

asmoa

dutela

(%

71),

ikasketa-maila

apalagoa

(derrigorrezkoak,

Batxilergoa edo erdi-mailako heziketa-zikloak) dutenek baino (% 47).

Adinari edo bizi diren lurralde historikoari erreparatuta, ez dago alderik gazteek
botoa emateko asmoari dagokionez. Gazteek Europako albisteez duten interesmailan eta aurreko hauteskundeetako parte-hartze mailan daude alderik handienak.
Euskadiko gazteek Europar Batasuneko jarduera politikoan, gertakarietan eta
albisteetan duten interesa nabarmen igo da azken urteotan, areago, Europako
Parlamenturako hauteskundeak heltzear dauden une honetan: 2008an, 18 eta 29
urte bitarteko gazteen % 29k esaten zutenez, gai horrekin oso edo nahiko
interesatuta zeuden; 2013ko amaieran, ordea, ehuneko hori % 50 izan da. Hau da,
Euskadiko gazteen erdiak Europako gertakariez interesatuta daude.
Europar Batasuneko jarduera politikoan eta eguneroko gertakarietan oso edo
nahiko interesatuta dauden gazteen artean, % 80k diote botoa ematera joango
direla, seguruenik edo agian. Gai horietan interes gutxi edo batere ez dutenen
artean, erdiek baino gehiagok botoa emango dutela esan dute, baina ehunekoak
apalagoak dira (% 53).

Aurreko hauteskundeetan parte hartu izanaren eragina aztertu ahal izateko, 18
urteko gazteak ezabatu dira azterketatik, adin horretako pertsonek ez dutelako
aukerarik izan orain arte inongo hauteskundetan bozkatzeko.
Aurreko hauteskundeetan botoa eman dutela diotenen hiru laurdenek erantzun
dutenez, oraingoan ere hauteskunde-mahaietara hurbilduko dira (% 74). Aurreko
hiru urteetan hauteskundeetan inoiz parte hartu ez dutela diotenen artean,
gutxiengoa dira oraingoan botoa emango dutela esan dutenak (% 30).

Horrenbestez, ondoriozta daiteke ikasketa mailak, lehenago botoa eman izanak eta
Europako

gaietan

interesa

izateak

eragin

handia

dutela

gazteek

datorren

maiatzaren 25eko Europako Parlamenturako hauteskundeetan bozkatzeko ala ez
bozkatzeko asmoan.
Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiak 2013ko abenduan Euskadiko 18 eta 29 urte
bitarteko 1311 gazteri egindako inkestatik eratorri dira.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Zientzia Astea 2014
Zientzietako, Matematiketako eta Teknologiako goi-mailako graduatuen
EAEko tasa (‰ 29,4), Europako eta Espainiako batez bestekoen gainetik
Azaroaren 5etik 9ra Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren XIV.
Astea (Zientzia Astea) ospatuko dela-eta, Gazteen Euskal Behatokiak zenbait datu
eskaini nahi ditu zientzia eta teknologiaren arloan EAEko gazteek duten goi-mailako
prestakuntzari buruz.
Zehazkiago, Zientzietako, Matematiketako eta Teknologiako goi-mailako graduazioa
duten 20 eta 29 urte bitarteko biztanleen tasak hartuko ditugu aintzat, Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Irakas Sistema
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak (ISEI-IVEI) emanak. Tasa horrek zera
adierazten du: 20 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek eskuratu duten hirugarren
mailako titulazioa (honako hauek barne hartzen dituena: unibertsitate-irakaskuntza
—CINE 5A— nahiz goi-mailako heziketa-zikloak, hau da, CINE 5B, baita doktoretzak
eta masterrak ere, CINE 6) Zientzietan, Matematiketan edo Teknologian, adin-talde
bereko mila laguneko.
Tasa hori ‰ 29,4koa izan da 2010ean, eta gorakada nabarmena izan du 2000tik
aurrera (urte hartan ‰ 20,2koa baitzen).

EB27ko Estatu batean ere ez dago horren tasa alturik, eta Europako (‰ 12,5) eta
Espainiako (‰ 13,9) batez bestekoak baino askoz ere garaiagoa da EAEkoa.

Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen arabera, Europako herrialde
horiekiko alde hori Lanbide Heziketa Teknologikoak (CINE 5B delakoak) EAEn duen
garrantziari zor zaio.
Edozein kasutan, Zientzien, Matematiken eta Teknologiaren arloko hirugarren
mailako graduazioa (CINE 5A, 5B eta 6) duten gazteen tasa orokorrean alde
handiak daude, sexuaren arabera: EAEn, 2010ean, ‰ 41,2koa da gizonen artean,
eta ‰ 17,3koa emakumeen artean. Hau da, 24 puntuko aldea dago gizonen eta
emakumeen artean.
Sexuen arteko alde handi hori ez da berria. Hirugarren mailako graduazioa (CINE
5A, 5B eta 6) duten emakumeen tasak gora egin du azken urteetan, baina baita
gizonenak ere (hamar puntuko aldea baino handiagoa dago 2000tik 2010era).
Zientzietan, matematiketan eta teknologian hirugarren
mailako graduazioa duten 20 eta 29 urte bitarteko
biztanleen tasen bilakaera (2000-2010) EAEn, sexuaren
arabera (tasak, milako)
Aldea
Urtea

Gizonak

Emakumeak

(Gizonak –
Emakumeak)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

29,1
33,7
35,3
35,2
36,6
37,2
38,0
38,1
38,6
36,9
41,2

10,9
13,3
13,3
14,8
15,1
15,4
16,5
15,8
16,6
15,9
17,3

18,2
20,4
22,0
20,4
21,5
21,8
21,5
22,3
22,0
21,0
23,9

Gainera, gizonen eta emakumeen artean dagoen alde hori Europako altuena da.
Europar Batasunean, gizonen eta emakumeen arteko tasen aldea 2010ean 8,3koa
izan da, batez beste. Nolanahi ere, azpimarratu beharra dago EAEn Zientzian eta
Teknologian goi-mailako graduazioa eskuratu duten emakumeen tasa Europako
garaiena dela.

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Euskadin gazte gehienek euren gurasoek baino ikasketa-maila altuagoa dute
Aitak edota amak goi-mailako ikasketak dituztenean gehiago jotzen da goi-mailako
ikasketak egitera
Euskadin bizi diren 25 eta 34 urte bitarteko gazteen % 51k goi-mailako ikasketak dituzte, bai
goi-mailako heziketa zikloak (LH-II), bai unibertsitate-ikasketak (ziklo laburrekoak, ziklo
luzekoak edo graduondoko ikasketak, hau da, masterrak edo doktoretzak).
Gazteen beste % 40k derrigorrezko ikasketen ondorengoak osatu dituzte, hau da, Batxilergoa
edo antzekoa edota erdi-mailako heziketa zikloa (LH-I).
Eta gainontzeko % 9k derrigorrezko ikasketak bakarrik (DBH, OHO) bete dituzte.
Gazteen ikasketa-maila Euskadiko 45 urtetik gorako biztanleriarenarekin konparatuz gero, alde
nabarmena ikus dezakegu.

Baina, zelako eragina dute seme-alaben ikasketa-mailan gurasoen ikasketek?
Aitak gehienez derrigorrezko ikasketak dituenean, gazteen % 42k goi-mailako ikasketak dituzte,
baina aitak ere goi-mailako ikasketak dituenean, seme-alaben % 77k dituzte maila hori.

1

Gauza bera gertatzen da ama hartzen badugu oinarri: derrigorrezko ikasketak baino ez dituen
amen seme-alaben % 43k goi-mailako ikasketak lortu dituzte; baina amak goi-mailako
ikasketak baditu, orduan maila bera duten seme-alaben kopurua % 78ra igoten da.
Bestalde, amak derrigorrezkoen ondorengo bigarren mailako ikasketak dituenean, aitak
dituenean baino neurri handiagoan osatzen dituzte goi-mailako ikasketak, seme-alabek.

Aitzitik, aitak edota amak goi-mailako ikasketak dituztenean, % 2 baino ez dira derrigorrezko
ikasketak dituzten 25 eta 34 urte bitarteko gazteak.
Aitak eta amak osatutako ikasketa-mailak bateratzen baditugu, ikus dezakegu guraso biek
derrigorrezko ikasketak dituztenean, 25-34 urte arteko seme-alaben % 85ek gurasoen
ikasketa-maila gainditzen dutela eta, are gehiago, % 40k goi-mailako ikasketak dituztela.
2

Horrela, adieraz daiteke gurasoek (aitak edota amak) lortutako ikasketa-mailak eragina duela
seme-alabek osatutako ikasketetan, baina, batez ere, ikus daiteke gurasoen ikasketa-mailak ez
duela zeharo mugatzen seme-alabena.
Gurasoek seme-alabei prestakuntza akademikoa emateko egindako esfortzuari esker, semealabek ikasteko interesari esker eta baliabide ekonomiko gutxiago duten gazteak bigarren eta
goi-mailko ikasketak egin ahal izateko bideak jartzen dituen Hezkuntza sistema publikoari
esker, Euskadiko gazteek aurreko belanauldikoek baino ikasketa-maila askoz altuagoa dute.
Datuok Gazteen Euskal Behatokiak aztertu ditu, Behatokiak berak 2013ko azaroan eginiko
ikerketa zabalagoa oinarri hartuta. Ikerketa horretan Euskadiko 25 eta 34 urte bitarteko
gazteen lagin adierazgarria elkarrizketatu zen (1200 gazte) eta, hainbat galderen artean, hauxe
galdetu zitzaien gazteei: zein mailako ikasketak zituzten amaituta, eta zein ikasketa-maila
zuten euren gurasoek. Bestalde, 45 urtetik gorako biztanleriaren datuekin alderatzeko, 2013ko
abenduan Gazteen Euskal Behatokiaren eta Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen
Kabinetearen artean elkarlanean eginiko ikerketa bat hartu da kontuan.

Jarrai gaitzazu sare-sozialetan!
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Gazteen langabezia-tasak behera egin du 2014ko bigarren
hiruhilekoan eta % 26,7koa da
Gazteen eta biztanleria osoaren langabezi-tasen arteko aldea murriztu egin
da
Gazteen Euskal Behatokiak 16 eta 29 urte bitarteko gazteen enpleguaren inguruko
datuak eguneratu ditu. Horretarako, Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA)
inkestaren 16 eta 29 urte bitarteko biztanleei buruzko bigarren hiruhileko datuak
erabili dira. EUSTATek, Euskal Estatistiska Erakundeak, hiru hilean behin prestatzen
du BJA.
Enplegurik ez duten baina lan egiteko prest dauden eta lana aktiboki bilatzen ari
diren (hau da, azken lau hiletan lana bilatzeko izapideren bat egin duten) persona
aktiboen ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Ez dira barne hartzen lan bila
ez dauden ikasleak edo lan egin ezin duten ezgaituak.
16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa 2012ko lehen hiruhilekoan %
23,2koa zen eta 2014ko bigarren hiruhilekoan %26,7ra heldu da. Dena den, azken
hiruhilekotan beherantzako joera antzematen da, hain zuzen ere 2013ko bigarren
hiruhilekoan punturik gorenera heldu zenetik (% 31,1). Biztanleria osoaren
langabezia-tasa, beti ere gazteenaren azpitik egon bada ere, pixkanakako gorako
bidea agertzen du, 2012ko lehen hiruhileko % 11,9tik 2014ko bigarren hiruhileko
%15arte.

1

Gazteen langabezia-tasa sexuaren arabera aztertuz gero, ikus daiteke gizonen eta
emakumeen tasek antzeko joerak dituztela, gizonen tasak emakumeenak baino
altuagoak badira ere. Azken hiruhilekoan bai gizonen bai emakumeen langabeziatasak behera egin duen arren, emakumeen artean beherakoa handiagoa izan da,
bost puntutakoa hain zuzen ere.

Gazteen langabezia-tasak jeitsiera garrantzitsua izan du Araban eta Bizkaian eta
beherakada arinagoa Gipuzkoan. Horrek hiru lurralde historikoetan langabezia-tasa
antzekoa izatea ekarri du.

2

Datuok Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan ere kontsulta daitezke, Lana
izeneko atalaren “Jarduera, okupazioa eta langabezia” azpiatalean, hain zuzen ere.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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EAEko gazteen langabezia-tasa % 30,1ekoa izan da 2014ko lehen
hiruhilekoan
16 eta 29 urte bitarteko lagunen langabezia-tasa biztanleria osoarenaren
halako bi da, oraindik ere
Maiatzaren 1a Lanaren Nazioarteko Eguna dela-eta, EAEko gazteen
langabeziaren egoera aztertu du Gazteen Euskal Behatokiak. Horretarako,
Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA) inkestaren 16 eta 29 urte bitarteko biztanleei
buruzko datuak erabili dira. EUSTATek, Euskal Estatistika Erakundeak, hiru hilean
behin prestatzen du BJA.
Oraingoan, azterketan azken hiru urteetako lehen hiruhilekoak alderatu dira.
Ikuspuntu honi esker, langabezia-tasaren bilakaera azter daiteke, urteko sasoi
bakoitzari dagozkion efektuak bazter utzita.
Enplegurik ez duten baina lan egiteko prest dauden eta lana aktiboki bilatzen ari
diren (hau da, azken lau hiletan lana bilatzeko izapideren bat egin duten) pertsona
aktiboen ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Ez dira barne hartzen lan bila
ez dauden ikasleak edo lan egin ezin duten ezgaituak.
16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasak 7 puntu egin du gora azken bi
urteetan: % 23,2 zen 2012ko lehen hiruhilekoan eta % 30,1ekoa izan da 2014ko
lehen hiruhilekoan. Biztanleria orokorraren langabezia-tasa apalagoa da: %
12,1ekoa izan zen 2012ko lehen hiruhilekoan eta % 15,5ekoa 2014ko lehen
hiruhilekoan. Gazteen langabezia-tasa, gaur egun, biztanleria osoarenaren halako
bi da, ia.

1

Gazteen langabezia-tasa sexuaren arabera aztertuz gero, ikus daiteke gizonen eta
emakumeen tasek antzeko joerak dituztela, gizonen tasak emakumeenak baino
altuagoak badira ere. Gizon gazteen langabezia-tasa % 31,6koa izan da 2014ko
lehen hiruhilekoan; emakume gazteena, aldiz, % 28,7koa. Azken urtean, mutilen
langabezia-tasa bere horretan geratu da, eta neskena areagotu, beraz, aldeak
murriztu egin dira duela urtebetetik hona.

Azkenik, esan beharra dago lurralde historikoek joera desberdinak izan dituztela,
azken hiru urteetako lehen hiruhilekoko datuak erkatzen baditugu.
Batetik, Araban bizi diren gazteen langabezia-tasa bikoiztu egin da 2012tik aurrera:
urte horretako lehen hiruhilekoan langabezia-tasa % 16,8 izan zen; 2014an, ordea,
% 33,8. Bestetik, Bizkaiko tasa 2013an egon zen bere gailurrean, % 34,1ean, eta
2014ko lehen hiruhilekoan % 29,8ra jaitsi da. Azkenik, Gipuzkoak antzeko
langabezia-tasak izan zituen 2012ko eta 2013 lehen hiruhilekoetan, baina gora jo
dute 2014ko lehen hiruhilekoan, % 28,7raino, hain zuzen ere.

2

Datuok Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan ere kontsulta daitezke, Lana
izeneko atalaren “Jarduera, okupazioa eta langabezia” azpiatalean, hain zuzen ere.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!
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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Krisiak, Euskadin, gazte-enpresagintza galarazten du
20 eta 34 urte bitarteko Euskadiko gazteen artean enpresagintzan
esperientzia dutenak % 8,1 dira
Enpresagintza gaztea Euskadin 2013 ikerketak urte bereko apirilean telefono bidez
egindako inkesta bat du oinarri. Bere helburu nagusiak bi dira: batetik, Euskadiko
20 eta 34 urte bitarteko gazteek ekiteko eta norberaren kontura lan egiteko
duten prestutasun orokorra ezagutzea eta, bestetik, zenbat gazte ekintzaile
dagoen jakitea eta beraien ezaugarriak zehaztea. 2010ean Gazteen Euskal
Behatokiak Enpresagintza EAE-ko gazteen artean 2010 ikerketa burutu zuen.
Oraingo honetan enpresagintzaren fenomenoak zelako ibilbidea izan duen aztertzen
lagundu du.
Ikerketa honek Euskadiko 20 eta 34 urte bitarteko gazteak enpresagintzan izan
duten esperientziaren arabera banatzen ditu:
9 % 61,5i ez zaie inoiz bururatu negozio bat martxan jartzea.
9 % 27,1 ekiteko aukera aztertzen ari dira, hau da, negozio bat martxan
jartzea pentsatzen ari dira, baina oraindik ez dute urratsik eman. Hauexek
dira “ekintzaile potentzialak” izenda genitzakenak.
9 % 3,3k sortzeko prozesuan bertan behera utzi dute negozio bat abiatzeko
ideia.
9 % 8,1ek esperientzia dute enpresagintzan: gaur egun martxan dagoen
negozioa dutelako edo aurretik negozio edo enpresaren bat izan dutelako.
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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

2010eko datuekin alderatuta, behera egin du enpresagintzan esperientzia
duten gazteen ehunekoak. Izan ere, 2010eko % 12,1etik 2013ko % 8,1era jaitsi
da.
Gazteen ia erdiak (% 48,6) enpresagintzara bideratutako aholkularitza zerbitzuak
ezagutzen dituen arren eta ia heren batek (% 29,7) hezkuntza formalean enpresakudeaketari edo negozio bat martxan jartzeari buruzko ikastaro eta jardueraren
batean parte hartu duen arren, ingurunearen baldintza formalak (negozioak
ekiteko dauden diru-laguntzak, bankuek eta aurrezki-kutxek kredituak emateko
jartzen dituzten baldintzak, neurri fiskalak, negozio bat martxan jartzeko egin
beharreko izapideak eta paperak) oso txarrak dira Euskadiko gazteen iritziz eta
beraien ustez, ez dute enpresagintza zabltzen laguntzen.
Krisiak aurrera egin ahala, norberaren kontura lan egiteko gogoa zabaldu ez
ezik, behera egiten du, hain zuzen ere 2010eko % 26,3tik 2013ko % 20,2ra.
Beraz, krisia sakontzen den heinean segurtasuna, egonkortasuna eta diru
sarrera erregularrak izateko gogoak handitzen dira. Inoren kontura lana
nahiago izateko arrazoiak hauek dira: erantzukizunik ez izatea, egonkortasuna eta
segurtasuna, lan gogorra ekiditea, arriskuak eta gastuak ekiditea eta inoren
kontura lan egiteak dakartzan gizarte-babesa baldintzak izatea.
Norberaren konturako lana nahiago izateko arrazoien artean independentzia
eta erabakimena, gogobetetze pertsonala eta enplegu duina izatea nagusitzen dira.
Azken arrazoi hori, enplegu duina izatea, (2010ean oso gutxik aipatzen zutena)
gaur egun pairatzen dugun krisiaren beste ondorio bat da. Enpresagintza enplegua
lortzeko bidetzat hartzen da, norberak izango dituen lan baldintzak zehaztuz baina
aldi berean ez da negozioa martxan jartzeko abiapunturik onena.
Sarritan gaur egungo krisia enpresagintzarako aukera ona dela entzuten dugu
baina ikerketa honetan zehar bestelako errelitatea ezagutu dugu. Ideia honen
inguruan zera egiaztatu dugu: enpresagintzan esperientzia dutenen artean, %
19,7k premiak bultzatuta abiarazi du negozioa, ez aukera sortu zelako.
Euskadin gazteek martxan ipinitako negozioen profila honako hau da: negozio
txikia, pertsonei eskainitako zerbitzuetan oinarritua, lagun bakar batek osatua,
familiaren diru-laguntzarekin hasia eta 10 000 eurotik beherako hasierako kapitala
izan duena.
Euskadiko 20 eta 34 urte bitarteko gazteen % 4,0k gaur egun martxan dagoen
negozio bat dute. Ehuneko honek ere behera egin du 2010ean jasotako % 5,5etik.
Dena den, martxan dauden negozioen sendotze mailara jotzen badugu, finkatuta
dauden negozioen ehunekoa 2010ekoaren halako bi dela ikusi dugu, % 47ra heldu
da eta. Negozioaren jarraipenaren aurreikuspena oso altua da, hiru urteko epean
negozioak jarraipena izango duela uste dute gehien-gehienek (% 81,5).
Beraz, gazte-enpresagintza Euskadin oraindik ere gutxiengo baten aukera
da. Krisiak sahiestezinak bihurtzen diren oztopoak dakartzan eta enpresagintzairudi zehatza erakusten digu: negozio txikiak, persona bakarrak abiatuak eta
hortaz, enplegurik sortzen ez dutenak.
Jarrai gaitzazu sare-sozialetan!
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Lau emakumetik batek (% 25) uste du enplegua gal dezakeela 2014an
Emakume gazteen artean, ehuneko hori % 43raino doa
Martxoaren 8a Emakumearen Nazioarteko Eguna dela-eta, lan-merkatuari buruz
emakumeek eta gizonek dituzten aurreikuspenen arteko aldeak aztertu ditu
Gazteen Euskal Behatokiak. Datuok otsailean argitaratutako Aurrera Begira /
Mirando al futuro azterlanaren ustiapen berrietatik datoz.
Euskadin lan egiten duten lau emakumetik batek (% 25) uste du urtebeteko epean
enplegua galduko duela, seguruenik edo nahiko seguru. Gizon okupatuen kasuan,
urtebetean enplegua galtzeko arriskua nabari dutenen portzentajea % 17 da.
Aurreko datuak Euskadiko 16 eta 64 urte bitarteko biztanleria okupatu osoari
dagozkio. Arreta 16 eta 29 urte bitarteko gazteengan jartzen badugu, enplegua
galtzeko arriskuaren beldurra zabalduago dago gazteengan biztanleria okupatu
osoan baino, eta gizonen eta emakumeen arteko aldeak are handiagoak dira:
emakume gazte okupatuen % 43k uste dute enplegua urtebetean galduko dutela,
seguruenik edo nahiko seguru; lana duten gizon gazteen artean, portzentaje hori %
32 da.

Emakumeak, hortaz, ahulago sentitzen dira gizonak baino, egungo krisi
ekonomikoan eta enplegu-suntsiketa egoeran. Horri gaineratzen badiogu gazteak
babesgabeago sentitzen direla biztanleria nagusiagoa baino, zera ondoriozta
daiteke: emakume gazteek ahulezia bikoitza jasaten dutela, emakumeak
izateagatik, batetik, eta gazteak izateagatik, bestetik.

Langabeek urtebeteko epean enplegua aurkitzeko aurreikuspenei dagokienez, ez
dago alde handirik sexuaren arabera: 16 eta 64 urte bitarteko gizon langabeen
% 39k oso edo nahiko seguru ikusten dute aukera hori, bai eta emakume
langabeen % 37k ere.
Gazteen artean, ordea, emakumeak baikorragoak dira gizonak baino, enplegua
aurkitzeko aukerei dagokienez. Hain zuzen ere, 16 eta 29 urte bitarteko emakume
langabeen % 57k uste dute enplegua seguruenik edo nahiko seguru aurkituko
dutela urtebetean. Gizon gazte langabeen % 51ek uste dute hori.

Hortaz, ikus dezakegunez, emakume gazte okupatu gehiagok uste dute enplegua
galduko dutela gizon gazte okupatuek baino, eta, aldi berean, emakume langabeek
egoera berean dauden gizonek baino konfiantza handiagoa dute enplegua
aurkitzeko. Zeri zor zaio emakume eta gizon langabeen artean dagoen alde hori?
Langabezian dauden emakumeek prestakuntza akademiko handiagoa dute, eta,
hori dela-eta, konfiantza handiagoa dute gizonek baino enplegua aurkitzeko
dituzten gaitasunetan: 16 eta 29 urte bitarteko emakume langabeen % 83k
bigarren mailako edo goi-mailako ikasketak osatu dituzte; adin-talde bereko gizon
langabeen % 75ek bezala.
Gazte okupatuei dagokienez, ez dago alde esanguratsurik emakume eta gizon
gazteen ikasketa-mailari dagokionez.
Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

2013an EAEko gazteen langabezia-tasa % 29,7koa da
16 eta 29 urte bitartekoen langabezia biztanleria osoarenaren halako bi da

Biztanleriaren Jarduenaren 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 eta Gazteen Euskal Behatokiari
16 eta 29 urte bitartekoen datuak helarazi dizkio.
Enplegurik ez duten baina lana aktiboki bilatzen duten persona aktiboen (lan
egiteko moduan egonik, azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egiten
duten pertsonen) ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Bertan ez dira
sartzen lan bila ez dabiltzan ikasleak edo lan egin ezin duten gaigabetuak.
2013ko laugarren hiruhilekoan EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabeziatasa % 29,5 da, hau da, hirugarren hiruhilekoan jasotakoa baino hamarren bat
handiagoa, % 29,4.
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Urteko langabezia-tasaren kalkulua lau hiruhilekoen batezbesteko aritmetikoa
kalkulatuz lortzen da. kalkulu honen arabera, EAEko 16 eta 29 urte bitarteko
lagunen langabezia-tasa % 29,7 da, 2012an % 23,8 zen bitartean. 2007tik,
gazteen langabezia-tasa % 5,7 zenean, zifra hori seikoztu egin da.
Bestalde, gazteen langabezia-tasa eta EAEko biztanleria osoaren alderatzen
baditugu, zera ikus dezakegu: gazteen langabezia-tasa biztanleria osoarena halako
bi dela, baina proportzio hori ez dela 2007tik aldatu.

Langabezia-tasa sexuaren arabera aztertzen badugu, gizon eta emakumeen
langabezia-tasak 2007an hasitako joerari eusten diola ikusten dugu. Orduan, neska
gazteen langabezia-tasa mutilenaren azpitik kokatu zen. 2012 eta 2013 artean, 16
eta 29 urte bitarteko mutil gazteen langabezia-tasa % 25,3tik % 32,8ra igo da.

2

Azkenik, lurralde historikoei joz gero, honako hau ikusten dugu: Araba Bizkaiaren
aurretik jarri dela gazteen langabezia-tasari dagokionez. Izan ere, 2013an % 33ra
heldu da, Bizkaiarena % 31,7 izanik eta Gipuzkoarena, hiruren artean baxuena,
% 24,4 delarik.

Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan ere kontsulta daitezke,
Lana ataleko Jarduera, Okupazioa eta Langabezia azpiatalean, zehazki.
Jarrai gaitzazu sare sozialetan!
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