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AURKEZPENA
1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

Gazteriaren Euskal Behatokiak Euskadiko Gazteen Panoramika bildumari ekin zion 2007. urtean, Euskadin bizi diren gazteen egoerari buruzko oinarrizko
datu estatistikoak aldian behin bilduko dituen argitalpena edukitzeko beharrari erantzuteko.
Bildumako lehen txostenean adierazitako moduan, bilduma euskal gizarteari gazteen adierazle sozial, demografiko eta ekonomiko nagusiak aldian
behin ezagutarazteko xedearekin sortu zen eta, horrela, Gazteriaren Euskal Behatokiaren eginkizun nagusietako bat betetzeko, hau da, Euskadin
gazteriaren errealitateari buruzko zuzeneko, nahiz zeharkako informazioa biltzea eta zabaltzea.
Hortaz, txosten honen xedea gazte euskaldunen egoera hainbat ikuspegitatik -demografia, hezkuntza, lana, ekonomia...- deskribatu eta aztertzea da
eta askotariko alorrak edo gaiak kontuan hartzea, hala nola emantzipazioa, etxebizitza, osasuna, aisia, kultura eta kirola, eta baita gazteen balioak
eta jarrerak ere. Horrekin guztiarekin, gazteei eragiten dieten eta gizartean duten egoera definitzen duten alderdi nagusien eta etorkizuneko
itxaropenen diagnosi nabarmenki kuantitatiboa egin nahi da, eskuragarri dauden iturri estatistiko nagusietatik bildutako oinarrizko adierazleetan
oinarrituta.
Informazioa iturri estatistiko ofizialetatik eta behatokiak bere ekimenez hainbat gairi buruz egiten dituen azterlanetatik dator. 111 adierazle hauek
lantzeko hamar bat erakunderen galdeketa eta eragiketa estatistiko ugaritara jo da. Iturri horiei gazteen egoera hauen guztien egoerarekin
alderatzeko balio izan dutenak gehitu behar zaizkie: EAEko biztanleria, oro har; autonomia-erkidegoetako gazteak; Espainiako gazteak eta Europar
Batasuneko herrialdeetako gazteak.
Adierazleak hautatzerakoan, kontuan hartu dira garrantzia, zabal samarrak diren sail ebolutiboak, adierazlea hainbat aldagairen arabera bereizteko
aukera, eta autonomia, estatu eta nazioarte mailan datu alderagarriak egotea.
Informazioa hiru formatuetan aurkezten da:

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

•

Gazteen adierazleen koadroa: euskal gazteriaren panoramika osatzen duten 111 adierazleen definizioak, daturik eguneratuenak eta sexu
eta lurralde historikoen arabera bereizitakoak eskaintzen dituen laburpen-taula.

•

Euskadiko gazteen panoramika: aztertutako adierazle guztien informazioa sintetizatzen ditu dokumentuak. Euskal gazteriaren egoera zazpi
alderdiren arabera deskribatzen du: demografia eta biztanleria; hezkuntza; enplegua eta egoera ekonomiko; emantzipazioa eta etxebizitza;
osasuna; aisia, kultura eta kirola; eta, azkenik, balioak eta jarrerak.

•

Datu base interaktiboa: On lineko datu-bankua da eta taulak, grafikoak eta mapa interaktiboak egiteko aukera eta informazioa atera eta
deskargatzeko aukera ematen du, ondoren beste programa batzuetan erabiltzeko. Euskal gazteriaren panoramika hau osatzen duten 111
adierazleak biltzen ditu.
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ADIERAZLEEN KOADROA
1. Aurkezpena

Demografia eta biztanleria

01. Biztanleria gaztea

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

2015

15-29

Absolutuak

286 378

145 938

140 440

43 158

147 686

95 534

02. Atzerritarra den biztanleria gaztea

2015

15-29

Absolutuak

36 426

17 937

18 489

6610

17 820

11 996

03. Gazteria indizea

2015

15-29

Portzentajea

13,2

13,8

12,6

13,4

12,9

13,5

04. 64 urtetik gorakoen araberako gazteen ratioa

2015

15-29

Portzentajea

62,5

75,4

53,0

68,9

59,8

64,1

05. Migrazio-saldoa

2015

15-29

Absolutuak

2559

1054

1505

303

1067

1189

06. Ugalkortasun-tasa

2014

15-29

1000ko tasa

26,3

-

-

32,5

24,3

26,8

07. Lehenengo seme-alaba izatean bataz
besteko amatasunaren adina

2015

-

Urteak

31,8

-

-

31,6

31,9

31,6

Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

2014

18-24

Portzentajea

7,5

8,2

6,8

5,3

8,4

7,1

Hezkuntza

08. Eskola modu goiztiarrean utzitakoen tasa
09. Bigarren Hezkuntzan graduatuen tasa

2014

20-24

Portzentajea

85,9

85,9

85,8

88,0

85,0

86,2

10. Goi-mailako hezkuntza titulazioa

2014

30-34

Portzentajea

47,5

40,2

55,7

41,7

47,5

50,8

11. Zientzia eta teknologian graduatuen tasa

2012

20-29

1000ko tasa

28,2

38,5

17,5

-

-

-

12. 15 urteko ikasleen irakurtzeko gaitasuna

2012

15

Puntu kopurua

498

483

513

-

-

13. 15 urteko ikasleen matematika gaitasuna

2012

15

Puntu kopurua

505

512

498

-

-

-

14. 15 urteko ikasleen zientzia gaitasuna

2012

15

Puntu kopurua

506

510

501

-

-

-

15. Euskararen ezaguera

2014

15-29

Portzentajea

64,4

63,6

65,2

53,4

60,4

74,8

16. Ingelesaren ezaguera

2014

15-29

Portzentajea

54,4

51,2

57,1

56,4

53,2

55,4

17. Hirueletasun-tasa

2014

15-29

Portzentajea

30,9

34,0

28,0

29,6

27,7

36,3

18. Euskara komunikazio-hizkuntza duten ikasleak

2014

Portzentajea

61,9

61,2

62,6

44,8

56,6

77,4

19. Ikasketak, lana edota boluntario izateko
atzerrira joan diren gazteak

2013

15-29

Portzentajea

50,2

46,7

53,8

50,9

48,4

52,7

20. Euskal hezkuntza-sistemaren balorazio
positiboa

2012

15-29

Portzentajea

58,6

56,7

60,5

65,2

57,6

57,1
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ADIERAZLEEN KOADROA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

Enplegua eta egoera ekonomikoa
Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

21. Jardueraren tasa

2015

16-29

Portzentajea

51,4

52,0

50,7

54,3

50,2

51,9

22. Okupazio tasa

2015

16-29

Portzentajea

37,1

37,0

37,1

38,4

35,7

38,6

23. Langabezia tasa

2015

16-29

Portzentajea

27,9

28,8

26,9

29,2

28,9

25,7

24. Epe luzeko langabezia tasa

2015

16-29

Portzentajea

10,7

11,3

10,2

9,3

11,9

9,6

25. Soldatapeko langileen aldi baterako enplegutasa

2014

16-29

Portzentajea

57,0

52,1

50,4

-

-

-

26. Lanaldi partzialeko enplegu-tasa

2015

16-29

Portzentajea

30,7

24,0

37,5

-

-

-

27. Laneratze tasa unibertsitateko ikasketen
ostean

2013

-

Portzentajea

69,1

74,6

69,6

-

-

-

28. Laneratze tasa LHko ikasketen ostean

2013

-

Portzentajea

61,2

61,1

61,3

-

-

-

29. Ikasketak bukatzean prestakuntzari lotutako
enplegua izatea aurreikustea

2015

15-29

Portzentajea

64,9

66,3

63,3

59,5

63,3

70,4

30. Prestakuntzari lotutako lana

2015

16-29

Portzentajea

52,7

52,9

52,4

56,2

49,9

55,6

31. Bataz besteko soldata garbia

2015

16-29

Euroak

996,39

1124,56

866,73

1106,00

956,64

1014,13

32. Laneko ezbehar-kopuruaren indizea

2015

16-34

1000ko tasa

36,4

53,1

19,3

46,1

36,4

32,2

33. Autoenplegurako asmoak izan dituzten
gazteak

2015

15-29

Portzentajea

27,6

29,3

25,7

28,6

24,1

29,4

34. Bere kontura lan egiten dutenen tasa

2015

20-29

Portzentajea

6,3

8,2

4,2

7,5

4,8

8,3

35. Lana galtzeko edo baldintzak okertzeko
arriskua

2015

16-29

Portzentajea

51,7

48,5

54,7

47,1

52,3

52,5

36. Derrigorrez emigratu beharra aurreikustea

2015

15-29

Portzentajea

13,7

11,9

13,7

14,2

13,7

17,6

37. Hilero 600 eurotik gorako baliabide
ekonomikoak

2015

15-29

Portzentajea

31,4

32,2

30,5

28,9

30,1

32,9

38. Etxebizitza gazteen pobrezia-arriskua

2014

<35

Portzentajea

17,0

14,9

19,3

21,8

20,0

10,3

39. Pobrezia errealaren tasa

2014

16-29

Portzentajea

8,2

7,7

8,8

10,4

8,4

6,7

40. Estalitako pobreziaren tasa

2012

16-29

Portzentajea

8,1

7,4

8,7

-

-

-
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ADIERAZLEEN KOADROA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

Emantzipazioa eta etxebizitza
Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

41. Emantzipazio tasa

2015

18-34

Portzentajea

40,9

34,8

47,0

41,0

40,9

40,8

42. Emantzipaziorako bataz besteko adina

2011

-

Urteak

29,9

30,8

28,8

29,4

30,8

28,9

43. Emantzipaziorako adin erreal eta adin
idealaren arteko aldea

2011

18-34

Urteak

5,3

6,1

4,3

4,8

6,2

4,5

44. Alokairuko emantzipazioa

2015

18-34

Portzentajea

55,3

55,7

55,0

48,0

55,8

57,3

45. Emantzipazioa zapuztuko dela aurreikustea

2015

15-29

Portzentajea

48,9

48,5

49,3

43,4

53,9

43,5

46. Arazo ekonomikoengatik gurasoen
etxebizitzara itzultzen diren gazteak

2015

18-34

Portzentajea

2,8

2,7

2,9

2,1

3,9

1,5

47. Etxebizitzaren garestitzearen pertzepzioa
emantzipatzeko zailtasun gisara

2015

18-34

Portzentajea

79,3

78,3

80,7

69,2

80,1

83,0

48. Etxebizitza librea alokatzearen kostua

2015

18-34

Portzentajea

63,8

58,2

69,0

54,1

64,0

67,5

49. Etxebizitza librea jabetzan hartzearen kostua

2015

18-34

Portzentajea

53,4

48,7

57,7

45,4

52,2

58,0

50. Merkatuko alokairu errentaren eta etxebizitza
alokatzeko gehieneko errenta onargarriaren
arteko aldea

2015

18-34

Euroak

462,04

422,32

492,62

330

467,61

506,6

51. Jabetzako babes ofizialeko etxebizitzan bizi
diren emantzipatutako gazteak

2015

18-34

Portzentajea

6,3

6,8

5,8

11,7

2,1

9,5

52. Alokairu sozialeko etxebizitzan bizi diren
emantzipatutako gazteak

2015

18-34

Portzentajea

2,8

2,1

3,5

4,2

1,6

3,9

53. Etxebizitzako kostuak ordaintzeko gehiegizko
esfortzua

2015

18-34

Portzentajea

21,3

20,1

22,9

17,0

26,7

16,8

54. Etxebizitza-gastuak ordaintzeko zailtasunak
dituzten gazteak

2015

18-34

Portzentajea

24,4

24,4

24,0

21,0

26,2

23,4

55. Alokairuko etxebizitza jabetzakoaren aldean
nahiago duten gazteak

2015

18-34

Portzentajea

56,1

53,8

59,1

56,5

53,5

61,2

56. Etxegabeko gazteen arreta tasa

2012

18-29

1000ko tasa

2,8

4,4

1,1

2,1

3,0

2,8
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ADIERAZLEEN KOADROA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

Osasuna
Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

57. Osasun-maila eskasaren prebalentzia

2013

15-29

Portzentajea

4,6

3,9

5,2

3,1

4,4

5,6

58. Osasun-mailako arazo kronikoen prebalentzia

2013

15-29

Portzentajea

20,7

18,2

23,4

10,0

23,9

20,7

59. Antsietate- eta depresio-arazoen prebalentzia

2013

15-29

Portzentajea

13,7

9,0

18,7

10,9

13,3

15,7

60. Obesitate tasa

2013

15-29

Portzentajea

5,4

6,0

4,8

6,3

6,5

3,4

61. Jarduera fisikoa

2013

15-29

Portzentajea

75,3

78,8

71,6

76,1

74,5

76,1

62. Ohiko tabako-kontsumoa

2012

15-29

Portzentajea

23,5

26,6

20,4

-

-

-

63. Gehiegizko alkohol-kontsumoa

2012

15-29

Portzentajea

29,5

32,6

16,6

-

-

-

64. Ohiko kanabis-kontsumoa

2012

15-29

Portzentajea

4,3

7,1

1,6

-

-

-

65. Droga-mendekotasunen tratamenduetako
hasiera

2014

15-29

Portzentajea

2,0

3,4

0,6

-

-

-

66. Interneteko erabilera arazotsua

2012

15-29

Portzentajea

8,3

7,1

9,3

-

-

-

67. Nerabezaroko haurdunaldien tasa

2014

15-17

1000ko tasa

7,6

-

-

9,9

8,3

5,6

68. Haurdunaldien borondatezko etendurak

2014

15-29

Portzentajea

11,8

-

-

10,8

12,9

10,7

69. Arriskuzko sexu-harremanak

2012

15-29

Portzentajea

23,6

25,6

21,4

19,3

25,7

22,3

70. GIB infekzio berriak

2015

15-29

10 000ko tasa

1,2

1,9

0,5

1,4

1,2

1,0

71. Suizidioen ondoriozko heriotza tasa

2014

15-29

100 000ko tasa

5,8

7,8

3,7

4,6

4,9

7,8

72. Trafiko istripuen ondoriozko heriotza tasa

2014

15-29

100 000ko tasa

2,2

4,2

0,0

2,3

2,1

2,2

Gipuzkoa

Aisia, kultura eta kirola
7. Datu base
interaktiboa

Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

73. Jarduera artistikoetan partaidetza

2012

15-29

Portzentajea

42,9

38,8

47,1

45,9

37,9

49,7

74. Kontzertuetara joatea

2012

15-29

Portzentajea

41,6

45,9

37,1

40,5

40,7

43,6

75. Euskararen lagunarteko erabilera

2012

15-29

Portzentajea

42,0

42,0

42,0

26,1

30,7

59,3

76. Irakurtzeko ohitura

2012

15-29

Portzentajea

53,7

42,8

65,1

59,5

50,4

56,3
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ADIERAZLEEN KOADROA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

77. Euskaraz irakurtzeko ohitura

2012

15-29

Portzentajea

43,2

42,0

44,5

48,6

42,3

42,7

78. Interneten erabilera

2012

15-29

Portzentajea

28,6

29,1

29,6

25,7

31,8

27,1

79. Lokala duten gazteak

2015

15-29

Portzentajea

20,2

28,4

11,8

17,7

25,6

26,5

80. Kirol-elkarteetako kidetza

2012

15-29

Portzentajea

15,0

20,6

9,1

24,2

9,3

20,1

81. Kirol-jarduera erregularra

2012

15-29

Portzentajea

40,2

50,2

29,6

41,4

35,5

47,3

Balioak eta jarrerak
4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

82. Poztasun pertsonalaren indizea

2015

15-29

Puntuak (0-10)

7,2

7,3

7,2

7,1

7,2

7,2

83. Etorkizunarekiko konfiantza indizea

2015

15-29

Puntuak (0100)

73,9

73,9

73,9

74,0

74,4

73,1

84. Berauen adinean, gurasoak baino egoera
hobean daudela adierazten duten gazteak

2015

15-29

Portzentajea

58,5

60,1

56,8

52,3

55,7

66,1

85. Asoziazionismo tasa

2012

15-29

Portzentajea

31,4

37,9

30,2

46,9

25,9

41,7

86. Boluntario-lanak betetzea

2012

15-29

Portzentajea

6,5

5,3

7,8

6,8

5,2

8,7

87. Eredu sozialean aldaketa gertatzeko nahia

2012

15-29

Portzentajea

64,9

67,4

62,2

58,3

66,3

65,7

88. Gai publikoetan parte hartzeko nahia

2012

15-29

Portzentajea

42,0

39,2

45,0

45,7

40,7

42,4

89. Begiko alderdi politikorik ez dutela adierazten
duten gazteak

2012

15-29

Portzentajea

53,1

51,6

54,7

61,1

48,4

57,0

90. Hauteskunde deialdietan parte hartzea

2013

15-29

Portzentajea

66,4

63,4

69,4

71,4

64,7

66,6

91. Politikarekiko interesa

2014

15-29

Portzentajea

29,0

25,5

19,5

23,0

28,0

31,0

92. Sinesgabe edo agnostikoak diren gazteak

2012

15-29

Portzentajea

53,6

55,8

51,1

45,6

49,5

64,0

93. Intolerantzia ideologikoa

2012

15-29

Portzentajea

17,3

19,0

15,6

14,1

20,3

14,0

94. Immigranteak etortzearen gaitzespena

2012

15-29

Portzentajea

9,8

11,4

8,2

8,4

12,8

5,5

95. Pertsona atzerritarrekiko auzuneetako
intolerantzia

2012

15-29

Portzentajea

15,5

15,6

15,3

14,4

17,0

13,5
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1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

Urtea

Adina

Unitatea

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

96. Pertsona atzerritar gehiegi izatearen
pertzepzioa

2012

15-29

Portzentajea

44,6

45,4

43,7

54,7

46,0

37,2

97. Pertsona homosexualekiko auzuneetako
intolerantzia

2012

15-29

Portzentajea

11,0

12,2

9,8

11,1

12,1

9,3

98. Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen
sostengua

2012

15-29

Portzentajea

87,0

82,1

92,2

82,9

87,6

88,0

99. Legezko sexu-aldaketarako sostengua

2012

15-29

Portzentajea

80,6

73,6

87,9

77,8

79,7

83,3

100. Ikastetxeetan erlijioa irakastearen sostengua

2012

15-29

Portzentajea

37,9

36,3

39,5

39,5

38,4

36,1

101. Eutanasiaren sostengua

2012

15-29

Portzentajea

73,0

75,6

70,2

71,6

71,7

75,6

102. Kanabisa legeztatzeko sostengua

2012

15-29

Portzentajea

60,5

67,3

53,3

51,8

59,0

67,1

103. Abortu libre eta borondatezkoaren sostengua

2012

15-29

Portzentajea

78,9

77,4

80,5

73,2

78,6

82,3

104. Hutsik dauden etxebizitzak okupatzearen
sostengua

2012

15-29

Portzentajea

56,5

59,5

53,4

50,2

54,8

62,5

105. Lana lortzean genero-desberdintasunaren
pertzepzioa

2012

15-29

Portzentajea

23,5

19,1

28,1

26,5

23,7

21,6

106. Etxebizitzako lanetan dagoen genero-arraila

2013

15-29

Minutuak

16,0

-

-

15,0

5,0

22,0

107. Kalean gauez ibiltzearen beldurra

2012

15-29

Portzentajea

19,4

7,1

32,2

17,7

18,7

21,3

108. Emakumeen aurkako indarkeriaren tasa
globala

2015

15-29

1000ko tasa

7,3

-

-

8,5

7,2

7,2

109. Kontsumo jasangarriaren indizea

2013

15-29

Portzentajea

43,3

38,3

48,7

45,2

43,0

43,0

110. Garraio publikoen ohiko erabilera

2012

15-29

Portzentajea

37,2

32,9

41,8

21,8

44,4

32,9

111. Garraiorako bizikletaren ohiko erabilera

2012

15-29

Portzentajea

9,6

13,0

6,0

17,2

2,1

18,1
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ADIERAZLEEN KOADROA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

DEMOGRAFIA ETA BIZTANLERIA

Definizioa

Iturria

01. Biztanleria gaztea

15 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztea kopuru absolututan.

EUSTAT, Biztanleen Udal-erroldaren Estatistika
/ INE, Estadística del Padrón Contínuo /
EUROSTAT, Population data

02. Atzerritarra den biztanleria gaztea

15 eta 29 urte bitarteko herritartasun atzerritarra duen biztanleria gaztea kopuru
absolututan.

EUSTAT, Biztanleen Udal-erroldaren Estatistika
/ INE, Estadística del Padrón Contínuo /
EUROSTAT, Population data

03. Gazteria indizea

15 eta 29 urte bitarteko pertsonen proportzioa biztanleria osoan.

EUSTAT, Biztanleen Udal-erroldaren Estatistika
/ INE, Estadística del Padrón Contínuo /
EUROSTAT, Population data

04. 64 urtetik gorakoen araberako
gazteen ratioa

15 eta 29 urte bitarteko pertsonen zenbatekoa 64 urtetik gorako 100 laguneko.

EUSTAT, Biztanleen Udal-erroldaren Estatistika
/ INE, Estadística del Padrón Contínuo /
EUROSTAT, Population data

05. Migrazio-saldoa

Immigrazio eta emigrazioaren zenbatekoen aldea (hurrenez hurren, jakineko lurralde
bateko helburu eta jatorriak) 15 eta 29 urte bitarteko pertsonetan.

EUSTAT, Migrazio-mugimenduen Estatistika /
INE, Estadística de migraciones

06. Ugalkortasun-tasa

15 eta 29 urte bitarteko amengandik jaiotakoen zenbatekoa adin-tarte horretako 1000
emakumeko

INE, Estadísticas de Movimiento Natural de la
Población / EUROSTAT, Population data

07. Lehenengo seme-alaba izatean
bataz besteko amatasunaren adina

Lehenengo seme-alaba izatean emakumeek duten bataz besteko adina.

INE, Indicadores demográficos básicos /
EUROSTAT, Youth Indicators

HEZKUNTZA

Definizioa

Iturria

08. Eskola modu goiztiarrean utzitakoen
tasa

Gehienez ere Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza gainditu (CINE 2) eta inkesta egin
aurreko lau asteetan ikasketa edo prestakuntzarik jaso gabeko 18 eta 24 urte bitarteko
biztanleriaren ehunekoa.

EUSTAT, 2020 Europa adierazleak

09. Bigarren Hezkuntzan graduatuen
tasa

Bigarren Hezkuntza gutxienez lortu duen 20 eta 24 urte bitarteko biztanleriaren
ehunekoa.

EUSTAT, Euskadi 28 EBn

10. Goi-mailako hezkuntza titulazioa

Ikasketa tertziarioak (CINE 5A, 5B eta 6) burutu dituzten 30 eta 34 urte bitarteko
biztanleen ehunekoa adin-tarte horretako biztanleriaren arabera. Titulazio tertzioaren
baitakoak dira unibertsitateko gradu, master eta doktoretzak, eta baita goi-mailako
prestakuntza-zikloak ere.

EUSTAT, 2020 Europa adierazleak

11. Zientzia eta teknologian
graduatuen tasa

Zientzia, matematika edota teknologian ikasketa tertziarioak (CINE 5A, 5B eta 6) burutu
dituzten 20 eta 29 urte bitarteko gazteen zenbatekoa aipatzen den urtean eta adintarte horretako 1000 biztanleko.

ISEI-IVEI, Hezkuntzako Adierazleen Euskal
Sistema

12. 15 urteko ikasleen irakurtzeko
gaitasuna

EAEko 15 urteko ikasleek PISA ebaluazioan lortutako bataz besteko puntuazioa,
irakurtzeko konpetentziari dagokionean

ISEI-IVEI, Pisa 2012 Euskadi

13. 15 urteko ikasleen matematika
gaitasuna

EAEko 15 urteko ikasleek PISA ebaluazioan lortutako bataz besteko puntuazioa,
matematikarako konpetentziari dagokionean

ISEI-IVEI, Pisa 2012 Euskadi

7. Datu base
interaktiboa
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HEZKUNTZA

Definizioa

Iturria

14. 15 urteko ikasleen zientzia gaitasuna

EAEko 15 urteko ikasleek PISA ebaluazioan lortutako bataz besteko puntuazioa,
zientzietarako konpetentziari dagokionean

ISEI-IVEI, Pisa 2012 Euskadi

15. Euskararen ezaguera

Euskaraz ondo hitz egiten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

EUSTAT, Bizi Baldintzen Inkesta

16. Ingelesaren ezaguera

Ingelesez ondo hitz egiten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

EUSTAT, Bizi Baldintzen Inkesta

17. Hirueletasun-tasa

Ingelesa, euskara eta gaztelaniaz ondo hitz egiten duten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

EUSTAT, Bizi Baldintzen Inkesta

18. Euskara komunikazio-hizkuntza
duten ikasleak

Unibertsitatetik kanpoko araubide Orokorreko Irakaskuntzako D ereduan
matrikulatutako ikasleen ehunekoa. Haur hezkuntza, lehen hezkuntza, derrigorrezko
bigarren hezkuntza, hezkuntza berezia, batxilergoa, lanbide heziketa, hasierako lanbide
prestakuntzako programak eta helduentzako hezkuntza barneratzen ditu. OHARRA:
datuen erreferentzia urtea, ikasturtearen bigarren urteari dagokio.

EUSTAT, Eskola-jardueraren estatistika

19. Ikasketak, lana edota boluntario
izateko atzerrira joan diren gazteak

Ikasketak, lana edota boluntario-lana betetzeko atzerrira joan diren 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteen Joerak Seriea

20. Euskal hezkuntza-sistemaren
balorazio positiboa

EAEko hezkuntza-sistema oso ona edo nahiko ona dela dioten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

ENPLEGUA ETA EGOERA EKONOMIKOA

Definizioa

Iturria

21. Jardueraren tasa

Lan egin edo lan egiteko moduan dauden (beraz, bertan kontuan hartzen dira landun
eta enplegu-bilaketa aktiboan jarduten duten langabetuak) 16 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa adin-tarte horretako pertsona guztien arabera.

EUSTAT, Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA)
/ EUROSTAT, Labour Market Data.

22. Okupazio tasa

Enplegua duten 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa, adin-tarte bereko
pertsona guztien arabera.

EUSTAT. Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA)
/ EUROSTAT, Labour Market Data.

6. Gipuzkoako
panoramika

23. Langabezia tasa

Langabezian dauden 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa, adin-tarte bereko
pertsona aktibo guztien arabera. Langabezian dauden pertsonak dira enplegurik ez izan
arren, lan egiteko prest eta lana modu aktiboan bilatzen duten pertsonak (azkeneko lau
asteotan burutu dute lan egiteko bilaketarako kudeaketaren bat); hau da, ez dira
kontuan hartzen lanik bilatzen ez duten ikasle edota lanerako ezinduak.

EUSTAT, Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA)
/ EUROSTAT, Labour Market Data.

7. Datu base
interaktiboa

24. Epe luzeko langabezia tasa

Jarraiko hamabi hilabete baino gehiago langabezian dauden 16 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa adin-tarte horretako pertsona aktibo guztien arabera.

EUSTAT, Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA)
/ EUROSTAT, Labour Market Data.

25. Soldatapeko langileen aldi
baterako enplegu-tasa

Aldi baterako kontratua duten 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa, adin
bereko soldatapeko guztien arabera.

EUSTAT, Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA)
/ EUROSTAT, Labour Market Data.

26. Lanaldi partzialeko enplegu-tasa

Lanaldi partzialean (astero 30 ordu baino gutxiago) lan egiten duten 16 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa adin-tarte horretako gazte okupatu guztien arabera.

EUSTAT, Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA)
/ EUROSTAT, Labour Market Data.

27. Laneratze tasa unibertsitateko
ikasketen ostean

Unibertsitateko gradu-ikasketak bukatu osteko 3 urteetan lana duten pertsonen
ehunekoa.

Lanbide, Ikerketak eta Estatistikak, Lanmunduratzea

28. Laneratze tasa LHko ikasketen
ostean

Lanbide Heziketa bukatu eta 9 hilabeteren ostean lana duten pertsonen ehunekoa.

Lanbide, Ikerketak eta Estatistikak, Lanmunduratzea

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika
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1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

ENPLEGUA ETA EGOERA EKONOMIKOA

Definizioa

Iturria

29. Ikasketak bukatzean prestakuntzari
lotutako enplegua izatea aurreikustea

Ikasketak bukatutakoan prestakuntzari lotutako enplegua aurkitzea espero duten 15 eta
29 urte bitarteko ikasleen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Aurrera Begira
Seriea

30. Prestakuntzari lotutako lana

Prestakuntzari oso edo nahiko lotutako lana duten 16 eta 29 urte bitarteko gazte
langileen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea eta Emantzipazioa Seriea

31. Bataz besteko soldata garbia

18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazteek hilero jasotzen duten bataz besteko
soldata garbia

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

32. Laneko ezbehar-kopuruaren indizea

Laneko istripuen ondorioz baja hartutako 16 eta 34 urte bitarteko pertsonak adin bereko
1000 landuneko. Kontuan hartzen dira lantokian eta lanerako ibilbidean gertatzen diren
istripuak.

OSALAN, Lan ez beharren estatistikak /
EUSTAT, Biztanleria Jardueraren Arabera
(BJA).

33. Autoenplegurako asmoak izan
dituzten gazteak

Beren enplegua sortzeko asmoak izan dituzten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa. Bertan kontuan hartzen dira autonomo izandako eta diren gazteak, bai eta
serioski planteatu dutenak, abian jarri zein ez.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea eta Emantzipazioa Seriea

34. Bere kontura lan egiten dutenen
tasa

Bere kontura lan egiten duten (enpresaburu eta autonomoak) 20 eta 29 urte bitarteko
pertsona gazteen ehunekoa adin bereko pertsona landun guztien arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea eta Emantzipazioa Seriea /
EUROSTAT, Labour Market Data

35. Lana galtzeko edo baldintzak
okertzeko arriskua

Urtebeteko epean enplegua galdu edo lan-baldintzak eskastea aski litekeena edo
nahiko gertaerraza dela uste duten 16 eta 29 urte bitarteko landunen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Aurrera Begira
Seriea

36. Derrigorrez emigratu beharra
aurreikustea

Etorkizunean joan nahi ez badute ere, atzerrira lan egitea emigratu beharko dutela uste
duten 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Aurrera Begira
Seriea

37. Hilero 600 eurotik gorako baliabide
ekonomikoak

Hilero 600 eurotik gora duen 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea eta Emantzipazioa Seriea

38. Etxebizitza gazteen pobreziaarriskua

PGDI metodologiaren arabera, mantentze-pobrezia arriskuan dauden 35 urte azpiko
erreferentziazko pertsona buru duten etxebizitzetan bizi den biztanleriaren ehunekoa.
Mantentzearen dimentsioko pobrezia-arriskuko egoeretan kontuan hartzen dira oinarriko
edo ezinbesteko diren premiei aurre egiteko ez eskuragarri izatea diru-sarrera
ekonomikoa nahikoa, bereziki ohiko elikadura-gastua, etxebizitza, jantzi edota
oinetakoetan.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasun Inkesta (PGDI)

39. Pobrezia errealaren tasa

Pobrezia erreala pairatzen duten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa 16 eta 29
urte bitarteko gazte guztien arabera. PGDI metodologiaren arabera, pobrezia errealak
kontuan hartzen ditu pobreziaren dimentsio batean edo bestean (mantentze edo
metatzean) ageri diren oinarrizko premien estaldura nahikoa ez izateko arrisku-egoera
horiek guztiak ez direnean egoki orekatzen biztanleen eguneroko bizimoduan ongizatemaila minimoa lortzeko, pobrezia bizipenen zerikusirik gabe. Adierazlea osatzean
mantentze eta metatzearen adierazleen kokagunea kontuan hartzeaz gain,
eskastasunaren beste osagai batzuek hartzen dira. Horietatik gehien nabarmentzen dira
azken urtean agertu diren gabezia-egoerak.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasun Inkesta (PGDI)
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ENPLEGUA ETA EGOERA EKONOMIKOA

Definizioa

Iturria

40. Estalitako pobreziaren tasa

Estalitako pobrezia pairatzen duten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa 16 eta 29
urte bitarteko gazte guztien arabera. PGDI metodologiaren arabera, estalitako
pobreziak bere baitan hartzen ditu epe motzean (urtebete baino gutxiago) egungo
etxebizitzatik independente bizitzeko asmoa izan arren, mantentze-pobrezia pairatzeko
arriskuan daude diru-sarrera nahikorik ez dutelako.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasun Inkesta (PGDI)

EMANTZIPAZIOA ETA ETXEBIZITZA

Definizioa

Iturria

41. Emantzipazio tasa

Emantzipatuta bizi den 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen ehunekoa adin bereko
pertsona guztien arabera. Emantzipatutako pertsonak dira jatorriko etxebizitzatik kanpo
bizi diren pertsonak, oinarritzat hartzen delarik BAIren baitan “erreferentziazko pertsona”,
“ezkontide” eta “ahaidetasunik gabeko pertsona” agertzen diren horiek.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

42. Emantzipaziorako bataz besteko
adina

Jatorriko familiarekiko bizikidetza eteten den bataz besteko adina.

EUSTAT, Inkesta demografikoa / EUROSTAT,
Youth Indicators

43. Emantzipaziorako adin erreal eta
adin idealaren arteko aldea

Emantzipaziorako adin errealaren eta 18 eta 34 urte bitartekoek idealtzat jotzen duten
adinaren arteko urte-kopuruen aldea (adin erreala-adin ideala)

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea / EUSTAT, Inkesta demografikoa

44. Alokairuko emantzipazioa

Alokairu-erregimenean bizi den 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adin-tarte
bereko emantzipatutako gazte guztien arabera.

EUSTAT, Inkesta Demografikoa / INE, Encuesta
de Condiciones de Vida

45. Emantzipazioa zapuztuko dela
aurreikustea

Emantzipazio-proiektuak urtebeteko epean burutzerik izango ez duten 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa, dela gurasoen etxebizitzatik aldegitea ezinezko dutelako,
dela desiratu gabe bertara itzuli behar direlako.

Gazteen Euskal Behatokia, Aurrera Begira
Seriea

46. Arazo ekonomikoengatik gurasoen
etxebizitzara itzultzen diren gazteak

Emantzipazio esperientzia izan eta gero arrazoi ekonomikoak direla eta (lan gabe
geratzeagatik edo ezin zituztelako etxebizitzaren gastuak ordaindu) gurasoen etxera
itzuli diren 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adin-tarte bereko gazte guztien
arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

47. Etxebizitzaren garestitzearen
pertzepzioa emantzipatzeko zailtasun
gisara

Etxebizitzaren garestitzea emantzipatzeko zailtasun gisara hautematen duten
emantzipatu gabeko 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

48. Etxebizitza librea alokatzearen
kostua

18-34 urte bitarteko gazte soldatadun batek bere hileko soldata garbiaren zer proportzio
bideratu beharko lukeen merkatu libreko etxebizitza baten alokairua ordaintzera (bazter
utzirik bestelako gastu gehigarriak, hala nola, fidantzak, hornidura-altak, bitartekarien
ordainsariak...).

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

49. Etxebizitza librea jabetzan
hartzearen kostua

18-34 urte bitarteko gazte soldatadun batek bere hileko soldata garbiaren zer proportzio
bideratu beharko lukeen familia bakarreko etxebizitza libre bat, berria zein bigarren
eskukoa, erosteko hipotekaren lehen kuota ordaintzera.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea
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Iturria

50. Merkatuko alokairu errentaren eta
etxebizitza alokatzeko gehieneko
errenta onargarriaren arteko aldea

Zenbat euroko aldea dagoen alokairuko etxebizitzen batez besteko alokairu-errentaren
eta 18-34 urte bitarteko gazte batek, alokairua bere hileko soldata garbiaren %30 baino
gehiago erabili gabe ordaintzeko, etxebizitza alokatzeko gehieneko errenta
onargarriaren artean.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

51. Jabetzako babes ofizialeko
etxebizitzan bizi diren emantzipatutako
gazteak

Jabetzako BOE etxebizitzan bizi diren 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adintarte bereko emantzipatutako gazte guztien arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

52. Alokairu sozialeko etxebizitzan bizi
diren emantzipatutako gazteak

Alokairu sozialeko etxebizitzan bizi diren 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adintarte bereko emantzipatutako gazte guztien arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

53. Etxebizitzako kostuak ordaintzeko
gehiegizko esfortzua

Etxeko diru-sarreren %40 baino gehiago ohiko etxebizitzaren alokairua edo hipoteka
ordaintzera bideratzen duten 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adin-tarte
bereko emantzipatutako gazte guztien arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

4. Arabako
panoramika

54. Etxebizitza-gastuak ordaintzeko
zailtasunak dituzten gazteak

Etxebizitzako gastuak (alokairua, hipoteka, ura, argia, etab.) ordaintzeko zailtasunak
dituzten 18 eta 34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adin-tarte bereko emantzipatutako
gazte guztien arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

5. Bizkaiko
panoramika

55. Alokairuko etxebizitza
jabetzakoaren aldean nahiago duten
gazteak

Etorkizunera begira, alokairuko etxebizitza jabetzakoaren aldean nahiago duten 18 eta
34 urte bitarteko gazteen ehunekoa adin-tarte berean emantzipatuta ez dauden gazte
guztien arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea

OSASUNA

Definizioa

Iturria

57. Osasun-maila eskasaren
prebalentzia

Erregular, Txar edo Oso txar gisako osasun-mailako pertzepzioa duten 15 eta 29 urte
bitarteko pertsonen ehunekoa.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, EAEko
Osasun Inkesta

58. Osasun-mailako arazo kronikoen
prebalentzia

Kroniko, jarraitu, epe luzeko edota maiz gertatzen diren osasun-arazoak izaten dituzten
15 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, EAEko
Osasun Inkesta

59. Antsietate- eta depresio-arazoen
prebalentzia

Antsietate edo/eta depresio-arazoak dituzten 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen
ehunekoa.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, EAEko
Osasun Inkesta

60. Obesitate tasa

GMI (Gorputz Masaren Indizea) 30 baino altuagoa duten 15 eta 29 urte bitarteko
pertsonen ehunekoa. GMI kalkulatzen da “Adierazitako pisua (kilotan) / adierazitako
altuera (metro bitan) formularen bitartez.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, EAEko
Osasun Inkesta

61. Jarduera fisikoa

Azkeneko zazpi egunetan jarduera fisiko osasungarria (neurrizkoa edo bizia) egindako 15
eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa adin-tarte horretako pertsona guztien
arabera.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, EAEko
Osasun Inkesta

62. Ohiko tabako-kontsumoa

Ohiko tabako-erretzaile direla adierazten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Euskadi eta
Drogak Seriea

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa
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63. Gehiegizko alkohol-kontsumoa

Gehiegizko edo arriskuzko alkohol-kontsumoa egiten duten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa, dela lanegunetan, dela jaiegun edo asteburuetan, betiere kontuan
hartzen zaiolarik kontsumitutako kantitateari. Gehiegizko kontsumoa egin dela ulertzen
da egun batean alkoholaren 65 gramotik gorako kontsumo baliokidea egitean.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Euskadi eta
Drogak Seriea

64. Ohiko kanabis-kontsumoa

Inkesta aurretiko hilabetean kanabis egunero edo ia egunero (astean 4 egun edo
gehiagotan) erre dutela adierazten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Euskadi eta
Drogak Seriea

65. Droga-mendekotasunen
tratamenduetako hasiera

Droga-mendekotasunen tratamenduren bat hasitako 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen
ehunekoa adin-tarte horretako 1.000 laguneko.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila,
Toxikomanien Informazio Sistemari buruzko
Txostena

66. Interneteko erabilera arazotsua

Internet modu arazotsu batean, Ormanen testaren arabera, erabiltzen duten 15 eta 29
urte bitarteko gazteen ehunekoa. Test hori 9 itemek osatutako tresna bat da, eta
lortutako puntuen arabera bereizten ditu erabiltzaileak ondoko hiru talde hauetan:
Arazorik gabeak; Arriskuzko biztanleria; eta Erabilera arazotsuko pertsonak.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila. Euskadi eta
Drogak Seriea

67. Nerabezaroko haurdunaldien tasa

Jaiotzen zenbatekoa gehi haurdunaldien borondatezko etenduren zenbatekoa 15 eta
17 urte bitarteko emakumeen artean adin-tarte bereko 1.000 emakumeko.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila,
Haurdunaldiaren berariazko eteteen
erregistroa / EUSTAT, Biztanleen Udal
Estatistika

68. Haurdunaldien borondatezko
etendurak

Haurdunaldien borondatezko etenduren zenbatekoa 15 eta 29 urte bitarteko
emakumeen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia / Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Saila, Haurdunaldiaren
berariazko eteteen erregistroa

69. Arriskuzko sexu-harremanak

Azkeneko urtean arriskuzko sexu-harremanen bat izan duten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa azken urtean sexu-harremanen bat izandako adin-tarte bereko
gazte guztien arabera.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

70. GIB infekzio berriak

GIBaren infekzio berriak 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen artean adin-tarte berek
10 000 laguneko.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, HIESaren
Kontrol eta Prebentzio Plana

71. Suizidioen ondoriozko heriotza tasa

Suizidioen ondorioz hildako 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen zenbatekoa adin-tarte
bereko 100 000 laguneko.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Heriotzen
Erregistroa / INE, Defunciones según causa
de muerte / EUROSTAT, Youth Indicators

72. Trafiko istripuen ondoriozko heriotza
tasa

Trafiko-istripuen ondorioz hildako 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen zenbatekoa adintarte bereko 100 000 laguneko.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila, Heriotzen
Erregistroa / INE, Defunciones según causa
de muerte / EUROSTAT, Youth Indicators
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73. Jarduera artistikoetan partaidetza

Azkeneko urtean ondorengo jarduera artistiko hauetako bat burutu duen 15 eta 29 urte
bitarteko biztanleriaren ehunekoa: argazkilaritza, instrumenturen bat jotzea, pintura,
dantza, idaztea, bideogintza, koru batean abestea, teatroa, bertsolaritza, beste arte
plastikoak eta beste batzuek.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / Kulturaren Euskal Behatokia,
Euskal Herriko kultura-ohiturak, praktikak eta
kontsumoa (2007-2008) / European
Commission Flash Eurobarometer 319a "Youth
on the move"

74. Kontzertuetara joatea

Azkeneko hiru hilabeteetan kontzerturen batera joan den 15 eta 29 urte bitarteko
biztanleriaren ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / Kulturaren Euskal Behatokia,
Euskal Herriko kultura-ohiturak, praktikak eta
kontsumoa (2007-2008) / Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Encuesta de
hábitos y prácticas culturales 2006/2007 y
2010/2011

75. Euskararen lagunarteko erabilera

Lagunartean gehienetan euskaraz edota euskaraz gazteleraz beste hitz egiten duten 15
eta 29 urte bitarteko gazte elebidunen (euskaraz nahiko ondo edo zuzen hitz egiten
dute) ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila,
Inkesta Soziolinguistikoa (2006 eta 2011)

76. Irakurtzeko ohitura

Azkeneko hilabeteko aisialdian libururen bat irakurri duen 15 eta 29 urte bitarteko
biztanleriaren ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / Kulturaren Euskal Behatokia,
Euskal Herriko kultura-ohiturak, praktikak eta
kontsumoa (2007-2008) / Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Encuesta de
hábitos y prácticas culturales 2010/2011

77. Euskaraz irakurtzeko ohitura

Azkeneko hiru hilabeteetan aisialdi, lan edo ikasketen inguruan euskarazko libururen bat
irakurri duten 15 eta 29 urte bitarteko biztanle elebidunen (euskaraz nahiko ondo edo
zuzen irakurtzen dute)ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / Kulturaren Euskal Behatokia,
Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikak eta –
kontsumoa (2007-2008)

78. Interneten erabilera

Astean zehar Internet 15 ordu baino gehiago erabiltzen duten 15 eta 29 urte bitarteko
biztanleriaren ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteen Joeren Seriea

79. Lokala duten gazteak

Aisialdirako lokala duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteen Joeren Seriea

80. Kirol-elkarteetako kidetza

Kirol-elkarteetako kide direla adierazten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Juventud en
España 2012

81. Kirol-jarduera erregularra

Astean 3 aldiz edo gehiagotan kirola egiten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa
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82. Poztasun pertsonalaren indizea

Gaur egungo egoera pertsonalari 15 eta 29 urte bitarteko gazteek emandako bataz
besteko puntuazioa 0 eta 10eko eskalan kontuan izanik 0 Oso gaizki dela eta 10 Oso
ondo dela.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea eta Emantzipazioa Seriea /
Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen
Kabinetea, Euskal Soziometroak Seriea

83. Etorkizunarekiko konfiantza indizea

Adierazle sintetiko honek biltzen ditu 15 eta 29 urte bitarteko gazteen egoera
pertsonalari, gazteriaren egoerari eta Euskadiko egoerari buruz bost urteko epearen
inguruan dituzten itxaropenak.

Gazteen Euskal Behatokia, Aurrera Begira
Seriea

84. Berauen adinean, gurasoak baino
egoera hobean daudela adierazten
duten gazteak

Berauen adinean, berauen gurasoak baino egoera hobean daudela adierazten duten
15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea, Euskadiko Gazteak Seriea eta
Gazteen Argazkiak Seriea

85. Asoziazionismo tasa

Elkarteren bateko kide diren 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Emantzipazioa
Seriea, Euskadiko Gazteak Seriea eta
Gazteen Argazkiak Seriea

86. Boluntario-lanak betetzea

Boluntario-lanak betetzen dituen 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea eta Gazteen Argazkiak Seriea

87. Eredu sozialean aldaketa
gertatzeko nahia

Eredu sozialean aldaketa gertatzeko nahia duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa, dela erreforma sakonen bitartez, dela aldaketa erradikal baten bitartez.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Jóvenes,
participación y cultura política. 2011

88. Gai publikoetan parte hartzeko
nahia

Gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartzeko nahia duten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

89. Begiko alderdi politikorik ez dutela
adierazten duten gazteak

Begiko alderdi politikorik ez dutela adierazten duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Jóvenes,
participación y cultura política. 2011

90. Hauteskunde deialdietan parte
hartzea

Azkeneko 3 urteetan hauteskunde-deialdiren batean botoa eman duten 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteen Joeren Seriea / European
Commission "European Youth: participation in
democratic life" (Flash Eurobarometer 375)

91. Politikarekiko interesa

Politikan Oso edo Nahikoa interes duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea eta Gazteriaren Argazkiak
Seriea

92. Sinesgabe edo agnostikoak diren
gazteak

Sinesgabe, ateo, agnostiko edo axolagabe direla adierazten duten 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Jóvenes,
participación y cultura política. 2011

93. Intolerantzia ideologikoa

Berauen ideia edo balioak ez bezalakoak dituzten pertsonekin harremanetan Oso
gogoz kontra edo Nahikoa gogoz kontra egoten diren 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

18

Gazteen Euskal Behatokia – Gazteen Adierazleak 2015

ADIERAZLEEN KOADROA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

BALIOAK ETA JARRERAK

Definizioa

Iturria

94. Immigranteak etortzearen
gaitzespena

Langile immigranteen etorrera debekatzearen aldeko diren 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

95. Pertsona atzerritarrekiko
auzuneetako intolerantzia

Pertsona atzerritarrak auzotar izateak molestatuko lituzkeen 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

96. Pertsona atzerritar gehiegi izatearen
pertzepzioa

Euskadin pertsona atzerritar gehiegi bizi dela irizten dioten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

97. Pertsona homosexualekiko
auzuneetako intolerantzia

Pertsona homosexualak auzotar izateak molestatuko lituzkeen 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Juventud en
España 2012

98. Sexu bereko pertsonen arteko
ezkontzen sostengua

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzei sostengua ematen dioten 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Juventud en
España 2012

99. Legezko sexu-aldaketarako
sostengua

Legezko sexu-aldaketari sostengua ematen dioten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

100. Ikastetxeetan erlijioa irakastearen
sostengua

Ikastetxeetan erlijioa irakasteari sostengua ematen dioten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Juventud en
España 2012

101. Eutanasiaren sostengua

Eutanasiari sostengua ematen dioten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Juventud en
España 2012

102. Kanabisa legeztatzeko sostengua

Kanabisa legeztatzeari sostengua ematen dioten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

103. Abortu libre eta borondatezkoaren
sostengua

Abortu libre eta borondatezkoari sostengua ematen dioten 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Juventud en
España 2012

104. Hutsik dauden etxebizitzak
okupatzearen sostengua

Hutsik dauden etxebizitzak okupatzeari sostengua ematen dioten 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea / INJUVE, Juventud en
España 2012

105. Lana lortzean generodesberdintasunaren pertzepzioa

Prestakuntza eta esperientzia bera izan arren, lanpostu bat lortzeko mutil batek neska
batek baino aukera gehiago duela sumatzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

106. Etxebizitzako lanetan dagoen
genero-arraila

Egunero bataz bestean etxeko lanetan 16 eta 29 urte bitarteko emakume eta gizon
gazteek aritutako astiaren aldea (minututan).

EUSTAT, Astiaren Aurrekontuen Inkesta
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107. Kalean gauez ibiltzearen beldurra

Kalean gauez ibiltzearen beldurra bizi duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

108. Emakumeen aurkako indarkeriaren
tasa globala

Emakumeen aurkako indarkeriaren salaketarik egin duten 15 eta 29 urte bitarteko
emakumeen zenbatekoa, adin-tarte horretako 1000 emakumeko.

Eusko Jaurlaritza, Segurtasun Saila

109. Kontsumo jasangarriaren indizea

Kontsumo jasangarriari loturiko ondorengo bost jokabide hauetatik gutxienez lau ohiko
dituzten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa: ontzi edo pakete gutxi erabilitako
produktuak erosi, erosketetarako poltsa edo orga propioa eraman, hondarren
araberako zaborren banaketa, uraren kontsumoa murriztu eta garraio publikoa edo
partekatutako autoa erabili.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteen Joerak Seriea

110. Garraio publikoen ohiko erabilera

Eguneroko edo ia eguneroko joan-etorrietarako garraio publiko kolektiboa erabiltzen
duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

111. Garraiorako bizikletaren ohiko
erabilera

Eguneroko edo ia eguneroko joan-etorrietarako bizikleta erabiltzen duten 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen ehunekoa.

Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko
Gazteak Seriea

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa
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Demografia eta biztanleria
Adierazle demografiko guztiak norabide berean doaz; haien arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria zahartuz doa pixkanaka. Zaila denez
nolabaiteko lan-egonkortasuna lortzea emantzipatu ahal izateko, atzeratu egiten da guraso izateko batez besteko adina, murriztu ugalkortasuna,
eta, azken finean, aldatu biztanleriaren piramidearen egitura.
•

EUSTATen datuen arabera, 2015eko urtarrilaren 1ean, 15 eta 29 urte bitarteko 286.378 pertsona zeuden Euskadin. Datu hori are
esanguratsuagoa da 2000ko datuarekin alderatuta, urte hartan 15 eta 29 urteko bitarteko 461.624 pertsona baitzeuden Euskadin. Hortaz,%
37ko beherakada izan da.

•

Gazteen indizea (hau da, biztanle guztietatik zenbat diren 15 eta 29 urte bitartekoak) beste minimo historiko batera jaitsi da; hots, % 13,2.
Indize hori ia 10 puntu jaitsi da 2000ko % 22,2tik. Estatuan, Asturiasek soilik du Euskadik baino gazteen indize baxuagoa; hain zuzen ere,
% 12,3koa. Euskadi 28en EBko estatu bat balitz, gazteen indizerik baxuena izango luke.

•

Gazte atzerritarren kopurua ere murriztu da eta, 2015ean, 36.426 pertsonakoa da. Nahiz eta atzerritarren artean gazteen indizea altuagoa
izan, zenbaki absolutuetan izan den beherakadak ez du lagundu euskal gizartearen zahartze-prozesua gelditzen.

•

Migrazio-saldoak, immigrazioen eta emigrazioen arteko erlazioan oinarrituta kalkulatzen denak, 15 eta 29 urte bitarteko 2559 pertsonako
saldo positiboa du 2015ean; hau da, gehiago dira etorritako gazteak, joandakoak baino. Atzerritarren eraginez lortu da saldo positibo hori,
haien saldoa 2898 pertsonakoa baita. Nazionalitate espainola dutenen artean, saldoa negatiboa da (–339); hau da, gehiago dira joandako
gazteak, etorrikoak edo itzulitakoak baino.

•

64 urtetik gorakoen gaineko gazteen ratioak txikitzen jarraitzen du, bizi-itxaropena handitzen den hein berean. 2015ean, 62,5 gaztekoa da
indizea 64 urtetik gorako 100 nagusiko. Beheranzko joera antzematen da 2000tik, argi eta garbi, urte hartan 129,2koa baitzen; hau da, 15 eta
29 urte bitarteko pertsona gehiago zegoen, 64 urtetik gorakoak baino.

•

Lehenbizikoz ama izateko batez besteko adina gero eta altuagoa da, eta 32 urtetik hurbil dago jada (31,8). Hain zuzen ere adierazle
honetan antzematen da zeinen lagungarria den atzerritarren eragina, haien artean lehenengo seme-alaba izateko batez besteko adina
27,7 urtekoa baita; hau da, Euskadin jaiotako emakumeena (32,4) baino ia bost puntu txikiagoa.

Hezkuntza
Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-adierazleek oso emaitza positiboak izaten jarraitzen dute, eta lehentasunezko tokian jarri dute autonomiaerkidegoa, bai Espainian, bai Europan.
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•

2014an, eskola uzten dutenen tasa (alegia, 18 eta 24 urte bitarteko biztanleetatik zenbatek amaitu duten gehienez Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza baina, inkestari erantzun aurreko lau asteetan, ez duten bestelako ikasketa edo prestakuntzarik jaso) % 7,5koa zen, hiru puntu
baino gehiago 28en EBko batez bestekotik behera, eta herrialde batzuetakoaren azpitik, besteak beste, Alemania (% 9,5), Frantzia (% 8,5)
eta Erresuma Batua (% 11,8). Garaia baino lehenago eskola uzten dutenen Euskadiko tasa Espainiakoarekin alderatzen badugu, aldea
izugarria da (% 7,7 eta % 21,9, hurrenez hurren).

•

Bigarren Hezkuntzan graduatu direnen tasak gora egin du apur bat, eta dagoeneko % 85,9koa da hezkuntza-maila hori amaitu duten 20 eta
24 urte bitartekoen kopurua. Indize honetan, EAEren eta Espainiaren arteko aldeak oso handia izaten jarraitzen du (% 85,9 eta % 65,8,
hurrenez hurren), eta 28en EBko batez bestekoaren (% 82,3) gainetik ere badago.

3. Euskadiko
panoramika

•

Goi-mailako hezkuntzako titulazioa lortzen dutenen kopuruak (hau da, 30 eta 34 urte bitarteko zenbat gaztek duten hirugarren mailako
titulazioa, unibertsitatekoa edo goi-mailako prestakuntza-zikloetakoa) goraka jarraitzen du, eta % 47,5koa da. Alde handia dago
emakumeen (% 55,7) eta gizonen (% 40,2) artean, eta handituz joan da pixkanaka azken urteotan. Adierazle honetan ere Espainiaren
(% 42,3) eta 28en EBko batez bestekoaren (% 37,9) gainetik dago EAE.

4. Arabako
panoramika

•

Euskararen jakite-mailak gora egin du, % 61,3tik (2009) % 64,4ra (2014). Hazkunderik handiena Arabako eta Bizkaiko lurralde historikoetan izan
da.

•

Ingelesaren jakite-mailak ere (hau da, zenbat gaztek dioten ingelesez ondo egiten dutela) gorantz jarraitzen du eta, 2014an, % 54,4koa da
15 eta 29 urte bitartekoen artean.

•

Euskararen eta ingelesaren jakite-mailak gora egitearen ondorioz, hirueletasun-tasa (hau da, Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek
egiten duten ondo euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez) % 26tik (2009) % 30,9ra (2014) pasatu da. Tasa hori handiagoa da Gipuzkoan (% 36,3),
euskararen jakite-maila handiagoa delako. Handiagoa da, baita ere, 15 eta 19 urte bitartekoen artean (% 46,1), 25 eta 29 urte bitartekoen
artean baino (% 20,8).

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

Enplegua eta egoera ekonomikoa
7. Datu base
interaktiboa

Enplegu-adierazleek irudikatzen duten egoeran itxuraz hobetuz doaz alderdi batzuk, besteak beste, langabezia-tasa, baina hori enplegua askotan
prekarizatuta dagoelako gertatzen da (aldi baterako lan-kontratudunen tasa altuak eta lanaldi partzialeko lanpostu ugari), eta horrek eragin
nabarmena du, ez bakarrik soldatetan, baita bizi-proiektuak Euskadin garatzeari, emantzipatzeko asmoei eta, azken batean, etorkizuneko
itxaropenei dagokienez gazteek duten ikuspegian ere.
•

16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen jarduera-tasa % 51,4koa da; hau da, Euskadiko gazteen erdiak baino gehiago lanean ari dira,
edo lan egiteko prest daude. 2015ean, behera egin du apur bat aurreko urteko tasarekiko, eta 2001ean erregistratutakoa baino 10 puntu
baxuagoa da.
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•

2015ean, enplegu-tasa (hau da, zenbat pertsonak duten lana) % 37,1ekoa da Euskadiko gazteen artean.

•

2014an, gora egin zuen langabezia-tasak (% 29,5), baina behera egin du 2015ean (% 27,9). Gazteen langabezia-tasa altuagoa da gizonen
artean eta, bereziki, Arabako gazteen artean. Horretaz gain, 28en EBko batezbestekoa (% 16,1) baino altuagoa da, baina Espainiakoa
(% 36,7) baino baxuagoa.

•

Iraupen luzeko langabeziaren tasa (hau da, zenbat gaztek daramatzaten hamabi hilabete baino gehiago jarraian lanik gabe) % 10,7koa
izan da 2015ean. Iraupen luzeko langabeziak gehiago eragiten die gizonei, emakumeei baino. Adierazle honek bilakaera positiboa izan du,
behera egin baitu nabarmen 2013ko eta 2014ko balioekin alderatuta, baina ez da iritsi 2013 baino lehenagoko balioetara.

•

Okerrera egin dute 16 eta 29 urte bitarteko gazteen lan-baldintzek. Aldi baterako lan-kontratua duten gazteen tasak zazpi puntu egin du
gora 2012tik 2014ra (hots, % 50,7tik % 57ra). Aldi baterako lan-kontratu gehiago dago gizonen artean, emakumeen artean baino, eta 16 eta
24 urte bitartekoen artean, 25 eta 29 urte bitartekoen artean baino.

•

Lanaldi partzialeko enpleguaren tasak ere gora egin du, eta, 2015ean, Euskadin lanean ari diren hiru gaztetik ia batek du era horretako lana
(% 30,7). Dirudienez, lanaldi partziala ohikoagoa da Bizkaian (% 33,1), Araban (% 30,3) eta Gipuzkoan (% 27,1) baino. Alde handia dago
emakume gazteen (% 37,5) eta gizon gazteen (% 24) artean.

•

Aldi baterako lan-kontratudunen eta lanaldi partzialeko lanaren tasa altuak izatea gutxi balitz bezala, gero eta gehiagok uste dute handitu
egin dela hurrengo urtean lanpostua galtzeko edo lan-baldintzak prekarizatzeko arriskua; hain zuzen ere, % 47,2tik (2014) % 51,7ra (2015). Iritzi
horretakoak diren gehienen ustez, lan-baldintzak prekarizatuko dira, baina ez dute galduko lanpostua.

•

Euskadin, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen batez besteko soldata garbia, hilean, 996,39 eurokoa da. Lanaldi osoan diharduten gazteek,
batez beste, 1195,29 euro jasotzen dituzte, eta lanaldi partzialean dihardutenek, berriz, 604,78 euro. Kontuan hartzen badugu lehen esan
duguna (alegia, Euskadiko hiru gaztetik batek lanaldi partzialean diharduela), ondoriozta dezakegu, lanean egon arren, nekez has
daitezkeela emantzipatzen halako egoera ekonomikoan egonda.

•

Luzaroan behera egin ondoren, laneko ezbehar-tasa igotzen hasi da, jarduera ekonomikoa suspertzearen ondorioz, eta, 2015ean, 36,4 lanistripu izan dira 16 eta 34 urte bitarteko 1000 landuneko.

•

Gazte landunen erdiak baino apur bat gehiagok (% 52,7) diote beren lana oso edo nahiko lotuta dagoela duten prestakuntzarekin; hau da,
prestakuntzari lotutako lana dute.

•

Nahiz eta gazteen lan-merkatuaren baldintzekin erlazionatutako adierazleek segurtasun-falta handia erakutsi, badirudi etorkizunerako
itxaropenak hobetuz doazela nolabait. Hain zuzen ere, handitu egin da ikasketak amaitu eta prestakuntza akademikoari lotutako lana
aurkitzeko itxaropena. Izan ere, 2013an, ikasleen % 46k zuten itxaropena; 2014an, % 56k; eta 2015ean, % 64,9k.

4. Arabako
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panoramika
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•

Txikitu egin da lan egin ahal izateko nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitatea. 2014an, % 14,2k uste zuten beharbada atzerrira joan
beharko zutela; eta 2015ean, berriz, % 13,7k. Nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitatea zabalduago dago gizonezkoen artean (% 15,5),
emakumezkoen artean baino (% 11,9).

•

35 urtetik beherako bat buru duten etxeetan bizi direnen pobrezia-arriskua % 17koa zen Euskadin 2014an, eta hiru puntu murriztu da 2012ko
datuekin alderatuta (% 20,2). Lurralde historikoaren arabera, egoera oso desberdina da. Araban, portzentaje hori % 21,8koa da; Bizkaian,
% 20koa; eta Gipuzkoan, % 10,3koa.

Emantzipazioa eta etxebizitza
Lehen esan dugun moduan, lan-aukera egonkorrik ez dagoenez eta etxebizitzak garesti daudenez, Euskadin emantzipazio-tasa oso txikia da,
emantzipatzeko batez besteko adina Europako zenbait herrialdetakoa baino 10 urte handiagoa da, eta, gainera, emantzipazioa dagoenean,
portzentaje handi bat emantzipatzen da, eta ahalegin ekonomiko handiegia eginda.

4. Arabako
panoramika

•

2015ean, 18 eta 34 urte bitartekoen emantzipazio-tasa % 40,9koa da Euskadin; hau da, adin-tarte horretako hamar gaztetik lau
emantzipatuta daude. Portzentaje hori 2007az geroztiko txikiena da, eta 2014an erregistratutakoa baino hiru portzentaje-puntu txikiagoa.
Gizonen eta emakumeen emantzipazio-tasen arteko aldea handitu egin da 2014 eta 2015 bitartean, eta ia 13 portzentaje-puntukoa da
(% 34,8koa mutilen artean, eta % 47koa emakumeen artean).

5. Bizkaiko
panoramika

•

2015ean, Euskadiko gazteen emantzipazio-tasa berriz ere Espainiakoaren (% 41,6) atzetik jarri da, nahiz eta azken urteotan ia paretsu egon
diren.

•

Azken datuaren arabera (2011), emantzipatzeko batez besteko adina 29,9 urtekoa da Euskadin. Balio hori Espainiakoa (28,5) baino apur bat
handiagoa da, eta 28en EBko beste estatu kide batzuetakoa baino askoz ere handiagoa, bereziki Europako iparraldeko herrialdeekin
alderatuta, besteak beste, Suedia (20,3), Danimarka (21,0) eta Finlandia (21,9). Emantzipatzeko batez besteko adinari erreparatuta, badirudi
irudizko lerro batek zeharkatzen duela Europaren erdialdea, hegoaldeko herrialdeek antzeko balioak baitituzte, esaterako, Portugalek (28,6),
Greziak (28,8) eta Italiak (29,7).

•

Gazteak emantzipatu ahal izateko eragozpen handiena etxebizitza eskuratzea da (jabetzan edo alokairuan), eta, horrekin batera, lanezegonkortasuna eta -prekarietatea egotea. Horrela, 2015ean, etxebizitza jabetzan eskuratzea diru-sarreren % 53,4 kostatzen zaie bakarrik
emantzipatu nahi duten 18 eta 34 urte bitartekoei. Kostu hori handiagoa da Gipuzkoan (% 58,0), Bizkaian (% 52,2) eta Araban (% 45,4) baino.

•

Etxebizitza alokairuan eskuratzearen kostua, aldiz, jabetzan eskuratzearena baino are handiagoa da, 18 eta 34 urte bitarteko Euskadiko
gazteek beren diru-sarreren % 63,8 bideratu behar luketelako alokairua ordaintzera.

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa
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•

2015ean, emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 55,3 alokairuan bizi ziren. Azken bi hamarkadetako bilakaera
aztertuz gero, aldaketa nabaria dago emantzipatzeko moduan; 1991n, 18 eta 34 urte bitarteko Euskadiko pertsonen % 9,2 soilik bizi ziren
alokairuan, baina portzentaje hori handituz joan zen (% 19ra 2006an, eta % 31ra 2011n). Nahiz eta gizonen eta emakumeen emantzipatzeko
tasak oso desberdinak izan, ez dago alderik emantzipatzeko formula gisa alokairua aukeratzeari dagokionez.

2. Adierazleen
koadroa

•

Etxebizitzaren gastuak ordaintzeko zailtasunek (hau da, emantzipatutako zenbat pertsonak dituzten zailtasunak etxebizitzaren gastuak
ordaintzeko, tartean alokairua, hipoteka-kuota, argi edo uraren ordainagiriak, etab.) emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitartekoen %
24,4ri eragiten diete 2015ean. Portzentaje hori apur bat txikitu da 2013tik; urte hartan, etxebizitzaren gastuak ordaintzeko zailtasunak
zituztenen portzentajea % 26,5ekoa zen.

3. Euskadiko
panoramika

•

Horren antzera, 2015ean, emantzipatutako gazteen % 21,3k diru-sarreren % 40 bideratzen dute etxebizitza-gastuak ordaintzera, eta horrek
ahalegin ekonomiko handiegia egitea dakarkie. Portzentaje hori 2011koa baino txikiagoa da, garai hartan % 25,9koa baitzen.

•

Emantzipatu ondoren sortutako arazo ekonomikoak direla medio gurasoen etxera itzuli behar izan duten 18 eta 34 urte bitarteko gazteen
portzentajea % 2,8koa izan da Euskadin 2015ean.

•

Emantzipazioa zapuzteko aukerak (hau da, zenbatek ezin izango duten emantzipatu, nahi izanda ere, eta zenbatek itzuli beharko duten,
nahitaez, gurasoen etxera) gora egin du apur bat 2015ean, eta % 48,9koa da 15 eta 29 urte bitartekoen artean.

•

Etorkizunean emantzipatu nahi izanez gero, are eta jende gehiagok aukeratzen du alokairua emantzipatu gabeko 18 eta 34 urte bitarteko
gazteen artean. 2013an, emantzipatuta ez zeudenen % 41,8k aukeratzen zuten alokairua; 2015ean, aldiz, % 56,1era iritsi da portzentaje hori.

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

Osasuna
6. Gipuzkoako
panoramika

Euskadiko gazteen osasun-adierazleek, oro har, oso balio positiboak izaten jarraitzen dute, bai balio objektiboei dagokienez (jarduera fisikoa,
haurduntza adoleszenteak edo infekzio berriak, tartean GIB), bai norberaren osasunaren pertzepzioari dagokionez.
•

7. Datu base
interaktiboa

EAEko gazteek beren osasunaz duten pertzepzioak egonkor jarraitzen du, baina joera positiboa hartu du azken urteotan. 2002an, Euskadiko
gazteen % 5,8k uste zuten ez zutela osasun ona (erdipurdikoa, txarra edo oso txarra), baina 2013an portzentaje hori % 4,6ra jaitsi da.
Euskadiko gazteak 28en EBkoekin alderatuz gero, ikus dezakegu Euskadiko gazteek dutela osasun txarreko portzentajerik txikienetako bat.
Greziak (% 3,1), Errumaniak (% 2,7) eta Bulgariak (% 4,0) soilik dituzte portzentaje txikiagoak. Beste herrialde batzuek, tartean Danimarkak
(% 11,5) eta Finlandiak (% 9,1), balio benetan handiak dituzte.
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•

Nahiz eta gazteek hauteman osasun ona dutela, hamarretik bik (% 20,7) osasun-arazo kronikoak dituzte.

•

Osasun mentalari dagokionez, Euskadiko gazteen % 13,7k diote noizbait izan dutela antsietatea edo depresioa; portzentaje hori handiagoa
da emakumeen artean (% 18,7).

•

Euskadiko gazte gehienek (% 75,3) egiten dute astero jarduera fisikoren bat, bizia edo neurrizkoa. Joera hori handitu egin da, % 67,6tik (2007)
% 75,3ra (2013).

•

Obesitate-tasa kalkulatzeko, formula hau erabiltzen da: pisua (kg-tan) / altuera (m-tan) ber bi. Obesitate-tasak gora egin du pixkanaka;
2002an, % 3,4koa zen, eta 2013an, berriz, % 5,4koa. Obesitateak neurri handiagoan eragiten die gizonezkoei (% 6,0), eta, klase sozialean gora
egin ahala, murriztu egiten da (% 7,4 behe-mailako klaseko edo klase ertain-baxuko pertsonen artean, eta % 3,5 goi-mailako klaseko edo
klase goi-ertaineko pertsonen artean).

•

Euskadiko gazteen % 23,5ek diote tabakoa erre ohi dutela; portzentaje hori handiagoa da gizonen artean (% 26,6), emakumeen artean
baino (% 20,4). Alkoholaren gehiegizko kontsumoari edo kontsumo arriskutsuari dagokionez, gizonen tasak ia bikoiztu egiten du emakumeena
(% 32,6 eta % 16,6, hurrenez hurren); gauza bera gertatzen da kanabisaren kontsumoarekin, azken hilabetean kanabisa kontsumitu dutela
esan duten EAEko gazteen portzentajea % 7,1ekoa baita gizonen artean, eta % 1,6koa, emakumeen artean.

•

Drogazaletasunaren aurkako tratamenduei hasiera eman dieten gazteen kopuruak balio konstanteei eutsi die azken urteotan. 2014an, 15
eta 29 urte bitarteko 1.000 gaztetik bi jarri ziren drogazaletasuna sendatzeko tratamenduan Euskadin. Alkoholaren kontsumoari eta
kanabisarenari dagozkien adierazleetan bezala, honetan ere ikusten da neskak baino mutil gehiago jartzen direla tratamenduan
drogazaletasunagatik (0,6 eta 3,4, hurrenez hurren, sexu eta adin-talde bereko 1.000 gazteko).

•

GIB infekzio berriek (adin-talde bereko 10.000 gazteko tasaren arabera kalkulatutakoek) balio txikiak izaten jarraitzen dute. 2015ean, tasa hori
1,2koa da 10.000ko, eta mutilena apur bat altuagoa, neskena baino (1,9 eta 0,5, hurrenez hurren).

•

Haurdunaldia borondatez eten duten 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen kopurua (adin-tarte bereko 1.000 emakumetik) jaitsi egin da, eta
11,8koa da 2014an. 15 eta 19 urte bitarteko emakumeen artean, tasa 8,5ekoa da 1.000 emakumeko; 20 eta 24 urte bitartekoen artean,
13,4koa; eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean, berriz, 12,8koa.

•

Haurduntza adoleszenteen tasak 15 eta 17 urte bitarteko emakumeen artean urtebetean jaio den haur kopurua eta borondatez eten den
haurdunaldi kopurua biltzen ditu, adin-tarte bereko 1.000 emakumeko. 2014an, tasa hori 7,6koa zen; Arabakoa altuagoa zen (9,9), Bizkaikoa
(8,3) eta Gipuzkoakoa (5,6) baino.

•

15 eta 29 urte bitartekoen artean trafiko-istripuen ondoriozko hilkortasun-tasa, adin-tarte bereko 100.000 pertsonako, 4,7koa izatetik (2012)
2,1ekoa (2013) eta 2,2koa (2014) izatera pasatu da. Aipatzekoa da azken bi urteotan emakumeen tasa 0 dela; hortaz, trafiko-istripuen
ondorioz Euskadin hil diren gazte guztiak gizonak ziren.

•

2012tik, suizidioa da heriotza-kausa nagusia, trafiko-istripuen aurretik. 2014an, tasa hori, 100.000 pertsonako, 5,8koa da; hau da, trafikoistripuen ondoriozko hilkortasun-tasa baino bi aldiz handiagoa.

7. Datu base
interaktiboa
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Aisia, kultura eta kirola
Euskadiko gazteen aisialdiko jarduerak era guztietakoak dira (artistikoak, kiroletakoak...), eta gazte asko erakartzen dituzte.
•

2012an, Euskadiko gazteen % 41,6 kontzerturen batean egonak ziren aurreko hiru hilabeteetan; % 42,9k aisialdiko jarduera artistikoren bat
egin ohi zuten (esaterako, argazkilaritza edo pintura); eta % 53,7k erregulartasunez irakurtzen zuten (libururen bat hilean), nahitaez irakurri
beharrekoaz gain.

•

Emakumeek gizonek baino joera handiagoa dute jarduera artistikoetan parte hartzeko edo irakurtzeko; aldiz, gizonak emakumeak baino
maizago joaten dira kontzertuetara.

•

2012an, Euskadiko gazteen % 40,2k kirola egiten zuten gutxienez astean hirutan; hala ere, aldea nabarmena zen gizonen (% 50,2) eta
emakumeen (% 29,6) artean. Horretaz gain, urteek aurrera egin ahala, ez da hain ohikoa kirola egitea; horrela, 15 eta 19 urte bitarteko
gazteen % 49,3k egiten dute, 20 eta 24 urte bitartekoen % 39,2k, eta 25 eta 29 urte bitartekoen % 35ek.

•

2012an, 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 28,6k astean 15 ordu baino gehiago ematen zituzten Interneten. Portzentaje hori oso
bizkor hazi da: 2000n, % 1,4koa zen; 2004an, % 7,9koa; eta 2008an, % 14koa.

•

2015ean, lokala duten gazteen portzentajea 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko biztanleen % 20,2koa da. Mutil gehiago dago lokaletan,
neskak baino.

•

Euskadiko gazteek lagunekin erabiltzen duten hizkuntzari dagokionez, % 42k euskara erabiltzen dute, gaztelania baino gehiago edo hura
bezainbeste. Hala ere, alde handia dago lurralde historikoen artean (% 26 Araban, % 30,7 Bizkaian, eta % 59,3 Gipuzkoan).
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Balioak eta jarrerak
Beste edozein gizartetan bezala, Euskadiko gazteek iraultzaileak diren ezaugarriak eta hain iraultzaileak ez diren beste batzuk konbinatzen dituzte.
Batetik, Euskadiko gazteak tolerantzia-maila handia lortzen ari dira homosexualen eskubideekiko edo abortuarekiko, eta baztertu egiten dituzte
heriotza-zigorra, emakumeen aurkako indarkeria, etab. Hala ere, badute zer hobetu gai horietako batzuetan.
Euskadiko gazteak pozik daude beren bizimoduarekin, eta itxaropentsu begiratzen diote etorkizunari, nahiz eta garai zailak izan globalizazioaren, krisi
ekonomikoaren eta lan-merkatuko paradigma-aldaketaren eraginez.
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•

Lehen aldiz, 15 eta 29 urte bitartekoen erdiak baino gehiagok (% 53,6) dute beren burua fedegabetzat edo agnostikotzat.

•

Gazteen % 44,6k uste dute etorkin gehiegi daudela Euskadin, eta % 9,8k gaitzetsi egiten dute etorkin gehiago etortzea.

•

Gazte gehienei ondo iruditzen zaie sexu bereko pertsonak ezkontzea (% 87), sexu-aldaketa egitea (% 80,6), askatasunez eta borondatez
abortatzea (% 78,9), eutanasia egitea (% 73) eta kanabisa legezkotzea (% 60,5). Aldiz, gutxi batzuk (% 37,9) eskoletan irakaskuntza erlijiosoa
ezartzearen alde daude.

•

15 eta 29 urte bitarteko hiru pertsonatik bat (% 34,1) elkarteren bateko kide da.

•

Politikan duten interesa areagotu egin da 2012 eta 2014 artean, eta % 22,5etik % 29ra pasatu da politikan interes handia edo dezente
dutenen portzentajea.

•

Hiru gaztetik bik (% 64,9) aldaketa soziala nahi lukete.

•

Borondatezko lana egiten duten gazteen portzentajea % 6,5ekoa da; zertxobait altuagoa da emakumeen artean (% 7,8).

•

Emakumeen aurkako indarkeriaren adierazleak (hau da, 15 eta 29 urte bitarteko zenbat emakumek salatu duten beren aurkako indarkeria,
adin-tarte bereko 1.000 emakumeko) balio konstanteei eutsi die azken urteotan. 2015ean, 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen aurkako
indarkeria-tasa 7,3koa da.

•

15 eta 29 urte bitarteko nesken % 32,2k diote beldur diotela gauez kalean ibiltzeari, eta mutilen artean, berriz, portzentaje hori % 7koa da.
Gauez kalean ibiltzeari beldur diotenen portzentajeak behera egiten du adinean gora egin ahala.

•

Gazteen % 37,2k garraio publikoan egiten dituzte joan-etorriak egunero (Bizkaian gainerako lurralde historikoetan baino gehiago), eta beste
% 9,6k, berriz, bizikletaz (ohikoagoa da hori Araban eta Gipuzkoan, Bizkaian baino).

•

Adin hori zutenean gurasoak baino egoera hobean daudela dioten gazteen portzentajea neurtzen duen adierazlean joera-aldaketa dago
2015ean, aurreko urteetan (2008, 2011 eta 2013) erregistratutakoari dagokionez. 2008an, % 76,8k esan zuten gurasoak baino egoera hobean
zeudela; 2011n, % 62,8k; eta 2013an, berriz, % 51,1ek (portzentajerik txikiena). Hala ere, badirudi 2015ean gora egin duela, hots, % 58,5era.

•

Etorkizunarekiko konfiantza-indizea adierazle sintetiko bat da, eta adierazten du 15 eta 29 urte bitarteko gazteek nola ikusten dituzten bost
urte barru beren egoera pertsonala, gazteen egoera eta Euskadiren egoera. Adierazle horren emaitza 0 eta 100 bitartean dago. 2013an,
% 63,8koa izan zen, eta 2015ean, berriz, % 73,9koa da.
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Demografia eta biztanleria
•

EUSTATen datuen arabera, 2015eko urtarrilaren 1ean, 15 eta 29 urte bitarteko 43.158 pertsona zeuden Araban. Datu hori are
esanguratsuagoa da 2000ko datuarekin alderatuta, urte hartan 15 eta 29 urte bitarteko 65.064 pertsona baitzeuden.

•

Gazteen indizea (hau da, biztanle guztietatik zenbat diren 15 eta 29 urte bitartekoak) beste minimo historiko batera jaitsi da; hots, % 13,4.
Indize hori ia 10 puntu jaitsi da 2000ko % 23tik. Araba Euskadiko batez bestekoaren gainetik (13,2) dago.

•

Gazte atzerritarren kopurua ere murriztu da eta 2015ean 6610 pertsonakoa da, 2010ean 8882 zelarik.

•

2015eko Arabako gazteen migrazio-saldoa positiboa da, 303 pertsonakoa hain zuzen ere.

•

64 urtetik gorakoen gaineko gazteen ratioak txikitzen jarraitzen du, bizi-itxaropena handitzen den hein berean. 2015ean, Araban, 68,9
gaztekoa da indizea 64 urtetik gorako 100 nagusiko. Beheranzko joera antzematen da 2000tik, argi eta garbi, urte hartan 149,8koa baitzen;
hau da, 15 eta 29 urte bitarteko pertsona gehiago zegoen, 64 urtetik gorakoak baino. Joera hau hiru lurralde historikoetan gertatzen da.

•

Lehenbizikoz ama izateko batez besteko adina gero eta altuagoa da, eta 32 urtetik hurbil dago Araban (31,8). Balore hau 2000ean 30,9koa
zen eta balio hauetan mantendu da azken 15 urteetan.

Hezkuntza
5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

•

2014an, Araban eskola uzten dutenen tasa (alegia, 18 eta 24 urte bitarteko biztanleetatik zenbatek amaitu duten gehienez Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza baina, inkestari erantzun aurreko lau asteetan, ez duten bestelako ikasketa edo prestakuntzarik jaso) % 5,3koa zen.
Euskadiko batez bestekotik (% 7,5) behera agertzen da Araba tasa honetan.

•

Bigarren Hezkuntza amaitu dutenen tasak gora egin du apur bat Euskadin, eta hala egin du ere Araban. 2013an % 84,7k behintzat Bigarren
Hezkuntza amaituta bazuten, 2014an gora egin du % 88rarte.

•

Goi-mailako hezkuntzako titulazioa lortzen dutenen kopuruak (hau da, 30 eta 34 urte bitarteko zenbat gaztek duten hirugarren mailako
titulazioa, unibertsitatekoa edo goi-mailako prestakuntza-zikloetakoa) beheraka egin du Araban azken bi urteetan 2013ko % 44,9tik 2014ko
% 41,7ra pasatu da eta.

•

Euskararen jakite-mailak gora egin du Araban, % 41,2tik (2004) % 53,4ra (2014). Hala ere, Euskadiko batez bestekotik 10 puntu behera dago.

•

Ingelesaren jakite-mailari dagokionez, ostera, Araba da Euskadiko lurralde historikoen artean portzentaje handiena lortzen duena (% 56,4);
Euskadiko batez bestekoa % 54,4 da.

•

Euskararen eta ingelesaren jakite-mailak gora egitearen ondorioz, hirueletasun-tasa (hau da, Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek
egiten duten ondo euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez) % 14,2tik (2009) % 29,6ra (2014) pasatu da.
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Enplegua eta egoera ekonomikoa
•

16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen jarduera-tasa % 51,4koa da; hau da, Euskadiko gazteen erdiak baino gehiago lanean ari dira,
edo lan egiteko prest daude. Araba batez bestekoaren gainetik dago, % 54,3ko jarduera-tasa izanik.

•

Arabako enplegu-tasa (hau da, zenbat pertsonak duten lana) ere Euskadiren batez bestekotik gora dabil (% 38,4 eta % 37,1). Hala ere,
2008ko datuak aztertzen baditugu, % 50etik gora zenean (% 55,2 hain zuzen ere), joera negatiboa dela antzeman egingo dugu.

•

Arabako gazteriaren langabezia-tasa 2015ean % 29,2koa da, Euskadiko batez bestekotik gora (% 27,9). Gipuzkoa da langabezia-tasa
txikiena duen lurralde historikoa (% 25,7).

•

Hala ere, iraupen luzeko langabezia-tasa (hau da, zenbat gaztek daramatzaten hamabi hilabete baino gehiago jarraian lanik gabe)
Araban Euskadin baino zertxobait baxuagoa da (% 9,3 eta % 10,7 hurrenez hurren).

•

Araban lan egiten duten hiru lagunetik ia batek lanaldi partzialean egiten du 2015ean (% 30,3 ). Euskadin gertatzen denaren parekoa
(% 30,7).

•

Arabako 15 eta 29 urte bitarteko % 47,1ek uste du hurrengo urtean lanpostua galtzeko edo lan-baldintzak prekarizatzeko arriskua dagoela.

•

Araban, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen batez besteko soldata garbia, hilean, 1105,6 eurokoa da. Hemen Araba beste bi lurralde
historikoen aurretik agertzen da, Bizkaiko gazteen batez besteko soldata 956,6 eurokoa baita; Gipuzkoakoena, aldiz, 1014,1 eurokoa.

•

16 eta 34 urteko 1000 landueneko ezbehar tasa Araban 46,1ekoa da. Euskadiko batez bestekoa 36,4koa izanik, argi dago Arabaren balorea
negatiboa dela.

•

Arabako gazte landunen % 56,2k diote beren lana oso edo nahiko lotuta dagoela duten prestakuntzarekin.

•

Nahiz eta gazteen lan-merkatuaren baldintzekin erlazionatutako adierazleek datu negatiboak erakutsi, ikasketak amaitu eta prestakuntza
akademikoari lotutako lana aurkitzeko itxaropena handia da, % 59,5k hala uste du eta.

•

Araban, nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitatea % 14,2koa da.

7. Datu base
interaktiboa
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Emantzipazioa eta etxebizitza
•

2015ean, Arabako 18 eta 34 urte bitartekoen emantzipazio-tasa % 41koa da.

•

Arabako gazteen emantzipazio-tasa 2015ean Euskadikoaren gainetik geratu da (% 40,9) baina Espainiakoaren atzetik (% 41,6).

•

Azken datuaren arabera (2011), emantzipatzeko batez besteko adina Araban 29,4 urtekoa da.Balio hau Espainiakoa (28,5) baino zertxobait
altuagoa da eta 28en EBko beste estatu kide batzuetakoa baino askoz handiagoa ere, besteak beste, Suedia (20,3), Danimarka (21,0) eta
Finlandia (21,9).

•

Gazteak emantzipatu ahal izateko eragozpen handiena etxebizitza eskuratzea da (jabetzan edo alokairuan), eta, horrekin batera, lanezegonkortasuna eta prekarietatea egotea. Horrela, 2015ean, Araban, etxebizitza jabetzan eskuratzea diru-sarreren % 45,4 kostatzen zaie
bakarrik emantzipatu nahi duten 18 eta 34 urte bitartekoei. Kostu hori handiagoa da Gipuzkoan (% 58,0) eta Bizkaian (% 52,2).

•

Etxebizitza alokairuan eskuratzearen kostua, Araban eta beste bi lurralde historikoetan, jabetzan eskuratzearena baino are handiagoa da.
Horrela, 18 eta 34 urte bitarteko Arabako gazteek beren diru-sarreren % 54,1 bideratu beharko lukete alokairua ordaintzera.

•

2015ean, Araban emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitarteko gazteen % 48 alokairuan bizi ziren. Araba da modu honetan emantzipatuta
dauden kopuru baxuena lortzen duen lurralde historikoa: Euskadiko kopurua % 55,3koa da eta Gipuzkoakoa % 57,3koa. Azken bi
hamarkadetako bilakaera aztertuz gero, aldaketa nabaria dago emantzipatzeko moduan; 1991n, 18 eta 34 urte bitarteko Arabako
pertsonen % 6,3 soilik bizi ziren alokairuan, baina portzentaje hori 2006an % 21,9ra pasa zen eta 2011n % 33,4ra.

•

Etxebizitzaren gastuak ordaintzeko zailtasunek (hau da, emantzipatutako zenbat pertsonak dituzten zailtasunak etxebizitzaren gastuak
ordaintzeko, tartean alokairua, hipoteka-kuota, argi edo uraren ordainagiriak, etab.) emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitartekoen
% 21,0ri eragiten diete Araban 2015ean. Portzentaje hori apur bat txikitu da 2013tik; urte hartan, etxebizitzaren gastuak ordaintzeko
zailtasunak zituztenen portzentajea % 30,4koa zen.

•

Araban emantzipatutako gazteen % 17k diru-sarreren % 40 bideratzen dute etxebizitza-gastuak ordaintzera, eta horrek ahalegin ekonomiko
handiegia egitea dakarkie.

•

Emantzipatu ondoren sortutako arazo ekonomikoak direla medio gurasoen etxera itzuli behar izan duten Arabako 18 eta 34 urte bitarteko
gazteen portzentajea % 2,1ekoa izan zen 2015ean.

•

Emantzipazioa zapuzteko aukerak (hau da, zenbatek ezin izango duten emantzipatu, nahi izanda ere, eta zenbatek itzuli beharko duten,
nahitaez, gurasoen etxera), behera egin du Araban 2013 eta 2015 artean, % 45,9tik % 43,4ra.

•

Araban emantzipatu gabe dauden 18 eta 34 urte bitarteko gazteen artean alokairuaren aukerak gora egiten du emantzipatu nahi izanez
gero. 2011n % 25,7 ziren baina 2015ean % 56,5era heltzen da. Joera hau hiru lurralde historikoetan gertatzen da.
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Osasuna
•

EAEko gazteek beren osasunaz duten pertzepzioak egonkor jarraitzen du, baina joera positiboa hartu du azken urteotan. 2002an, Euskadiko
gazteen % 5,8k uste zuen ez zutela osasun ona (erdipurdikoa, txarra edo oso txarra), baina 2013an portzentaje hori % 4,6ra jaitsi da. Araba
da, hiru lurralde historikoen artean, beraien osasuna txartzat hartzen duten gazteen kopuru baxuena duena (% 3,1).

•

Era berean, osasun-arazo kronikoen portzentajeak itzelezko beherakada eman du Arabako gazteen artean, 2002ko % 22,1tik 2013ko % 10ra
pasatu baita. Balio hau are esanguratsuagoa da Euskadikoarekin alderatuz (% 20,7).

•

Osasun mentalari dagokionez, Arabako gazteen % 10,9k diote noizbait izan dutela antsietate edo depresioa, Euskadiko batez bestekotik
behera (% 13,7).

•

Arabako gazte gehienek (% 76,1) egiten dute astero jarduera fisikoren bat, bizia edo neurrizkoa.

•

Obesitate-tasa kalkulatzeko, formula hau erabiltzen da: pisua (kg-tan) / altuera (m-tan) ber bi. Arabako gazteei dagokienez, tasa hau ia
bikoiztu egin da 2007ko % 3,2 eta 2013ko % 6,3 artean. Euskadiko balio orokorra % 5,4 da.

•

GIB infekzio berriek (adin-talde bereko 10 000 gazteko tasaren arabera kalkulatutakoek) balio txikiak izaten jarraitzen dute. 2015ean, tasa hori
Arabako gazteen artean 1,4koa da.

•

Haurdunaldia borondatez eten duten 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen kopurua (adin-tarte bereko 1000 emakumetik) 10,8koa izan da
2014an Araban. Euskadin, ostera, 11,8koa.

•

Haurduntza adoleszenteen tasak 15 eta 17 urte bitarteko emakumeen artean urtebetean jaio den haur kopurua eta borondatez eten den
haurdunaldi kopurua biltzen ditu, adin-tarte bereko 1000 emakumeko. 2013an tasa hori 9,3koa zen Euskadin. Araban, 9,2koa.

•

Arabako 15 eta 29 urte bitartekoen artean trafiko-istripuen ondoriozko hilkortasun-tasa, adin-tarte bereko 100 000 pertsonako, 2,3koa da.
2005ean tasa horren balioa 26,3koa zela kontutan hartzen badugu, balioa txikitzat jo dezakegu.
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Aisia, kultura eta kirola
•

2012an Arabako gazteen % 40,5 kontzerturen batean egonak ziren aurreko hiru hilabeteetan.

•

% 45,9k aisialdiko jarduera artistikoren bat egin ohi zuten (esaterako, argazkilaritza edo pintura).

•

% 59,5k erregulartasunez irakurtzen zuten (libururen bat hilean), nahitaez irakurri beharrekoaz gain.

•

2012an, Arabako gazteen % 41,4k kirola egiten zuten gutxienez astean hirutan.

•

Arabako gazteen % 25,7k astean 15 ordu baino gehiago ematen zituzten Interneten.

•

Araban lonja daukaten gazteen portzentajeak gora egin du 2013 eta 2015 artean, % 16,4tik % 17,7ra pasatuz. Praktika hau kopuru gutxiago
baten ematen da Araban Euskadirekin alderatuz (% 20,2).

•

Arabako gazteek lagunekin erabiltzen duten hizkuntzari dagokionez, % 26,1ek euskara erabiltzen dute. Euskararen erabilera Araban
Euskadiko batez bestekotik asko aldentzen da (% 42), batez ere Gipuzkoak lortzen duen portzentajea arrazoi (% 59,3).
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•

Arabako gazteen % 45,6k dute beren burua fedegabetzat edo agnostikotzat. Gipuzkoako gazteekiko aldea ia 20 puntukoa da (% 64).

•

Arabako gazte gehienei ondo iruditzen zaie sexu bereko pertsonak ezkontzea (% 82,9), sexu-aldaketa egitea (% 77,8), askatasunez eta
borondatez abortatzea (% 78,9), eutanasia egitea ( % 71,6) eta kanabisa legezkotzea (% 51,8).

•

Arabako 15 eta 29 urte bitarteko % 46,9 elkarteren bateko kide da. Portzentaje hau Euskadiko batez bestekoa baino askoz handiagoa da
(% 34,1).

•

Arabako gazteek politikan duten interesa 2014an % 23koa da, hau da, politikan interes handia edo dezente dutenen portzentajea.
Euskadiko batez bestekoa zertxobait altuagoa da (% 29).

•

Arabako gazteen % 58,3k aldaketa soziala nahi dute. Portzentaje hau hiru lurralde historikoen artean baxuena da.

•

Arabako gazteen % 6,8k borondatezko lana egiten dute.

•

Emakumeen aurkako indarkeriaren adierazleak (hau da, 15 eta 29 urte bitarteko zenbat emakumek salatu duten beren aurkako indarkeria,
adin-tarte bereko 1000 emakumeko) balio konstanteei eutsi die azken urteotan. 2015ean Araban, 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen
aurkako indarkeria 8,5ekoa da.
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•

Arabako gazteen % 21,8k garraio publikoan egiten dituzte joan-etorriak egunero, Euskadiko portzentajetik nahikotxo aldenduta (% 37,2).
Baina bizikletaren erabilerari dagokionez, ostera, Araban % 17,2ko portzentajea lortzen da, Euskadiko batez bestekoa % 9,6 izanik.

•

Gogobetetasun pertsonalaren indizea (hau da, nola baloratzen duten gazteek beren egoera) 7,2koa izan da 2015ean Euskadin. Araban,
aldiz, 7,1ekoa.

•

Adin hori zutenean gurasoak baino egoera hobean daudela dioten gazteen portzentajea neurtzen duen adierazleak beherako joera du
2008tik Araban, % 82,3 zenean. 2011n % 63,3ra pasatu zen, 2013an % 55,2ra eta 2015ean % 52,3ra.

•

Etorkizunarekiko konfiantza-indizea adierazle sintetiko bat da, eta adierazten du 15 eta 29 urte bitarteko gazteek nola ikusten dituzten bost
urte barru beren egoera pertsonala, gazteen egoera eta Euskadiren egoera. Adierazle horren emaitza 0 eta 100 bitartean dago. 2013an,
% 63,8koa izan zen, eta 2015ean, berriz, % 73,9koa. Arabako portzentajea 2015ean % 74koa da.

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa
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Demografia eta biztanleria
•

EUSTATen datuen arabera, 2015eko urtarrilaren 1ean, 15 eta 29 urte bitarteko 147.686 gazte zeuden Bizkaian. Datu hori esanguratsuagoa da
2000ko datuekin alderatuta, urte hartan 15 eta 29 urte bitarteko 248.585 pertsona baitzeuden.

•

Gazteen indizea, hau da, biztanle guztietatik zenbat diren 15 eta 29 urte bitartekoak, beste minimo historiko batera jaitsi da Bizkaian; hots,
% 12,9. Indize hau ia 10 puntu jaitsi da 2000ko % 22,1etik. Europa osoan nekez topako dugu gazteen indize baxuagoa daukan lurralderik.

•

Gazteen atzerritarren kopurua ere murriztu da Bizkaian eta 2015ean 17.820 pertsonakoa da.

•

2015eko Bizkaiko gazteen migrazio-saldoa positiboa da, 1067 lagunekoa hain zuzen ere.

•

64 urtetik gorakoen gaineko gazteen ratioak txikitzen jarraitzen du, bizi-itxaropena handitzen den hein berean. 2015ean, Bizkaian, 59,8
gaztekoa da indizea 64 urtetik gorako 100 nagusiko. Beheranzko joera antzematen da 2000tik, argi eta garbi, urte hartan 149,8koa baitzen;
hau da, 15 eta 29 urte bitarteko pertsona gehiago zegoen, 64 urtetik gorakoak baino. Bizkaia da hiru lurralde historikoen artean, biztanleria
zahartuena duena.

•

Lehenbizikoz ama izateko batez besteko adina gero eta altuagoa da, eta 32 urtetik hurbil dago Bizkaiko nesken artean (31,9).

Hezkuntza
•

2014an, Bizkaian eskola uzten dutenen tasa (alegia, 18 eta 24 urte bitarteko biztanleetatik zenbatek amaitu duten gehienez Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza baina, inkestari erantzun aurreko lau asteetan, ez duten bestelako ikasketa edo prestakuntzarik jaso) % 8,4koa zen.
Euskadiko batez bestekotik (% 7,5) nahiko goragoa agertzen da Bizkaia.

•

Bigarren Hezkuntza amaitu dutenen tasak pixka bat gora egin du Bizkaian dagoeneko. 2014an % 85ak behintzat Bigarren Hezkuntza amaitua
zuten Bizkaian.

•

Goi-mailako hezkuntzako titulazioa lortzen dutenen kopuruak (hau da, 30 eta 34 urte bitarteko zenbat gaztek duten hirugarren mailako
titulazioa, unibertsitatekoa edo goi-mailako prestakuntza-zikloetakoa) % 47,5ean dago Bizkaian 2014. Joan den aurretik gorakada itzela izan
du gainera, orduan % 39,7 baitzen.

•

Euskararen jakite-mailak gora egin du Bizkaian, % 57,7tik (2009) % 60,4ra (2014). Hala ere, Euskadiko batez bestekotik behera dago.

•

Ingelesaren jakite-mailari dagokionez, , hau da, ingelesez ondo berba egiten dutenen portzentajea, goraka doa Euskadin eta baita Bizkaian
ere. 2014an % 53,2ra heldu da 15 eta 29 urte bitartekoen artean. Portzentaje honek gora egin du 200ko % 44tik.

•

Euskararen eta ingelesaren jakite-mailak gora egitearen ondorioz, hirueletasun-tasa (hau da, 15 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek egiten
duten ondo euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez) % 19,9tik (2009) % 27,7ra (2014) pasatu da Bizkaian.
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Enplegua eta egoera ekonomikoa
•

16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen jarduera-tasa % 51,4koa da; hau da, Euskadiko gazteen erdiak baino gehiago lanean ari dira,
edo lan egiteko prest daude. Bizkaia batez bestekoaren azpitik dago, % 50,2ko jarduera-tasa izanik.

•

Bizkaiko enplegu-tasa (hau da, zenbat pertsonak duten lana) Euskadiren batez bestekotik behera dabil (% 35,7 eta % 37,1).

•

Euskadiko gazteriaren langabezia-tasa 2014an % 29,5 era igo zen baina handik behera egin du 2015ean % 27,9 arte. Bizkaian enplegu-tasa
% 28,9koa da.

•

Iraupen luzeko langabezia-tasa (hau da, zenbat gaztek daramatzaten hamabi hilabete baino gehiago jarraian lanik gabe) Bizkaian
% 11,9koa da.

•

Lanaldi partzialean ari dira Euskadin lanean ari diren gaztetik ia herena (% 30,7) eta egoera hau Bizkaian are eta gehiago gertatzen da
(% 33,1).

•

Bizkaiko 15 eta 29 urte bitarteko % 52,3k uste du hurrengo urtean lanpostua galtzeko edo lan-baldintzak prekarizatzeko arriskua dagoela.

•

Bizkaian, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen batez besteko soldata garbia, hilean, 956,64 eurokoa da. Hiru lurralde historikoen artean, Bizkaiak
ditu soldatarik baxuenak gazteei dagokienez, Arabako gazteek baino 110 euro inguru gutxiago, hain zuzen ere.

•

16 eta 34 urteko 1000 landueneko ezbehar tasa Bizkaian 36,4koa da.

•

Bizkaiko gazte landunen % 49,9k diote beren lana oso edo nahiko lotuta dagoela duten prestakuntzarekin.

•

Ikasketak amaitu eta prestakuntza akademikoari lotutako lana aurkitzeko itxaropena handia da Bizkaian, % 63,3k hala uste du eta. Araban
% 59,5k hala uste du eta Gipuzkoan % 70,4k.

•

Bizkaian, nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitatea % 13,7koa da.

7. Datu base
interaktiboa
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Emantzipazioa eta etxebizitza
•

2015ean, Bizkaiko 18 eta 34 urte bitartekoen emantzipazio-tasa % 40,9koa da. Bizkaiko gazteen emantzipazio-tasa 2015ean Euskadikoaren
parekoa da.

•

Azken datuaren arabera (2011), emantzipatzeko batez besteko adina Bizkaian 30,8 urtekoa da.Balio hau Espainiakoa (28,5) baino zertxobait
altuagoa da eta 28en EBko beste estatu kide batzuetakoa baino askoz handiagoa ere, besteak beste, Suedia (20,3), Danimarka (21,0) eta
Finlandia (21,9).

•

Gazteak emantzipatu ahal izateko eragozpen handiena etxebizitza eskuratzea da (jabetzan edo alokairuan), eta, horrekin batera, lanezegonkortasuna eta prekarietatea egotea. Horrela, 2015ean, Bizkaian, etxebizitza jabetzan eskuratzea diru-sarreren % 52,2 kostatzen zaie
bakarrik emantzipatu nahi duten 18 eta 34 urte bitartekoei.

•

Etxebizitza alokairuan eskuratzearen kostua Bizkaian jabetzan eskuratzearena baino are handiagoa da. Horrela, 18 eta 34 urte bitarteko
Arabako gazteek beren diru-sarreren % 64a bideratu beharko lukete alokairua ordaintzera.

•

2015ean, Bizkaian emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitarteko gazteen % 55,8 alokairuan bizi ziren. Azken bi hamarkadetako bilakaera
aztertuz gero, aldaketa nabaria dago emantzipatzeko moduan; 1991n, 18 eta 34 urte bitarteko Bizkaiko pertsonen % 9,1 soilik bizi baitziren
alokairuan. Bizkaia da alokairuan bizi diren gazte gehien dituen lurraldea.

5. Bizkaiko
panoramika

•

Etxebizitzaren gastuak ordaintzeko zailtasunek (hau da, emantzipatutako zenbat pertsonak dituzten zailtasunak etxebizitzaren gastuak
ordaintzeko, tartean alokairua, hipoteka-kuota, argi edo uraren ordainagiriak, etab.) emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitartekoen
% 26,2ri eragiten diete Bizkaian 2015ean. Portzentaje hori apur bat txikitu da 2013tik; urte hartan, etxebizitzaren gastuak ordaintzeko
zailtasunak zituztenen portzentajea % 25,6koa zen.

6. Gipuzkoako
panoramika

•

Bizkaian emantzipatutako gazteen % 26,7k diru-sarreren % 40 bideratzen dute etxebizitza-gastuak ordaintzera, eta horrek ahalegin
ekonomiko handiegia egitea dakarkie. Portzentaje hau Arabakoaren baino 10 puntu handiagoa da.

•

Emantzipatu ondoren sortutako arazo ekonomikoak direla medio gurasoen etxera itzuli behar izan duten Bizkaiko 18 eta 34 urte bitarteko
gazteen portzentajea % 3,9koa izan zen 2015ean.

•

Emantzipazioa zapuzteko aukerak (hau da, zenbatek ezin izango duten emantzipatu, nahi izanda ere, eta zenbatek itzuli beharko duten,
nahitaez, gurasoen etxera), gora egin du Bizkaian 2014 eta 2015 artean, % 52,1etik % 53,9ra.

•

Bizkaian emantzipatu gabe dauden 18 eta 34 urte bitarteko gazteen artean alokairuaren aukerak gora egiten du emantzipatu nahi izanez
gero. 2013an % 39,1 ziren baina 2015ean % 53,5era heltzen da.

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

37

Gazteen Euskal Behatokia – Gazteen Adierazleak 2015

BIZKAIKO GAZTEEN PANORAMIKA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

Osasuna
•

EAEko gazteek beren osasunaz duten pertzepzioak egonkor jarraitzen du, baina joera positiboa hartu du azken urteotan. 2002an, Euskadiko
gazteen % 5,8k uste zuen ez zutela osasun ona (erdipurdikoa, txarra edo oso txarra), baina 2013an portzentaje hori % 4,6ra jaitsi da. Bizkaian
beraien osasuna txartzat hartzen duten gazteen kopurua % 4,4koa da.

•

Osasun-arazo kronikoen portzentajeak gora egin du Bizkaiko gazteen artean, 2007ko % 18,6tik 2013ko % 23,9ra pasatu baita.

•

Osasun mentalari dagokionez, Bizkaiko gazteen % 13,3k diote noizbait izan dutela antsietate edo depresioa, Euskadiko batez bestekotik
zertxobait behera (% 13,7).

•

Bizkaiko gazte gehienek (% 74,5) egiten dute astero jarduera fisikoren bat, bizia edo neurrizkoa.

•

Obesitate-tasa kalkulatzeko, formula hau erabiltzen da: pisua (kg-tan) / altuera (m-tan) ber bi. Bizkaiko gazteei dagokienez, tasa hau ia bikoiztu
egin da 2007ko % 3,5 eta 2013ko % 6,5 artean. Hiru lurraldeen baliorik handiena dauka Bizkaiak.

•

GIB infekzio berriek (adin-talde bereko 10 000 gazteko tasaren arabera kalkulatutakoek) balio txikiak izaten jarraitzen dute. 2015ean, tasa hori
Bizkaiko gazteen artean 1,2koa da.

•

Haurdunaldia borondatez eten duten 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen kopurua (adin-tarte bereko 1000 emakumetik) 12,9koa izan da
2014an Bizkaian. Euskadin, ostera, 11,8koa.

•

Haurduntza adoleszenteen tasak 15 eta 17 urte bitarteko emakumeen artean urtebetean jaio den haur kopurua eta borondatez eten den
haurdunaldi kopurua biltzen ditu, adin-tarte bereko 1000 emakumeko. 2013an tasa hori 9,3koa zen Euskadin. Bizkaian, handiagoa, 11,4koa.

•

Bizkaiko 15 eta 29 urte bitartekoen artean trafiko-istripuen ondoriozko hilkortasun-tasa, adin-tarte bereko 100 000 pertsonako, 2,1ekoa da.

Aisia, kultura eta kirola
•

2012an Bizkaiko gazteen % 40,7 kontzerturen batean egonak ziren aurreko hiru hilabeteetan.

•

% 37,9k aisialdiko jarduera artistikoren bat egin ohi zuten (esaterako, argazkilaritza edo pintura).

•

% 50,4k erregulartasunez irakurtzen zuten (libururen bat hilean), nahitaez irakurri beharrekoaz gain. Hiru aspektu hauetan Bizkaia azken lekuan
agertzen da.

•

2012an, Bizkaiko gazteen % 35,5ek kirola egiten zuten gutxienez astean hirutan.

•

Bizkaiko gazteen % 31,8k astean 15 ordu baino gehiago ematen zituzten Interneten.

•

Bizkaian lonja daukaten gazteen portzentajeak 2015ean % 25,6koa da.
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•

Bizkaiko gazteek lagunekin erabiltzen duten hizkuntzari dagokionez, % 30,7k euskara erabiltzen dute. Euskadiko batez bestekotik asko
aldentzen da (% 42), batez ere Gipuzkoak lortzen duen portzentajea arrazoi (% 59,3).

Balioak eta jarrerak
•

Bizkaiko gazteen % 49,5ek dute beren burua fedegabetzat edo agnostikotzat. Gipuzkoako gazteekiko aldea ia 20 puntukoa da (% 64) baina
Arabakoen baliotik zertxobait gorago (% 45,6).

•

Bizkaiko gazte gehienei ondo iruditzen zaie sexu bereko pertsonak ezkontzea (% 82,9), sexu-aldaketa egitea (% 79,7), askatasunez eta
borondatez abortatzea (% 78,6), eutanasia egitea ( % 71,7) eta kanabisa legezkotzea (% 59).

•

Bizkaiko 15 eta 29 urte bitarteko % 25,9 elkarteren bateko kide da. Portzentaje hau Gipuzkoakoa baino askoz txikiagoa da (% 41,7).

•

Bizkaiko gazteek politikan duten interesak gora egin du 2012 eta 2014 artean. Politikan interes handia edo dezente dutenen portzentajea
% 19,2tik % 28ra pasa da tarte horretan.

•

Bizkaiko gazteen % 66,3k aldaketa soziala nahi duela adierazten du.

•

Bizkaiko gazteen % 5,2k borondatezko lana egiten dute.

•

Emakumeen aurkako indarkeriaren adierazleak (hau da, 15 eta 29 urte bitarteko zenbat emakumek salatu duten beren aurkako indarkeria,
adin-tarte bereko 1000 emakumeko) balio konstanteei eutsi die azken urteotan. 2015ean Bizkaian, 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen
aurkako indarkeria 7,2koa da.

•

Bizkaiko gazteen % 44,4 garraio publikoan egiten dituzte joan-etorriak egunero, Euskadiko portzentajetik handiena.

•

Bizikletan egindako eguneroko joan-etorrietan, aldiz, Bizkaia da portzentajerik xumeena lortzen duena (% 2,1).

•

Gogobetetasun pertsonalaren indizea (hau da, nola baloratzen duten gazteek beren egoera) 7,2koa izan da 2015ean Bizkaian.

•

Adin hori zutenean gurasoak baino egoera hobean daudela dioten gazteen portzentajea neurtzen duen adierazleak beherako joera du
2008tik Bizkaian beste bi lurraldeetan gertatu den bezala, % 74,2 zenean. 2011n % 61era pasatu zen, 2013an % 45,6ra eta 2015ean % 55,7ra.

•

Etorkizunarekiko konfiantza-indizea adierazle sintetiko bat da, eta adierazten du 15 eta 29 urte bitarteko gazteek nola ikusten dituzten bost
urte barru beren egoera pertsonala, gazteen egoera eta Euskadiren egoera. Adierazle horren emaitza 0 eta 100 bitartean dago. Bizkaian
2014ko % 72,5etik 2015eko % 74,4era.
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Demografia eta biztanleria
•

EUSTATen datuen arabera, 2015eko urtarrilaren 1ean, 15 eta 29 urte bitarteko 95.534 gazte zeuden Gipuzkoan. Datu hori esanguratsuagoa
da 2000ko datuekin alderatuta, urte hartan 15 eta 29 urte bitarteko 147.975 pertsona baitzeuden.

•

Gazteen indizea, hau da, biztanle guztietatik zenbat diren 15 eta 29 urte bitartekoak, beste minimo historiko batera jaitsi da Gipuzkoan; hots,
% 13,5. Indize hau ia 9 puntu jaitsi da 2000ko % 22tik.

•

Gazteen atzerritarren kopurua ere murriztu da Gipuzkoan eta 2015ean 11.996 pertsonakoa da.

•

2015eko Gipuzkoako gazteen migrazio-saldoa positiboa da, 1189 lagunekoa hain zuzen ere.

•

64 urtetik gorakoen gaineko gazteen ratioak txikitzen jarraitzen du, bizi-itxaropena handitzen den hein berean. 2015ean, Gipuzkoan, 64,1
gaztekoa da indizea 64 urtetik gorako 100 nagusiko. Beheranzko joera antzematen da 2000tik, argi eta garbi, urte hartan 129koa baitzen;
hau da, 15 eta 29 urte bitarteko pertsona gehiago zegoen, 64 urtetik gorakoak baino.

•

Lehenbizikoz ama izateko batez besteko adina gero eta altuagoa da, eta 32 urtetik hurbil dago Gipuzkoako nesken artean (31,6).

Hezkuntza
5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

•

2014an, Gipuzkoan eskola uzten dutenen tasa (alegia, 18 eta 24 urte bitarteko biztanleetatik zenbatek amaitu duten gehienez Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza baina, inkestari erantzun aurreko lau asteetan, ez duten bestelako ikasketa edo prestakuntzarik jaso) % 7,1ekoa zen.
Euskadiko batez bestekotik (% 7,5) beherago agertzen da Gipuzkoa.

•

Bigarren Hezkuntza amaitu dutenen tasak pixka bat gora egin du Gipuzkoan dagoeneko. 2014an % 86,2ak behintzat Bigarren Hezkuntza
amaitua zuten Gipuzkoan.

•

Goi-mailako hezkuntzako titulazioa lortzen dutenen kopuruak (hau da, 30 eta 34 urte bitarteko zenbat gaztek duten hirugarren mailako
titulazioa, unibertsitatekoa edo goi-mailako prestakuntza-zikloetakoa) % 50,8an dago Gipuzkoan 2014. Joan den aurretik gorakada
nabarmena izan du gainera, orduan % 46,3 baitzen.

•

Euskararen jakite-mailak behera egin du Gipuzkoan, % 76,3tik (2009) % 74,8ra (2014). Hala ere, Euskadiko batez bestekotik gora dago eta
beste bi lurraldeak oso atzean uzten ditu (Euskadikotik 10 puntu gora eta Arabakotik 20 puntu gora).

•

Ingelesaren jakite-mailari dagokionez, , hau da, ingelesez ondo berba egiten dutenen portzentajea, goraka doa Euskadin eta baita
Gipuzkoan ere. 2014an % 55,4ra heldu da 15 eta 29 urte bitartekoen artean. Portzentaje honek gora egin du 2000ko % 45,7tik.

•

Euskararen eta ingelesaren jakite-mailak gora egitearen ondorioz, hirueletasun-tasa (hau da, 15 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek egiten
duten ondo euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez) % 18,5etik (2009) % 30,9ra (2014) pasatu da Gipuzkoan.
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panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

Enplegua eta egoera ekonomikoa
•

16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen jarduera-tasa % 51,4koa da; hau da, Euskadiko gazteen erdiak baino gehiago lanean ari dira,
edo lan egiteko prest daude. Gipuzkoa batez bestekoaren antzera dago, % 51,9ko jarduera-tasa izanik.

•

Gipuzkoako enplegu-tasa (hau da, zenbat pertsonak duten lana) Euskadiren batez bestekotik gora dabil (% 38,6 eta % 37,1).

•

Euskadiko gazteriaren langabezia-tasa 2014an % 29,5 era igo zen baina handik behera egin du 2015ean % 27,9 arte. Gipuzkoan langabeziatasa % 25,7koa da.

•

Iraupen luzeko langabezia-tasa (hau da, zenbat gaztek daramatzaten hamabi hilabete baino gehiago jarraian lanik gabe) Gipuzkoan %
9,6koa da.

•

Lanaldi partzialean ari dira Euskadin lanean ari diren gaztetik ia herena (% 30,7) eta egoera hau Gipuzkoan antzeko dabil (% 27,1).

•

Gipuzkoako 15 eta 29 urte bitarteko % 52,5ek uste du hurrengo urtean lanpostua galtzeko edo lan-baldintzak prekarizatzeko arriskua
dagoela.

•

Gipuzkoan, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen batez besteko soldata garbia, hilean, 1014,13 eurokoa da, Euskadiko batez bestekotik gora
(996,39 euro).

•

16 eta 34 urteko 1000 landueneko ezbehar tasa Gipuzkoan 32,2koa da. Arabako ezbehar tasarekin alderatuz (46,1koa 1000 langileko), ikus
dezakegu Gipuzkoakoa dezente hobea dela.

•

Gipuzkoako gazte landunen % 55,6k diote beren lana oso edo nahiko lotuta dagoela duten prestakuntzarekin.

•

Ikasketak amaitu eta prestakuntza akademikoari lotutako lana aurkitzeko itxaropena handia da Gipuzkoan, % 63,3k hala uste du eta.
Araban % 59,5k hala uste du eta Gipuzkoan % 70,4k.

•

Gipuzkoan, nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitatea % 17,6koa da, Arabako gazteen (% 14,2) eta Bizkaiko gazteen (% 13,7) balioetatik
gora.

7. Datu base
interaktiboa
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Emantzipazioa eta etxebizitza
•

2015ean, Gipuzkoako 18 eta 34 urte bitartekoen emantzipazio-tasa % 40,8koa da. Gipuzkoako gazteen emantzipazio-tasa 2015ean
Euskadikoaren parekoa da (% 40,9).

•

Azken datuaren arabera (2011), emantzipatzeko batez besteko adina Gipuzkoan 28,9 urtekoa da.Balio hau Espainiakoa (28,5) baino
zertxobait altuagoa da eta 28en EBko beste estatu kide batzuetakoa baino askoz handiagoa ere, besteak beste, Suedia (20,3), Danimarka
(21,0) eta Finlandia (21,9).

•

Gazteak emantzipatu ahal izateko eragozpen handiena etxebizitza eskuratzea da (jabetzan edo alokairuan), eta, horrekin batera, lanezegonkortasuna eta prekarietatea egotea. Horrela, 2015ean, Gipuzkoan, etxebizitza jabetzan eskuratzea diru-sarreren % 58 kostatzen zaie
bakarrik emantzipatu nahi duten 18 eta 34 urte bitartekoei.

•

Etxebizitza alokairuan eskuratzearen kostua Gipuzkoan jabetzan eskuratzearena baino are handiagoa da. Horrela, 18 eta 34 urte bitarteko
Arabako gazteek beren diru-sarreren % 67,5a bideratu beharko lukete alokairua ordaintzera. Gipuzkoa da bai erosteko eta bai alokatzeko
kosterik handienak dituen lurraldea.

•
5. Bizkaiko
panoramika

2015ean, Gipuzkoan emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitarteko gazteen % 57,3 alokairuan bizi ziren. Azken bi hamarkadetako bilakaera
aztertuz gero, aldaketa nabaria dago emantzipatzeko moduan; 1991n, 18 eta 34 urte bitarteko Gipuzkoako pertsonen % 10,6 soilik bizi
baitziren alokairuan. Balio hori 2006an % 18,5era heldu zen eta 2011n % 27,8ra.

•

6. Gipuzkoako
panoramika

Etxebizitzaren gastuak ordaintzeko zailtasunek (hau da, emantzipatutako zenbat pertsonak dituzten zailtasunak etxebizitzaren gastuak
ordaintzeko, tartean alokairua, hipoteka-kuota, argi edo uraren ordainagiriak, etab.) emantzipatuta dauden 18 eta 34 urte bitartekoen
% 23,4ri eragiten diete Gipuzkoan 2015ean. Portzentaje hori apur bat txikitu da 2013tik; urte hartan, etxebizitzaren gastuak ordaintzeko
zailtasunak zituztenen portzentajea % 26koa zen.

•

Gipuzkoan emantzipatutako gazteen % 16,8k diru-sarreren % 40 bideratzen dute etxebizitza-gastuak ordaintzera, eta horrek ahalegin
ekonomiko handiegia egitea dakarkie.

•

Emantzipatu ondoren sortutako arazo ekonomikoak direla medio gurasoen etxera itzuli behar izan duten Gipuzkoako 18 eta 34 urte bitarteko
gazteen portzentajea % 1,5ekoa izan zen 2015ean.

•

Emantzipazioa zapuzteko aukerak (hau da, zenbatek ezin izango duten emantzipatu, nahi izanda ere, eta zenbatek itzuli beharko duten,
nahitaez, gurasoen etxera), gora egin du Gipuzkoan 2014 eta 2015 artean, % 41k,6tik % 43,5era.

•

Gipuzkoan emantzipatu gabe dauden 18 eta 34 urte bitarteko gazteen artean alokairuaren aukerak gora egiten du emantzipatu nahi
izanez gero. 2013an % 47,9 ziren baina 2015ean % 61,2ra heltzen da.

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa
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Osasuna
•

EAEko gazteek beren osasunaz duten pertzepzioak egonkor jarraitzen du, baina joera positiboa hartu du azken urteotan. 2002an, Euskadiko
gazteen % 5,8k uste zuen ez zutela osasun ona (erdipurdikoa, txarra edo oso txarra), baina 2013an portzentaje hori % 4,6ra jaitsi da.
Gipuzkoan beraien osasuna txartzat hartzen duten gazteen kopurua % 5,6koa da.

•

Osasun-arazo kronikoen portzentajeak Gipuzkoako gazteen % 20,7 harrapatzen du.

•

Osasun mentalari dagokionez, Gipuzkoako gazteen % 15,7k diote noizbait izan dutela antsietate edo depresioa, Euskadiko batez bestekotik
zertxobait gora (% 13,7).

•

Gipuzkoako gazte gehienek (% 76,1) egiten dute astero jarduera fisikoren bat, bizia edo neurrizkoa. Balio honek gora egin du 2007ko
% 66,2tik.

•

Obesitate-tasa kalkulatzeko, formula hau erabiltzen da: pisua (kg-tan) / altuera (m-tan) ber bi. Gipuzkoako gazteei dagokienez, tasa hau
handitu egin da 2002ko % 2,6 eta 2013ko % 3,4 artean. Hiru lurraldeen baliorik baxuena dauka Gipuzkoak, izan ere Euskadiren batez
bestekoa % 5,4 da.

•

GIB infekzio berriek (adin-talde bereko 10 000 gazteko tasaren arabera kalkulatutakoek) balio txikiak izaten jarraitzen dute. 2015ean, tasa hori
Gipuzkoako gazteen artean 1,2koa da.

•

Haurdunaldia borondatez eten duten 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen kopurua (adin-tarte bereko 1000 emakumetik) 10,7koa izan da
2014an Gipuzkoan. Euskadin, ostera, 11,8koa.

•

Haurduntza adoleszenteen tasak 15 eta 17 urte bitarteko emakumeen artean urtebetean jaio den haur kopurua eta borondatez eten den
haurdunaldi kopurua biltzen ditu, adin-tarte bereko 1000 emakumeko. 2013an tasa hori 9,3koa zen Euskadin. Gipuzkoan, baxuagoa, 6,1ekoa.

•

Gipuzkoako 15 eta 29 urte bitartekoen artean trafiko-istripuen ondoriozko hilkortasun-tasa, adin-tarte bereko 100 000 pertsonako, 2,2koa da.
Tasa hau Gipuzkoan jaso den baxuena da 2011ekoa kenduta.

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
interaktiboa

Aisia, kultura eta kirola
•

2012an Gipuzkoako gazteen % 43,6 kontzerturen batean egonak ziren aurreko hiru hilabeteetan.

•

% 49,7k aisialdiko jarduera artistikoren bat egin ohi zuten (esaterako, argazkilaritza edo pintura).

43

Gazteen Euskal Behatokia – Gazteen Adierazleak 2015

GIPUZKOAKO GAZTEEN PANORAMIKA

1. Aurkezpena

2. Adierazleen
koadroa

3. Euskadiko
panoramika

•

% 56,3k erregulartasunez irakurtzen zuten (libururen bat hilean), nahitaez irakurri beharrekoaz gain. Hiru aspektu hauetan Gipuzkoa goreneko
lekuan agertzen da Euskadin.

•

2012an, Gipuzkoako gazteen % 47,3k kirola egiten zuten gutxienez astean hirutan eta honetan ere beste bi lurraldeen aurretik ageri da
Gipuzkoa, Araban % 41,4 eta Bizkaian % 35,5 baitzen.

•

Gipuzkoako gazteen % 27,1ek astean 15 ordu baino gehiago ematen zituzten Interneten.

•

Gipuzkoan lonja daukaten gazteen portzentajea 2015ean % 26,5ekoa da.

•

Gipuzkoako gazteek lagunekin erabiltzen duten hizkuntzari dagokionez, % 59,3k euskara erabiltzen dute. Euskadiko batez bestekotik gora
dabil hemen ere Gipuzkoa (% 42,0). Arabakoa bikoiztu egiten du (% 26,1); baita Bizkaikoa ere (% 30,7).

Balioak eta jarrerak
4. Arabako
panoramika

•

Gipuzkoako gazteen % 64k dute beren burua fedegabetzat edo agnostikotzat. Beste lurraldeetako gazteekiko aldea ia 20 puntukoa da
(Araban % 45,6 eta Bizkaian % 49,5).

•

Gipuzkoako gazte gehienei ondo iruditzen zaie sexu bereko pertsonak ezkontzea (% 88,0), sexu-aldaketa egitea (% 83,3), askatasunez eta
borondatez abortatzea (% 82,3, eutanasia egitea ( % 75,6) eta kanabisa legezkotzea (% 67,1). Kontu guzti hauetan Gipuzkoa beste bi lurralde
historikoen aurretik dabil.

•

Gipuzkoako 15 eta 29 urte bitarteko % 41,7 elkarteren bateko kide da. Portzentaje hau Bizkaikoa baino askoz handiagoa da (% 25,9).

•

Gipuzkoako gazteek politikan duten interesak gora egin du 2012 eta 2014 artean. Politikan interes handia edo dezente dutenen portzentajea
% 28,2tik % 31ra pasa da tarte horretan.

•

Gipuzkoako gazteen % 65,7k aldaketa soziala nahi duela adierazten du.

•

Gipuzkoako gazteen % 8,7k borondatezko lana egiten dute.

•

Emakumeen aurkako indarkeriaren adierazleak (hau da, 15 eta 29 urte bitarteko zenbat emakumek salatu duten beren aurkako indarkeria,
adin-tarte bereko 1000 emakumeko) balio konstanteei eutsi die azken urteotan. 2015ean Gipuzkoan, 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen
aurkako indarkeria 7,2koa da.

•

Gipuzkoako gazteen % 32,9 garraio publikoan egiten dituzte joan-etorriak egunero.
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•

Bizikletan egindako eguneroko joan-etorrietan, aldiz, Gipuzkoak (% 18,1)aurre hartzen die Arabari (% 17,2) eta batez ere Bizkaiari (% 2,1).

•

Gogobetetasun pertsonalaren indizea (hau da, nola baloratzen duten gazteek beren egoera) 7,2koa izan da 2015ean Gipuzkoan.

•

Adin hori zutenean gurasoak baino egoera hobean daudela dioten gazteen portzentajea neurtzen duen adierazleak beherako joera du
2008tik Gipuzkoan beste bi lurraldeetan gertatu den bezala, % 78,8 zenean. 2011n % 65,7ra pasatu zen, 2013an % 58,5era eta 2015ean
% 66,1era igo da.

•

Etorkizunarekiko konfiantza-indizea adierazle sintetiko bat da, eta adierazten du 15 eta 29 urte bitarteko gazteek nola ikusten dituzten bost
urte barru beren egoera pertsonala, gazteen egoera eta Euskadiren egoera. Adierazle horren emaitza 0 eta 100 bitartean dago. Gipuzkoan
2014ko % 76tik 2015eko % 73,1ra jaitsi da.
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DATU BASE INTERAKTIBOA
1. Aurkezpena

Gazteen adierazleak 2015 argitalpenak on line dagoen datu base handia kontsultatzeko aukera eskaintzen du. Base horretan Euskadiko gazteen
ikuspegi hau osatzen duten 111 adierazleen informazioa dago eskuragarri. On line aplikazio honek taulak grafikoak eta mapa interaktiboak sortzeko
aukera ematen du, baita berauek sortzeko hainbat aldagai aukeratzeko modua eta eremu geografikoen (EAE, Espainia eta Euroa) arteko
alderaketa ere egin. Bertan sortutako informazioa beste programa batzuetan ere erabil daiteke.

2. Adierazleen
koadroa

Gazteen adierazleak 2015 zazpi ataletan banatzen da. Atal bakoitzak bere aginte-mahai propioa du eta dagokien estekaren bidez jotzen da
bertara.

3. Euskadiko
panoramika

4. Arabako
panoramika

5. Bizkaiko
panoramika

6. Gipuzkoako
panoramika

7. Datu base
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•

Demografia eta biztanleria
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_biztanleria/eu_def/index.shtml

•

Hezkuntza
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_hezkuntza/eu_def/index.shtml

•

Enplegua eta egoera ekonomikoa
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_enplegua/eu_def/index.shtml

•

Emantzipazioa eta etxebizitza
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_emantzipazioa/eu_def/index.shtml

•

Osasuna
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_osasuna/eu_def/index.shtml

•

Aisia, kultura eta kirola
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_aisia/eu_def/index.shtml

•

Balioak eta jarrerak
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_balioak/eu_def/index.shtml
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