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Balio eta jarrera sozialak

4.1. SARRERA

Kapitulu honetan, EAEko gazteen balio eta jarrera sozialei loturiko zenbait gai jorratzen dira hainbat ikuspegi 
oinarri hartuta, hala nola sinesmen erlijiosoak, immigrazioarekiko eta atzerritarrekiko jarrerak, ideia eta sinesmen 
desberdineko pertsonekiko tolerantzia ideologikoa eta jasangarritasunari loturiko jarrerak.

EAEko gazteek zenbait gaurkotasun-gairi buruz duten iritzia ere jaso nahi izan da (hala nola Siriako gerrak okerrera 
egiteak Europaranzko migrazioa eragitea).

4.2. SINESMEN ERLIJIOSOAK

EAEko gazteek erlijio-fenomenoari buruz duten posizioari begiratzen badiogu, ikus daiteke gazteen erdia baino 
gehiago (% 58) erlijiotik urruntzen dela; gazteen % 46k adierazi dute ez-sinestunak edo ateoak direla, eta % 12k diote 
ez dutela interesik edo agnostikoak direla.

Gai honetan bereziki argia da belaunaldi-etena. Ikerketa honetan EAEko gazteei buruz jasotako datuak eta Euskal 
Soziometroa 60: euskal iritzi publikoa 20 urtetan17 azterlanean EAEko biztanleria orokorrari buruz jasotako datuak 
konparatzen baditugu, ikus daiteke 18 urteko eta gehiagoko biztanleriaren % 55ek katolikotzat aitortzen dutela bere 
burua, eta 15 urtetik 29 urtera bitarteko pertsonen artean, berriz, proportzio hori % 27 dela.

17 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzakoa (2016): ob.cit.
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4.1 grafikoa
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18 urteko eta gehiagoko biztanleriari buruzko datu-iturria: Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetea (Euskal Soziometroa 
60. Euskal iritzi publikoa 20 urtetan).

EAEko gazteen datuak Espainiako gazteen datuekin konparatzen baditugu ere aldeak hautematen dira. Espainiako 
gazteen artean,18 % 43k katolikotzat dute beren burua (% 8 katoliko praktikanteak eta % 35, katoliko ez-praktikanteak); 
EAEn, berriz, gazteen % 27k. Ez dakigu katoliko ez-praktikante gisa identifikatzeak zelako esanahiak dakartzan bere 
baitan, baina beharbada adierazten du katolizismoa inkulturaziotzat onartzen dutela, hau da, oinordetutako kulturako 
zati izatera pasa den zerbait bezala, edo kontserbatzen den tradizio gisa, nahiz eta esanahi sakratua aldatu eta esanahi 
sekularrekin ordeztu.

Arreta osoa EAEko gazteengan jarriz gero, ikus dezakegu gazte ateoen proportzioa batezbestekoa baino handiagoa 
dela 25 eta 29 urte bitartekoen artean bai eta gizonen artean ere. Jaiolekuak ere alde nabarmena adierazten du: 
atzerrian jaiotako gazteak EAEn jaiotakoak baino askoz erlijiosoagoak dira eta haien artean katolikoa ez den beste 
erlijioetan sinesten dutenen portzentaje handia dago.

18  INJUVE. Espainiako Gazteriaren Institutua (2014): Cifras jóvenes. Sondeo de Opinión. Jóvenes, valores y ciudadanía [linean] Hemen eskuragarri: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/04/publicaciones/tablassondeo_2014-2.pdf [Kontsulta: 2017/07/12]

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/04/publicaciones/tablassondeo_2014-2.pdf
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4.1 taula
ERLIJIOARI DAGOKIONEZ HARTUTAKO JARRERA, SEXUAREN,  

ADIN-TALDEAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Erlijio gaietan nola definitzen duzu zure burua?

(%) GUZTIRA

Sexua Adin-taldeak Jaiolekua*

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte Euskadi Atzerria

Katoliko praktikantea 4 4 5 5 4 4 3 12

Katoliko ez praktikantea 23 27 20 24 25 21 23 25

Beste erlijio bateko 
sinestuna 8 8 8 7 6 10 2 40

Jainkoarengan sinestuna, 
ez erlijioetan 4 5 4 6 4 3 4 5

Indiferentea, agnostikoa 12 12 11 11 12 12 13 4

Ez sinestuna, ateoa 46 43 48 43 46 48 52 9

Ed/Ee 3 2 4 4 3 2 3 4

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

EAEko gazteen erlijioarekiko jarreraren eboluzioak beherakada handia izan du katolikotzat definitzen diren 
pertsonen artean, eta hori aztertzea komeni da. 

EAEn beren burua katoliko praktikantetzat aitortzen duten pertsona gazteen ehunekoak behera egin du, 1998an19 
% 14 izatetik 2016an % 4 izateraino. Halaber, nabarmen egin du behera katoliko ez-praktikantetzat definitzen direnen 
proportzioak ere, 1998an % 45 izatetik, 2016an % 23 izateraino. Aurkako muturrean, beren burua ez-sinestuntzat, 
agnostikotzat edo ateotzat duten pertsonen taldea etengabe ari da hazten; hala, 1998an % 31 izatetik % 43 izatera 
pasa ziren 2008an, % 54 izatera 2012an eta gaur egun % 58 dira.

19  Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzakoa (1999): Gazteen argazkiak-3, 1998-1999 [linean] Hemen 
eskuragarri: http://www.euskadi.eus/gazteen-argazkiak/web01-s1lehike/eu/ [Kontsulta: 2017/06/05]

http://www.euskadi.eus/gazteen-argazkiak/web01-s1lehike/eu/
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4.2 taula
ERLIJIOARI DAGOKIONEZ HARTUTAKO JARRERAREN EBOLUZIOA (%)

Erlijio gaietan nola definitzen duzu zure burua?

(%) 1998 2008 2012 2016

Katoliko praktikantea 14 8 4 4

Katoliko ez praktikantea 45 38 30 23

GUZTIRA  KATOLIKOAK 59 46 34 27

EZ DUTE SINESTEN, AGNOSTIKOAK, ATEOAK 31 43 54 58

(n) 3578 1500 1500 1500

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Beren burua katoliko praktikantetzat edo beste erlijio batzuetako sinestuntzat (nagusiki, musulmanak) definitzen 
duten gazteen praktika erlijiosoari dagokionez (elkarrizketatutako pertsonen % 12 dira), aipatu behar da % 44 erlijio-
ofizioetara edo gurtza-tokietara astean behin baino gutxiagotan joaten direla; % 27 astean behin joaten dira; eta 
% 15, berriz, astean behin baino gehiagotan. 

4.2 grafikoa
ERLIJIO KATOLIKOA EDO BESTE ERLIJIO BATZUK PRAKTIKATZEN DITUZTELA DIOTEN GAZTEAK 
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* Oinarria: Katoliko praktikantetzat definitzen diren edo beste erlijio batzuk praktikatzen dituzten gazteak (% 12).

Gurtza-tokira joateko maiztasunaren datuei EAEko gazte guztien datu orokorren kasuan begiratzen badiegu, 
ikusten da % 2 bakarrik joaten direla gurtza-tokiren edo elizaren batera astean behin baino gehiagotan, eta % 5 
astean behin. 
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4.3. ZENBAIT GAI SOZIALEN AURREKO JARRERA

Jarraian, hainbat egoera azalduko ditugu eta gazteek egoera horien aurrean aldeko edo kontrako jarrera hartzen 
ote duten aztertuko dugu. Gai horietako batzuk eztabaidagai publikoak dira, beste batzuk legegintza-erreformen xede 
izan dira, beste batzuk legezkotasunaren eta legez kanpokotasunaren arteko linboan daude... baina guztiek ere 
gazteen joerak neurtzen laguntzen dute.

Kapitulu honetan, honako gai hauek jorratu dira, aldekoen portzentajeen arabera ordenatuta: sexu bereko 
pertsonen arteko ezkontza (% 91); sexu-aldaketa (% 86); abortu libre eta borondatezkoa (% 84); eutanasia (% 79); 
kanabisaren legalizazioa (% 56); eskoletan erlijioa irakastea (% 29); eta, azkenik, ideia politiko edo erlijiosoak 
indarkeriaz defendatzea (% 16).

4.3 grafikoa
IZAERA SOZIALEKO ZENBAIT GAIEN ALDEKO JARREREN EBOLUZIOA (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Grafiko horretan, aztertutako gai sozialen aurrean agertzen den babes-mailaren eboluzioa ageri da. Aurrera egin 
du jarrera positiboak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzei, sexu-aldaketari, abortuari eta eutanasiari buruz. 
Bestalde, behera egin du kanabisa legeztatzeari, eskoletan erlijioa irakasteari eta ideia politiko edo erlijiosoak indarrez 
defendatzeari buruzko babes-jarrerak.
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4.3.1. Sexu bereko pertsonen arteko ezkontza

Espainian, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza legezkoa da 2005eko uztailaren 3az geroztik. 2004an, 
Alderdi Sozialista, José Luis Rodríguez Zapatero buru zuela, hauteskunde orokorretara aurkeztu zenean, programan 
«sexu bereko pertsonen ezkontzak eta horrek berarekin dakartzan eskubide guztiak ahalbidetzeko» konpromisoa 
jaso zuen. Hauteskundeetan sozialistek garaitu ostean eta gobernua osatu ostean, eztabaida ugariren ondoren, 
2005eko ekainaren 30ean onartu zen kode zibila aldatzen zuen eta sexu bereko pertsonen arteko ezkontzari bide 
eman zion legea (ezkontzari ez ezik, bestelako eskubide batzuei ere, hala nola baterako adopzioari, oinordetzari 
eta pentsioei). Legea20 2005eko uztailaren 2an argitaratu zen eta sexu bereko pertsonen arteko ezkontza legezko 
izatera pasa zen Espainian 2005eko uztailaren 3an, hala, sexu bereko pertsonen ezkontza legeztatu zuen 
munduko hirugarren herrialdea izan zen21. Berriki, Alemanian legeztatu dira sexu bereko pertsonen arteko 
ezkontzak eta gutxi dira, gaur egun, oraindik ere aurka ageri diren Europako herrialdeak (Italia, Grezia edo 
Polonia, adibidez).

EAEko euskal gazteen % 91 sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen alde daude. Gai honen aurrean agertzen den 
babesak gora egin du azken urteotan (% 86, 2008an; % 87, 2012an). Eta ia eguneroko fenomeno bihurtzen den 
heinean, pentsa daiteke babesek ere gora egingo dutela. Gaur egun, oraindik gazteen % 7 sexu bereko pertsonen 
arteko ezkontzaren aurka agertu dira eta % 3k ez du aurkako edo aldeko jarrerarik hartu.

Emakumeek adostasun handiagoa agertu dute gai horrekin mutilek baino (% 92 eta % 89, hurrenez hurren). Eta 
desberdintasunak hauteman dira, halaber, aztertutako hiru adin-taldeen artean. Gazteenen artean (15-19 urte), % 92 
alde ageri dira; 20-24 urtekoen artean, % 93 ageri dira alde; eta beherakada txikia hautematen da 25-29 urtekoen 
artean (% 88).

4.3 taula
SEXU BEREKO PERTSONEN ARTEKO EZKONTZARI BURUZKO IRITZIA, SEXUAREN,  

ADIN-TALDEAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte, 
sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak Jaiolekua*

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte Euskadi Atzerria

Alde 91 92 89 92 93 88 95 64

Kontra 7 6 7 5 5 8 3 30

Ed/Ee 3 2 4 3 2 4 2 6

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

20  ESPAINIA (2005): Uztailaren 1eko 13/2005 Legea, Kode Zibila aldaraztekoa, ezkontzeko eskubidearen arloan [linean] Hemen eskuragarri: 
https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf eta http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_
euskaraz/es_3818/adjuntos/Zuzenbide-zibila/Kode_Zibila_aldaraztekoa_ezkontzeko_eskubidearen_arloan.pdf [Kontsulta: 2017/07/01]

21   WIKIPEDIA (2004): Sexu bereko pertsonen arteko ezkontza [linean] Hemen eskuragarri (gaztelaniaz): https://es.wikipedia.org/wiki/
Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Espa%C3%B1a [Kontsulta: 2017/07/12]

https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz/es_3818/adjuntos/Zuzenbide-zibila/Kode_Zibila_aldaraztekoa_ezkontzeko_eskubidearen_arloan.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz/es_3818/adjuntos/Zuzenbide-zibila/Kode_Zibila_aldaraztekoa_ezkontzeko_eskubidearen_arloan.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Espa%C3%B1a
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Diferentzia esanguratsuagoak aurkitu nahi izanez gero, sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen aurrean 
agertutako babesa elkarrizketatutako pertsonaren jaiolekuarekin gurutzatuta aurkitzen ditugu.

EAEn jaiotako eta atzerrian jaiotako pertsonen arteko diferentzia portzentajezko 30 puntutik gorakoa da (% 95 
eta % 64, hurrenez hurren). EAEn bizi diren baina atzerrian jaio diren gazteen % 30 sexu bereko pertsonen arteko 
ezkontzaren aurka daude.

4.3.2. Sexu-aldaketa

Sexu-aldaketan, pertsona transexual batek jaiotzetik zuen sexua aldatzen du, bere genero-identitatera egokitzeko. 
Sexu-aldaketa adierazteko termino kliniko egokia sexua berregokitzeko kirurgia da, eta sexua berregokitzeko 
terapiako zati da kirurgia hori.22 Osasungintza publikoan duela zenbait urtetatik sexua berregokitzeko ebakuntzak 
egiten diren arren sare publikoan, gai honek eztabaida eta gatazkak eragin ditu etengabe. 

Nolanahi ere, EAEko gazte gehienentzat, sexu-aldaketa eztabaida handirik eragin beharko ez lukeen gaia da, izan 
ere, % 86 erabat alde ageri dira. % 9 aurka ageri dira eta % 5ek ez dute adierazpen argirik egin gai honen inguruan.

Adierazle horrek ere bilakaera positiboa izan du. 2012an, gazteen % 82 sexu-aldaketaren alde ageri ziren; ehuneko 
hori 2008an erregistratutakoa baino altuagoa zen (% 78).

Gai honekiko adostasuna, berriro ere, pixka bat handiagoa da emakumeen artean, gizonen artean baino (% 88 
eta % 85, hurrenez hurren), eta berriro ere ikusten da adostasunak arinki behera egiten duela 25-29 urte dituztenen 
artean (% 84).

Elkarrizketatutako pertsonen jaiolekuari behatuz gero, diferentzia handiak hautematen dira. EAEn jaio direnen 
artean, % 91 sexu-aldaketaren alde ageri dira, eta atzerriko herrialderen batean jaio direnen artean, berriz, % 57 baino 
ez dira ageri gai honen alde.

4.4 taula
SEXU-ALDAKETARI BURUZKO IRITZIA, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN  

ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte, sexu-aldaketaren alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak Jaiolekua*

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte Euskadi Atzerria

Alde 86 88 85 88 88 84 91 57

Kontra 9 8 10 8 8 11 4 36

Ed/Ee 5 4 5 5 5 5 5 7

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

22  WIKIPEDIA (2006): Sexu-aldaketa [linean] Hemen eskuragarri: https://eu.wikipedia.org/wiki/Sexu-aldaketa [Kontsulta: 2017/07/12]

https://eu.wikipedia.org/wiki/Sexu-aldaketa
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4.3.3. Abortu libre eta borondatezkoa

2010ean abortuaren legea onartu zenean, 16 urteko adina finkatu zen abortatzeko adin-nagusitasuntzat. Adin 
txikiko haurdunek (16 eta 17 urte) beren lege-ordezkarietako bati (aita, ama edo tutorea) jakinarazi behar zioten, 
gutxienez, abortatzeko erabakia hartu zutela. Ez zen beharrezkoa gurasoei erabakia jakinaraztea gogorkeria, familia-
indarkeria, tratu txarrak edo mehatxuak argudiatzen baziren edo babesgabetasun-egoeraren bat gertatzen bazen; 
kasu horietan, gizarte-zerbitzuen txostenean jaso behar zen egoera.

2015eko irailean, Alderdi Popularraren gobernuak abortuaren legea erreformatu zuen23 eta goitik behera aldatu 
zuen abortatu nahi duten adin txikikoen egoera. Gaur egun, 18 urtetik beherako emakumeek gurasoen edo lege-
ordezkarien baimena behar dute abortatu ahal izateko. Horrek esan nahi du adin txikiko emakumeek osasun-zentrora 
haiekin joan behar dutela eta abortatzeko borondatea gurasoen baimen sinatuarekin batera formalizatu behar dutela. 
Adin txikikoaren eta gurasoaren artean gatazkarik badago adin txikikoak abortatu ahal izateko beharrezko baimenaren 
inguruan, judizialki ebatzi beharko da, Kode Zibilarekin bat.

EAEn, gazteen % 84 abortu libre eta borondatezkoaren alde daude. % 11 aurka daude eta % 5ek ez dakite zer 
jarrera hartu edo nahiago dute bere jarrera ez adierazi.

EAEko gazteen artean, abortu libre eta borondatezkoaren aldeko iritziaren eboluzioak ere goranzko joera agertzen 
du. 2008an, gazteen % 76 zeuden abortuaren alde; 2012an, % 79ra egin zuen gora; eta 2016an, berriz, % 84ra.

Ez dago ia alderik sexuaren arabera edo adin-taldearen arabera. Diferentzia nagusia, sexu bereko pertsonen arteko 
ezkontzaren eta sexu-aldaketaren kasuan bezala, elkarrizketatutako pertsonaren jaiolekuak zehazten du. EAEn 
jaiotako gazteen kasuan, % 91 alde ageri dira, eta atzerrian jaiotako pertsonen artean, handiagoa da aurka daudenen 
proportzioa (% 48), alde daudenena baino (% 45).

4.5 taula

ABORTU LIBRE ETA BORONDATEZKOARI BURUZKO IRITZIA,  
SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte, 
abortu libre eta borondatezkoaren alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak Jaiolekua*

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte Euskadi Atzerria

Alde 84 86 83 84 85 83 91 45

Kontra 11 10 11 9 11 13 4 48

Ed/Ee 5 4 6 7 4 4 5 7

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

23  ESPAINIA (2015): 11/2015 Lege Organikoa, irailaren 21ekoa, neskato adingabeen eta gaitasuna judizialki aldatuta duten emakumeen babesa 
indartzekoa haurdunaldiaren borondatezko etenduran [linean] Hemen eskuragarri: http://boe.es/boe_euskera/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-
A-2015-10141-E.pdf [Kontsulta: 2017/07/01]

http://boe.es/boe_euskera/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141-E.pdf
http://boe.es/boe_euskera/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141-E.pdf
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4.3.4. Eutanasia

Narriadura luze eta penagarriaren ideiak herritar asko eramaten ditu noiz eta nola hil nahi duten erabaki nahi 
izatera. Ramón Sampedroren hitzetan, bizitzeko eskubidea badago, baina ez edonola bizitzeko betebeharra. Hori da 
eutanasia despenalizatzea proposatzen dutenen abiapuntua. Medikuek lagunduta hil ahal izateko aukera izateak 
eskubide zibilak zabaltzea ekar lezake24.

Eutanasia beti da aktiboa, zuzenean heriotza eragiten duelako edo horretarako baliabideak eskuragarri jartzen 
dituelako. Eta beti izan behar du borondatezkoa. Beharrezkoa da pazientearen eskaera kontziente, informatu, libre 
eta errepikatua.

EAEko gazteen % 79 eutanasiaren alde agertu dira; % 14 erabat aurka ageri dira; % 7k ez dute iritzirik adierazi 
edo nahiago dute ez erantzun.

Ez da alderik nabaritzen gizon eta emakume gazteen artean gai honi dagokionez, eta adinaren arabera ikusten 
da arinki gora egiten duela eutanasiaren aldeko iritziak 20 urtetik gorako pertsonen artean.

Diferentzia handiak daude gai honen inguruan EAEn jaiotako pertsonek eta atzerrian jaiotako pertsonek adierazi 
dituzten pertzepzioen artean. EAEn jaio direnen artean, % 84 alde ageri dira; atzerrian jaio direnen artean, berriz, 
% 49.

4.6 taula
EUTANASIARI BURUZKO IRITZIA, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte,  eutanasiaren, hau da,  
gaixo sendaezinari hiltzen laguntzea, berak horrela eskatzen badu, alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak Jaiolekua*

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte Euskadi Atzerria

Alde 79 80 78 75 80 80 84 49

Kontra 14 14 14 16 14 13 8 45

Ed/Ee 7 6 8 9 6 7 8 6

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

Espainian, eutanasiaren alde ageri diren gazteen proportzioa25 pixka bat handiagoa da EAEn bizi diren gazteena 
baino (Espainiako gazteen % 84 eta EAEkoen % 79).

Bestalde, EAEko gazteen artean 2016an jasotako eutanasiaren aldeko iritziak azken urteotako batezbestekoekin 
bat datoz: % 82, 2008an; eta % 73, 2012an.

24  Pérez Oliva, Milagros (2017): La hora de la eutanasia [linean] Hemen eskuragarri (gaztelaniaz): http://politica.elpais.com/politica/2017/03/31/
actualidad/1490960180_147265.html [Kontsulta: 2017/07/10] 

25 INJUVE, Gazteen Espainiako Institutua (2014) ob. cit. 

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/31/actualidad/1490960180_147265.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/31/actualidad/1490960180_147265.html
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4.3.5. Kanabisa legeztatzea

Zenbait herrialdetan, hala nola Uruguain, Kanadan edo Estatu Batuetako zenbait estatutan, legeztatuta dago 
kanabisa xede terapeutiko eta dibertimendu-xedeetarako erabiltzea. Gure ingurunean, azken urteotan, kontsumo 
partekatuaren ideiaren pean, kanabis-klub sozial deritzenek funtzionatu dute, eta ez da tirabira handirik hauteman 
indarrean dauden legeekin.

Baina gai hori, une honetan, ez dago alderdi politikoen mahai gainean eta ez dago eztabaida sozial garrantzitsurik.

% 56 bakarrik ageri dira kanabisa legeztatzearen alde. Ez da ehuneko txikia, baina egia da % 27 aurka daudela 
eta % 17 ez direla ez alde eta ez aurka ageri. 

Kanabisa legeztatzearen aldekoen proportzioak arinki egin du behera 2012az geroztik (% 61), baina kontra 
daudenen pisua bere horretan mantentzen da (% 27). 2012tik 2016ra handitu dena jarrerarik (ez alde, ezta kontra ere) 
hartzen ez dutenen portzentajea izan da.

Alde ageri direnen proportzioa handiagoa da gizonen artean emakumeen artean baino (% 60 eta % 52, hurrenez 
hurren), arrazoi ideologikoak eta gizonen kontsumo-prebalentzia handiagoak direla eta. 

Kanabisa legeztatzearekiko adostasun-mailak gora egiten du adinean gora egin ahala ere, eta 19 urtetik beherakoen 
arteko % 47tik 20-24 urtekoen arteko % 58ra eta 25-29 urtekoen arteko % 62ra igotzen da.

4.7 taula
KANABISA LEGEZTATZEARI BURUZKO IRITZIA, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte,  kanabisaren legalizazioaren alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Alde 56 52 60 47 58 62

Kontra 27 29 25 32 26 25

Ed/Ee 17 19 15 21 16 14

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Kanabisa legeztatzearen alde ageri direnen proportzioa handiagoa da klase sozial baxu edo ertain-baxukotzat 
definitzen diren pertsonen artean (% 60). 

Halaber, zenbait diferentzia hauteman dira elkarrizketatutako pertsonen jatorriaren arabera. EAEn jaiotakoen 
artean % 61 ageri dira kanabisa legeztatzearen alde, baina proportzio hori askoz txikiagoa da atzerrian jaiotakoen 
artean (% 29), horiek aurka ageri baitira, nagusiki.

Kanabisa legeztatzearen aldeko iritziek % 89ra egiten dute gora, azken hilabetean legez kanpoko drogaren bat 
kontsumitu duten gazteen artean.
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4.8 taula
KANABISA LEGEZTATZEARI BURUZKO IRITZIA,  

KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte,  kanabisaren legalizazioaren alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Klase sozial subjektiboa Jaiolekua*

Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua Euskadi Atzerria

Alde 56 51 55 60 61 29

Kontra 27 26 28 28 22 56

Ed/Ee 17 23 17 12 17 15

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

4.3.6. Erlijioa irakastea ikastetxeetan

EAEko gazteak eskoletan erlijioa irakastearen aurka ageri dira, alde baino gehiago. % 58 gai horren aurka daude 
eta % 29 alde. 

Ikastetxeetan erlijioa irakastearen aldeko iritziek behera egin dute azken urteotan: % 40 zeuden alde 2008an; 
% 38, berriz, 2012an; eta % 29 ageri dira alde, 2016an.

Emakumeak hein handiagoan agertzen dira eskoletan erlijioa irakastearen alde (% 32, eta gizonen kasuan, berriz, 
% 27). Halaber, badirudi gazteenak ere hein handiagoan agertzen direla gai honen alde (15-19 urteko gazteen % 34, 
eta 25-29 urtekoen % 27, berriz). 

4.9 taula
ESKOLETAKO ERLIJIO-IRAKASKUNTZARI BURUZKO IRITZIA,  

SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte, 
ikastetxeetan erlijioa irakastearen alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Alde 29 32 27 34 28 27

Kontra 58 56 60 52 60 61

Ed/Ee 13 13 13 14 12 12

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600
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Elkarrizketatu diren gazteen klase sozialaren arabera, ez da alderik hautematen aldekoen portzentajeetan, baina 
eskoletan erlijioa irakastearen kontra daudenen pisuak gora egiten du klase sozial subjektiboa jaitsi ahala; beren 
burua klase sozial altuan edo ertain-altuan kokatzen dutenek neurri txikiagoan adierazten dute beren iritzia gai honen 
inguruan.

Hori da atzerriko pertsonek (% 58) EAEn jaiotakoek baino (% 24) adostasun-maila handiagoa agertzen duten gai 
bakarra.

4.10 taula
ESKOLETAKO ERLIJIO-IRAKASKUNTZARI BURUZKO IRITZIA,  

KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte, 
ikastetxeetan erlijioa irakastearen alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Klase sozial subjektiboa Jaiolekua*

Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua Euskadi Atzerria

Alde 29 30 30 29 24 58

Kontra 58 54 57 63 62 33

Ed/Ee 13 16 13 9 13 9

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

Eskoletan erlijioa irakastearen aldeko iritziak elkarrizketatutako pertsonen jarrera erlijiosoaren arabera aztertzen 
baditugu, ikus daiteke beren burua katoliko praktikantetzat aitortzen duten pertsonak daudela eskoletan erlijioa 
irakastearen alde, hein handienean (% 72). Pertsona katoliko ez-praktikanteen artean, aldeko iritziak % 49 dira. 
Aurkako muturrean, beren burua ateotzat definitzen duten pertsonak daude, horien % 14 soilik agertzen baitira 
eskoletan erlijioa irakastearen alde.

Espainiako gazteen artean, eskoletan erlijioa irakastearen aldeko iritzien proportzioa26 pixka bat handiagoa da 
(% 31,5), EAEko gazteen artean baino.

4.3.7. Ideia politiko edo erlijiosoak indarkeriaren bidez defendatzea

Ideia politiko edo erlijiosoak indarkeriaren bidez defendatzea da EAEko gazteen artean babes gutxien jasotzen 
duen gai soziala. % 16 bakarrik ageri dira gai honen alde; % 75 aurka ageri dira; eta % 9k ez dakite zer erantzun edo 
nahiago dute ez erantzun. 

Gai honetan, ehunekoak horren baxuak izanik, ez dago diferentzia nabarmenik emakume eta gizonen artean edo 
adin-taldeen artean.

26 INJUVE, Gazteen Espainiako Institutua (2014) ob.cit. 
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4.11 taula
IDEIA POLITIKO EDO ERLIJIOSOAK INDARKERIAREN BITARTEZ DEFENDITZEARI  

BURUZKO IRITZIA, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte, ideia politiko  
edo erlijiosoak indarraren bidez defendatzearen alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Alde 16 16 17 16 18 15

Kontra 75 76 74 76 74 76

Ed/Ee 9 8 9 8 8 9

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Item honetan ere hautematen da diferentzia txikien EAEn jaiotako eta atzerrian jaiotako pertsonen artean. Klase 
sozial baxu edo ertain-baxukotzat definitzen diren pertsonak dira, hein handiago batean, ideia politiko edo erlijiosoak 
indarkeriaz defendatzearen alde agertzen direnak (% 21).

4.12 taula
IDEIA POLITIKO EDO ERLIJIOSOAK INDARKERIAREN BITARTEZ DEFENDITZEARI BURUZKO IRITZIA, 

KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Orain esadazu, zuk zeuk egingo zenukeenaz aparte, ideia politiko  
edo erlijiosoak indarraren bidez defendatzearen alde ala kontra zauden

(%) GUZTIRA

Klase sozial subjektiboa Jaiolekua*

Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua Euskadi Atzerria

Alde 16 15 15 21 17 12

Kontra 75 72 78 69 74 80

Ed/Ee 9 13 7 9 9 8

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

Ideia politiko edo erlijiosoak indarkeriaz defendatzearen aldeko iritziak 2008ko balioetara itzuli dira 2016an, 
2012an gorakada izan ostean: ziurrenik munduko hainbat tokitan izan ziren jazoeren (kaleko protestak eta arabiar 
udaberriak) ondorioz, Euskadiko gazteak 2012 ikerketarako inkesta egin zen garai berean gertatu baitziren.
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4.4. TOLERANTZIA IDEOLOGIKOA

Euskadiko gazteak izeneko seriean, tolerantzia ideologikoa neurtzeko, zenbait pertsona bestelako ideia, sinesmen 
edo balioak dituzten pertsonekin zein heinetaraino deseroso sentitzen diren haztatzen da.

EAEko gazteen % 16k esan dute oso edo nahiko deseroso egoten direla bestelako ideia, sinesmen edo balioak 
dituztenekin. % 39 ez dira oso deseroso egoten baina ezta eroso ere; % 40 ez dira batere deseroso egoten; eta % 5ek 
ez dakite edo ez dute erantzun nahi.

Bestelako pentsamoldea duten pertsonekin deseroso sentitzen diren gazteen proportzioak gora egin du 2000. eta 
2016. urteen artean. 2000. urtean, gazteen % 10 deseroso sentitzen ziren bestelako ideia, sinesmen edo balioak 
zituzten pertsonekin; 2004an proportzio bera erregistratu zen (% 10), eta gora egin zuen ondoren: % 12 zen 2008an; 
% 17, 2012an; eta % 16 da 2016an.

4.4 grafikoa
BERAIEN IDEIEKIN BAT EZ DATOZEN IDEIAK, SINESMENAK  

EDO BALIOAK DITUZTENEKIN DESEROSO SENTITZEAREN EBOLUZIOA (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Gizon gazteek emakumeek baino neurri handiagoan diote ez daudela gustura beren ideiekin edo sinesmenekin 
bat ez datozen ideiak eta sinesmenak dituztenekin. Sentsazio hori apur bat handitzen da, halaber, adinean gora egin 
ahala.

Politikan interes handiagoa duten eta, ziurrenik, inplikazio handiagoa duten pertsonek (ideologikoki edo modu 
aktiboagoan, alderdi politikoetan parte hartuz) hein handiagoan adierazi dute deseroso sentitzen direla ideia, 
sinesmen edo balio desberdinak dituzten pertsonekin daudenean (% 20).
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4.13 taula
NORBERAREN IDEIA, SINESMEN EDO BALIOAK EZ BEZALAKOAK DITUZTEN PERTSONEKIN EGOTEAN 

SENTITUTAKO DESEROSOTASUN-MAILA, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN ETA POLITIKAREKIKO 
INTERESAREN ARABERA (%)

Zenbateraino sentitzen zara deseroso zureak ez bezalako ideiak, sinesmenak edo baloreak dituzten pertsonekin?

(%) GUZTIRA

Sexua Adin-taldeak Politikarekiko interesa

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte

Interes 
handia edo 

nahikoa

Interes 
gutxi edo 
batere ez

Oso deseroso 4 3 5 2 5 5 5 3

Nahikoa desoroso 12 11 14 13 12 13 15 11

Ez oso deseroso 39 40 38 40 39 38 40 39

Batere deseroso ez 40 41 38 41 39 39 36 42

Ed/Ee 5 5 5 4 4 5 4 5

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 560 911

4.5. ATZERRIKO IMMIGRAZIOAREKIKO JARRERAK

2016ko urtarrilaren 1ean, atzerriko herritartasuna zuten 149.348 pertsona zeuden EAEn. EAEko biztanleria 
osoarekiko (2.171.886) hartuta, % 6,9 atzerritarrak ziren. Atzerriko pertsonen bertako biztanleriarekiko ehuneko hori 
handiagoa da 15-29 urteko gazteen artean: % 12,7. 

Nahiz eta datu objektiboek adierazten duten EAEn dauden atzerritarren kopurua ez dela oso altua (har dezagun, 
adibidez, Torontoren kasua, Kanadan, non biztanleen % 50 atzerrian jaio baitira27), EAEko gazteen % 29k uste dute 
atzerritar gehiegi bizi direla EAEn. % 55ek uste dute dezente daudela baina ez direla gehiegi, eta % 9k uste dute 
atzerritar gutxi daudela. % 7k ez dakite zer erantzun edo nahiago dute ez erantzun.

4.5 grafikoa
EUSKADIN BIZI DIREN BESTE HERRIALDE BATZUETAKO PERTSONA KOPURUAREN PERTZEPZIOA (%)
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27  Fernández, Rosario (2013): Toronto, una ciudad en la que los extranjeros son bienvenidos [linean] Hemen eskuragarri (gaztelaniaz): http://
www.expansion.com/2013/07/10/directivos/1373475210.html [Kontsulta: 2017/07/12]

http://www.expansion.com/2013/07/10/directivos/1373475210.html
http://www.expansion.com/2013/07/10/directivos/1373475210.html
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Baina adierazle horren eboluzioa oso positiboa da, izan ere, 2016an alderantzikatu egin da 2000. urteaz geroztik 
mantendu den joera bat. Urte hartan, % 12k uste zuten EAEn atzerritar gehiegi zeudela. Ehuneko hori % 24ra igo zen 
2004an, % 38ra 2008an eta % 45era 2012an, baina 2016an % 29ra jaitsi da.

4.6 grafikoa

EUSKADIN BIZI DIREN BESTE HERRIALDE BATZUETAKO PERTSONA  
KOPURUAREN PERTZEPZIOAREN EBOLUZIOA (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

2016an EAEn atzerritar gehiegi daudela uste dutenen portzentajea txikiagoa da gazteen artean (% 29) EAEko 18 
urteko eta gehiagoko biztanleen artean baino (% 36)28.

4.14 taula

EUSKADIN BIZI DIREN BESTE HERRIALDE BATZUETAKO PERTSONA KOPURUAREN PERTZEPZIOA, 
SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Ondoren Euskal herrian bizi den beste herrialde batzuetako jendeari buruz hitz egingo dugu.  
Zuk zer esango zenuke: gehiegi daudela, asko samar daudela baina ez gehiegi edo gutxi daudela?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Gehiegi daude 29 32 27 24 28 35

Asko samar daude,  
baina ez gehiegi 55 53 56 62 56 47

Gutxi daude 9 7 10 7 9 10

Ed/Ee 7 8 7 8 7 7

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

28 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzakoa (2016): ob. cit. 
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Emakume gazteek hein handiagoan jotzen dute EAEn atzerritar gehiegi daudela, gizon gazteekin alderatuta (% 32 
eta % 27, hurrenez hurren). Halaber, gora egiten du atzerritarren kopurua gehiegizkoa dela uste dutenen portzentajeak, 
adinean gora egin ahala.

Hiriburuetan, EAEko gazteen % 38k uste dute beste herrialde batzuetako pertsona gehiegi daudela. Beste % 50ek 
diote asko samar daudela, baina ez direla gehiegi.

Atzerritar asko daudelako pertzepzio hori askoz handiagoa da langabezian dauden pertsonen artean (% 44), 
ikasten ari diren pertsonen (% 23) eta lanean dauden pertsonen (% 36) kasuan baino.

4.15 taula
EUSKADIN BIZI DIREN BESTE HERRIALDE BATZUETAKO PERTSONA KOPURUAREN PERTZEPZIOA, 

OKUPAZIO NAGUSIAREN ETA UDALERRIAREN TAMAINAREN ARABERA (%)

Ondoren Euskal herrian bizi den beste herrialde batzuetako jendeari buruz hitz egingo dugu.  
Zuk zer esango zenuke: gehiegi daudela, asko samar daudela baina ez gehiegi edo gutxi daudela?

(%) GUZTIRA
Okupazio nagusia Udalerriaren tamaina

Ikasten Lanean Langabezian Txikia Ertaina Hiriburua

Gehiegi daude 29 23 36 44 24 25 38

Asko samar daude, 
baina ez gehiegi 55 60 47 44 58 56 50

Gutxi daude 9 9 9 10 11 9 8

Ed/Ee 7 8 8 2 8 10 4

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 800 489 173 280 600 620

Beste herrialde batzuetatik datozen pertsonen etorrera kudeatzeko moduen artean, hiru soluzio eskaini zaizkie 
elkarrizketatutako gazteei: etorrera albait gehien erraztea; lan-kontratua dutenei bakarrik etorrera erraztea; eta, 
azkenik, beste herrialde batzuetako pertsonen etorrera debekatzea.

EAEko gazteen % 39 beste herrialde batzuetako pertsonen etorrera albait gehien errazteko ideiaren alde agertzen 
dira; % 46k uste dute lan-kontratua dutenei bakarrik erraztu behar zaiela etorrera. % 5ek uste dute, beste herrialde 
batzuetako pertsonak iristearen aurrean, sarrera debekatzea dela kudeaketa-neurri onena. % 10ek ez dakite zer jarrera 
hartu edo nahiago dute erantzunik ez ematea gai honen inguruan.

Gehien errepikatzen den aukera, alegia, lan-kontratua duten pertsonei etorrera erraztearena, badirudi oso pertsona 
gutxik bete dezaketen baldintza dela, langabezia-tasei begiratzen badiegu eta kontuan hartzen badugu beste 
herrialde batzuetako pertsonek zailtasun handiak izaten dituztela gure ingurunean lana lortzeko.
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4.7 grafikoa

EUSKADIRA BESTE HERRIALDE BATZUETATIK DATOZEN PERTSONEKIKO  
HARTU BEHARREKO NEURRI EGOKIENARI BURUZKO IRITZIA (%)
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2012arekiko, nabarmen behera egin du lan-kontratua dutenei bakarrik etorrera erraztuko lieketen gazteen 
ehunekoak, nahiz eta oraindik ere hori den gazteek gehien aukeratzen duten neurria. Ehuneko horrek behera 
egin du, 2012an % 63 izatetik gaur egun % 46 izateraino eta 2000. urtean hasitako seriearen baliorik baxuena 
da. Bestalde, 20 puntutan igo da beste herrialde batzuetatik datozen pertsonen etorrera albait gehien erraztuko 
luketen gazteen proportzioa, 2012an % 18 izatetik 2016an % 39 izateraino, kasu honetan seriearen baliorik 
altuena.

4.8 grafikoa

EUSKADIRA  BESTE HERRIALDE BATZUETATIK DATOZEN ETORKINEKIKO HARTU  
BEHARREKO NEURRI EGOKIENARI BURUZKO IRITZIAREN EBOLUZIOA (%)
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).
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Ikerketa honetan aztertu ditugun hiru adin-taldeei behatzen badiegu, ikusiko dugu etorkinei etorrera albait gehien 
errazteko aukerak behera egiten duela galdetutako pertsonen adinak gora egin ahala. 15 urtetik 19 urtera bitarteko 
gazteen % 44k uste dute etorkinei albait gehien erraztu behar zaiela etorrera; balio hori % 43n mantentzen da 
hurrengo adin-tartean, baina % 32ra jaisten da 25 urtetik 29 urtera bitarteko gazteen artean. 

Atzerrian jaiotako gazteak EAEn jaiotakoak baino hein handiagoan erraztuko liekete sarrera atzerriko etorkinei.

4.16 taula
EUSKADIRA  BESTE HERRIALDE BATZUETATIK DATOZEN ETORKINEKIKO HARTU BEHARREKO NEURRI 

EGOKIENARI BURUZKO IRITZIA, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Atzerriko langile etorkinei buruz, irakurriko dizkizudanetatik zein uste duzu dela neurririk egokiena?

(%) GUZTIRA

Sexua Adin-taldeak Jaiolekua*

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte Euskadi Atzerria

Etorkinen sarrera ahalik 
eta gehien erraztea 39 39 39 44 43 32 38 49

Sarrera erraztea lan 
kontratua dutenei 
bakarrik

46 48 44 43 43 50 46 40

Langile etorkinen sarrera 
debekatzea 5 4 7 4 4 7 6 2

Ed/Ee 10 9 10 9 10 11 10 8

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

Halaber, EAEn dauden atzerritarren pertzepzioarekin gertatzen zen moduan, diferentzia handiak daude 
elkarrizketatutako gazteen okupazioaren arabera. Ikasten ari direnen artean, balio bera dute etorkinen etorrera albait 
gehien erraztuko luketen gazteen eta soilik lan-kontratua dutenen etorrera erraztuko luketen gazteen proportzioak 
(bi kasuetan, % 44). Proportzio horiek ez dira mantentzen lanean ari direnen artean eta langabezian daudenen artean. 
Bigarren taldean, zehazki, langabezian daudenen artean, % 32k erraztuko lukete albait gehien etorkinen etorrera, 
baina % 47k lan-kontratua duten etorkinen etorrera bakarrik erraztuko lukete.

Beren burua klase sozial altukotzat edo ertain-altukotzat jotzen duten gazteak dira etorkinen sarrera gehien 
zabalduko edo erraztuko luketenak. 
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4.17 taula
EUSKADIRA  BESTE HERRIALDE BATZUETATIK DATOZEN ETORKINEKIKO  

HARTU BEHARREKO NEURRI EGOKIENARI BURUZKO IRITZIA, OKUPAZIO NAGUSIAREN 
ETA KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOAREN ARABERA (%)

Atzerriko langile etorkinei buruz, irakurriko dizkizudanetatik zein uste duzu dela neurririk egokiena?

(%) GUZTIRA

Okupazio nagusia Klase sozial subjektiboa

Ikasten Lanean Langabezian Altua edo 
ertain-altua Ertaina Baxua edo 

ertain-baxua

Etorkinen sarrera ahalik 
eta gehien erraztea 39 44 35 32 54 36 43

Sarrera erraztea lan 
kontratua dutenei 
bakarrik

46 44 48 47 32 51 39

Langile etorkinen 
sarrera debekatzea 5 3 8 11 5 5 6

Ed/Ee 10 9 9 10 9 8 12

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 800 489 173 166 963 347

4.6. EUSKADIRA ERREFUXIATUAK HELTZEAREKIKO JARRERA

Europako migrazio-krisia, Mediterraneoko migrazio-krisi edo Europako errefuxiatu-krisi ere deritzona, 2015ean 
okerrera egin zuen egoera humanitarioa da. Urte hartan, asilo eske zetozen errefuxiatuen, etorkin ekonomikoen eta 
zaurgarritasun-egoeran zeuden bestelako etorkinen fluxuak kontrolik gabe egin zuen gora, Europar Batasuneko 
herrialdeetaranzko desplazamendu irregularretan. Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Mandatariaren Bulegoak (UNHCR-
ACNUR) kaleratutako datuen arabera, 2015ean milioi batean baino gehiagotan handitu zen Europara etorritako 
errefuxiatuen kopurua29.

Egia esan ez da egon, edo behintzat ez da hauteman, Siriako eta inguruko herrialdeetako pertsonen etorrera handirik 
EAEn, eta Europar Batasunak eta Turkiak 2016an sinatutako akordioen ostean, ez dirudi gertatuko direnik ere.

Ikerketa honen bidez, jakin nahi izan dugu EAEko gazteek zer jarrera duten Siriako gerratik datozen errefuxiatuak 
hartzeari dagokionez. Galdera honela egin zen: «Europara etortzen ari diren errefuxiatuei dagokienez, EAEra 
errefuxiatuak etorriko balira, ados egongo al zinateke haiei etxebizitza eta laguntzak ematearekin?».

EAEra heltzen diren errefuxiatuei etxebizitza eta laguntzak emateko ideiaren alde daude EAEko gazteen % 68. 
% 21 ez daude ados proposamen horrekin eta % 11k ez dute argi edo nahiago dute ez erantzun. 

29  UNHCR-ACNUR, Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Mandatariaren Bulegoa (2015): Tendencias globales 2015: forzados a huir [linean] Hemen 
eskuragarri (gaztelaniaz): http://www.acnur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf [Kontsulta: 2017/07/10]

http://www.acnur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf
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4.9 grafikoa
EUSKADIRA ETOR LITEZKEEN ERREFUXIATUEI ETXEBIZITZA  
ETA LAGUNTZAK EMATEKO IDEIAREKIKO ADOSTASUNA (%)

Bai

Ez

Ed/Ee68

21

11

Gazteenak, 15-19 urte dituztenak, dira elkartasun handiena agertzen dutenak, horrela adieraz badaiteke (horietako 
% 72 Euskadira etor litezkeen errefuxiatuei laguntzak ematearen aldekoak agertu baitira). Elkartasun-maila hori 
mantendu egiten da 24 urteko adineraino (% 71, 20 eta 24 urte bitartekoen artean), baina portzentajezko 9 puntu 
jaisten da, % 62 izateraino, 25 urtetik 29 urtera bitarteko lagunen artean. Azken adin-talde horretan (25-29 urte) lau 
pertsonatik bat etor litezkeen errefuxiatuei etxebizitzak eta laguntzak ematearen aurka dago. 

4.18 taula
EUSKADIRA ETOR LITEZKEEN ERREFUXIATUEI ETXEBIZITZA ETA LAGUNTZAK EMATEKO  

IDEIAREKIKO ADOSTASUNA, SEXUAREN ETA ADIN-TALDEAREN ARABERA (%)

Errefuxiatuei dagokienez, Euskadira errefuxiatuak etorriko balira,  
etxebizitza eta laguntzak ematearen aldekoa zinateke?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak

Emakumeak Gizonak 15-19 urte 20-24 urte 25-29 urte

Bai 68 69 67 72 71 62

Ez 21 20 22 18 19 25

Ed/Ee 11 11 11 10 10 13

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Beste herrialde batzuetako pertsonak harreran hartzeko kopuruari eta moduari buruzko beste bi galderetan 
gertatu den fenomeno bera hauteman da. Langabezian dauden pertsonak dira Euskadira etor litezkeen errefuxiatuei 
etxebizitza zein laguntzak eskaintzeko ideiarekin hein txikienean ados agertzen direnak (hala ere, gehiengoa,% 56, 
agertzen da alde); ikasten duten gazteen artean, proportzio hori % 73 da eta % 63, berriz, lanean ari direnen artean.

Oraingo honetan, atzerrian jaiotako gazteek bertan jaiotakoek baino elkartasun handiagoa agertzen dute 
errefuxiatuen dramaren aurrean, batezbestekoa baino hamar puntu gehiagorekin (% 78 laguntzak ematearen 
aldekoak dira).
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4.19 taula
EUSKADIRA ETOR LITEZKEEN ERREFUXIATUEI ETXEBIZITZA ETA LAGUNTZAK EMATEKO  
IDEIAREKIKO ADOSTASUNA, OKUPAZIO NAGUSIAREN ETA JAIOLEKUAREN ARABERA (%)

Errefuxiatuei dagokienez, Euskadira errefuxiatuak etorriko balira, 
etxebizitza eta laguntzak ematearen aldekoa zinateke?

(%) GUZTIRA
Okupazio nagusia Jaiolekua*

Ikasten Lanean Langabezian Euskadi Atzerria

Bai 68 73 63 56 67 78

Ez 21 17 25 30 22 11

Ed/Ee 11 10 13 14 11 11

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 450 450 600 1184 249

*  Espainiako gainontzeko lekuetan jaiotako gazteei buruzko datuak ez dira gurutzaketa-aldagai bezala erabili, laginean gutxi jaso 
zirelako.

4.7. MUGIKORTASUN JASANGARRIA

Biztanleria orokorraren mugikortasunari buruzko zenbait azterketak eta gai horretako zenbait adituk adierazten 
dute ezinezkoa dela egungo mugikortasun-eredua mantentzen jarraitzea, gizartean, ingurunean eta ekonomian 
dituen ondorioak direla eta30.

Desplazamendu mota desberdinak erabiltzeko jarraibideak zenbait aldagaik baldintzatzen dituzte, hala nola: bidaia 
egiteko arrazoiak; garraiobide zehatz bat erabiltzea sustatzen duten zerbitzu eta azpiegiturak eskaintzeak; eta, 
azkenik, lurraldearen egiturak berak.

15 urtetik 29 urtera bitarteko EAEko gazteen mugikortasun-ereduek argi uzten dute desplazatzeko modu ohikoena 
oinez ibiltzea dela. % 82 oinez desplazatzen dira egunero edo ia egunero. 

Garraio publiko kolektiboa % 40k erabiltzen dute egunero edo ia egunero. Ibilgailu pribatu motordunak, hau da, 
autoa edo motorra, % 26k erabiltzen dituzte egunero edo ia egunero; eta, azkenik, bizikleta % 8k erabiltzen dute 
egunero edo ia egunero.

Ibiltzea da EAEko gazteen desplazatzeko modu nagusia, ohiko desplazamenduei dagokienez. Emakumeak gehiago 
desplazatzen dira oinez gizonak baino (emakumeen % 85 egunero edo ia egunero, eta gizonen % 79). Ikusiko dugun 
moduan, desberdintasun hori gertatzen da gizonek hein handiagoan erabiltzen dituztelako beste garraiobide batzuk, 
hala nola autoa, motorra eta bizikleta.

Adinari begiratuta ere fenomeno berdina hautematen da. Gazteenak dira ohiko desplazamenduak hein handienean 
oinez egiten dituztenak (15-19 urteko gazteen % 88k; 20-24 urteko gazteen % 81ek; eta 25-29 urteko gazteen % 78k).

30  Gazteen Euskal Behatokia (2008): Euskadiko gazteriaren mugikortasun espazialaren ereduak [linean] Hemen eskuragarri: http://www.
gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/Pautas_movilidad_e.pdf [Kontsulta: 2017/07/10]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/Pautas_movilidad_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/Pautas_movilidad_e.pdf
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4.20 taula
GARRAIOBIDEEN ERABILERA-MAIZTASUNA (%)

Zure ohiko joan-etorrietan zenbatero mugitzen zara ondoko garraio moduetan?

(%)
Garraio moduak

Oinez Garraio publikoa Kotxea/Motorra Bizikleta

Egunero edo ia egunero 82 40 26 8

Astean 3-4 egun 6 11 9 5

Astean 1-2 egun 5 18 19 5

Hilean behin edo gehiagotan 1 12 9 6

Maiztasun gutxiago 3 8 13 15

Inoiz ez edo ia inoiz ez 3 11 24 61

GUZTIRA 100 100 100 100

Bizkaia da gazteak oinez gehien desplazatzen diren lurralde historikoa (% 85). 

Garraio publikoa EAEko gazteen % 40k erabiltzen dute egunero edo ia egunero. Emakumeen % 45ek egunero edo 
ia egunero garraio publiko kolektiboa erabiltzen dute beren desplazamenduetan, eta gizonen kasuan, proportzio hori 
% 35era jaisten da.

Adin-taldeei begiratuz gero, ikusten da 25 urte betetzean garraio publiko kolektiboa erabiltzeari uzten zaiola hein 
batean, ziurrenik, motordun ibilgailuren bat erosteagatik. 15 urtetik 19 urtera bitarteko gazteen artean, % 47 egunero 
edo ia egunero desplazatzen dira garraio publikoan, eta ehuneko hori antzekoa da 20 urtetik 24 urtera bitartekoen 
kasuan ere (% 46), baina 25-29 urteko pertsonen artean % 29ra jaisten da.

EAEko gazteek garraio publikoa erabiltzean dituzten diferentzia handienak bizi diren lurralde historikoak zehazten 
ditu. Hiru lurralde historikoetan oso eskaintza desberdina dago garraio publikoari dagokionez eta, gainera, 
mugikortasun-matrizeak oso desberdinak dira, hiri-sakabanaketa eta -difusio maila desberdinak dituztelako. Bizkaia 
da garraio publikoa egunero edo ia egunero gehien erabiltzen den lurralde historikoa (% 46). Gipuzkoan, gazteen % 37 
egunero edo ia egunero garraio publiko bidez desplazatzen dira eta Araban, berriz, % 23 baino ez.

Autoa edo motorra, hau da, ibilgailu motordunak, egunero edo ia egunero gehien erabiltzen diren hirugarren 
garraiobidea dira. EAEko gazteen % 26k diote ohiko desplazamenduetarako erabiltzen dituztela, egunero edo ia 
egunero. Gizonek emakumeek baino gehiago erabiltzen dute autoa edo motorra (% 30 eta % 22, hurrenez hurren), 
baina adinean hautematen dira, batez ere, desberdintasun handienak. Garraio kolektiboaren kasuan ez bezala, 
autoaren edo motorraren erabilerak gora egiten du, batez ere, 25-29 urteko adin-taldean. 15 urtetik 19 urtera bitarte 
dituztenen artean, ibilgailu motordunak egunero edo ia egunero erabiltzen dituzte % 13k; proportzio hori % 38ra 
igotzen da 25-29 urtekoen taldean.

Beste garraiobide batzuekin gertatzen den ez bezala, ez dago alde handirik motorraren edo autoaren erabileran 
hiru lurralde historikoetan.

Azkenik, bizikletaren erabilera nabarmen aldatzen da gazteen sexuaren, adinaren eta bizi diren lurralde 
historikoaren arabera.
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Desberdintasun handiak daude emakumeek eta gizonek bizikleta egunero edo ia egunero erabiltzearen inguruan 
(emakumeen % 5ek eta gizonen % 11k). Badirudi bizikleta erabiltzeak zenbait arrisku ekartzen dituela berarekin, eta 
gizonek errazago hartzen dituztela arrisku horiek beren gain, emakumeek baino. Bizikletan ibiltzeak ahalegin fisikoa 
eta itxuraren gaineko ondorioak ere inplikatzen ditu eta horrek eragiten du, beharbada, emakumeen eta gizonen 
arteko diferentzia.

Zenbat eta nagusiagoa izan orduan eta gutxiago erabiltzen da bizikleta egunero edo ia egunero; hala 15 eta 19 
urtekoen artean % 11k erabiltzen badute maiztasun horrekin, ehunekoa erdira jaisten da (% 5) 25 eta 29 urte 
bitartekoen artean. 25 urtetik aurrera laneratze-zifrak handiagoak izaten dira eta horrek eragina izan dezake, alde 
batetik, desplazamendu luzeagoak egin behar izatean (bizikletaz ezinezkoak) eta, bestetik, erosteko ahalmen 
handiagoa izatean eta horrela aukera gehiago izan ibilgailu motordun pribatuak erosteko. 

EAEko hiru hiriburuetako diferentzia orografikoak direla eta, oso erabilera desberdinak daude hiru lurralde 
historikoetan. Gasteizko orografia eta bizikletan mugitzearen aldeko azpiegiturak direla eta, Arabako gazteen % 20 
bizikletan desplazatzen dira egunero edo ia egunero. Proportzio hori % 10 da Gipuzkoan eta % 4 baino ez Bizkaian.

4.21 taula
GARRAIOBIDEEN ERABILERA-MAIZTASUNA, SEXUAREN, ADIN-TALDEAREN  

ETA LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA (%)

Zure ohiko joan-etorrietan zenbatero mugitzen zara...?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak Lurralde historikoa

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte Araba Bizkaia Gipuzkoa

…oinez? (patinak eta patineteak barne)

Egunero edo ia egunero 82 85 79 88 81 78 79 85 79

Astean 3-4 egun 6 6 6 5 7 6 7 6 6

Astean 1-2 egun 5 4 6 4 5 6 4 5 5

Hilean behin edo 
gehiagotan 1 1 1 1 0 2 2 1 1

Maiztasun gutxiago 3 2 4 1 3 4 5 2 3

Inoiz ez edo ia inoiz ez 3 3 4 1 4 5 2 2 7

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0 1 0 0

…garraio publiko kolektiboz? (autobusez, trenez, metroz, tranbiaz...)

Egunero edo ia egunero 40 45 35 47 46 29 23 46 37

Astean 3-4 egun 11 11 11 10 13 11 13 12 11

Astean 1-2 egun 18 19 18 23 15 17 17 21 18

Hilean behin edo 
gehiagotan 12 11 13 12 7 15 16 10 12

Maiztasun gutxiago 8 7 9 3 8 12 12 5 10

Inoiz ez edo ia inoiz ez 11 8 15 6 12 15 19 6 17

Ed/Ee 0 0 0 0 0 0 0 0 0



111Balio eta jarrera sozialak

Zure ohiko joan-etorrietan zenbatero mugitzen zara...?

(%) GUZTIRA
Sexua Adin-taldeak Lurralde historikoa

Emakumeak Gizonak 15-19 
urte

20-24 
urte

25-29 
urte Araba Bizkaia Gipuzkoa

…kotxez edo motoz?

Egunero edo ia egunero 26 22 30 13 25 38 22 26 29

Astean 3-4 egun 9 9 9 11 9 7 9 10 8

Astean 1-2 egun 19 20 17 19 19 18 12 21 18

Hilean behin edo 
gehiagotan 9 9 9 9 11 7 8 11 7

Maiztasun gutxiago 13 15 11 13 14 12 17 14 9

Inoiz ez edo ia inoiz ez 24 25 24 36 22 17 31 18 31

Ed/Ee 0 0 0 0 0 1 1 1 0

…bizikletaz?

Egunero edo ia egunero 8 5 11 11 9 5 20 4 10

Astean 3-4 egun 5 2 8 5 8 4 8 4 6

Astean 1-2 egun 5 3 6 7 4 3 4 5 4

Hilean behin edo 
gehiagotan 6 6 7 7 4 7 8 5 7

Maiztasun gutxiago 15 14 15 14 15 15 12 16 15

Inoiz ez edo ia inoiz ez 61 70 52 56 60 66 48 66 58

Ed/Ee 1 1 1 0 0 1 0 1 0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 400 600 500

4.8. KONTSUMO JASANGARRIA

Gazteen Euskal Behatokiaren Kontsumo arduratsua EAEko gazteen artean31 ikerketan, honela definitzen zen 
kontsumo jasangarria: produktuen erabilera bakarraren, bilgarri gehiegi erabiltzea bultzatzen duen, eta erabili eta 
botatzearen kulturara eta antzeko kulturara jotzen duen bizimodutik eta kontsumo-eredutik aldentzen dena. Kontsumo 
jasangarria gauzatzeko gakoa eguneroko bizitzan kontsumoa murriztean eta ingurumenarekiko errespetagarriagoak 
izango diren produktuak eta zerbitzuak erabiltzean, birziklatzean, energia aurreztean eta antzekoetan datza.

Ikerketa honetan, kontsumo jasangarriaren indizea kalkulatzeko, aztertutako bost jokabide hauetako lau arrunki 
egitea hartu da oinarritzat: nork bere poltsa edo erosketa-orgatxoa eramatea erosketak egiterakoan; gutxi ontziratutako 
edo paketatutako produktuak erosten saiatzea; etxeko zaborra motaren arabera bereiztea; ur-kontsumoa mugatzen 
saiatzea; eta, azkenik, garraio publiko edo kolektiboa erabiltzea edo autoa partekatzea.

31  Longo Imatz, Oskar, Bilbao Gaztañaga, Miren eta Corcuera Bilbao, Nieves (2013): Kontsumo arduratsua EAEko gazteen artean, [linean] Hemen 
eskuragarri: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf [Kontsulta: 
2017/07/10]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/eu_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
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Gai horiek oinarri hartuta, 15-29 urteko EAEko gazteen % 30ek modu jasangarrian kontsumitzen dutela kalkulatzen 
dugu, hau da, aipatu berri ditugun bost ekintzetako lau gutxienez arrunki egiten dituzte.

Proportzio hori 2012an erregistratutakoa (% 21) baino portzentajezko 9 puntu altuagoa da.

4.10 grafikoa
KONTSUMO JASANGARRIAREN INDIZEA (%)

Modu jasangarrian kontsumitzen du

Ez du modu jasangarrian kontsumitzen
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Kontsumo jasangarria askoz ohikoagoa da emakumeen artean gizonen artean baino (% 36 eta % 24, hurrenez 
hurren), eta gorakada handia hautematen da 20 urtetik gora. 15-19 urtekoen artean, proportzioa % 24 da; % 32ra 
igotzen da 20-24 urtekoen artean eta % 33ra, adin handieneko taldean, hots, 25 urtetik 29 urtera bitarte dituztenen 
artean, beharbada, adin horietan emantzipatuta dauden eta, horren ondorioz, erosketez eta etxeko bestelako kontuez 
arduratzen diren pertsona gehiago daudelako.

Lurralde historikoaren arabera ere diferentzia handiak hautematen dira. Araba da 15-29 urteko pertsonek 
kontsumo jasangarriko indize baxuena duten lurraldea (% 29). Bizkaia bat dator EAEko balio orokorrarekin (% 30) eta 
Gipuzkoa da indize handiena duena (% 33).
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Lehen aipatu dugun bezala, kontsumo jasangarriaren indizearen eboluzioa oso positiboa izan da lau urteotan, 
hala, 2012an % 21 izatetik ikerketa honetan % 30 izatera igaro da. Jakina, gorakada nabarmen hori aztertutako ia 
kolektibo guztietan gertatu da. Araban bakarrik egon da eboluzio negatiboa; izan ere, 2012an % 26 izatetik 2016an 
% 24 izatera igaro da.

Emakumeen kasuan, portzentajezko hamar puntuko gorakada egon da 2012tik 2016ra (% 26 eta % 36), eta 20-24 
urte dituztenen artean, kontsumo jasangarriaren indizea % 18 izatetik % 32 izatera pasa da.

4.11 grafikoa
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko Gazteak seriea).

Elkarrizketatutako pertsonei proposatu zaizkien bost ekintzetatik, gehien egiten dena etxeko zaborra hondakin 
motaren arabera bereiztea da. Gazteen % 64k arrunki egiten dute, % 14k batzuetan bakarrik eta % 22k inoiz ez edo 
ia inoiz ez.

Ez dago alde esanguratsurik emakume eta gizonen artean, ez eta hiru adin-taldeen artean ere, gure ingurunean 
birziklatzearen kultura hedatuta baitago.

EAEko gazteek arrunkien izaten duten bigarren jokabide jasangarria ur-kontsumoa mugatzea da. % 61ek diote 
arrunki egiten dutela, % 18k diote batzuetan soilik mugatzen dutela ur-kontsumoa, eta % 20k diote ez dutela inoiz 
edo ia inoiz egiten.

Ildo horretan, aldeak sortzen dira emakumeen eta gizonen artean, eta alde horiek, beste batzuekin batera, 
distantzia handia eragiten dute, azken batean, bi kolektiboen artean, kontsumo jasangarriaren indizeari dagokionez. 
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Emakumeen kasuan, % 65ek diote arrunki mugatzen dutela ur-kontsumoa; gizonen kasuan, berriz, % 57k. Halaber, 
kontzientzia handiagoa hautematen da elkarrizketatutako pertsonaren adinak gora egin ahala. 15 urtetik 19 urtera 
bitarte dituztenen artean, % 53k diote arrunki egiten dutela; 20 urtetik 24 urtera bitartekoen artean, % 61ek; eta 25 
urtetik 29 urtera bitartekoen artean, berriz, proportzioa % 66ra igotzen da.

Ia ehuneko berarekin, hirugarren postuan ageri da garraio publiko kolektiboa erabiltzea edo autoa partekatzea. 
Gazteen % 59k diote egunero egiten dutela, % 18k diote batzuetan soilik egiten dutela, eta % 23k diote ez dutela inoiz 
edo ia inoiz erabiltzen.

Mugikortasun jasangarriaren arloan, lehen mugikortasuna aztertu dugunean zehaztasunez aztertu dugun 
moduan, alde handiak daude emakumeen eta gizonen artean. Emakumeen % 65ek diote arrunki erabiltzen dutela 
garraio publiko kolektiboa edo autoa partekatzen dutela, eta gizonen % 53k (pentsa liteke gizonek auto pribatua 
erabiltzea nahiago dutela).

Adin-taldeen araberako diferentziak ere badaude eta horiek, bestalde, logikoak dira. 25 urtetik aurrera, beherakada 
nabarmena dago garraio publiko kolektiboaren erabileran. 20 urte baino gutxiago dituztenen artean, % 69k garraio 
publikoa erabiltzen dute edo autoa partekatzen dute, baina 25-29 urte dituztenen artean, berriz, proportzioa % 49ra 
jaisten da.

Laugarren postuan, erosketa-poltsa edo -orgatxoa erabiltzea dago, plastikozko poltsen erabilera murrizteko. % 54k 
diote normalean erabiltzen dituztela halakoak, % 17k diote batzuetan soilik erabiltzen dituztela, eta % 27k diote ez 
dituztela inoiz edo ia inoiz erabiltzen. Kontsumo jasangarriaren arloan, emakume eta gizonen arteko diferentziak hain 
dira handiak (emakumeen % 62 eta gizonen % 46), ezen indize orokorrean bi sexuen artean hautematen diren 
diferentzien arrazoi nagusia baitira.

Halaber, ohitura horrek gora egiten du adinak gora egin ahala, ziurrenik, adin handiagoko pertsonak hein 
handiagoan egoten direlako emantzipatuta eta, hortaz, erosketekin erlazionatutako alderdi oro beren gain hartzen 
dituztelako.

Aztertutako bosgarren alderdia neurriz gaindi paketatuta edo ontziratuta ez dauden produktuak kontsumitzeari 
dagokio, eta oso ehuneko baxua agertzen du, beste laurekin konparatuta. EAEko gazteen % 23 baino ez dira 
arrunki saiatzen halako produktuak erosten; % 21ek diote soilik batzuetan egiten dutela; eta % 52k, berriz, inoiz 
edo inoiz ez.

Kontsumo jasangarriaren alderdi horretan ehunekoek nabarmen egiten dute behera, eta ez da alde handirik 
hautematen sexuaren arabera. Adinean gora egin ahala handitzen doa gutxi paketatutako produktuak erosten 
saiatzen direnena, eta 25 eta 29 urte bitartekoen balioak (% 31) bizkoiztu egiten du talderik gazteenean (15-19 urte) 
jasotakoa (% 15). 
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4.23 taula
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Ed/Ee 1 0 1 1 1 0
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Batzuetan bakarrik 18 17 19 21 18 16

Inoiz ez edo ia inoiz ez 20 18 23 25 20 17

Ed/Ee 1 1 1 1 1 0

...garraio publiko kolektiboa erabiltzen duzun edo kotxea partekatzen duzun

Sarritan 59 65 53 69 61 49

Batzuetan bakarrik 18 16 19 14 19 20

Inoiz ez edo ia inoiz ez 23 19 26 16 19 30

Ed/Ee 1 1 2 1 1 1

...zure poltsa edo orga eramaten duzun erosketak egiterakoan

Sarritan 54 62 46 44 55 61

Batzuetan bakarrik 17 16 18 16 15 20

Inoiz ez edo ia inoiz ez 27 20 34 36 29 19

Ed/Ee 2 2 3 5 1 1

...gutxi paketatutako produktuak erosten saiatzen zaren 

Sarritan 23 25 21 15 23 31

Batzuetan bakarrik 21 22 20 17 25 20

Inoiz ez edo ia inoiz ez 52 49 55 64 48 46

Ed/Ee 4 4 4 5 4 3
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Ohitura horiek eboluzio positiboa izan dute azken lau urteotan. 2012tik 2016ra handitu egin da sarritan edo 
normalean beren ur-kontsumoa murrizten saiatzen diren gazteen portzentajea, bai eta erosketak egitean beren 
poltsa edo orga propioa eramaten dutenena eta gutxi paketatutako produktuak erosten saiatzen direnena ere. 
Garraio publiko kolektiboa erabiltzen edo kotxea partekatzen dutenen portzentajea ere handixeagoa da orain, lehen 
baino. Etxeko zaborrak hondakin motaren arabera banatzen dituztenen portzentajeak orain dela lau urte bezala 
jarraitzen du.

4.12 grafikoa
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Sarritan jarraibide hauek betetzen dituzten gazteen kopurua handitu izanak aipatutako kontsumo jasangarriaren 
indizea ere handitzea ekarri du.

4.9. ONDORIOAK

Zaila da EAEko gazteen balio eta jarrera sozialak ondorioztatzen dituzten ideiak eskaintzea.

Esan beharreko lehen gauza da gazteak gero eta gehiago urruntzen direla erlijioetatik eta gehienek diote ez direla 
sinestunak, hau da, ateoak direla edota agnostikoak direla edo erlijioa ez zaiela arduratzen.

EAEko gazteek, oro har, balio progresistak agertzen dituzte izaera sozialeko gaietan, hala nola abortuari, eutanasiari, 
sexu bereko pertsonen arteko ezkontzari eta sexu-aldaketari dagokienez. EAEko emakumeak gizonak baino 
progresistagoak dira eta, halaber, toleranteagoak dira ideia eta sinesmen desberdinak dituzten pertsonekin 
erlazionatzeko orduan. 
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Alde oso handiak hauteman dira tolerantzia soziala aztertzean, elkarrizketatutako pertsonen jatorriaren arabera. 
Sexu-aniztasunari loturiko gaietan (hala nola sexu bereko pertsonen arteko ezkontza edo sexu-aldaketa), atzerritarrak 
askoz hein txikiagoan agertu dira halakoen alde, EAEn jaiotako pertsonak baino. Aldeak are nabariagoak dira abortuari 
edo eutanasiari dagokienean.

Atzerritarrekin izan beharreko zenbait jarreratan nolabaiteko kontraesanak agertzen dira. Gazte gehienak 
errefuxiatuei etxebizitza eta laguntzak eskaintzearen alde dauden arren, eta EAEn atzerritar gehiegi daudelako ideiak 
nabarmen behera egin duen arren, gazte askoren ustez EAEn atzerritar gehiegi dago, nahiz eta pertzepzio hori 
errealitatearekin bat ez etorri. Gainera, gazteen ia erdiak, beste herrialde batzuetako etorkinen etorrera nola kudeatu 
galdetutakoan, zera adierazi du, lan-kontratua dutenei bakarrik utzi beharko litzaiekeela sartzen. Beste herrialde 
batzuetatik datozen pertsona gehienek dituzten zailtasunak kontuan hartuta, ez dirudi haien etorrera errazteko har 
litekeen erabaki progresista eta solidarioena denik hori.

Mugikortasun jasangarria nagusitu egiten da gazteen artean, izan ere, gazteak oinez eta garraio publikoan 
mugitzen dira, batez ere, beren ohiko joan-etorrietan. Dena den, adinean gora egin ahala, badirudi garraiobide 
jasangarriak alde batera uzten direla, ibilgailu motordunen alde egiteko. Beraz, beharbada premia dohain bihurtzen 
ari gara, eta fenomenoak ez dio egiazko kontzientzia ekologikoari erantzuten. 

Argi dago garraio jasangarriaren (hala nola bizikleta) alde egiten duten hirietan, halakoak gehiago erabiltzea 
lortzen dela. Oinezkoei orientatutako hirigintzari, garraio publikoko sistema trinkoari eta bidegorri-sareari esker, 
posible da autoak hainbeste nagusitzen ez diren mugikortasun-ereduaren alde egitea.

Bestalde, handitu egin da kontsumo jasangarriko ohiturak jarraitzen dituzten gazteen kopurua. Gehien zabaldu 
den ohitura norberaren erosketa-poltsa edo -orga eramatea izan da; hala ere, etxeko hondakinak motaren arabera 
banatzea birziklatzeko da, orain dela lau urte bezala, gazteek gehien jarraitzen duten ohitura jasangarria.




