
 
 

 
2020ko maiatza eta uztaila bitartean, Gazteen Euskal 
Behatokia 1500 gazte elkarrizketatzen ari da, haien 

egoera eta kezkak ezagutzeko 

 
Gazteen Euskal Behatokiak lau urtean behin egiten 
du 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteei 

zuzendutako inkesta hau. 
 
Zure etxean Behatokiak bidalitako gutun bat jaso 

bada, 15 eta 29 urte bitarteko gazte bat 
elkarrizketatzeko harremanetan jarriko direla eta zalantzak sortzen zaizkizula 
jakinarazteko: nahitaezkoa da? Nire datuak seguru daude?, ez dut ulertzen 

galdera hau … hemen aurkituko dituzu galdera horiek argituko dizkizuten 
erantzunak edo kontaktua. 
 

Datuak biltzea funtsezko lana da prozesuaren amaieran informazio kalitatezkoa 
eta gizartearentzat erabilgarria lortzeko. Hori lortzeko ezinbestekoa egiten da 
herritarren elkarlana. 

 

Zer da Gazteen Euskal Behatokia? 
Behatokia Gazteria Zuzendaritzaren zerbitzu bat da, eta, aldi berean, Eusko 

Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte politiketako Sailaren parte da. 
 
Behatokiak lan egiten du gazte-munduaren egoeraren eta bilakaeraren ikuspegi 

orokor eta iraunkorra emateko, Euskadin gazteriaren arloan administrazioek 
egindako jarduketen inpaktua ebaluatu ahal izateko. 
 

Hauek dira helburuak: 
• Ikerketak egitea eta gazteen errealitatean gertatzen diren joera eta 
aldaketa berriak aztertzea; 

• Ikerketen informazio-hedapena bultzatzea eta gazteen egoerari buruzko 
aldizkako argitalpenak egitea; 
• Erabakiak hartzeko ardura duten agintarien, ikertzaileen, profesionalen eta 

gazterian esku hartzen duten beste eragile batzuen arteko informazio-trukea 
erraztea; 
• Gazteriari buruzko dokumentazio espezializatutako zentro bat izatea. 

 

Zer da “Euskadiko Gazteak”? 

Eragiketa estatistiko ofiziala da, 2019-2022 Euskal Estatistika Planari buruzko 
ekainaren 27ko 8/2019 Legean arautua, 070914 kodearekin. 

https://www.legegunea.euskadi.eus//eli/es-pv/l/2019/06/27/8/dof/eus/html/x59-
contfich/eu/ 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2019/06/27/8/dof/eus/html/x59-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2019/06/27/8/dof/eus/html/x59-contfich/eu/


Estatistika-eragiketa horri buruzko informazioa Euskal Estatistika Erakundearen 
webgunean kontsulta dezakezu.  

https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_612/opt_1/temas.html ) 

Zein da helburua? 

Horren helburua da gazteek ikasketei, enpleguari, etxebizitzari, aisialdiari, 
kulturari eta abarri dagokienez duten egoera ezagutzea, bai eta gai sozialei buruz 
duten iritzia ere. 

15 eta 29 urte bitarteko 1.500 gazteri egindako elkarrizketetatik abiatuta, 
gazteek bizi duten errealitatea, dituzten zailtasunak eta arazoak islatzen dituen 
txostena egiten da. Inkesta honen emaitzak oinarrizko informazio-iturria dira 

Euskadiko gazteei zuzendutako politiken eta programen jarraipen-adierazleen 
sistemarako. 

Non argitaratzen dira emaitzak? 

Inkestatik eratorritako estatistika-informazioa publikoa da, eta emaitza nagusiak 
paperezko argitalpen batean eta Pdf formatuan jasotzen dira, eta Gazteen Euskal 
Behatokiaren webgunearen bidez zabaltzen dira. Hemen kontsulta ditzakezu 
azterketaren aurreko edizioak: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/eu_liburuak/liburuak.html 

Euskadiko gazteen 2020ko emaitzak 2021eko bigarren seihilekoan argitaratuko 
dira. 

Hemen ikus ditzakezu prentsak Euskadiko Gazteen emaitzei eskaini dizkien 
artikuluetako batzuk. 

Euskadiko gazteak 2016an 

https://www.diariovasco.com/sociedad/juventud-vasca-2016-20170919100018-
in.html 

EAEko gazteen% 7k boluntariotza-lanak egiten ditu gaur egun 
http://www.vidasolidaria.com/noticias/2014-01-03/juventud-capv-realiza-
actualmente-actividades-1052.html 

Euskadiko gazteen% 13,4k bizikleta erabiltzen du ohiko joan-etorrietan, 2004an 
baino bederatzi puntu gehiago 
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9083452/04/18/El-134-de-los-
jovenes-vascos-utiliza-la-bicicleta-en-sus-desplazamientos-habituales-nueve-
puntos-mas-que-en-2004.html 

 

Nola hautatu dute nire etxebizitza eta nork erantzun 
behar dio inkestari? 

Zure etxebizitza ausaz hautatu da erroldaren arabera 15 eta 29 urte bitarteko 
pertsonak dituztenen artean. 
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Emaitzek Euskadiko gazteen egoera eta iritziak behar bezala adieraz ditzaten, 
beharrezkoa da azterlaneko 1.500 inkestak lurralde historiko eta eskualde 
desberdinetan modu egokian banatzea. Eustat, Euskal Estatistika Erakundea, 
arduratu da hautaketa egiteaz, eta 15 eta 29 urte bitarteko pertsonaren bat bizi 

den etxebizitzen posta-helbidea eman dio Gazteen Euskal Behatokiari. 

Inkesta 15 eta 29 urte bitarteko pertsonei zuzenduta dago, eta ezin dute etxeko 
beste pertsona batzuek erantzun. Etxebizitzan adin horietako pertsona bat baino 
gehiago dagoenean, haietako bat ausaz aukeratuko da inkestari erantzuteko. 

15 urteko pertsonen kasuan, aitaren, amaren edo arduradunaren baimena 
eskatuko da. 

Ematen duzun informazioa konfidentziala da? 
Gazteen Euskal Behatokia behartuta dago informazioa ematen duten pertsonen 
datu pertsonalak ez argitaratzera, ez zuzenean, ez zeharka, inola ere ez, eta 

informazio hori estatistikaz bestelako helburuetarako ez erabiltzera. 
 
Sekretu estatistikoa betebehar juridiko bat da, eta estatistikako langile guztiek, 

bai eta estatistika-informazio indibidualizatuaren berri duten pertsona fisiko edo 
juridikoek eta funtzio publiko estatistikoaren arloan eskumena duten 

administrazio publikoetako organoek ez dute, ez zuzenean, ez zeharka, 
informazioa ematen dutenen datu indibidualik edo indibidualik zabalduko. 
 

Sekretu estatistikoaren ondorioz, debekatuta dago estatistikez bestelako 
helburuetarako erabiltzea estatistika-zerbitzuek informatzaileengandik zuzenean 
lortutako datuak. Hau da, datu horiek ezin dira erabili estatistikak ez diren beste 

helburu batzuetarako. 
 
Gai honi dagokionez, Gazteen Euskal Behatokiak bat egiten du Euskal Estatistika 

Erakundeak honako dokumentu honetan xedatutakoarekin: "Isilpekotasunaren 
tratamendua EUSTATen estatistika eragiketetan”.  
https://www.eustat.eus/documentos/datos/Documento_web-confidencialidad_e.pdf 

Nork eta non egingo dit elkarrizketa? 

Lehiaketa publiko baten bidez, inkestak egiteko ardura INGARTEK Consulting S.L. 
enpresari esleitu zaio. Hasierako asmoa inkestak aukeratutako gazteen etxeetan 

egitea zen, baina Covid-19k sortatutako egoeragatik otsailean hasitako inkestak 
gelditu ziren eta maiatzean berriro jarri dira martxan, baina etxez etxe egin 
beharrean telefonoz egiten ari dira. 

INGARTEK Consulting S.L. enpresako inkestatzaile batek zure etxera deituko du 
zein pertsonak erantzun behar dion inkestari ezartzeko eta, momentu horretan 
aukeratutako gazteak ezin badu egin, nahi duen ordurako zita bat adostuko du 
edo, bestela, online egiteko esteka bidaliko dio, berak na hiago duena. 

Inkesta euskaraz edo gaztelaniaz egingo da, inkestatutako pertsonak nahi duen 
arabera. 

 

 

https://www.eustat.eus/documentos/datos/Documento_web-confidencialidad_e.pdf


Eta galderaren bati erantzun nahi ez badiot edo 
inkesta egin nahi ez badut? 

Galdera guztietan dago ez erantzuteko aukera, baina batzuetan agian inkesta bat 
ez da baliagarria izango galdera gehienei erantzuten ez bazaie; beraz, zure 
laguntza eskatzen dizugu, eta ahalik eta zintzoena izan zaitezen. 

Euskal Gazteria estatistika ofiziala da, eta, beraz, nahitaezkoa da bertan parte 
hartzea. Hala ere, azterlan honetan parte hartzea ezinezkoa bada, ez da inolako 

zehapenik ezarriko. 

Zure erantzukizun sozialera jotzen dugu, benetan uste dugulako gazteriaren 
errealitatea ezagutzea dela programa eta ekintza egokiak diseinatzeko oinarria. 

Edozein zalantza argitzeko 
Inkestaren informazioa biltzeko DOAKO telefonoa (IngartekConsulting S.L.): 
900833857 
 

Inkestari buruzko posta elektronikoa:gazteakinkesta2020@ingartek.com 
 
Gazteen Euskal Behatokiaren telefonoa: 944 03 16 45 

Gazteen Euskal Behatokiaren posta elektronikoa: gaztebehatokia@euskadi.eus 
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