
2016ko urria 

EUSKADIKO 

GAZTEAK SARE 
SOZIALETAN 

 



 Sare sozialak, eguneroko 
erabileraren arabera 

 Ziberaktibismoa 

 Ziberjazarpena 



15 eta 29 urte bitarteko ia gazte guztiek erabiltzen dute 
sare sozialen bat 

 

%97,5a EGUNERO 
KONEKTATZEN DA 
sare sozialen batera 

Egunero, batez bestez,  
3 sare sozialetara 
konektatzen dira gazteak 



Egunero gehien erabiltzen diren sare sozialak  
WhatsApp, Facebook, Instagram eta Youtube dira 



Adinaren arabera ezberdintasunak daude 

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

1. % 95,7 % 96,5 % 96,2 

2. % 62,5 % 64,8 % 65,7 

3. % 45,9 % 42,3 % 33,4 

4. % 44,9 % 41,9 % 20,0 

5. % 34,9 % 24,9 % 15,0 

6. % 27,0 % 12,4 % 11,3 

7. % 18,5 % 10,9 % 3,6 



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

1. % 98,1 % 93,4 % 96,6 % 96,3 % 97,4 % 95,0 

2. % 69,2 % 56,3 % 75,6 % 54,5 % 69,6 % 61,7 

3. % 55,7 % 50,6 % 44,5 % 46,7 % 29,0 % 37,9 

4. % 40,8 % 34,9 % 36,8  % 40,2 % 22,2 % 19,8 

5. % 39,7 % 30,4 % 22,0  % 27,6 % 10,6 % 17,9 

6. % 30,7 % 23,6 % 15,9 % 12,1 % 10,2 % 12,0 

7. % 19,5 % 17,5 % 9,7 % 9,1 % 2,8 % 4,6 

… baita emakumeen eta gizonen artean ere 

EMA EMA EMA GIZ GIZ GIZ 



Ziberaktibismoa: sare sozialen erabilera  
helburu soziopolitikoak lortzeko 



Ziberjazarpena: WhatsApp talde batetik botatzea, 
 nortasuna faltsutzea edota irudi iraingarriak zabaltzea 

         ZiberGAITZESPENA  
Hauetariko egoeraren bat 
noizbait nozitu dutenak 

 

          ZiberJAZARPENA   

Hauetariko egoeraren bat 
askotan nozitu dutenak 

         



 

o Ia Euskadiko gazte guztiek erabiltzen dute sare sozialen bat egunero. Ohikoena 
egunean hiru sare sozialetara konektatzea da. 

 WhatsApp da gehien erabiltzen den sare soziala eta horretan ia ez dago alderik 
sexuaren edo adinaren arabera. 

 20 urtez azpiko gazteen artean bigarren sarea, eguneroko erabilerari dagokionez, 
Instagram da; adin horretatik gora bigarren toki hori Facebook-arentzat da. 

 Snapchat gazteenen sare soziala da; 20 urtetik beherakoen ia erdiek egunero erabiltzen 
dute; 25 urtetik gorakoak, aldiz, ia ez dira horretara konektatzen. 

o Oro har, 15 eta 19 urte bitartekoak dira sare sozialak gehien erabiltzen dituztenak 
eta horien artean neskek mutilek baino gehiago. 

o Euskadiko gazteen % 4,5ek jazarpen-egoeraren bat bizi izan du sare sozialetan. 
Ziberjazarpen modurik ohikoena WhatsApp taldeetatik hainbat aldiz botatzea da. 
15 eta 19 urte bitarteko gazteak dira ziberjazarpena gehien nozitzen dutenak. 

o Gazteen heren batek baino gehixeagok sare sozialak erabili zituen iaz eztabaida 
edo salaketaren bat sustatzeko, bultzatzeko, babesteko edo horri buruz bere iritzia 
emateko. Ziberpartaidetza hori handitzen doa adinak eta politikarekiko interesak 
gora egin ahala. 

Laburbilduz 



Datuen iturria  

o 2016ko lehen hiruhilekoan Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 1500 
gazteri egindako inkesta. 

o Datu hauek gazteen egoera islatzen duen ikerketa zabal baten zatia 
osatzen dute. “Euskadiko gazteak 2016” du izenburu Gazteen Euskal 
Behatokia lantzen ari den ikerketa hori. 


