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SARRERA ETA METODOLOGIA 

Txosten honetan, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteek 2022an duten egoerari buruzko 

diagnostikoa egiten du. Txostena egiteko, erreferentzia gisa hartu dira Behatokiak berak bere 

webguneko Gazteriaren inguruko adierazle-sisteman eguneratuak dituen datuak. 

Dokumentu honen helburu nagusia da Euskadin bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen 

kolektiboari buruzko jakintzan sakontzea, eremu hauei dagokienez: testuinguru demografikoa, 

hezkuntza eta prestakuntza, enplegua eta ekonomia-egoera, emantzipazioa eta etxebizitza, 

osasuna, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, balioak eta jarrerak, eta egoeraren 

balorazioa. 

Diagnostiko honetan, zenbait iturritan jasotako informazioa erabili da; batetik, Gazteen Euskal 

Behatokiak berak egindako ikerketak (Euskadiko gazteak seriea, Emantzipazioa seriea, Aurrera 

begira eta abar). Funtsezko beste iturri estatistiko bat Gazteen Euskal Behatokiak bi urtean behin 

egiten duen Gazteen Panoramika izeneko ikerlana izan da. Lan horretan, 104 adierazle aztertzen 

dira gaur egun, eta neurri handian erabili dira diagnostiko hau egiteko. Bestalde, Eusko 

Jaurlaritzaren beste esparru batzuetako ikerketak ere erabili dira: EUSTAT; Lehendakaritzako 

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Osasun 

Saila, Hezkuntza Saila, eta abar. 

Zenbait adierazletarako, aukera egon denean eta egokitzat jo denean, beste eremu geografiko 

batzuetako datuak erabili dira (Espainia eta EB-27) aldagaiei buruzko alderaketak egiteko. Alde 

horretatik, Estatistika Institutu Nazionala (INE) eta Europako Erkidegoko Estatistika Bulegoa 

(EUROSTAT) izan dira iturri nagusiak. 

Kasu guztietan, eskuragarri dauden datu berrienak hartu dira, estatistika batzuk eta besteak 

maiztasun desberdinez egiten baitira. 

Diagnostiko honetan jasotako informazioa zabaldu egin daiteke Gazteen Euskal Behatokiaren 

webgunera joz. Webgune horretan, online adierazle-sistema bat dago, bai eta Gazteen Euskal 

Behatokiak egindako ikerketa guztien serie osoak ere, Gazteen Panoramikari buruzko informazio 

osoa, besteak beste. 
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1. TESTUINGURU DEMOGRAFIKOA 

1.1. Gazteen indizea, hau da, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa, 
biztanle guztiekiko, % 13,9 da 

2021eko urtarrilaren 1ean, Euskadik 2.193.199 biztanle zituen. Biztanle horietatik 305.067 15 

eta 29 urte bitarteko gazteak ziren: % 51,3 gizonak (156.394) eta % 48,7 emakumeak 

(148.673). 

1975ean, Euskadik 2.000.000 biztanleren muga gainditu zuen lehen aldiz, eta, ordutik hona, 

Euskadiko biztanleriaren hazkundea txikia izan da. Gazteen kopurua, aldiz, etengabe eta 

nabarmen jaitsi zen 2015era arte; orduan 286.378 gazte zeuden, eta ordutik aurrera badirudi 

gora egiten ari dela, oso erritmo motelean bada ere. 

1.1 grafikoa. 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko biztanleria gaztearen eta biztanleria osoaren bilakaera 

(zenbaki absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal estatistika) 

2016 eta 2021 artean gorakada txiki hori egon den arren, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 

biztanleriak 2005. urtetik (396.135 pertsona) 2021era (305.067) bitartean izan duen bilakaera 

ikusita, ondoriozta dezakegu azken 15 urteetako joera beherakada argia izan dela. 
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1.2 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen bilakaera (zenbaki absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal estatistika) 

15 eta 29 urte bitarteko kolektiboaren barne-egiturak, bost urtekako adin taldetan banatuta, 

nahikoa homogeneoa den banaketa erakusten du, nahiz eta, lehen aldiz, talde handiena 15 eta 

19 urte bitartekoena den: guztien % 34,6 (105.549); jarraian, 20 eta 24 urte bitartekoak daude, 

% 32,9 (100.368); eta, azkenik, 25 eta 29 urte bitartekoak, gazteen % 32,5 (99.150). Sexuaren 

araberako banaketa ere nahiko homogeneoa da, gizonezkoen kopurua emakumezkoena baino 

zertxobait handiagoa bada ere adin talde guztietan. 

1.3 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko biztanle gazteak, bost urtekako adin taldeen eta sexuaren arabera, 

2021ean (zenbaki absolutuak) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal estatistika) 
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Lurralde historikoen arabera, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen % 51,1 Bizkaian 

bizi dira (155.769 pertsona), % 34,3 Gipuzkoan (104.546 pertsona) eta % 14,7 Araban (44.752 

pertsona).  

1.4 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen bilakaera lurralde historikoen arabera (zenbaki absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal estatistika) 

Demografia-joera horien ondorioz, gazteen indizeak (hau da, pertsona gazteen proportzioa 

biztanleria osoan) etengabeko jaitsiera izan du Euskadin azken urteotan, eta 2021ean, % 13,9 

izan da.  

1.5 grafikoa. 

Euskadiko gazteen indizearen bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, EUSTATen datuak oinarri harturik (Biztanleen udal estatistika) 
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Balio hori dela eta, Euskadiko gazteen indizea Europako eskualdeetako baxuenetako bat da. 

Kontinente zahartua da Europa; hain zuzen ere, 2020an, EB-27ko gazteen batez besteko indizea 

% 16,3 zen. 

1.6 grafikoa. 

Euskadiko gazteen indizea, EB-27ko herrialdeekin konparatuta, 2020an (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, EUROSTATen datuak oinarri harturik  

Bestalde, 15 eta 29 urte arteko pertsonen eta 64tik gorakoen artean erlazio bat ezartzen badugu, 

datuek berriro ere erakusten digute gazteek pisu espezifikoa galdu dutela biztanleria osoari 

dagokionez. 2010ean, 79,2 gazte zeuden 64tik gorako 100 pertsonako; 2021ean, ratio hori 

60,5era jaitsi da. 
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1.7 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteek 64tik gorako 100 pertsonako duten kopuruaren bilakaera 

(ratioa) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, EUSTATen datuak oinarri harturik (Biztanleen udal estatistika) 

2020ko datuekin, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ratioa 64tik gorakoen gainean 80,1 da EB-

27ko herrialde guztietan, eta Espainian, txikiagoa bada ere (79,6), oraindik ere nabarmen 

gainditzen du Euskadikoa (61,3). 

1.2. Gazte atzerritarren kopuruak apur bat behera egin du 2021ean  

Euskadin bizi diren gazteen % 14,5 atzerritarrak dira (44.327 pertsona). Euskadiko gazte 

atzerritarren kopurua nabarmen handitu zen, eta 2012an iritsi zen baliorik handienera; orduan 

beherantz egiten hasi zen, baina beherakada hori neurri handi batean leheneratu da 2019 eta 

2020 bitartean. 2021ean, beherakada txiki bat egon da, baina, hala ere, zenbakiak 2019koak 

baino handiagoak izan dira. 

Gazte atzerritarren jatorriari dagokionez, kontinenteen arabera, % 50,3 Amerikakoak dira; 

% 25,1, Afrikakoak; % 17,0, Europakoak; eta % 7,5, Asia eta Ozeaniakoak. 

Gizonezkoen (% 51,0) eta emakumezkoen (% 49,0) kopuruak antzekoak dira, gazte atzerritar 

guztiak kontuan hartzen baditugu. Hala ere, jatorrizko kontinentea kontuan izanez gero, gizonen 

kopurua handiagoa da Afrikatik etorritako gazteen artean (% 66,9 gizonak dira) eta Asia eta 

Ozeaniatik etorritakoen artean (% 59,4); Amerikatik etorritako gazteen artean, aldiz, gehienak 

emakumeak dira (% 58,0). Europatik etorritako gazteen artean antzekoak dira gizonezkoen eta 

emakumezkoen ehunekoak (% 51,1 eta % 48,9, hurrenez hurren).  
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1.8 grafikoa. 

Euskadin bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko biztanle atzerritarren bilakaera (zenbaki 

absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleen udal estatistika) 

Gazte atzerritarren indizearen bilakaerari erreparatzen badiogu, eta alderatzen badugu 

Euskadiko biztanleria osoko gazteen indizearen bilakaerarekin, ikus dezakegu gazteen 

ehunekoak behera egiten ari direla bi kasuetan azken 10 urteetan; hala ere, atzerritar guztien 

kopurua kontuan hartu gero, gazteen proportzioa batezbestekoa baino hamar puntu 

handiagoa da (% 24,2, % 13,9ren aldean). 

1.9 grafikoa. 

Euskadiko gazteen indize orokorraren eta biztanle atzerritarren arteko gazteen indizearen 

bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, EUSTATek emandako datuak oinarri harturik (Biztanleen udal estatistika) 
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15 eta 29 urte bitarteko pertsonen immigrazio eta emigrazio kopuruen arteko aldeak migrazio-

saldo positiboa ematen du 2020an, baina beherakada nabarmena erakusten du 2019aren 

aldean. COVID-19aren pandemiak 2020an eragin zituen mugikortasun-murriztapenak dira, 

seguruenik, migrazio-saldoan izandako % 62,1eko jaitsiera horren arrazoiak.  

1.10 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen migrazio-saldoaren bilakaera (zenbaki absolutuak) 

 

Iturria: EUSTAT (Migrazio-mugimenduen estatistika) 

1.3. Ama lehen aldiz izateko batez besteko adinak gora jarraitzen du eta 32 
urtetik gorakoa da 

Euskadin, ia 20 urtean (2000tik, hain zuzen), ama lehen aldiz izateko batez besteko adina 30 

urtetik gorakoa izan da, eta 2020an, 32,2 urte izatera iritsi da. 

Datu hori are adierazgarriagoa da ama gazteen nazionalitateari erreparatzen badiogu, 

espainiar nazionalitatea dutenen artean 33 urte baita batez besteko adina. Emakume gazte 

atzerritarren artean, ama lehen aldiz izateko batez besteko adina 28,6 urte da. Emakume gazte 

atzerritarrek ere gero eta beranduago izaten dute lehenengo semea edo alaba; izan ere, ama 

lehen aldiz izateko batez besteko adina 26,3 urtetik (2005) 28,6 urtera iritsi da 2020an. 
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1.11 grafikoa. 

Ama lehen aldiz izateko batez besteko adinaren bilakaera Euskadin, nazionalitatearen arabera 

(urteak) 

 

Iturria: INE (Oinarrizko Adierazle Demografikoak) 

2020an, ama lehen aldiz izateko batez besteko adina 29,5 urte izan da EB-27 osoan; Euskadin, 

aldiz, 31,9 urte. Espainiako batez besteko adina Euskadin baino apur bat txikiagoa da: 31,2 

urte; hala ere, EB-27ko batezbestekoaren gainetik dago. 

Ugalkortasun-tasaren indizeak adierazten du zenbat haur jaiotzen diren urtean haurrak izateko 

adinean (15-49 urte) dauden 1.000 emakumeko. Euskadin, 2020. urteko ugalkortasun-tasa 

33,1 izan da. Balio hori nekez interpreta daiteke, baina behar bezala ebalua daiteke, EB-27ko 

batez besteko balioarekin alderatuz gero. EBn, 2019an, balio hori 43,1 zen. 

Ugalkortasun-tasa orokorrak egiaztatzen du faktore erabakigarria dela Euskadiko biztanleria-

piramidea iraultzeko prozesuan. 
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1.12 grafikoa. 

Ugalkortasun-tasa orokorraren bilakaera (tasa 1.000 emakumeko) 

 

Iturria: INE (Biztanleriaren Berezko Mugimenduaren Estatistikak) 

Ugalkortasun-tasa askoz handiagoa da emakume atzerritarren artean: 62,4 jaioberri 15-49 urte 

bitarteko 1.000 emakumeko, eta 29,1 jaioberri, Espainiako nazionalitatea dutenen artean. 

Immigrazioak bultzatzen du gazteen hazkundea, Euskadira atzerritik etortzen diren gazteen 

kopurua dela eta, baina baita ere emakume atzerritarren ugalkortasun-tasa handiagoa delako. 

Beren pisua zenbat eta handiagoa izan, orduan eta ekarpen handiagoa egingo diote biztanleria 

gaztetzeari.  

1.13 grafikoa. 

Ugalkortasun-tasa orokorraren bilakaera nazionalitatearen arabera (tasa 1.000 emakumeko) 

 
Iturria: INE (Biztanleriaren Berezko Mugimenduaren Estatistikak) 
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Eustatek egindako biztanleria-proiekzioek hainbat egoera planteatzen dituzte, hain zuzen, 

biztanle kopuruaren hazkundean eragina duten faktoreen (hau da, heriotzak, ugalkortasuna eta 

migrazioak) konbinazioa abiapuntu hartzen duten sei egoera.  

Gainerako bost egoeren oinarria den lehenengo egoeran, emakume bakoitzak 1,72 haur izango 

duelako eta 2060. urtean gizonezkoen bizi-itxaropena 88,8 urtekoa eta emakumezkoena 92,2 

urtekoa izango delako suposizioan oinarrituta, migrazio-saldo positiboarekin (39.200 pertsona, 

2056-2060 urteen bitartean), 2041eko gazteen indizea % 14,2 izango dela kalkulatzen da, 

oraingo % 13,9ren aldean. Horrenbestez, gazteen kopuruaren pisua oso gutxi igoko dela espero 

da hemendik 20 urtera. 

1.1 taula. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteak 2021ean eta 2031erako eta 2041erako proiekzioak, BAT 

egoeraren arabera 

 

Iturria: Eustat, Biztanleen udal estatistika, 2021eko datuetarako; Biztanleria-proiekzioak 2017-2031, 2030eko eta 2031ko 

datuetarako; eta Proiekzio demografikoak 2061erako, 2041eko datuetarako. 

 

1.4. Seme-alabak izan nahi duten gazteen kopurua pixkanaka jaisten ari da  

2021ean, Euskadin bizi diren eta seme-alabarik ez duten 30 urtetik beherako gazteen % 66,9k 

adierazi du inoiz seme-alabak izan nahi dituela (izatea asko gustatuko litzaieke: % 33,1; nahikoa 

gustatuko litzaieke: % 33,8).  

Seme-alabak izan nahi dutela esaten duten gazteen ehunekoa pixkanaka jaisten ari da 2015etik. 

  

2021 2031 2041

EAE biztanleria guztira 2.195,0 2.185,8 2.203,9

15-19 105,5 106,5 92,4

20-24 100,4 114,8 104

25-29 99,2 333,1 312,3

 15-29 Guztira 305,1 333,1 312,3

Gazteen indizea (%) 13,9 15,2 14,2



   

18 
 

1.14 grafikoa.  

Seme-alabarik ez duten, baina etorkizunean izatea asko edo nahikoa gustatuko litzaiekeela 

esan duten Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia  

Inoiz seme-alabak izan nahi dituzten gazteek horretarako adin egokiena 30,3 urte dela esan 

dute. Emakumeen arabera, adin egokiena 29,7 urte da; gizonek, aldiz, 30,9 urte dela uste dute.  

Adin ideal hori Euskadin lehen seme-alaba izaten den benetako adinaren azpitik dago (32,2 

urte), hau da, emakumeek batez beste ama izateko idealtzat jotzen duten adina baino bi urte 

eta erdi gehiago. 

Seme-alabarik ez duten baina izan nahi dituzten gazteei ea seme-alabak idealtzat jotzen duten 

adinean izango dituztela uste duten galdetzen badiegu, % 54,4k erantzun du seguruenik edo 

agian bai eta % 32,8k, aldiz, ez dute uste edo seguruenik ez dela hori gertatuko esan dute. 

Lehen semea edo alaba nahi den adinarekin izango delako ustea ia hamar puntu jaitsi da 2019tik 

2021era. 2019an, gazteen % 63,9k uste zuen segurua edo nahiko probablea dela; 2021ean, aldiz, 

portzentaje hori % 54,4ra jaitsi da. 
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1.15 grafikoa. 

Seme-alabarik izan ez, baina etorkizunean izan nahi dituzten eta lehen semea/alaba 

horretarako adin egokienean izango dutela uste duten Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteen portzentajearen bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia  
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2. HEZKUNTZA 

2.1. Euskadin eskola behar baino lehen utzi dutenen portzentajea % 6,5 izan 
da 2020. urtean 

Eskola behar baino lehen uztearen tasak hau neurtzen du: 18 eta 24 urte bitarteko biztanleen 

zer ehunekok bukatu duen gehienez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) eta ez duen 

inolako ikasketarik edo prestakuntzarik egin inkestaren aurreko lau asteetan. 

Eskola-uztearen tasak bilakaera positibo nabarmena izan du azken urteotan; izan ere, Euskadin, 

% 13,1etik (2010ean) % 6,5era jaitsi da 2020an. Mutilen eta nesken arteko aldea puntu batekoa 

zen 2010ean (% 13,7 eta % 12,6, hurrenez hurren); 2020an, aldiz, lau puntukoa da (% 8,5 mutilen 

artean, eta % 4,3 nesken artean). 

2.1 grafikoa. 

18 eta 24 urte bitarteko gazteek eskola behar baino lehen uztearen tasaren bilakaera, 

sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI) 

Balio hori dela eta, Euskadi egoera hobean dago Espainia baino (% 16,0), baita EB-27ko 

batezbestekoa baino ere (% 9,9). 
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2.2. 30 eta 34 urte bitartekoen artean, goi-hezkuntzako titulazio-tasa % 59,6 
ingurukoa da 

30 eta 34 urte bitarteko pertsonen goi-hezkuntzako titulazioen tasa (unibertsitate-ikasketak edo 

goi-mailako heziketa-zikloak) egonkorra izan da azken 10 urteotan, eta % 59,6ra iritsi da 2020an. 

Urte hauetan, goi-hezkuntzako titulazioei dagokienez, gizonen eta emakumeen tasen arteko 

aldeek emakumeen aldeko arrakala islatzen zuten beti; arrakala batzuetan txikiagoa zen (2011), 

beste batzuetan, aldiz, ia 13 puntu portzentualekoa izatera iritsi da (2015ean). Erregistratuta 

dagoen azken datuaren arabera, 2020an, 30 eta 34 urte bitarteko emakumeen goi-hezkuntzako 

titulazioen tasa % 63,3 da; gizonena, aldiz, % 55,8 da. 

2.2 grafikoa. 

30 eta 34 urte bitarteko gazteen goi-hezkuntzako graduazio-tasaren bilakaera, sexuaren 

arabera (%) 

 

Iturria: EUSTAT, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI) 
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2.3. Gora jarraitzen du euskara komunikazio-hizkuntza duten unibertsitateaz 
kanpoko ikasleen ehunekoak  

Azken urteetan, nabarmen igo da unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan dauden (haur hezkuntza, 

lehen hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza, hezkuntza berezia, batxilergoa, lanbide-

heziketa, hasierako lanbide-prestakuntzarako programak eta helduen hezkuntza) eta ikasketak 

D hizkuntz ereduan (euskaraz, eta gaztelania irakasgai bezala) egiten ari diren ikasleen 

portzentajea. 2020-2021 ikasturtean, ikasleen bi heren baino apur bat gehiago izan dira (% 67,2). 

2.3 grafikoa. 

D hizkuntz ereduan matrikulatutako unibertsitateaz kanpoko ikasleen ehunekoaren bilakaera, 

ikasturtea hasteko urtearen arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Hezkuntza-jardueraren estatistika) 

Lurralde historiko batetik bestera alde nabarmenak daude. 2020-2021 ikasturtean, ikasle horiek 

% 52,2 izan dira Araban, % 62,1 Bizkaian eta % 81,8 Gipuzkoan. 

2.4. 15 eta 29 urte bitarteko hamar pertsonatik ia zortzik euskaraz ondo hitz 
egiten du  

2019an, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 78,5ek esan zuten euskaraz ondo egiten 

dutela. 

Gipuzkoan, ehuneko hori % 87,3raino igotzen da, eta Araban eta Bizkaian txikiagoa da (% 72,4 

eta % 74,6, hurrenez hurren). 

Euskal Autonomia Erkidegoko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 22ren lehen hizkuntza euskara 

da. Beste % 11,1ek bai euskara, bai gaztelania erabiltzen ditu lehen hizkuntza gisa. Edonola ere, 

gazte gehienek gaztelania (edo gurasoen jatorrizko hizkuntza) lehen haurtzaroan ikasi zuten, hau 

da, 5 urte bete baino lehenago. 
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Etxeko lehen hizkuntza euskara edo euskara zein gaztelania izan dituzten gazteen ehunekoak 

goranzko joera izaten jarraitzen du, geldia bada ere. 

2.4 grafikoa. 

Lehen hizkuntza euskara –bakarrik edo beste hizkuntza batekin batera– izan duten 16 eta 24 

urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: EAS, Euskararen Adierazle Sistema (Inkesta Soziolinguistikoa) 

Lurralde historiko batetik bestera alde oso nabarmenak daude. Gipuzkoan bizi diren eta lehen 

hizkuntza euskara duten gazteen kopurua beste lurraldeetan baino handiagoa da. 

2.5 grafikoa. 

Euskadiko 16 eta 24 urte bitarteko gazteak, ama hizkuntza euskara dutenak, 2016an, lurralde 

historikoaren arabera (%)  

 
Iturria: EAS, Euskararen Adierazle Sistema (Inkesta Soziolinguistikoa) 
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Azpimarratu behar da zenbat eta gazteago, orduan eta hobeto menderatzen dutela hizkuntza; 

izan ere, 15 eta 19 urte bitarteko gazteen % 85,1ek euskararen ezagutza maila oso ona edo 

nahiko ona dutela esan du; 20 eta 24 urte bitartekoen taldean, ehuneko hori % 77,8 da; 25 eta 

29 urte bitartekoen taldean, aldiz, % 72,5. Dirudienez, D ereduan matrikulazio gehiago egoteak 

eragiten du euskaraz ondo hitz egiten dakiten gazteen ehunekoa handiagoa izatea. 

2.6 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen euskararen ezagutzaren bilakaera, lurralde historikoen 

arabera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Bizi-baldintzei buruzko inkesta) 

2.5. Ingelesez ondo hitz egiten dutela dioten gazteen ehunekoa asko handitu 
da 15 urtean 

15 eta 29 urte bitarteko pertsonen artean, ingelesa ezagutzeko maila 2019an % 69,9ra igo da; 

hau da, bikoiztu egin da orain dela hamar urte erregistratutako datuaren aldean (% 34,6, 

2009an). 

Ingelesez ondo hitz egiten dutela esaten duten emakumeen portzentajea askoz ere handiagoa 

da gizonen portzentajea baino (% 74,6 eta % 65,0, hurrenez hurren). 

Bestaldetik, adina igo ahala, igotzen da ingeles maila (15 eta 19 urte bitartekoen % 67,9k dio 

ondo hitz egiten duela ingelesez; 20 eta 24 urte bitartekoen taldean, % 69,7k esaten du hori; eta 

25 eta 29 urte bitartekoen artean, % 72,4k). 
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2.7 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen ingelesaren ezagutza mailaren bilakaera, lurralde historikoen 

arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Bizi-baldintzei buruzko inkesta) 

2.6. Euskadiko gazteen erdiak hirueledunak dira 

Euskadiko hirueletasun-tasa kalkulatzeko, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ondo egiten duten 

gazteen ehunekoa hartzen da kontuan. Adierazle horrek balio gero eta handiagoak ematen ditu, 

ingelesaren ezagutzak nabarmen gora egin duelako. 2019an, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko 

pertsonen % 49,3k adierazi zuten euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ondo hitz egiten zutela; 

kopuru hori 2004an erregistratutakoa baino 30 puntu handiagoa da. 

Lurralde historikoen arabera, balio handiena Gipuzkoan erregistratu da, % 59,2; izan ere, alde 

handia dago beste bi lurralde historikoekin konparatuta, bai euskara maila, bai ingeles maila, 

handiagoak direlako.  

2.8 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen hirueletasunaren bilakaera, lurralde historikoen arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Bizi-baldintzei buruzko inkesta) 
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2.7. Gazteen erdiak baino gehiago joan dira atzerrira ikasketak egitera, 
hizkuntzak ikastera edo boluntario moduan 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 54,8 joan dira atzerrira ikasketak egitera, 

hizkuntzak ikastera edo boluntario moduan. 2016tik, COVID-19aren pandemiaren ondorioz 

batez ere 2020an bidaiatzea ezinezkoa zen arren, aipatutako arrazoiak direla medio atzerrira 

joan ziren gazteen portzentajeak gora egin du: hain zuzen, 2016an % 27,8 zen: 2020an, aldiz, 

% 54,8. 

Logikoa denez, adina igo ahala, gora egiten du ikasketak egitera, hizkuntzak ikastera edo 
boluntario-lanak egitera atzerrira joan diren gazteen ehunekoak, maila hori 15-19 urtekoen eta 
20-29 urtekoen artean badago ere. 

2.9 grafikoa. 

Ikasketak egitera, hizkuntzak ikastera edo boluntario moduan atzerrira joan diren gazteen 

ehunekoaren bilakaera, adin taldeen arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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2.8. Behera egin du euskal hezkuntza-sistemari buruzko iritzi positiboak 

Euskal hezkuntza-sistemaren balorazioa, oro har, positiboa da, baina nabarmen jaitsi da 2016 

eta 2020 urteen artean; izan ere, ona zela uste zuten pertsonen ehunekoa % 67,3 zen 2016an; 

2020an, aldiz, % 52,7k uste du hori. 

2.10 grafikoa. 

Gazteek EAEko hezkuntza-sistemari buruz egiten duten balorazioaren bilakaera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

EAEko hezkuntza-sistemaren balorazioa positiboagoa da gazteen adina igotzen den heinean. 15 

eta 19 urte bitartekoen artean, % 45,8k ematen dute balorazio positiboa; 20 eta 24 urte 

bitartekoen taldean, % 53,6k iritzi ona du sistema horretaz; eta, azkenik, 25 eta 29 urte 

bitartekoen artean, % 58,8ra iristen da balorazio positiboa egiten dutenen ehunekoa. 
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3. ENPLEGUA ETA EKONOMIA-EGOERA 

3.1. Gazte gehienen okupazio nagusia ikastea da 

16 eta 29 urte bitarteko 10 gaztetik 6k ikastea dute okupazio nagusi (% 63,7). 20 urtetik 

beherakoen % 97,8 ikasten ari da; 20 eta 24 urte bitartekoen % 71,2k jarraitzen du ikasten; 25 

urtetik gorakoen artean, aldiz, nabarmen jaisten da ikasten dutenen kopurua (% 19,3k jarraitzen 

du ikasten). 

3.1 grafikoa. 

Ikastea okupazio nagusi duten 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa 2020an, adin 

taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

2011tik, ikastea okupazio nagusi duten gazteen ehunekoa areagotzen ari dela ikusten da; izan 

ere, 2020an, serieko balio handienera iritsi da.  
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3.2 grafikoa. 

Okupazio nagusi ikastea dutenen ehunekoaren bilakaera, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

artean (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea eta Emantzipazioa seriea) 

3.2. 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen jarduera-tasa % 48,9 da 

Gazteen jarduera-tasak lan egiten duten edo lan egiteko prest dauden (hau da, azken lau 

asteetan lana bilatzeko gestioren bat egin duten) 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen ehunekoa 

neurtzen du. 2021ean, gorakada txikia egon da aurreko urtearekin konparatuta (1,9 puntu). 

Denbora-esparrua zabaltzen badugu, 2015etik % 50 baino txikiagoa den tasak behera egin duela 

ikusten da; horrek esan nahi du luzatu egin dela 30 urtetik beherakoen prestakuntza-aldia. 

2021ean, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiak baino gutxiago zeuden biztanleria aktiboaren 

barruan (% 48,9). Gizonen eta emakumeen tasen arteko aldea txikia da (% 49,9 gizonak, eta 

% 47,8 emakumeak).  

Euskadiko biztanleria osoaren jarduera-tasa % 56,1 izan da 2021ean. Biztanleria osoaren 

jarduera-tasa, gazteen jarduera-tasa ez bezala, nahiko egonkorra izan da azken hamar urteetan. 
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3.3 grafikoa. 

16 eta 29 urte bitarteko gazteen eta 16 urteko eta hortik gorako biztanleria osoaren jarduera-

tasaren bilakaera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

Euskadiko gazteriaren jarduera-tasa Espainia osoan bezalakoa da gutxi gorabehera (% 49,6), eta 

5,5 puntu txikiagoa EB-27ko batezbestekoa baino (% 54,4). 

3.3. 16-29 urte bitarteko gazteen enplegu-tasak gora egin du 2021ean  

2021ean, EAEko gazteen % 40,4k lana du (3,9 puntu gehiago, 2020ko ehunekoaren aldean, 

kontuan izanik urte horretan pandemiak geldiarazi zuela enpleguaren susperraldi ahula, 2018an 

hasi zena).  

Gazteen enplegu-tasa hamar puntu txikiagoa da Euskadiko biztanleria osoaren batezbestekoa 

baino. 

3.4 grafikoa. 

16 eta 29 urte bitarteko gazteen eta 16 urteko eta hortik gorako biztanleria osoaren enplegu-

tasaren bilakaera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 
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Jarduera-tasa eta enplegu-tasa alderatuz gero, ikusten da 2006an bi tasa horien arteko aldea 4,3 

punturena zela; hau da, lan egin nahi zuten gazteen % 4,3k ez zuten enplegurik. 2021ean, 

jarduera-tasaren eta enplegu-tasaren arteko aldea 8,5 puntu da.  

2021ean, gizonen eta emakumeen enplegu-tasak oso antzekoak izan dira: gizon gazteen % 40,8 

eta emakume gazteen % 40,0 dabiltza lanean.  

EB-27ko batezbestekoa % 47,4 da 2021ean, hau da, 7 puntu Euskadiko gazteen enplegu-tasaren 

gainetik. Espainiako batez besteko tasa, aitzitik, % 36,2 da, hau da, lau puntu Euskadiko tasaren 

azpitik. 

3.5 grafikoa. 

16-29 urte bitarteko Euskadiko eta EB-27ko gazteen enplegu-tasa 2021ean (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) eta EUROSTAT (Gazteei buruzko inkestak, Youth data) 
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3.4. Lanbide Heziketako ikasketak egin ondoren lanean hasi direnen ehunekoa 
altua izan da 2020an, pandemia gorabehera  

2020an, urtebete lehenago Lanbide Heziketako erdi- edo goi-mailako ziklo bat bukatu zuten eta 

ikasten jarraitu ez zutenen enplegu-tasa % 78,5era iritsi da. Ehuneko horrek behera egin du 

2018ko eta 2019ko datuen aldean; izan ere, enplegu-tasa orokorraren joerari jarraitu dio, 

COVID-19aren pandemiak nabarmen kaltetu baitu 2020ko enplegu-tasa. 

Aurreko urteetan ez bezala, 2020an, landunen ehunekoak –Lanbide Heziketan graduatutakoen 

artean– antzekoak dira gizonen eta emakumeen artean. 

3.6 grafikoa. 

Ikasketak amaitu eta urtebetera Lanbide Heziketako promozioek izan duten enplegu-tasaren 

bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: Lanbide (Lan-munduan sartzeari buruzko estatistikak: 2019ko LH Promozioa) 

2019an eta 2020an prestakuntza maila bat bukatu zuten eta lan egiten duten pertsonen % 75ek 
enplegu egokia, hau da, prestakuntzari oso edo nahiko lotutako lana dutela diote. Datu horrek 
jarraitzen dio aurreko urteetako joerari. 

3.5. Hiru urte lehenago unibertsitatea bukatu zutenen enplegu-tasa % 87 da 
2020an, azken hamarkadako altuenetako bat 

Unibertsitateko ikasleen promozioen lan-munduratzearen azterketa ez da egiten titulazioa 

lortzen den osteko urtean (hala egiten da Lanbide Heziketako promozioekin), baizik eta 

ikasketak amaitu eta hiru urteren buruan. Hori dela eta, ez da egokia emaitza hauek zuzenean 

alderatzea Lanbide Heziketako ikasketak egin dituztenen emaitzekin. 

2017ko unibertsitate-promoziokoen artean, okupatuen ehunekoa % 87 da, 2020an, hau da, 

ikasketak amaitu eta hiru urtera egindako inkestaren arabera. 2020an, enplegu-tasa hori hiru 

puntu txikiagoa da aurreko urtekoarekin konparatuta.  
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3.7 grafikoa. 

Ikasketak amaitu eta hiru urtera EAEko unibertsitateetako promozioek izan duten enplegu-

tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: Lanbide (Lan-munduan sartzeari buruzko estatistikak: 2017ko Unibertsitateko Promozioa 

3.6. 2021ean, langabezia-tasa jaitsi egin da eta pandemiaren aurreko 
parametroetara itzuli da 

2021. urtearen bukaeran, 16-29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 17,4koa zen, hau da, 

2020koa baino 4,8 puntu gutxiagokoa. Langabezia-tasa biztanleria aktiboa aintzat hartuta 

kalkulatzen da; hots, lanean ari diren edo, enplegurik izan gabe, lan egiteko prest dauden eta 

inkesta egin aurreko lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egin dutenen kopurua hartzen da 

kontuan. 

Azken hamarkadan zehar, gazteen langabezia-tasa biztanleria osoaren langabezia-tasaren 

bikoitza izatera iritsi da, baina 2017tik aurrera murriztuz joan da, eta 7,4 puntukoa da 2021ean.  
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3.8 grafikoa. 

16 eta 29 urte bitarteko gazteen eta biztanle guztien langabezia-tasaren bilakaera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

Gizonen langabezia-tasak, oro har, emakumeenak baino handiagoak izaten dira, batez ere, 

langabezia-tasa altuko urteetan. 2017. urtez geroztik, alde horrek behera egin du eta 2021ean 

bi puntu portzentualekoa da: gizonezkoen langabezia-tasa % 18,3 da; emakumezkoena, aldiz, 

% 16,3. 

3.9 grafikoa. 

16 eta 29 urte bitarteko biztanleen langabezia-tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

30 urtetik beherako Euskadiko gazteen langabezia-tasa (% 17,4) ia zazpi puntu txikiagoa da 

Espainiako gazteriaren tasarekin konparatua (% 27,0); hala ere, Europar Batasuneko 27 

herrialdeen batezbestekoaren gainetik kokatu da 2021ean (% 13,0).  
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3.10 grafikoa. 

16-29 urte bitarteko Euskadiko eta EB-27ko gazteen langabezia-tasa 2021ean (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) eta EUROSTAT (Gazteei buruzko inkestak) 

Hiruhilekoko langabezia-tasen bilakaerak langabeziaren beherakada jarraitua islatzen du. 

2022ko lehen hiruhilekoan, 16-29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 14,6 da; 2008. urtea 

baino lehenagotik lortzen ez zen zenbatekoa da. 
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3.11 grafikoa. 

16-29 urte bitarteko gazteen hiruhilekoko langabezia-tasaren bilakaera 2020an, 2021ean eta 

2022ko lehen hiruhilekoan (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 

3.7. Aldi-baterako enpleguen tasa altua da oraindik ere eta soldatapeko hiru 
gaztetik bik dute horrelako enplegua 

16-29 urte bitarteko soldatapeko gazteen % 65,5ek aldi baterako kontratua du; Euskadiko 

soldatapeko guztiak hartuta, % 29,1ek dute aldi baterako kontratua.  

Soldatapeko gazteen aldi-baterakotasunari dagokionez, ehuneko txikiena 2009an zen (% 41,1), 

krisialdiaren hasieran; handik aurrera, igoz joan zen 2018. urtera arte, hau da, bere maila 

handienera iritsi arte (% 68,1). 2020an, apur bat behera egin zuen eta berriz igo da 2021ean. 

3.12 grafikoa. 

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko soldatapeko gazteen eta 16 urteko eta hortik gorako 

soldatapeko biztanle guztien aldi-baterakotasun tasaren bilakaera (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 
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2021ean, ez da alde handirik egon gizon eta emakume gazteen artean; zertxobait handiagoa izan 

da behin-behinekotasun tasa emakume gazteen artean (% 66,5) gizon gazteen artean baino 

(% 64,5). 

30 urtetik gorakoen artean, txikiagoa da enpleguko aldi-baterakotasunaren tasa; izan ere, 30-34 

urte bitartekoen taldean % 33,4 izan da 2021ean, hau da, 4,3 puntura Euskadiko biztanleria 

osoaren tasatik. Alde txikia da, 16 eta 29 urte bitartekoen taldearen tasarekin (% 65,5) eta datu 

orokorrarekin (% 29,1), konparatzen badugu; azken alde hori 36,4 puntu portzentualekoa da, 

hain zuzen. 

Euskadiko 16-29 urte bitarteko gazteen aldi-baterakotasun tasa EB-27ko batezbestekoa (% 35,5) 

baino askoz ere handiagoa da; izan ere, herrialde guztietan erregistratutakoa baino handiagoa. 

3.8. Lanaldi partzialeko lanak gora egin du eta gero eta handiagoak dira 
gizonen eta emakumeen arteko aldeak 

Lanaldi partzialeko enpleguaren tasak, hau da, astean 30 ordutik beherako lanaldia duten 16 eta 

29 urte bitarteko gazte landunen ehunekoak, gora egin du, 2021ean % 33,5 izatera iritsi arte 

(serieko baliorik handiena). 

Nabarmena da gizon eta emakume gazteen arteko aldea. Emakume landunen % 41,1ek du 

lanaldi partziala; gizonen kasuan, berriz, % 26,4k. Arrakala hori handiagotu egin da azken urtean 

eta, emakumeen kasuan, azken hamarkadako datu handiena du tasak. Ekonomia-krisiarekin 

batera, 2013. urtea txarrena izanik, areagotzen hasi zen lanaldi partzialeko lana gazteen artean; 

joera hori, dirudienez, ez da ahuldu eta gero eta nabarmenagoa da azken urteotan. 

3.13 grafikoa. 

Lanaldi partzialeko enpleguaren bilakaera 16 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, sexuaren 

arabera (%) 

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) 
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Gazte europarren datuekin konparatzen badugu, Euskadi Europar Batasuneko 

batezbestekoaren gainetik dagoela ikusten dugu (% 22,8). Herbehereetako (% 55,6) eta 

Danimarkako (% 45,7) gazteek dituzte, Europar Batasunean, lanaldi partzialeko lanaren ehuneko 

handienak. 

3.14 grafikoa. 

Lanaldi partzialeko enpleguaren tasa, 16 eta 29 urte bitarteko Euskadiko eta EB-27ko gazteen 

artean, 2021ean (%) 

 
Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta, BJA) eta EUROSTAT (Gazteei buruzko inkestak) 

30-34 urte bitartekoen artean, txikiagoa da lanaldi partzialean lan egiten duten gazteen 

ehunekoa, hain zuzen, % 20,2, baina gizonen eta emakumeen arteko aldeak oso nabariak dira 

oraindik ere adin talde horretan: 30-34 urte bitarteko gizonen % 8,6k du lanaldi partzialeko lana; 

adin bereko emakume landunen ehunekoa, aldiz, % 32,2 da. 

Euskadiko biztanleria osoaren % 18,2 ari da lanaldi partzialeko lanean, eta mantendu egiten da 

gizonen (% 8,8) eta emakumeen (% 28,4) arteko aldea. 
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3.9. Prestakuntzaren araberako enpleguak gora egin du: 16 eta 29 urte 
bitarteko 10 gazte landunetik ia 7k beren prestakuntzarekin lotutako lan bat 
izan dute 2020an 

Enplegua duten 16-29 urte bitarteko gazteen % 67,8k esan dute beren lanak lotura nahiko edo 

oso handia duela egin dituzten ikasketekin; gizonen kasuan, ehunekoa zertxobait handiagoa da 

emakumeena baino (% 70,8 eta % 64,7, hurrenez hurren, 2020an).  

3.15 grafikoa. 

Prestakuntzaren araberako enpleguaren bilakaera lana okupazio nagusi duten 16 eta 29 urte 

bitarteko gazteen artean, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea, Emantzipazioa seriea eta Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Okupazio nagusi ikastea duten gazteen artean, ikasitakoarekin zerikusia duen lan bat izateko 

espektatiba % 74 izan da 2021ean. 2017az geroztik, ehuneko horrek jarraitzen du zifra horren 

ingurukoa izaten; izan ere, ekonomia-krisiaren ondorio latzenak ekarri zituen 2013. urteko % 46a 

baino askoz handiagoa da. Datu hori Gazteen Euskal Behatokiak –gazteek egoerari buruz eta 

etorkizunari buruzko espektatibei buruz duten iritzia ezagutzeko– urtero prestatzen duen 

Aurrera begira ikerketa-seriekoa da. 
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3.10. Gazteen batez besteko soldata garbia hilean 1.150 eurokoa da 

Euskadin, lana duen 16 eta 29 urte bitarteko gazte baten batez besteko soldata garbia1 1.150 

euro izan da 2020an, hau da, % 12,8 jaitsi da 2010etik hona. Emakumeek hilean batez beste 220 

euro gutxiago kobratzen dute gizonen aldean.  

3.16 grafikoa. 

18 eta 29 urte bitarteko soldatapeko gazteen batez besteko soldata garbiaren bilakaera, 

sexuaren arabera (eurotan) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin seriea) 

Hurrengo adin taldean (30-34 urte), batez besteko soldatak hilean 1.458 eurora igotzen da, eta 

ez da aldatzen gizonen eta emakumeen arteko aldea (emakumeek 1.207 euro kobratzen dute 

batez beste, eta gizonek, 1.401 euro). 

Gazteen batez besteko soldata Espainia osoan txikiagoa da Euskadin baino. Batez beste, 

Espainiako soldatapeko gazte baten soldata garbia 1.050 euro da; emakumeek 997 euroko batez 

besteko soldata garbia jasotzen dute; gizonek, aldiz, 1.134 eurokoa.  

3.11. Norberaren konturako lanean ari direnak gutxi dira, 10 gaztetik 4k 
esperientziaren bat duen arren edo ekintzaile izateko asmoz ibili den arren  

20 eta 29 urte bitarteko gazte landunen artean, norberaren kontura (hau da, autonomo edo 

enpresaburu gisa) lanean ari direnen portzentajea % 4,1 da; ehuneko hori EB-27ko 

herrialdeetako batezbestekoaren azpitik egon da 2020an (% 6,6).  

  

                                                           
1 Hileko soldata garbian sartzen dira hainbanatutako aparteko ordainsariak. 
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3.17 grafikoa. 

Norberaren konturako enpleguaren bilakaera 20 eta 29 urte bitartekoen artean, Euskadin eta 

EB-27n (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak lan-merkatuan. 2019ko lan merkatuaren erroldaren analisia eta Euskadiko 
gazteak 2020/2021), eta EUROSTAT, Europako Erkidegoko Estatistika Bulegoa (Gazteei buruzko datu estatistikoak, Youth data) 

20 eta 29 urte bitarteko gazteen % 41,4 inoiz ibili da ekintzaile izateko asmotan; ehuneko horrek 

barnean hartzen ditu autonomo gisa lan egin dutenak edo lan egiten dutenak, baita hori egiteko 

asmo serioa izan dutenak ere, asmoa burutu ez badute ere. Ehuneko horrek gora egin du 

pixkanaka, azken hamarkadan. 

3.18 grafikoa. 

Ekintzaile izateko asmoz ibili diren 20-29 urte bitarteko gazteen ehunekoa (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea eta Emantzipazioa seriea) 
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3.12. Laneko ezbeharren tasak nabarmen egin du behera azken hamarkadan 

16 eta 34 urte bitartekoen 1.000 landuneko, lan-istripua izan eta baja hartu dutenen kopurua 

nabarmen jaitsi da azken hamarkadan. 2020an, COVID-19aren pandemiak eragindako 

konfinamenduaren ondorioz, jaitsi egin da laneko istripuen kopurua: 32,4, 1.000 landuneko. 

Ezbehar-tasa handiagoa da gizonen artean emakumeen artean baino, hein handi batean gizonek 

ordezkaritza handiagoa duten sektore mota dela eta: industria eta eraikuntza. 

3.19 grafikoa. 

16 eta 34 urte bitarteko gazte landunen lan-ezbeharren indizearen bilakaera, sexuaren arabera  

(1.000 pertsonako tasa) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, OSALANen datuak (Laneko ezbehar-tasaren estatistikak) eta EUSTATenak (Biztanleria 

jardueraren arabera, BJA) oinarri hartuta 

3.13. Gazteen % 42k uste du enplegua gal dezakeela edo lan-baldintzak 
okertuko direla 

Enplegua galtzeko edo prekario bihurtzeko arriskuak neurtzen du lana duten pertsonen artean 

zer ehunekok uste duen nahiko edo oso gertagarria dela urtebeteko epean lana galtzea edo lan-

baldintzak okertzea. 

2020an, portzentaje altuena lortu zen, hain zuzen, % 48, alde batera uzten badugu 2013. urtea 

(urte horretan, gazte landunen % 57k zuen lana galtzeko edo lan-baldintzek okerrera egiteko 

beldurra). 2021ean, portzentajea sei puntu jaitsi da aurreko urtearekin konparatuta. 
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3.20 grafikoa. 

Lana galtzeko eta prekario bihurtzeko arriskua 16 eta 29 urte bitarteko gazte okupatuen 

artean, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 

3.14. Nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitateak % 10etik behera 
jarraitzen du 2021ean 

2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen % 8k uste du etorkizunean gogoz kontra atzerrira 

joan beharko duela lan egitera. 

Ehuneko hori 2013az geroztik txikiena da eta bat dator 2018ko eta 2019koarekin. 2020an, 

% 10era igo zen, baina 2021ean berriz jaitsi da pandemiaren aurreko mailara; izan ere, adierazle 

horren arabera, lana aurkitzeko atzerrira joan beharko dutela uste duten gazteen ehunekoa oso 

txikia zen. 

3.21 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen nahitaez atzerrira emigratzeko probabilitatea, sexuaren 

arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 
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Nahitaez atzerrira joan behar izango dutela uste duten gazteak gutxi badira ere, egia da 15 eta 

29 urte bitarteko gazteen erdiak prest daudela Espainiatik kanpora joateko lan interesgarriaren 

truke (% 51,5). 

3.15. Ekonomiari dagokionez, gazte gehienak familiaren mende daude; 
gazteen % 14,6k bakarrik diote ekonomikoki independenteak direla 

15 eta 29 urte bitarteko hamar gaztetik sei daude jatorrizko familiaren mende ekonomikoki, 

2020an; beste % 25,3 diru-sarrera propioekin eta familiakoekin (erdi bana) bizi da; eta Euskadiko 

gazteen % 14,6 bakarrik diru-sarrera propioekin edo horiekin eta bikotekidearen diru-sarrerekin 

bizi da.  

3.22 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteek duten diruaren jatorria, 2020an (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Nabarmentzekoa da okupazio nagusi edo esklusibo lana duten pertsonen erdia baino gutxiago 

(% 40,4) soilik bizi dela bere diru-sarreretatik edo bikotekidearen sarreretatik. Izan ere, lana 

duten pertsona asko gurasoen etxean bizi dira eta gurasoek ordaintzen dituzte etxebizitza eta 

horri lotutako gastuak. 

Adierazle horren bilakaera negatiboa da; batez ere beren diru-sarreretatik edo sarrera horietatik 

eta bikotekidearen sarreretatik bizi diren gazteen ehunekoak nabarmen behera egin du 2009an 

hasitako krisi ekonomikoaren aurreko garaiarekin alderatuta, bai orokorrean, bai okupazio 

nagusi lana duten gazteen kasuan. 
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3.23 grafikoa. 

Batez ere beren diru-sarreretatik edo bikotekidearen sarreretatik bizi diren 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteen (orokorrean eta lana duten gazteak) ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea eta Emantzipazioa seriea) 

3.16. 10 gaztetik 3k bakarrik izaten dute 600 euro baino gehiago hilean  

2020an, gazte gehienek hilean 600 euro baino gutxiago izan dute (% 59,0); 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteen % 29,1ek soilik dauka 600 euro baino gehiago hilean.  

Portzentaje hori aldatuz joan da azken 20 urteotan, unean uneko ekonomia- eta lan-egoeraren 

ondorioz; izan ere, hilean 600 eurotik gora duten gazteen ehuneko handiena (% 35,2) 2008an 

erregistratu zen, krisi ekonomikoa hasi baino apur bat lehenago; ehuneko txikiena (% 23,8), 

aldiz, 2013an izan zen, krisiaren eragin handieneko unean. 

3.24 grafikoa.  

Hilean 600 euro baino gehiago dituzten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren 

bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea eta Emantzipazioa seriea) 
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3.17. Pobrezia-egoeran dauden gazteen ehunekoak behera egin du 2020an 

Pobrezia errealeko egoeran zeuden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa (adin-tarte 

horretako gazte guztiekiko) % 6,0 izan da 2020an. Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta 

Gizarte Politiketako Sailaren Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkestako metodologiaren 

arabera, pobrezia erreala elikadurarako, etxebizitzarako, jantzietarako eta oinetakoetarako 

gastuei aurre egiteko behar adina baliabide ekonomikorik (diru-sarrerak eta ondarea) ez izatea 

da. 

Pobrezia errealean dauden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoak gora egin zuen 

nabarmen krisi ekonomikoarekin batera eta 2018an azken hamarkadako baliorik handienera 

iritsi zen. Azken datuak, 2020koak, adierazlearen beherakada handia erakusten du. 

Sexuaren araberako aldeak ez dira oso nabariak, baina 2020an, emakume gazteen pobrezia 

errealeko tasa gizon gazteen tasa baino 1,4 puntu handiagoa izan da. 

3.25 grafikoa. 

Pobrezia errealeko egoeran dauden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera, 

sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila (Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkesta 
seriea) 

Gazteen pobrezia errealaren tasa zertxobait handiagoa da Euskadiko biztanleria osoarena baino 

(2020an, % 5,6). 2008. eta 2018. urteen bitartean, gazteen pobrezia-tasek nabarmen gainditu 

zituzten biztanleria osoarenak; 2020an, aldiz, berriro berdintsuak izatera itzuli dira, soilik 0,4 

puntu portzentualeko aldearekin. 
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3.26 grafikoa. 

Pobrezia errealeko egoeran dauden 16 eta 29 urte bitarteko gazteen eta Euskadiko biztanleria 

osoaren ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila (Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkesta 
seriea) 

3.18. Gazteen % 2k diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dute 

2021. urtean zehar, 18 eta 29 urte bitarteko 5.169 gazte izan ziren diru sarrerak bermatzeko 

errentaren (DSBE) hartzaile. Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsona guztien 

artean, 18 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa % 7,5 baino ez da. 

Laguntza hori jasotzen duten gazteen ehunekoa, 18 eta 29 urte bitarteko pertsona guztiak 

kontuan hartuta, % 2,1 da; hots, apur bat txikiagoa, biztanle guztien artean jasotzen dutenekin 

konparatuta (% 3,1). DSBEren hartzaile gehienak emakumeak dira; izan ere, 18 eta 29 urte 

bitarteko 3.071 emakumek jasotzen dute diru-sarrerak bermatzeko errenta (adin horretan 

dauden gazteen % 2,6); gizonak, aldiz, 2.098 dira (% 1,7). 

2017tik izandako bilakaera beheranzkoa da biztanleria osoan, baina gazteen artean neurri 

handiagoan. 

  



   

48 
 

3.27 grafikoa. 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten 18 eta 29 urte bitarteko gazteen eta 

Euskadiko biztanleria osoaren ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Lanbide (Kabinete Teknikoa) 

 



   

49 
 

4. EMANTZIPAZIOA ETA ETXEBIZITZA 

Gazteen emantzipazio-aukerak zuzenean lotuta daude hezkuntza, enplegu, etxebizitza arloetako 

eta laguntza publikoak jasotzeko aukerekin. Euskadiko gazteen goi-mailako ikasketen maila 

altuaren ondorioz, hogei urte baino gehiagorekin hasten dira lanean; izan ere, lanean ari diren 

gazte gehienak 25 urtetik aurrera erregistratzen dira (25 urte bete arte gehienak ikasten ari dira). 

Batez ere enpleguaren kalitateak, lanaldi partzialekoa izateak eta aldi-baterakotasunak 

baldintzatzen dute etxebizitza bat eskuratzeko nahikoa diren diru-sarrera egonkorrak izatea. 

Etxebizitzaren merkatuak, eskura dauden etxebizitzen kopuruak, ezaugarriak eta prezioak, 

hipoteka-kredituak lortzeko erraztasunek eta interes-tasek, etxebizitza bat jabetzan nahi izanez 

gero, edo etxebizitza bat alokairuan hartzeko eskatzen diren baldintzek, horiek guztiek 

mugatzen dituzte gazteen aukerak, beren kabuz eta autonomiaz bizitzeko. Horiei gehitu behar 

zaizkie emantzipaziorako laguntza publikoak –zuzeneko dirulaguntzak edo babes ofizialeko 

etxebizitza moduan– eskuratzeko aukerak. Ez dira ahaztu behar, azkenik, euskal gizartean nagusi 

diren kultura-balioak, oro har, Europako hegoaldeko herrialdeetakoen antzekoak: familia-gune 

handiagoak, ikasketak bukatu eta lan egonkorra-edo aurkitu arte familia-etxean geratzeko 

ohitura handiagoa, bikotekidearekin emantzipatzeko joera, etxebizitza erosteko ohitura 

handiagoa, eta abar. 

4.1. Euskadiko gazteak 30 urterekin emantzipatzen dira, batez beste 

2021ean (eskura dagoen azken datua), emantzipaziorako batez besteko adina euskal gizartean 

30 urtekoa zen (hain zuzen, 29,7 urte). 

Batez besteko adin hori nahiko egonkor mantendu da azken hamabost urteetan. 

4.1 grafikoa. 

Euskadiko gazteen emantzipaziorako batez besteko adinaren bilakaera (urteak) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 
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Hala ere, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen iritziz, emantzipatzeko adin egokiena (batez bestekoa) 

24 urte eta erdi da; hau da, ikasketak amaitu ondoren eta lanean hasi eta beren kontura 

bizitzeko nolabaiteko kaudimen ekonomikoa izateko aukera ematen dieten diru-sarrerak –eta 

zerbait aurreztuta– izaten hasi ondoren planteatzen dute emantzipazioa. 

Ez da aldaketa handirik izan emantzipatzeko adin egokienari buruzko iritzian. Azken 

hamarkadan, hau da, 2011. eta 2020. urteen artean egindako neurketa guztietan, batez besteko 

balioak 23 urte eta erdi eta 24 urte eta erdiren artean egon dira. Hala ere, 2020an serieko 

baliorik altuena erregistratu da. 

Halaber, aldaketarik gabe mantendu da emantzipatzeko adin egokienaren eta gazteak, batez 

beste, beren kontura bizitzen hasten diren benetako adinaren arteko aldea. Alde hori sei urte 

ingurukoa da, eta gazteek bizimodu independenteko proiektuei ekiteko dituzten zailtasunak 

islatzen ditu. 

4.2 grafikoa. 

Euskadiko gazteak emantzipatzeko adin egokienaren* eta benetako adinaren bilakaera 

(urteak) 

 

*2019 eta 2021erako grafikoan emantzipatzeko adin idealaren datua 2020an jasotakoa da. 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea eta Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Batez besteko emantzipazio-adin hori lau urte handiagoa da Europako batezbestekoa baino 

(26,5 urte). Izan ere, emantzipatzeko batez besteko adina Euskadin Europako handienetakoa da. 

Euskadi Europako hegoaldeko herrialdeen artean dago gai horri dagokionez, Europako 

iparraldeko herrialdeetatik oso urrun, herrialde horietako ekonomia- eta lan-egoera, 

emantzipaziorako laguntzak eta, batez ere, kultura-balioak oso bestelakoak izateaz gain, 

erabakigarriak ere baitira. 
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4.3 grafikoa. 

Batez besteko emantzipazio-adina Euskadin eta EB-27n 2021ean (urteak) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) eta EUROSTAT (Gazteei buruzko datu estatistikoak, Youth data) 
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4.2. Euskadin, 18 eta 34 urte bitarteko pertsonen emantzipazio-tasa % 32,9 da 

Emantzipazio-tasa orokorra (edo emantzipatutako pertsonen ehunekoa, adin bereko pertsona 

guztien aldean) 2021ean % 32,9 izan bada ere, alde ikaragarriak daude adin taldeen artean; izan 

ere, 25 urte bete ez dituztenen % 5,2 baino ez dago emantzipatuta; 25 eta 29 urte bitartekoen 

artean, portzentajea % 32,8ra igotzen da; eta 30 eta 34 urte bitartekoen artean, gehienak bizi 

dira beren kabuz; hain zuzen, % 71,5. 

Halaber, alde handiak daude gizonen eta emakumeen aldean; 18 eta 34 urte bitartekoen artean, 

emantzipatutako emakumeen ehunekoa % 38,1 da, eta emantzipatutako gizonena, aldiz, 

% 27,7. 

4.4 grafikoa. 

18 eta 34 urte bitarteko biztanleen emantzipazio-tasa 2021ean, sexuaren eta adin-taldeen 

arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

Euskadiko 18 eta 34 urte bitarteko gazteen emantzipazio-tasak azken hamarkadan izan duen 

bilakaeraren arabera, 2021ean ehuneko txikiena erregistratu da: 2011n –krisi ekonomikoaren 

erdi-erdian– erregistratutakoa baino hamar puntu txikiagoa. 
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4.5 grafikoa. 

18 eta 34 urte bitarteko biztanleen emantzipazio-tasaren bilakaera Euskadin (2011-2021) (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

18 eta 34 urte bitarteko pertsona emantzipatuen ehunekoa Euskadin Europako baxuenetarikoa 

da 2021ean, Euskadiko gazteen emantzipazio berantiarragoaren ondorioz. Europako 

iparraldeko herrialdeak sailkapenaren hasieran daude gazte emantzipatuen kopuruari 

dagokionez; sailkapenaren bukaeran, aldiz, hegoaldeko herrialdeak daude. 
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4.6 grafikoa. 

18 eta 34 urte bitarteko biztanleen emantzipazio-tasaren bilakaera Euskadin eta EB-27n, 

2021ean (%) 

 

*Eslovakia eta EB27ren datuak 2020koak dira 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) eta Eurostat (Gazteei buruzko datu estatistikoak, Youth data) 

Europako hegoaldeko herrialdeetan (Espainia, Italia, Grezia edo Portugal) joera bera ikusten da, 

hots, emantzipazio-tasak jaitsi dira 2011tik 2020ra arte; iparraldeko herrialdeetan, aldiz, 

kontrakoa gertatu da: gora egin du gazte emantzipatuen kopuruak azken hamarkada honetan. 
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4.3. Etxebizitzaren prezio altua emantzipatu nahi duten gazteek gehien 
aipatzen duten zailtasuna da 

Emantzipatzeko eragozpen nagusia, gurasoekin bizi diren baina emantzipatu nahi duten 30 

urtetik beherako pertsonen erantzunak oinarri hartuta, etxebizitza garesti egotea da, erosteko 

zein alokatzeko. Pertsona horien % 74,7k arazo horri aurre egin behar diotela esan dute. 

Etxebizitza garesti egotea eta gero, lanarekin lotutako arazoak aipatzen dira: batetik, 

emantzipatzeko aukera ematen duen soldata duen lana aurkitzeko arazoak, eta, bestetik, lanean 

egonkortasunik ez izateak eragindakoak.  

Gazte gutxiagok aipatzen dute lanik ez izateagatik diru-sarrerarik ez izatea edo bankuko kreditu 

bat lortzeko zailtasuna arazo gisa. Zailtasun horiek gutxiago aipatzea ulertzekoa da, batetik, 

emantzipatutako pertsona gehienek eta emantzipatu nahi duten gehienek lana dutelako 

(baldintza hobeagoetan edo okerragoetan), eta, bestetik, emantzipatutako gazte guztiek eta 

emantzipatu nahi duten guztiek ez dutelako aukeratu etxea erostea, eta, beraz, ez dutelako 

hipoteka-krediturik lortu behar. 

4.7 grafikoa.  

Gurasoekin bizi diren baina emantzipatu nahi duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

emantzipatzeko eragozpen nagusiak, 2020an (%) 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Etxebizitza garesti egoteak, emantzipatzeko arazo moduan, urte batzuk iraun dituen 

beherakadaren ostean, berriz egin du gora, 2011ko portzentajera (% 88,2) iritsi ez bada ere. 

2011n informazioa bildu aurretiko urteak etxegintzaren burbuilakoak izan ziren eta etxebizitzen 

metro koadroko prezioak gaurkoak baino handiagoak ziren. Adibidez, 2007an, eskrituratutako 
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etxebizitzen m2-ko kostua 3.132 euro zen; 2020an, prezio hori 2.496 euro/m2-ra jaitsi zen (% 20 

gutxiago).  

Hala ere, Euskadin eskrituratutako etxebizitzak 2015ean izan zuten prezio txikiena (2.198 

euro/m2); handik aurrera, pisu bat merkatu librean erosteko kostua handituz joan da, eta hori 

antzeman daiteke emantzipatu ez diren eta emantzipatzeko zailtasun nagusia etxebizitza garesti 

egotea dela uste duen gazteen ehunekoaren gorakadan. 

4.4. Emantzipatu gabeko 18 eta 34 urte bitarteko hiru pertsonatik batek 
Euskadin etxebizitza bat behar duela dio (% 32,8) 

2019an, emantzipatu gabeko 18 eta 34 urte bitartekoen % 32,8k Euskadin etxebizitza bat behar 

zuela adierazi zuen. Etxebizitza-premia igo egiten da adinak gora egiten duen heinean. Izan ere, 

18 eta 24 urte bitartekoen % 19,5ek diote Euskadin etxebizitza bat behar dutela; ehuneko hori 

% 46,6ra igotzen da 25-29 urte bitartekoen artean; eta 30-34 urte bitarteko emantzipatu 

gabekoen artean, erdiek baino gehiagok (% 52,9) diote etxebizitza bat eskuratu beharko 

luketela. 

4.8 grafikoa.  

Euskadin etxebizitza bat behar zuten emantzipatu gabeko 18 eta 34 urte bitarteko pertsonen 

ehunekoa 2019an, adin taldeen arabera (%) 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019) 

Hala ere, etxebizitza-premia duten batzuek ez dute etxebizitza eskuratzeko aukerarik. Euskadin, 

etxebizitza-premia duten eta diru-sarrera propioak dituztela dioten pertsonen portzentajea 

% 65,5 da, hau da, hiru pertsonatik bi. Eta, hala ere, horrek ez du bermatzen etxebizitza bat 

lortzeko aukera, diru-sarrera propioak dituzten hiru pertsonatik batek (% 34,9k) baino ez baitu 

uste etxebizitza bat eskuratzeko moduko diru-sarrera egonkorrak direla. 
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Hots, Euskadin etxebizitza behar duten lau pertsonatik batek baino ez ditu etxebizitza lortzeko 

diru-sarrera nahikoak eta egonkorrak (% 22,8).  

Termino absolutuetan, esan dezakegu 18 eta 34 urte bitarteko 73.000 gazte inguruk esan dutela 

Euskadin etxebizitza bat behar dutela; horien artean, gutxi gorabehera 48.000 pertsonak diru-

sarrera propioak dituzte, baina 17.000 lagunek bakarrik dute, beren iritziz, nahikoa diru-sarrera 

eta egonkorrak, eta, beraz, laguntza publikorik gabe emantzipatzeko benetako aukerak. 

Etxebizitza-premia duten eta diru-sarrera propioak dituztenek (diru-sarrera horiek nahikoa edo 

egonkorrak izan ala ez) adierazten dutenaren arabera, batez beste 483 euro erabil lezakete 

alokairu-errenta ordaintzeko edo, erosiko balute, hipoteka-kuota ordaintzeko. % 2,5ek soilik 

adierazi du hilean 900 euro baino gehiago erabil lezakeela gastu horietarako, eta gehienak 300 

eta 600 euro bitarteko tartean mugitzen dira. 

4.9 grafikoa.  

Euskadin etxebizitza behar duten eta diru-sarrera propioak dituzten 18 eta 34 urte bitarteko 

emantzipatu gabeko gazteek etxebizitza erosteko edo alokairuan hartzeko ordain dezaketen 

hileko gastua (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019) 

4.5. Hipoteka edo alokairu-errenta ordaindu behar izanez gero, 18 eta 34 urte 
bitarteko soldatapekoek soldataren erdia baino gehiago erabili behar dute 
horretarako 

2020an, batez besteko soldataren parekoa duen 18 eta 34 urte bitarteko gazte batek soldataren 

% 58,7 erabili beharko luke (teorian) hipoteka-mailegu baten lehen kuota berak bakarrik 

ordaintzeko (urte horretan kontratatutako hipoteka-kredituetako batez besteko iraupen-

baldintzak eta interes-tasetako baldintzak kontuan hartuta), etxebizitza bat merkatuko batez 

besteko prezioan erosi ahal izateko. Etxebizitza jabetzan eskuratzeko kostua deritzo horri.  

Alokairua aukeratuz gero, hilean ordaindu beharreko zenbatekoa antzekoa izango litzateke, 

besteren kontura lan egiten duen eta batez besteko soldata duten 18 eta 34 urte bitarteko 
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pertsona batek bere soldata garbiaren % 54,7 erabili beharko bailuke alokairu-errenta 

ordaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren fidantzen erregistroan gordailututako batez besteko fidantzen 

arabera). 

Adinak eta sexuak alde handiak eragiten dituzte. Emakumeek eta, bereziki, 25 urtetik 

beherakoek, batez besteko soldata txikiagoak dituztenek, besteek baino kostu handiagoak 

ordaindu beharko lituzkete, bai etxebizitza bat erosteko orduan, baita alokatzeko orduan ere.  

Bestaldetik, Gipuzkoako gazteek diru-zenbateko handiagoak ordaindu behar dituzte, lurralde 

horretan bakarrik emantzipatzea erabakitzen badute, kasu horretan, etxebizitza libreen 

prezioak, batez ere erosi nahi izanez gero, altuagoak baitira Gipuzkoan gainerako lurraldeetan 

baino. 

Nolanahi ere, kolektibo guztietan, etxebizitzaren kostuari aurre egiteko behar den hileko soldata 

garbiaren portzentajeak % 30a gainditzen du, hau da, gomendatzen den zorpetze-muga. 

4.10 grafikoa. 

18 eta 34 urte bitarteko pertsona batek hileko hipoteka-kuota edo alokairu-errenta berak 

bakarrik ordaintzeko erabili beharko lukeen soldataren ehunekoa 2020an, sexuaren eta adin 

taldeen arabera (%) 

 
*Alokairu-errenta ordaintzeko erabili beharko litzatekeen soldata garbiaren ehunekoaren 2020ko datua behin-behinekoa da 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 
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4.11 grafikoa. 

18 eta 34 urte bitarteko pertsona batek hileko hipoteka-kuota edo alokairu-errenta berak 

bakarrik ordaintzeko erabili beharko lukeen soldataren ehunekoa 2020an, lurralde 

historikoaren arabera (%) 

 
*Alokairu-errenta ordaintzeko erabili beharko litzatekeen soldata garbiaren ehunekoaren 2020ko datua behin-behinekoa da 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

Hipotekaren hileko kuota zein hileko alokairu-errenta ordaindu beharrari lotutako ahalegin 

ekonomikoa apur bat hazi da 2016tik 2020ra arte, zertxobait igo baita urte horietan erositako 

etxebizitza libreen metro koadroko prezioa, baita alokairu-errenten zenbatekoak ere; soldatak, 

aldiz, ez dira igo aldi horretan. 

4.12 grafikoa. 

18 eta 34 urte bitarteko pertsona batek hileko hipoteka-kuota edo alokairu-errenta berak 

bakarrik ordaintzeko erabili beharko lukeen soldata garbiaren ehunekoaren bilakaera (%) 

 

*Alokairu-errenta ordaintzeko erabili beharko litzatekeen soldata garbiaren ehunekoaren 2020ko datua behin-behinekoa da 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 
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4.6. Etxebizitza jabetzan duten 18 eta 34 urte bitarteko pertsona emantzipatuen 
kopurua eta alokairuan dutenen kopurua ia berdinak dira 

2020an, beren jabetzako etxebizitzan (erabat ordaindu dutelako, jarauntsi edo dohaintzan jaso 

dutelako edo ordaintzeko hipoteka bat sinatu dutelako) bizi diren 18 eta 34 urte bitarteko 

pertsona emantzipatuen kopurua (% guztien 46,9) eta alokairuan hartutako etxebizitza batean 

bizi direnen kopurua (% 43,4) ia berdinak dira. Gainerako % 9,7a beste familia batek doan edo 

prezio txikiaren truke utzitako etxebizitzan bizi da. 

 

4.13 grafikoa. 

Euskadiko 18 eta 34 urte bitarteko pertsona emantzipatuen banaketa 2020an, etxebizitza 

izateko erregimenaren arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

Alokairu-erregimenean bizi diren pertsona emantzipatuen ehunekoak nabarmen egin zuen gora 

2006tik 2016ra bitarteko urteetan; ordutik aurrera, hala ere, nahiko egonkor dago. 

4.14 grafikoa. 

Euskadin alokairuan bizi diren 18 eta 34 urte bitarteko pertsona emantzipatuen ehunekoaren 

bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 
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4.7. Gazteek merkatuko batezbestekoa baino etxebizitza merkeagoak 
aukeratzen dituzte eta gutxi dira bakarrik emantzipatzen diren gazteak 

2019an, 18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuek erositako etxebizitzagatik hilean behin 

ordaintzen zuten hipoteka-kuoten batez besteko zenbatekoa (aldatu edo birgaitu beharrik gabe) 

502 euro zen (Euskadiko Erregistratzaileen eta Jabetza Erregistroen Elkargoak 2019ko laugarren 

hiruhilekoan batez beste erregistratzen zuen hileko 636 euroren azpitik).2  

2019an, 35 urtetik beherako gazte emantzipatuek hilean ordaintzen zuten alokairu-errentaren 

batez besteko zenbatekoa 615 euro zen, Euskadiko etxebizitza kolektibo libreen alokairu-

errentei dagokien 696,5 euroren azpitik (batez beste), urteko laugarren hiruhilekoan.3  

4.15 grafikoa. 

18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuek hipoteka-kuota edo alokairu-errenta gisa 2019an 

ordaintzen zituzten zenbatekoen eta Euskadin ordaintzen diren batez besteko zenbatekoen 

konparazioa (eurotan) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, datu propioak (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019), 

Euskadiko Erregistratzaileen eta Jabetza Erregistroen Elkargoaren datuak eta Alokairu-merkatuaren Estatistika (AME) txosteneko 

datuak oinarri hartuta 

Izan ere, gazte emantzipatu gehienek (etxebizitza propioa edo alokairukoa dutenek) esan dute 

beren etxebizitza bigarren eskuko pisu bat dela, Euskadiko etxebizitzen batez besteko tamaina 

baino txikiagoa (77 metro koadrokoa, batez besteko 87 metro koadroen aldean, Euskadiko 

                                                           
2 Etxebizitzaren Euskal Behatokia: 2019ko 4. hiruhilekoa (Excel taulak) [linean] Hemen eskuragarri: 
https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-
ovse04/eu/contenidos/estadistica/ovv_registral19/eu_def/index.shtml (3.5.1T4 taula) [Kontsulta: 
25/04/2022] 
3 Etxebizitzaren Euskal Behatokia (2022): alokairu-merkatuaren estatistika (EMAL). Etxebizitza libre 
kolektiboen ohiko alokairu-kontratuen azterketa estatistikoa (merkatuko prezioan). 2020rako urteko 
txostena [linean] Hemen eskuragarri: 
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/documentacion/122417_informe_emal_2020t4/eu_def/
Informe-EMAL-anual-2020_eus.pdf [Kontsulta: 2022/04/25] 
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etxebizitza-parkean); ondorioz, etxebizitzaren azken prezioa edo alokairu-errenta batezbesteko 

orokorra baino txikiagoa da. 

Gainera, 18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuen % 17,2 baino ez dira bakarrik bizi. 

Etxebizitza partekatu batean elkarrekin bizi diren gazte emantzipatuen ohiko kopurua 3 da (hain 

zuzen, 2,9). Pertsona gehiagorekin bizi izatea gastuak guztien artean banatu ahal izatea da, 

horrela errazagoa baita hileko etxebizitza-gastuak ordaintzea.  

4.16 grafikoa  

18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuen bizikidetza modua 2019an (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019) 

Adina igo ahala, gora egiten du bikotean edo bakarrik bizi direnen portzentajeak (% 61,2 eta 

% 19,3, hurrenez hurren, 30-34 urte bitarteko pertsonen artean, eta % 45,3 eta % 13,1, 30 

urtetik beherakoen artean); aitzitik, behera egiten du lagunekin bizi direnen ehunekoak (% 7,7, 

30-34 urte bitarteko gazte emantzipatuen taldean; eta % 15,6, 30 urtetik beherakoen artean; 

hala ere, 25 urtetik beherako gazte emantzipatuen taldea hartzen badugu kontuan, lagunekin 

bizi direnen portzentajea % 31,3ra igotzen da). 

4.8. 2013tik 2020ra bitartean, jaitsi egin da etxebizitzaren gastuei aurre egiteko 
zailtasunak dituzten 30 urtetik beherako gazte emantzipatuen ehunekoa  

2020an, 30 urtetik beherako bost pertsona emantzipatutik ia batek (% 18,4k) baieztatu zuen 

arazoak zituela etxebizitzaren gastuak ordaintzeko (gastu horien artean, hipotekaren kuotaz edo 

alokairu-errentaz gain, beste gastu arrunt batzuk ere badaude: argia, ura, gasa, komunitatea, 

eta abar).  

Etxebizitzaren gastuak ordaintzeko arazoak dituzten 18 eta 29 urte bitarteko gazte 

emantzipatuen portzentajea 2020an txikiagoa izan da aurreko urteetan erregistratutakoa baino, 

baina kontuan izan behar da adin horretan dauden pertsona emantzipatuen ehunekoa ere jaitsi 

dela (2013an % 24,3 zen; 2020an, aldiz, % 18,2); ondorioz, pentsa daiteke bizitza autonomoaren 

gastuak ordaintzeko arazo handienak dituzten gazteak familia-etxera itzuli direla eta bere kabuz 

bizitzen jarraitzen dutenek aukera gehiago dituztela edo familiaren laguntza handiagoa jasotzen 

dutela.  
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4.17 grafikoa  

Etxebizitzaren gastuei aurre egiteko arazoak dituzten 18 eta 29 urte bitarteko gazte 

emantzipatuen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea eta Euskadiko gazteak 2020/2021) 

4.9. 25-29 urte bitarteko hiru gaztetik batek uste du ezin izango dela bere kabuz 
bizi 2022. urtean, nahi izan arren 

2021eko abenduan, 25 eta 29 urte bitarteko gazteen % 33k esan zuten beren ustez ez zela 

egingarria emantzipazio-proiektua 2022. urtean burutzea; batzuek gurasoen etxetik irten nahi 

zuten, baina ezinezkoa zela uste zuten; beste batzuek, une hartan beren kabuz bizi izan arren, 

gurasoen etxera itzuli behar izango zutela uste zuten, gogoz kontra. Horri “emantzipazio 

zapuztua” deritzo. 

4.18 grafikoa.  

Nahi izan arren bere kabuz bizitzeko aukerarik izango ez dutela uste duten 25-29 urte bitarteko 

gazteen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 

Emantzipazio zapuztuaren ehuneko horrek gorabeherak izan ditu azken hamarkada honetan. 

2021eko datua eta 2020an erregistratutakoa antzekoak dira. 
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4.10. Euskadin etxebizitza-premia duten 18 eta 34 urte bitarteko emantzipatu 
gabeko gazteen erdien arabera (% 51,4), alokairu-errenta merkeagoak dituen 
alokairu-erregimena sustatzea da etxebizitzaren arazoa konpontzeko bide 
nagusia 

Euskadin etxebizitza-premia duten 18 eta 34 urte bitarteko emantzipatu gabeko pertsonek 

gehien babesten dituzten hiru neurriak, etxebizitzaren arazoa konpontzeko, honako hauek dira: 

alokairu-errenta merkeagoak dituen alokairu-erregimena sustatzea; etxebizitza babestu gehiago 

egitea; eta etxebizitza erosteko laguntza gehiago ematea. Hau da, gazteek alokatzeko zein 

erosteko aukerak bilatzen dituzte. 

4.19 grafikoa. 

Etxebizitzaren arazoa konpontzeko bide nagusiak, Euskadin etxebizitza-premia duten 18 eta 34 

urte bitarteko emantzipatu gabeko pertsonen iritziz (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019) 

Adina igo ahala, gora egiten du erostera bideratutako neurrien alde dauden gazteen ehunekoak 

(etxebizitza erosteko laguntza gehiago ematea, adibidez); jaisten da, berriz, alokairura 

bideratutako neurrien alde daudenen ehunekoa (errenta merkeagoak dituen alokairu-

erregimena sustatzea, adibidez). 
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4.1 taula. 

Etxebizitzaren arazoa konpontzeko bide nagusiak, Euskadin etxebizitza-premia duten 18 eta 34 

urte bitarteko emantzipatu gabeko pertsonen iritziz, sexuaren eta adin taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019) 

Gainera, EAEn etxebizitza-premia duten emantzipatu gabeko lau pertsonatik hiru (% 73,6) 

erabat ados edo nahiko ados daude eraikitzen diren etxebizitza babestu gehienak alokairu-

erregimenean izatearekin. 

4.11. Etxebiden izena ematen duten gazte gehienek alokairuko etxebizitza 
eskatzen dute 

2021. urtearen amaieran, 35 urtetik beherako eskatzaileen 27.735 espediente zeuden 

erregistratuta Etxebiden. Eskatzaile gazteen 27.735 espediente horietatik 17.675 kasutan 

alokairuko etxebizitza eskatzen zen, eta 10.060 kasutan, jabetzako etxebizitza. Hau da, gazte 

gehienek (% 63,7) alokairuko etxebizitzak eskatzea aukeratzen dute. 

4.20 grafikoa. 

35 urtetik beherako eskatzaileek Etxebiden erregistratu dituzten eskaera-espedienteen 

banaketa 2021ean, eskatutakoaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak emandako datuak oinarri harturik 

Emakumeak Gizonak
18-24 

urte

25-29 

urte

30-34 

urte

Alokairu-erregimena sustatzea 

errenta merkeagoekin
51,4 49,7 52,8 55,7 52,4 44,0

Etxebizitza babestu gehiago 

egitea
34,9 32,2 37,3 33,6 37,2 32,6

Etxebizitza erosteko laguntza 

gehiago ematea
32,2 34,7 29,9 26,3 31,2 41,5

(Neurri bakoitza adierazi duten 

gazteen %)
GUZTIRA

Sexua Adin taldeak
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Hala ere, 2021ean oniritzizko kontratuen4 bidez esleitutako etxebizitza publikoak kontuan 

hartzen baditugu, ikusten dugu Euskadin 3.036 etxebizitza esleitu direla guztira eta horietako 

933 (% 30,7) 18 eta 35 urte bitarteko gazteentzat zirela.  

Behera egin du esleitzen diren etxebizitza publikoen kopuruak, bai gazteei, bai oro har herritarrei 

esleitzen zaizkienenak, aurreko urteen aldean. 

4.2 taula.  

Etxebizitza publikoen esleipenen bilakaera Euskadin 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak emandako datuak oinarri harturik 

2021ean gazteei esleitutako 933 etxebizitza publiko horietatik 274 alokairu-erregimenean 

esleitu ziren; 659, aldiz, erosketa-erregimenean. Hau da, Etxebiden izena ematen duten gazte 

gehienek alokairuko etxebizitza eskatu arren, gazteei 2021ean esleitu zitzaizkien etxebizitza 

publikoen % 29,4 bakarrik jarri ziren alokairu-erregimenean.  

4.12. Etxebizitza babestuan emantzipatu diren gazteen ehunekoa askoz ere 
handiagoa da Araban gainerako lurralde historikoetan baino 

Etxebizitza Beharrei buruzko 2019ko Inkestan, 18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuen 

% 13,6k adierazi zuen etxebizitza babestu edo sustapen publikoko batean bizi zela: % 9,3, 

jabetzako etxebizitzan; eta % 4,2, alokairuko etxebizitza babestuan.  

Etxebizitza babestuan bizi diren gazte emantzipatuen ehunekoa (jabetzakoan zein alokairukoan) 

askoz ere handiagoa da Araban (% 29,7), Bizkaian (% 10,7) edo Gipuzkoan (% 10,5) 

erregistratutakoa baino. Ez da harritzeko, kontuan hartzen bada, Notariotzaren Kontseilu 

Nagusiaren datuen arabera, 2019. urtean bertan, Araban eskrituratutako pisuen % 12,5 

etxebizitza babestuak zirela (2012an, guztien erdia baino gehiago izatera iritsi ziren); Bizkaian 

eta Gipuzkoan, aldiz, kopuru horiek askoz txikiagoak ziren (% 5,74 eta % 3,6, hurrenez hurren). 

  

                                                           
4 Ikus-onespenaren helburua da egiaztatzea sustapen publikoko etxebizitzen eta haien eranskinen, lokalen 
edo higiezinen lehen edo ondorengo erabilera-eskualdatze edo -lagapenetako egintza eta kontratuak, 
zuzenbidean onartutako edozein tituluren bidez, legearen araberakoak direla, eta egiaztatzea 
eskuratzaileek edo okupatzaileek betetzen dituztela eskuratzeko baldintza orokorrak, kontratuek jasotzen 
dituztela nahitaezko txertatze-klausulak eta ezartzen dituztela kalifikazio-iraupena eta -modalitatea. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Euskadin bisatutako kontratuen bidez 

esleitutako etxebizitza publikoak, guztira 

(absolutuak)

3.823 4.543 7.361 6.472 5.400 3.036

18-35 urteko gazteei esleitutako etxebizitza 

publikoak (absolutuak)
954 945 2.720 2.286 1.227 933

18 eta 35 urte bitarteko gazteei esleitutako 

etxebizitzen ehunekoa, urtero esleitutako 

etxebizitza publiko guztietatik ( %)

25,0 20,8 37,0 35,3 22,7 30,7
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4.21 grafikoa.  

2019an etxebizitza babestu batean bizi ziren 18 eta 34 urte bitarteko gazte emantzipatuak, 

lurralde historikoaren arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019) 

Datu horiek, edonola ere, ez dute adierazten etxebizitza publikoa eskuratzeko urtea, ezta 

etxebizitza publikoaren esleipendun izan diren gazteen ehunekoa ere (etxean, esleipendunaz 

gain, beste pertsona batzuk bizi ahal izan direlako). Halaber, ez dute adierazten etxebizitza 

babestuaren mota (jabetzakoa ala alokairukoa izatea bakarrik aipatzen da), etxebizitzaren 

sustatzailea, ezta etxebizitza eskuratzeko erabilitako programa ere. 

4.13. Ia 2.500 gaztek kobratzen zuten Gaztelagun programako laguntza 
2021eko abenduan 

Programa horrek gazteen emantzipazioa bultzatzea du helburu; horretarako, zuzeneko 

laguntzak ematen dira, etxebizitza ohiko eta iraunkorraren hileko alokairu-errentaren zati bat 

ordaintzeko.  

Orain gauden 2022. urtera arte (aurten baldintza batzuk aldatu dira), eskatzaileek honako 

baldintza hauek bete behar zituzten (laburki), laguntza jasotzeko: 

- 18 eta 35 urte bitartekoa izatea. 
- Bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan (EAEn) benetan eta modu jarraituan urtebetez 

eduki izana egiaztatzea. 
- Etxebizitza baten titularra ez izatea, erabili ezin izatea egiaztatzen denean salbu. 
- EAEn kokatutako etxebizitza libre baten errentamendu-kontratuaren titularra izatea, 

eta hori ohiko bizilekua izatea. 
- Etxebizitzaren errentatzailearekin familia-loturarik ez edukitzea. 
- Errenta banku-transferentzia bidez ordaintzea. 
- Familia-unitatearen arabera ezarritako gutxienekoaren eta gehienekoaren arteko 

mailako diru-sarrerak edukitzea. 
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Gainera, etxebizitzak Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar du eta hileko errentak ezin du 

gainditu ezarritako muga bat, etxebizitzaren kokapen geografikoaren arabera egokitzen dena.  

2021eko abenduan, laguntza jasotzeko 2.469 eskaera zeuden aktibo, erregistratutakoen % 37,5. 

Eskaera aktiboen kopurua nabarmen igo zen 2020ko abendutik 2021eko abendura bitartean: 

1.620 eskaera izatetik 2.469 izatera pasatu da. 

2021eko abenduan aktibo zeuden eskaera horien erdia baino apur bat gehiago (% 53,1) 

etxebizitza partekatuetan bizi diren gazteen eskaerak ziren. Laguntzen batez besteko 

zenbatekoa, pertsonako, hilean 217 euro zen. 

Laguntza aktiboen % 49,8 Bizkaian bizi diren gazteek jaso zituzten; % 30,9, Gipuzkoan bizi 

direnek; eta % 19,3 Arabako gazteei eman zitzaien. Laguntza aktiboen ehuneko horiek, 

lurraldearen araberakoak, nahiko proportzionalak dira, gazteen lurralde historikoen araberako 

banaketa efektiboa kontuan hartuz gero. 

4.22 grafikoa. 

2021eko abenduan aktibo zeuden Gaztelagun programako laguntzen banaketa, lurralde 

historikoaren arabera (zenbaki absolutuak) 

 

Iturria: Etxebizitzaren Euskal Behatokia 
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4.14. Emantzipazio berantiarraren ondorioak 

Gazteen emantzipazio berantiarrak ondorio negatiboak ditu, bai gazteengan, baita gizarte osoan 

ere. 

Maila indibidualean, atzeratu egiten du bizitza-proiektuak garatzea: modu independentean 

bizitzea eta, nahi izanez gero, familia osatzea, seme-alabak edukitzea…; batzuetan, proiektu 

horietako batzuei uko egin behar izatea dakar, adibidez, nahi den seme-alaba kopurua izatea 

edo haurrak nahi den adinean ekartzea. 

Egoera horren datu adierazgarri moduan, hauxe aipa dezakegu: Euskadin, 2021ean, seme-

alabarik gabeko 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen % 66,9k etorkizunean seme-alabak izatea 

(asko edo nahiko) gustatuko litzaiekeela adierazi zuten. Lehenengo haurra izateko adin 

egokiena, batez beste, 30 urte da (hain zuzen, 30,3); hala ere, seme-alabak izan nahi zituztenen 

% 54,4k bakarrik uste zuten seme-alabak adin egoki horretan izan ahalko zituztela. 

Norberaren nahiak alde batera utzita, datu estatistikoek egiaztatzen dute ama lehen aldiz 

izateko batez besteko adina atzeratu egiten dela eta, Euskadin, 2020an, 32,2 urte zela, batez 

beste. Lehen haurra izateko batez besteko adinaren atzerapen horrek jaiotza-tasaren jaitsiera 

dakar ondorioz; bizi-itxaropenaren igoerari lotuz gero, euskal gizartea zahartzen ari da; izan ere 

Europako gizarte zaharrena da jada. 

Gizartea zahartzeak agerian uzten ditu emantzipazio berantiarren ondorioak gizarte mailan. 

Adinekoen kopurua mantentzeko baliabide ekonomiko eta giza baliabide gehiago bideratu 

beharrak –pentsioak, dirulaguntzak, osasun arloko asistentzia-baliabideak, adinekoentzako 

egoitzak eta tutoretzapeko pisuak eta abar– politika publikoak eta baliabide ekonomikoen 

banaketa berriz pentsatu beharra ekarriko du, gora egiten duten gizarte-gastuei aurre egiteko. 
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5. OSASUNA 

5.1. Gazte gehienek uste dute osasun ona dutela 

Erdipurdiko osasuna, osasun txarra edo oso txarra dutela dioten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

portzentajea soilik % 2,4 da. Gizonek baino emakume gazte gehiagok uste dute osasun txarra 

dutela; hala ere, ehunekoak hain dira txikiak, sexuen araberako aldea ez baita horren 

esanguratsua. 

Zenbat eta nagusiago, orduan eta gazte gehiagok diote ez dutela osasun ona: 15 eta 19 urte 

bitartekoen taldean, % 1,2k diote hori, eta 25 eta 29 urte bitartekoen taldean, berriz, % 3,9k. 

Adierazle honek bilakaera positiboa izan du: 2002an % 5,8koa zen, eta 2018an, Eusko 

Jaurlaritzako Osasun Sailaren EAEko Osasun Inkesta berrienaren arabera, % 2,4koa izan da. 

Ikustekoa da, hala ere, azken urteetako bilakaera eta pandemiaren ondorioak. 

Euskadin, erdipurdiko osasuna, osasun txarra edo oso txarra dutela dioten gazteen ehunekoa 

Europako batezbestekoa baino txikiagoa da (% 9,1 2018an, EB-27an, 16-29 urte bitarteko 

pertsonen artean); eta EAEko biztanleria osoaren ehunekoaren (% 15,3) oso azpitik dago. 

5.1 grafikoa. 

Osasun txarraren prebalentziaren bilakaera 15 eta 29 urte bitarteko gizon eta emakume 

gazteen artean (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 18,3k osasun-arazo kroniko, etengabe edo iraupen luzeko 

bat du, edo maiztasun jakin batekin gertatzen dena (asma, alergia kronikoa, azalaren arazoak, 

diabetesa...), eta osasun-egoeraren adierazle honek ere bilakaera positiboa izan du 2002tik 

2018ra, % 22,9tik % 18,3ra igaro baita. 

Datua EB-27ko batezbestekoaren antzekoa da; izan ere, urte berean, 2018an, % 17,0 zen, 

Espainiako gazte guztiena baino handiagoa (% 11,1). 

Hemen ere, osasun txarrarekin lotutako alderdiei dagokienez, emakumeek gizonek baino 

ehuneko handiagoak dituzte (gizon gazteek % 16,1, eta emakume gazteek % 20,7). 

Osasun-arazo kronikoak ere progresiboki areagotzen dira adinarekin: 15 eta 19 urte bitartekoen 

% 15,1ek dituzte osasun-arazo kronikoak, 20 eta 24 urte bitartekoen % 17,1ek, eta, azkenik, 

% 22,2k, aztertutako kolektiboko zaharrenen artean (25 eta 29 urte bitartekoak). 

Logikoa denez, zenbateko horiek ez dute zerikusirik biztanleria osoaren datuekin. Izan ere, 

EAEko biztanleen % 44,2k osasun-arazo kronikoak ditu; gizonen % 42,0k, eta emakumeen 

% 46,3k. 

5.2 grafikoa. 

Osasun-arazo kronikoen prebalentziaren bilakaera 15 eta 29 urte bitarteko gizon eta emakume 

gazteen artean (%)  

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 
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5.2. 15 eta 29 urte bitarteko hamar pertsonatik batek esan du antsietate edo 
depresio sintomak izan dituela 

Euskadiko gazteen % 8,3 izan zituen antsietate- edo depresio-sintomak galdetu aurreko lau 

asteetan, Eusko Jaurlaritzaren 2018ko Osasunaren Inkesta berrienaren arabera. Ehuneko hori 

txikiagoa da biztanleria osoan baino (% 13,1). 

Emakume gazteen artean, % 11,4k izan dituzte antsietate- edo depresio-sintomak; gizonen 

artean, berriz, ehunekoa txikiagoa izan da (% 5,1). Biztanleria osoan mantendu egiten da gizonen 

eta emakumeen arteko alde hori (% 9,3 eta % 16,5, hurrenez hurren). 

2018an erregistraturiko balioa serie osoko txikiena da. 

5.3 grafikoa. 

Antsietate- eta depresio-arazoen prebalentziaren bilakaera 15 eta 29 urte bitarteko gizon eta 

emakume gazteen artean (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 

Eusko Jaurlaritzak 2023an egingo duen Osasunaren Inkesta berriak gazteen osasun mentalaren 

bilakaerari buruzko datuak emango dizkigu (2018tik aurrera); hala ere, datu batzuek 

pentsarazten dute osasun mentalak okerrera egin duela COVID-19ak eragindako pandemia dela 

eta. 

Egoera azaltzeko atariko moduan, aurkeztuko ditugu Osakidetzaren osasun mentaleko sarean 

2019-2021 urteetan izandako esku-hartzeei buruzko datuak, hain zuzen, 18 urte arteko 

pertsonei dagozkienak; Gazteen Euskal Behatokiak pandemiaren hasieran eta 2020ko 

udazkenean egin zituen bi inkesten emaitzak; eta haur eta gazteen osasun mentalaren arloko 

hainbat adituren iritzia, pandemiaren eraginari buruz. 

2019an, 14.146 pertsonak jaso zuten arreta Osakidetzako osasun mentaleko sarean. 2020an 

(konfinamendua eta neurri zorrotzenak indarrean zeuden urtea), oso gutxi igo zen pazienteen 



   

73 
 

kopurua (+% 1,4) eta lehenengo kontsulten kopurua jaitsi zen (–% 9,2), seguruenik ezinezkoa 

baitzen arreta mailari normaltasunez eustea. Hala ere, 2021ean, % 15,8ko igoera ikusi da arreta 

jaso zuten pertsonen kopuruan (16.610 pertsona); halaber, % 26,9 igo zen lehenengo kontsulten 

kopurua (7.585). 

5.4 grafikoa. 

Urtean arreta jasotzen duten 18 urte arteko paziente desberdinen eta lehenengo kontsulten 

kopuruaren bilakaera, 2019-2021 (zenbaki absolutuak) 

 

Iturria: Arreta Soziosanitarioaren Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila  

COVID-19ari buruzko lehenengo inkesta 2020ko martxoaren 20an hasi zen egiten, 

konfinamenduaren hasieran. Gazteen emozioak askoz ere baikorragoak ziren, ezkorrak baino. 

Erantzukizuna eta konpromisoa gailendu ziren, baita maitasuna, samurtasuna, itxaropena eta 

baikortasuna ere. Emozio ezkorren artean, 15 eta 19 urte bitarteko gazteen erdiek baino 

gehiagok aipatutako asperdura nabarmendu zen. 

Bigarren inkesta 2020ko urriaren 30etik azaroaren 4ra bitartean egin zen. Une hartan, bigarren 

alarma egoera baina neurri ez hain zorrotzak (lehenengo alarma egoeran ez bezalakoak) ezarri 

zirenean, gehien aipatzen ziren sentimenduak, pandemiari dagokionez, erantzukizuna eta 

konpromisoa izan dira, eta gero, amorrua, kezka eta asperdura. Gazteen erdiek antsietatea, 

tristura eta bakardadea ere sentitzen zituzten pandemiaren ondorioz. Sentimendu negatibo 

horiek guztiek oso gorakada handia izan zuten, etxeko itxialdiaren hasieran (martxoan) 

sentitutakoekin alderatuz gero.  

Haur eta gazteen osasun mentalaren arloko adituek azpimarratzen dute harremanak edukitzeko 

eta aisialdiaz gozatzeko mugapenak, aurreikuspen negatiboek (ez osasun-arloan bakarrik, baita 
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enpleguan, ikasketetan edo planeatutako proiektuetan ere) eta egoera hobetzeko denbora-

perspektibarik ezak eragin handia izan zutela gazteen ongizate emozionalean eta une hura 

bizitzeko moduan. 

Pandemiak eragin argia izan du arlo emozionalean –ez gazteengan bakarrik, baina baita 

haiengan ere–, eta, gaztaroko ezaugarri bereziak direla eta, baliteke osasun mentaleko arazoek 

gora egitea.  

Nerabezaroaren ezaugarrietako bat da okertu egiten direla emozioak hauteman, ulertu eta 

erregulatzeko trebetasunen alderdi batzuk. Aldi horretan, haurtzaroarekin alderatuta, “okerrera 

egiten du emozioak ezagutzeko gaitasunak; ulermen emozionala asaldatu egiten da, eta 

nerabeek zailtasun handiagoa izaten dute emozioak erregulatzeko”. 

Harreman sozial eta afektiboak, mugikortasuna, independentzia, ikasketak eta oraina bizitzeko 

nahiz etorkizuna proiektatzeko askatasuna gorabeheratu zitzaizkien, eta, horren aurrean, 

Natalia Alonso Albercaren hitzetan, nerabe eta gazte batzuek “hibernazio afektibora” jo dute. 

Horrek ondorioak izango ditu, eta heziketa emozional eta afektiboaren esparrutik aurre egin 

beharko zaie.  

Arreta psikiatrikoan ardura zuzenak dauzkatenek baieztatu dutenez, dagoeneko ugaritu dira 

osasun mentaleko arazoak. Basurtuko Ospitaleko Haur eta Gazteen Psikiatria Ataleko buruak eta 

ospitale bereko Psikiatria Zerbitzuko buruak diotenez, 2019tik hona nabarmen ugaritu dira 

nerabeen larrialdi eta ospitaleratze psikiatrikoak; batez ere, elikadura-portaeraren 

nahasmenduengatik. Halaber, gora egin du ospitaleratze psikiatrikoen kopuruak, bere buruaz 

beste egiteko joera edo asmoa dela eta.  
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5.3. Tabakoaren kontsumoak behera egin du eta jarraitzen du 15 eta 74 urte 
bitarteko biztanleriaren batezbestekoaren azpitik 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen ia bostenak (% 18,5) ohiko tabako-erretzaileak ziren 2017an 

(EAEko Adikzioei buruzko azken inkestaren data); gainera, ia ez dago alderik mutilen eta nesken 

artean (% 18,9 eta % 18,2, hurrenez hurren). 

2006tik 2017ra bitartean, hogei puntu baino gehiago jaitsi da ohiko tabako-erretzaileak zirela 

zioten gazteen ehunekoa. Ehuneko hori % 40,4 zen 2006. urtean eta % 18,5, 2017an. 

5.5 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko ohiko erretzaileen ehunekoaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 

2012ra arte, ohiko erretzaileen ehunekoa handiagoa zen gazteen artean, 15 eta 74 urte 

bitarteko biztanleria osoaren artean baino. 2012an, lehen aldiz, handiagoa izan zen ohiko 

erretzaileen ehunekoa biztanleria osoaren artean (% 25,7) gazteen artean baino (% 23,5), eta 

joera horri eutsi zaio 2017an ere (gazteen % 18,5, eta 15 eta 74 urte bitartekoen % 22,1). 

Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 16,9 urte zen 2017an.  
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5.4. 2017an, hamar gaztetik bik alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan 
kontsumitu dute galdeketaren aurreko hilabeteko egunen batean 

2017an (Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko adikzioei buruzko inkesten serieko azken txostena), 15 

eta 29 urte bitarteko biztanleen % 20,3k alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan kontsumitu 

zuten galdeketaren aurreko hilabetean. Horrek esan nahi du hilabete horretako egunen batean 

(laneguna edo asteburua izan) 65 gramo alkoholetik gora kontsumitu zituztela (zortzi kaña 

garagardo baino gehiago, esaterako). 

2017an, alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan kontsumitu zutela zioten gizon gazteen 

ehunekoa (% 25,3) emakumeena baino askoz handiagoa zen (% 15,3). 

Kontsumo gehiegizko edo arriskutsu hori pixkanaka gutxituz joan da 2004tik, eta 2017an izan du 

seriean erregistratutako baliorik txikiena.  

2017an, alkohola edaten hasteko batez besteko adina 16,8 urte zen. 

5.6 grafikoa. 

Galdeketaren aurreko hilabeteko egunen batean alkohol gehiegi edo modu arriskutsuan 

kontsumitu duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera, sexuaren arabera 

(%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 
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5.5. Kalamuaren ohiko kontsumoak ere nabarmen egin du behera, eta balio 
egonkorretan mantendu da 2012 eta 2017 bitartean 

2017an, 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 4,2k zioten kalamua egunero edo ia 

egunero (astean lau egunetan edo gehiagotan) erre zutela inkestaren aurreko hilabetean. 

Alkoholarekin gertatzen den bezala, kalamuaren kontsumoa hedatuago dago gizon gazteen 

artean (% 7,3) emakume gazteen artean baino (% 1,0). 

Gazteek kalamu gehiago kontsumitzen dute Euskadiko biztanleria orokorrak baino (% 2,0). 

Nolanahi ere, kontsumoa asko murriztu da: 2017an, kalamua astean 4 egunetan edo gehiagotan 

erretzen zutela ziotenak askoz ere gutxiago ziren 2008an baino. Hain zuzen, 2008an izan zen 

kalamuaren kontsumoaren ehunekorik handiena (% 11,0).  

Kalamua erretzen hasteko batez besteko adina ez da asko aldatu azken urteotan, eta 2017an 

2012ko balio berean mantentzen da: 18,6 urte. 

5.7 grafikoa. 

Egunero edo ia egunero kalamua erretzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren 

bilakaera eta biztanleria osoarena (%) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 
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5.6. 2020an, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 gaztetik 1,4 tratamenduan onartu 
ziren, substantzia psikoaktiboen kontsumoa dela eta 

Droga-kontsumoa biztanleria osoari egiten zaizkion inkestetan gutxitan agertzen den beste 

fenomeno bat da, gizarteak gaitzesten duelako eta prebalentzia txikia duelako. Horren bilakaera 

aztertzeko, kontsumo-datuak osatzen dituzten inkestez gain, beste tresna bat daukagu: droga-

mendekotasunaren ondorioz hasitako tratamenduen erregistroa. 

Substantzia psikoaktiboak kontsumitzeagatik tratamendura onartutakoen kopuruak, Euskadiko 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, pixkanaka behera egin du azken hamar urteetan, eta 

2020an datu txikienera iritsi zen: 15 eta 29 urte bitarteko 1,4 gazte, adin horietan dauden 1.000 

pertsonako. 

Drogen kontsumoari buruzko beste adierazle batzuk bezala, horrek adierazten du droga-

mendekotasunaren ondoriozko tratamendua hasten duten mutilak gehiago direla neskak baino 

(2,4 mutil eta 0,5 neska, sexu eta adin talde bereko 1.000 gazteko). 

5.8 grafikoa. 

Substantzia psikoaktiboak kontsumitzeagatik tratamenduren bat hasi duten 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteen kopuruaren bilakaera (adin talde bereko 1.000 gazteko tasa) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Toxikomaniei buruzko informazio-sistema) 

Zenbaki absolutuetan, 15 eta 29 urte bitarteko 438 pertsonak hasi zuten droga-

mendekotasunari lotutako tratamenduren bat 2020an; hau da, urte horretan tratamendurako 

onartu ziren guztien % 21,9. 
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Pertsona horietatik 196k (tratamenduren bat hasi zuten guztien % 44,9) kalamuarekiko 

mendekotasuna dela eta hasi zuten tratamendua; 99k, kokainarekiko mendekotasuna dela eta 

(% 22,6); eta 88k, alkoholarekin lotutako arazoak direla medio (% 20,1). Biztanleria osoan, 

tratamendua eskatzeko arrazoi bihurtu diren substantzien banaketa bestelakoa da: tratamendu 

gehienek alkoholarekin dute zerikusia (hasitako tratamenduen % 44,1); gero, kokainarekin 

(% 21,3) eta kalamuarekin (% 17,4) lotutako tratamenduak daude. 

5.7. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 0,8k joko patologikoa garatu dute 
2021ean 

Jokoaren Euskal Behatokiak egin zuen azken azterlanak (“Gazteak eta jokoa Euskal Autonomia 

Erkidegoan, 2021”) azken urtean ausazko jokoetan aritu diren edo apustuak egin dituzten 18 eta 

30 urte bitarteko gazteen ehunekoa eman du: % 24,9. Datu hori askoz ere txikiagoa da 

biztanleria osoaren datuarekin konparatuta, biztanle guztien % 70,5ek jokatu baitute inkesta 

egin aurreko urtean. 

Jokoa gazte batzuek aisialdian egin ohi dituzten gauzetako bat bihurtu da. Azken urteotan, 

jokoaren online modalitatea areagotu den arren, oraindik ere jokoan aritzen diren gazteen 

% 69,1ek aurrez aurre bakarrik jokatzen dute; % 10ek soilik online; eta % 20,8 jokoaren bi 

modalitateetan aritzen da. 

Jokoaren maiztasuna, hala ere, handiagoa da online jokatzen dutenen artean.   

Online jokoan dabiltzanen % 12k egunero jokatzen dute; aurrez aurreko modalitatea aukeratzen 

dutenen kasuan, aldiz, % 1,2k bakarrik jokatzen du egunero. 

Aurrez aurre jokatzen dutenen % 42,6k taldean egiten dute; onlineko jokoa nahiago dutenen 

% 25,3k jokatzen du taldean. Onlineko jokoa aukeratzen dutenek bakarka jokatzeko joera 

handiagoa dute (% 55,0) aurrez aurre jokatzen dutenek baino (% 26,7). 

Joko patologikoa edo problematikoa neurtzea zaila da, gizartean gaitzesten duen jokabideari 

buruzko datuak biztanleriari egiten zaion inkestaren bidez lortzeko zailtasunaz gain, joko 

patologikoaren fenomenoak, berez, pisu oso txikia duelako. Ondorioz, lortutako datuak kontuz 

erabili behar dira, fenomenoari egindako hurbilpen moduan. 

Ikerketa honetan, joko patologikoa diagnostikatzeko DSM V Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders eskuliburuan aipatutako irizpideekin bat datozen 9 gaiko multzoa erabili da, 

arazoa zehazteko. 

Inkesta egin aurreko urtean jokoan aritu direnen artean, % 3,2k ditu joko patologikoarekin 

bateragarriak diren ezaugarriak, hau da, 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen % 0,8k. 
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5.8. Interneten erabilera problematikoa % 2,2koa da gazteen artean 

Interneten erabilera problematikoak edo arriskutsuak izaten dituzten pertsonen ehunekoa 

Euskadiko Adikzioei buruzko 2017ko inkestan neurtu zen, Ormanen testaren bidez. Test horrek 

9 item proposatzen ditu: 

 Interneten behar baino denbora gehiago ematen du. 

 Familia kexu da Interneten ematen dituen orduengatik. 

 Gogorra iruditzen zaio egun batzuetan Internet gabe egotea. 

 Zaila da zenbait eduki edo zerbitzu erabili gabe egotea. 

 Bere ongizate maila, neurri handian, konektatuta dagoen bitartean lortzen du. 

 Gaizki sentituko litzateke Interneten ematen duen denbora murriztuz gero. 

 Zaila egiten zaio konektatzeko bulkadari eustea. 

 Erabilera murrizten saiatu da, baina ez du lortu. 

 Harremanak kaltetu egiten dira konektatuta egoteagatik. 

Test horren arabera, 7-9 erantzun positibo dituztenek arazoak dituzte, eta 4-6 item-i baietz 

erantzuten diotenak arazoak izateko arriskuan daude. 4tik behera erabilera normaltzat jotzen 

da, arazorik gabe. 

Interneten erabilera problematikoa duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa % 1,7tik 

% 2,2ra igo zen 2017an. 

Emakume gazteen artean apur bat handiagoa da Interneten erabilera problematikoa gizon 

gazteen artean baino. 

5.9 grafikoa. 

Interneten erabilera problematikoa duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa 

Euskadin, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Euskadi eta drogak seriea eta Euskadiko adikzioei buruzko inkesta, 2017) 
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5.9. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 17,5ek sexu-harreman arriskutsuren 
bat izan dute azken urtean 

2020an, 15 eta 29 urte bitarteko nesken % 18,6k adierazi zuten aurreko urtean sexu-

harremanen bat izan zutela, nahi gabe haurdun geratzeko edo sexu-transmisiozko gaixotasunen 

bat harrapatzeko arriskuarekin. Adin bereko mutilen kasuan, ehunekoa zertxobait txikiagoa da: 

% 16,4. 

20 eta 24 urte bitarteko gizonen eta emakumeen kolektiboak izan ditu sexu-harreman arriskutsu 

gehien (% 19,4). 

5.10 grafikoa. 

Galdeketaren aurreko urtean sexu-harreman arriskutsuren bat izan duten Euskadiko 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera, sexuaren eta adin taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Datu horien bilakaerari erreparatuta, ikusten da inkestaren aurreko urtean sexu-harreman 

arriskutsuren bat izan duten gazteen ehunekoak behera egin zuela: % 18,4 zen 2012an, eta 

% 12,2, 2016an; hala ere, 2020an, berriz igo zen (% 17,5).  

Joera berdina izan da gizonen zein emakumeen kasuan, baina 2020an, aurreko urteetan ez 

bezala, gehiago dira inkesta egin aurreko urtean sexu-harreman arriskutsuren bat izan duten 

emakume gazteak gizonak baino. 
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5.11 grafikoa. 

Galdeketaren aurreko urtean sexu-harreman arriskutsuren bat izan duten Euskadiko gazteen 

ehunekoaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

5.10. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, GIBak eragindako infekzio 
berrien tasa 1,4koa da 10.000 pertsonako 

2019an, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen artean, GIBak eragindako infekzio berrien kasuak 27 

izan ziren, hau da, urte horretako infekzio berri guztien % 17,1. 

GIBak eragindako infekzio berrien tasa kalkulatuz gero, ikusten da tasa hori 10.000 pertsonako 

1,4koa dela adin tarte horretan. 2006. urtetik, adierazle hau 1/10.000tik gora dago.  

GIBagatiko infekzio berrien tasa handiagoa izan ohi da gizon gazteen artean emakume gazteen 

artean baino, eta, gainera, handitu egiten da adinarekin: 15 eta 19 urte bitartekoen taldean, 

0,1/10.000; 20 eta 24 urte bitartekoen taldean, 1,2/10.000; eta 25 eta 29 urte bitartekoen 

taldean, 2,3/10.000. 

2019an, aurreko urteetan bezala, GIBak eragindako infekzio berrien tasa handiagoa da 30 urtetik 

beherako gazteen artean biztanleria osoan baino (0,7/10.000), baina aipatu behar da infekzio 

berrien kopuru handiena 30 eta 39 urte bitartekoen taldean gertatzen dela; izan ere, GIBa 

detektatzeko batez besteko adina 38 urte da. 
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5.12 grafikoa. 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean GIBak eragindako infekzio berrien 

kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera (10.000ko tasa) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (HIESaren Prebentzio eta Kontrolerako Plana)  

5.11. Behera egin du nerabeen haurdunaldien tasak eta haurdunaldia 
borondatez etendako kopuruak 

Nerabeen haurdunaldien tasa (honela neurtzen da: 15 eta 17 urte bitarteko emakumeen artean 

urtebetean jaiotako haurren kopurua gehi borondatez eten diren haurdunaldien kopurua, adin-

tarte horretan dauden 1.000 emakumeko), 2020an, 4,9/1.000 izan da. 

Tasa hori nabarmen jaitsi da 2012ko tasaren aldean, urte hartan 9,7/1.000 baitzen. 

5.13 grafikoa. 

Euskadiko 15 eta 17 urte bitarteko nesken nerabezaroko haurdunaldien tasaren bilakaera  

(1.000 pertsonako tasa) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren datuak (Haurdunaldiaren borondatezko etenduren 

erregistroa) eta EUSTATenak (Biztanleen udal estatistika) abiapuntu hartuta 
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Bestaldetik, haurdunaldiaren borondatezko etenduren tasak, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 

emakumeko, beherakada nabarmena izan du 2020an. 2020an, haurdunaldiaren borondatezko 

5,7 etendura egon ziren 1.000 emakumeko; aurreko urtean, aldiz, 13,6 ziren. 

5.14 grafikoa. 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen haurdunaldiaren borondatezko etenduren 

tasaren bilakaera (1.000ko tasa) 

 
 Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Haurdunaldiaren borondatezko etenduren erregistroa)  

5.12. Hamar gaztetik zortzik baino gehiagok egiten dute jarduera fisiko 
osasungarria 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 86,3k diote jarduera fisiko osasungarria egin dutela 

inkestaren aurreko astean, dela modu neurritsuan, dela intentsitate handiz. Gazteen jarduera 

fisikoak, kirola egitea baino modu zabalagoan ulertuta, progresiboki gora egin du 2007tik 

(% 67,6) 2013ra (% 75,3) eta, are gehiago, 2018ra (% 86,3). 

Gazteen ehunekoa hamar puntu portzentual handiagoa da biztanleria osoaren jarduera fisiko 

osasungarriari dagokion ehunekoa baino: % 76,7.  

Jarduera fisiko osasungarria egiten duten gizon gazteen ehunekoa pixka bat handiagoa da 

emakumeena baino, baina aldea oso txikia da, batez ere, biztanleria osoan ikusten diren 

aldeekin konparatuta (talde horretan, gizonen % 80,1ek egiten du jarduera fisiko neurritsua edo 

intentsiboa, emakumeen % 73,5en aldean). 
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5.15 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen jarduera fisiko osasungarriaren ehunekoaren bilakaera, 

sexuaren arabera (%)  

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta 2018) 

5.13. Obesitate-tasak behera egin du  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 4,2 obesoak dira; hau da, haien gorputz-masaren indizea 

30etik gorakoa da. 2002tik 2013ra bitartean, gora egin zuen gazte obesoen ehunekoak, eta 

% 4,2ra jaitsi da berriro 2018an. Nolanahi ere, gazteen artean, pertsona obesoen ehunekoa 

dezente txikiagoa da Euskadiko biztanleria osoarekin konparatuta (% 12,5).  

Euskadiko gazteen obesitate-tasa txikiagoa da Espainia osokoa (% 7,1) eta EB-27ko gazteen 

batez bestekoarena (% 7,5, 2019an) baino. 

Behe-klaseko edo klase ertain baxuko gazteen artean handiagoak dira obesitate-zifrak goi-

klaseko edo klase ertain altuko gazteen artean baino (% 4,6 eta % 3,8, hurrenez hurren). 

Obesitatean eragin handiagoa du gizarte-klaseak sexuak edo adinak baino. 
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5.16 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen obesitate-tasaren bilakaera, eta tasa horren eta Euskadiko 

biztanleria osoaren tasaren arteko alderaketa (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (EAEko Osasun Inkesta seriea) 

5.14. Trafiko-istripuak eta suizidioa dira gazteen heriotza-tasa oso txikiaren 
arrazoi ohikoenak 

2020an, 15 eta 29 urte bitarteko 69 gazte hil ziren; horietako 33 kanpoko kausen ondorioz, hau 

da, gaixotasunekin zerikusirik ez duten arrazoiak direla medio.  

2013. urtera arte, trafiko-istripuak ziren heriotzaren kausa nagusia; 2013az geroztik, suizidioa 

eta nork bere buruari eragindako lesioak bihurtu ziren heriotza kopuru handiena sortzen duten 

arrazoia Euskadiko gazteen artean. 2020an, berriro ere, trafiko-istripuak dira heriotza eragile 

nagusiak; hala eta guztiz ere, kausa biek oso balio txikiak dituztenez, kausa batek edo besteak 

eragindako heriotza kopuruetan aldaketa nimiñoen ondorioz aldatzen da haien posizioa: 

lehenengo kausa izatetik bigarrena izatera pasatzen dira, eta alderantziz. 2020an, 10 gazte hil 

ziren trafiko-istripu baten ondorioz; hortaz, tasa 3,3koa da 100.000 gazteko; 8 gaztek bere 

buruaz beste egin zuten (2,6, 100.000 gazteko). 

  



   

87 
 

5.17 grafikoa. 

Nork bere buruaz beste egiteagatiko edo zirkulazio-istripuengatiko heriotzen tasaren bilakaera 

15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen artean (zenbaki absolutuak eta 100.000ko tasak) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Hilkortasunaren erregistroa) 

Kasu bietan, tasak handiagoak dira gizon gazteen artean emakume gazteen artean baino: 

zirkulazio-istripuengatiko heriotzen tasa, 2020an, 100.000 pertsonako 2,0koa izan zen gizon 

gazteen artean (10 hildako), eta 100.000 pertsonako 0,0koa emakume gazteen artean. 

Suizidioari dagokionez, tasa % 3,9 da, 100.000 gizon gazteko (6 kasu); emakumeen artean, aldiz, 

1,4 da, adin bereko 100.000 emakumeko (2 kasu). 

Pandemia dela eta, areagotu egin da osasun mentalaren inguruko kezka, batez ere gazteen 

osasun mentalari dagokionez. Suizidioari buruzko 2020ko datuek ez dute okerrera egiterik 

erakusten, sufrimendu emozionalaren adierazpen konponezin horri dagokionez. Etorkizunean, 

arreta berezia jarri beharko da adierazle horren bilakaeran. 

Tasak testuinguruan jartzeko, EB-27koekin konparatuko ditugu. Eurostatek bost urtekako adin 

tarteka bakarrik aurkezten ditu tasak, 2017. urtera arte; hori dela eta, konparazioa adin talde 

horietarako egiten da, eta eskura dagoen urte-serierako. Ondoko grafikoan ikus daitekeenez, 

adin talde ia guztietan eta 2011tik 2017ra bitarteko urte guztietan, EB-27ko batezbestekoa 

Euskadiko suizidio-tasaren gainetik dago. 
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5.18 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen suizidio-tasaren bilakaera Euskadin eta EB-27n, bost urtekako 

adin taldeen arabera (100.000 gazteko tasa) 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Hilkortasunaren erregistroa) 
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6. EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO 

BERDINTASUNA 

6.1. Euskadiko gazte gehienek, emakumeek zein gizonek, feministak direla 
diote 

EAEko hamar gaztetik lauk (% 42,3) oso feministatzat dute euren burua, eta, emakumeen 

kasuan, erdiak baino gehiagok (% 52,3) dio oso feministak direla. Nahiko feministak direla 

diotenak kontuan hartzen baditugu, gazte gehienak, emakumeak zein gizonak, feminista 

sentitzen dira. Hala ere, ehunekoa handiagoa da emakumeen artean gizonen artean baino 

(emakume gazteen % 90,5 eta gizonen % 76,8). 

6.1 grafikoa.  

Bere burua feministatzat jotzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Horrez gainera, 20 eta 24 urte bitarteko gazteen multzoan handiagoa da feministatzat jotzen 

direnen ehunekoa. Emakumeak eta gizonak adin taldeen arabera banakatzen baditugu, ikusiko 

dugu kasu bietan 20 eta 24 urte bitarteko multzoa dela feministena. 
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6.1 taula.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen feminismo maila, 2020an; sexuaren eta adin taldearen 

arabera gurutzatutako datuak (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

6.2. Euskadiko hamar gaztetik seik hartu dute parte mobilizazio feministetan, 
azken urtean 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 58,4k hartu zuten parte mobilizazio feminista 

batean, inkesta egin aurreko urtean. Hala ere, gazteen % 40,8k esan dute ez dutela parte hartu 

inolako mobilizazio feministan, ez emakumearen egunekoan, ezta genero-indarkeriaren aurkako 

batean ere. 

6.2 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek mobilizazio feministetan parte hartzea, inkesta egin aurreko 

urtean (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

  

Emakumeak, 

guztira

15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte

Gizonak, 

guztira

15-19 

urte

20-24 

urte

25-29 

urte

Oso feminista 42,3 53,2 50,7 58,3 50,5 32,1 25,0 40,1 31,6

Nahiko feminista 41,1 37,3 38,8 32,8 40,2 44,7 47,4 42,0 44,7

Ez oso feminista 8,0 6,1 7,0 7,1 4,1 9,7 14,2 6,9 7,8

Batere feminista ez 3,7 1,5 0,7 0,7 3,2 5,8 5,8 3,8 8,0

Ed/Ee 4,9 1,9 2,8 1,1 2,0 7,7 7,6 7,3 7,9

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 748 295 284 169 752 315 263 174

Guztira(%)

Emakumeak Gizonak
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Mobilizazio feministaren maila handiagoa da emakumeen artean gizonen artean baino; izan ere, 

ikus dezakegunez, emakumeen kasuan, ehuneko hori % 73,4ra iristen da; gizon gazteen kasuan, 

aldiz, % 44,2 da. 

Alabaina, emakumeek mobilizazio feministetan (grebak, manifestazioak, etab.), emakumeen 

eskubideen aldeko mobilizazioetan, Emakumearen Eguneko (martxoaren 8a) mobilizazioetan 

edo genero-indarkeriaren aurkakoetan izan duten parte-hartzea ez da berdina kasu guztietan. 

Adinak behera egin ahala, gero eta gehiago dira halako mobilizazioetan parte hartu dutenak. 

Hala, 15 eta 19 urte bitarteko emakumeen artean, % 80,8 da partaidetza-ehunekoa. 

6.3. Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiek uste dute generoen 
arteko desberdintasuna eta matxismoa beren arazo pertsonal nagusiak direla 

Bestalde, gehien eragiten dizkieten arazoei buruz galdetuta, gazteen % 37,7k, modu 

espontaneoan, genero-indarkeria eta matxismoa aipatu dituzte. Emakumeen kasuan, % 49,9k 

aipatu zituzten arazo horiek (gizonen kasuan, berriz, % 26,1ek); izan ere, 2020an, emakume 

gazteek gehien aipatutako arazoa zen. 

25 urtetik beherako emakumeek aipatu dute gehien berdintasunik ezaren arazoa. Gizon gazteek 

gehiagotan aipatu dute arazo hori adinak behera egin ahala. Datu horrek argi uzten du 

belaunaldi gazteek kezka handiagoa dutela gai honen inguruan. 

6.4. Prestakuntza eta esperientzia berberak izanda, lanpostu bat lortzeko, 
gizonek emakumeek baino aukera gehiago dituztela uste duten emakumeen 
ehunekoak gora egin du azken urteetan 

Emakume gehienek (% 55,3) uste dute sexuak ez lukeela eraginik izango kontratatu beharreko 

pertsonaren aukeran, baina hiru emakumetik batek (% 33,6) uste du gizonezko lehiakideak –

gizona izateagatik– aukera gehiago izango lituzkeela kontratatua izateko. Eta % 5,5ek uste dute 

lanpostua lortzeko aukera gehiago izango lituzketela emakumea izateagatik. 
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6.3 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteek emakume edo gizon izateak lana lortzeko duen eraginaren 

inguruan dituzten iritzien desberdintasunak, 2020an, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Gainera, hautaketa-prozesuetan parte hartu zuten gazteen artean, % 5,7k sentitu zuen ez zuela 

bidezko tratua jaso, hain zuzen ere bere sexuagatik. Azken alderdi horri dagokionez, hautaketa-

prozesuetan parte hartu dutenen artean, gehiago dira emakume izateagatik diskriminatuak 

sentitu diren edo emakume izateagatik kontratatu ez dituztela uste duten emakume gazteak 

(% 8,3) gizon izateagatik ez zituztela kontratatu uste duten gizon gazteak baino (% 3,3). 

6.5. 15 eta 29 urte bitarteko lau emakume gaztetik hiruk adierazi dute beldur 
direla herrian edo auzoan gauez bakarrik ibiltzen direnean 

15 eta 29 urte bitarteko hamar gaztetik lauk (% 42,2) adierazi du beldur dela herrian edo auzoan 

gauez bakarrik ibiltzen direnean. Hala ere, beldurraren ikuspegia ez da berdina gizonen artean 

edo emakumeen artean; emakumeei dagokienez, beren udalerrian gauez bakarrik ibiltzen 

direnean beldur direla diotenen ehunekoa % 74,1 da; gizonena, berriz, % 11,9. 

Gainera, kaletik gauez bakarrik ibiltzeko beldurra nabarmen areagotu da aurreko neurketekin 

alderatuta. Emakumeen artean, bikoiztu egin da 2016tik 2020ra bitarteko urteetan; gizonen 

kasuan ere ehunekoaren igoera nabarmena da aurreko urteekin alderatuta. 
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6.4 grafikoa.  

Herrian edo auzoan gauez bakarrik ibiltzen direnean beldur direla dioten 15 eta 29 urte 

bitarteko gizonen eta emakumeen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Adin taldeen arabera aztertuta, ikusten dugu beldurrak behera egiten duela nagusiagoen 

taldean, hau da, 25 eta 29 urte bitartekoenean, talde horretan % 37,3k baitiote beldur direla; 15 

eta 19 urte bitartekoen artean, berriz, % 44,2k; 20 eta 24 urte bitartekoen artean, % 45,0ek.  

Sexua eta adina gurutzatzen baditugu, talde guztietan emakume gehienek diote beldur direla 

gauez bakarrik ibiltzen direnean; gizonen kasuan, berriz, ehunekoa % 15en azpitik dago beti, 

batez ere, 25-29 urte bitartekoen artean. 

6.2 taula. Herrian edo auzoan gauez bakarrik ibiltzen direnean beldur direla dioten 15 eta 29 

urte bitarteko gizonen eta emakumeen ehunekoa, 2020an, sexuaren eta adinaren aldagaiak 

gurutzatuta (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 
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6.6. Bikotekidearen aurkako tratu txar mota guztiak oso larritzat jotzen dituzte 
gazte gehienek 

Jokabide eta jarrera jakin batzuen larritasunaren pertzepzioa neurtzeko, indarkeria egikaritzeko 

mota hauen larritasuna baloratzeko eskatu zaie gazteei: iraintzea, erabakirik hartzen ez uztea, 

sare sozialetan kontrolatzea, gutxiestea, mehatxatzea, etxetik irtetea debekatzea, sexu-

harremanak borondatearen aurka izatera behartzea. 

Azken indarkeria mota hori, hots, sexu-harremanak izatera behartzea da planteatu diren 

horietatik larriena gazteen iritziz: % 95,3k oso larritzat jotzen dute.  

Bikotekidearen mugimenduak mugatzea, etxetik irtetea debekatuta, oso larria da % 89,9ren 

ustez. Mehatxatzea oso larritzat jotzen dute gazteen % 74,6k. Asko dira, era berean, sare 

sozialetan bikotekidea kontrolatzea jarrera oso larritzat jotzen dutenak: % 71,0. Erabakirik 

hartzen ez uztea % 65,7ren ustez da oso larria; eta gutxiestea, %59,4ren ustez.  

Aipatutako tratu txar mota guztiak oso larriak dira gazte gehienen ustez; soilik iraintzea dago 

% 50eko atalasearen azpitik, % 40,5ek jotzen baitute oso larritzat. 

6.5 grafikoa.  

Proposatutako tratu txar mota bakoitzaren larritasuna, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

arabera, 2020an (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 
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6.7. 2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 emakumetik 8,6k jarri zuten 
genero-indarkeriari buruzko salaketa bat 

Emakumeen kontrako indarkeriaren tasa orokorra Euskadin, 2021ean, 8,6 da, 15 eta 29 urte 

bitarteko 1.000 emakumeko. Tasa horrek kontuan hartzen du genero-indarkeria dela eta 

salaketa bat (edo gehiago) jarri duten emakumeen kopurua, adin talde bereko 1.000 

emakumeko. 

Emakume gazteei dagozkien tasak handiagoak dira 30 urte edo gehiagoko emakumeenak baino, 

serie osoan.  

6.6 grafikoa.  

Genero-indarkeria dela eta salaketaren bat jarri duten emakumeen tasaren bilakaera, adin 

talde handien arabera (adin talde bereko 1.000 emakumeko tasa)  

 
Iturria: Segurtasun Saila. Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza. Azterlan eta Analisien Alorra. 

Balio absolutuei dagokienez, 2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko 1.289 emakumek jarri zuten 

genero-indarkeriari buruzko salaketaren bat; 30 urtetik gorakoen artean, aldiz, 3.028 emakume 

izan dira.  
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6.7 grafikoa.  

Genero-indarkeriaren kasuak salatu dituzten emakumeak, adin talde handien arabera (zenbaki 

absolutuak) 

 
Iturria: Segurtasun Saila. Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza. Azterlan eta Analisien Alorra. 

Bost urtekako taldeen araberako banaketak erakusten digunez, 2021ean genero-indarkeriari 

buruzko salaketaren bat jarri zuten 1.289 emakume horietatik 370 emakume 15 eta 19 urte 

bitartekoak ziren; 448, 20-24 urte bitartekoak, eta 471, 25-29 urte bitartekoak. 

Salatutako egoera matxistaren motari dagokionez, 886 emakumek bikotekideak edo bikotekide 

ohiak eragindako indarkeria salatu zuten; 163k familia barruko indarkeria salatu zuten, eta 240k, 

sexu-askatasunaren aurkako delituren bat.  
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7. BALIOAK ETA JARRERAK 

Kapitulu honek jasotzen ditu gazteen jarrerak eta balioak, gizarte-egoeraren hainbat alderdiri 

dagokionez (hala nola politika, erlijioa, ingurumena, indarkeria, immigrazioa eta abarri 

dagokionez). 

7.1. Handitu egin da politikaren inguruko interesa, baita gai publikoetan parte-
hartze aktiboagoa izateko nahia ere 

Apartatu honetan bereizten dira, batetik, gazteen iritziak eta politikarekiko eta alderdi 

politikoekiko loturak, eta, bestetik, gazteek gizartean parte hartzeko modua. 

7.1.1. Politikarekiko interesa gero eta handiagoa izan arren, gazteak ez dira alderdi politikoekin 

fidatzen 

EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiek politikan interesa dutela diote; zehazki, % 51,4k 

esan dute hori. Gazteek 2020an aitortu zuten politikarekiko interesa handiena da serie osoaren 

barruan; lehenago baino askoz ere handiagoa. Are gehiago; lehen aldiz, gehiago dira interesa 

duten gazteak interesik ez dutenak baino. 

Hala ere, datu horiek testuinguruan jartzeko, gogorarazi behar da 2020an, inkestak egin ziren 

aldia, neurri batean, bat etorri zela hauteskunde-kanpainarekin eta uda horretako Eusko 

Legebiltzarrerako hauteskundeekin. 

7.1 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen politikarekiko interesaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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Gizon gazteek emakume gazteek baino interes handiagoa erakusten dute politika-gaiekiko; 

2020an, gizonen % 54k esan dute oso interesatuta edo nahiko interesatuta daudela politikan; 

emakumeen kasuan, aldiz, % 48,7k adierazi dute hori.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 26,7k adierazi du EH-Bildu dela beren ideietatik hurbilen 

dagoen alderdi politikoa. EAJ edo Elkarrekin-Podemos askoz gutxiago aipatu dira; zehazki, 

gazteen % 13,8k eta % 11,7k esan dute, hurrenez hurren, alderdi horien ideologia dela beren 

ideietatik hurbilen dagoena. Gainerako alderdiak aipatzen dituztenen ehunekoak oso txikiak 

dira. 

Bestaldetik, % 10,8k esan dute alderdi politiko bat ere ez dagoela hurbil beren pentsamoldetik, 

eta % 28,7k ez dakite edo ez dute erantzun. 

Aurreko urteekin alderatuta, ikusten dugu bai EH Bilduren, bai EAJren kasuan, gora egin dutela 

ehunekoek; Elkarrekin-Podemos aipatu dutenen ehunekoa, berriz, ia erdira jaitsi da, 2016ko 

emaitzekin alderatuta.  

Halaber, azpimarratzekoa da beren ideietatik hurbil alderdi politiko bat ere ez dagoela esan 

dutenen ehunekoa murriztea. 2016an eta 2020an, hamar gaztetik batek baieztatu du hori; 

2008an eta 2012an, aldiz, gehienak izan ziren. 

7.1 taula.  

15 eta 29 urteko gazteen arabera haien pentsamoldetik gertuen dauden alderdi politikoei 

buruzko aipamenen bilakaera (%) 

 

*Bilduren siglak barnean hartzen ditu ezker abertzaleari lotutako talde guztiei buruzko aipamenak (HB, EH, Sortu…), baita Aralar, 

EA edo Alternatiba ere.  

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

(%) 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Bildu* 14,1 13,4 11,9 16,2 17,6 26,7

EAJ/PNV 11,8 8,2 5,4 4,8 3,9 13,8

Podemos 19,9 11,7

PSE-EE 3,9 5,7 7,2 4,1 4,4 4,1

Izquierda Unida/ Ezker batua 4,3 6,4 2,7 1,3 3,2 1,2

PP 2,3 0,8 1,2 1,0 1,3 0,8

Equo 0,7 0,0 0,7

Ciudadanos 0,8 0,2

Vox 0,1

Beste batzuk 0,8 1,4 1,9 1,3 1,2 1,3

Bat ere ez 37,8 42,6 50,3 53,1 10,6 10,8

Ed/Ee 25,1 21,4 19,3 17,4 37,2 28,7

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1364 1500 1500 1500 1500 1500

Botoa eman duzun eta nori eman diozun alde batera utzita, zein alderdi politiko dago zure 

ideietatik edo zure pentsaeratik hurbilen?
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Oro har, 18 eta 29 urte bitarteko gazteek ez dute uste alderdi politiko guztiak berdinak direnik, 

baina batek ere ez duela arazoak konpontzeko bide berririk eskaintzen uste dute.  

7.2 grafikoa.  

18 eta 29 urte bitarteko gazteen iritzi orokorrak alderdi politikoei buruz, 2021ean (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteen argazkiak 24) 

18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 18k bakarrik dio fidatzen dela alderdi politikoetan. Gazteek 

alderdi politikoetan duten konfiantza maila baxua izan da azken hamarkadan zehar, baina gora 

egin du 2010. urtearekin konparatuta. 

7.3 grafikoa.  

18 eta 29 urte bitarteko gazteek alderdi politikoetan duten konfiantzaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteen argazkiak seriea) 

Bestaldetik, botoa emateko legezko adina (hau da, 18 urte edo gehiago) duten gazteen % 85,7k 

esan dute inkesta egin aurreko hauteskunde batzuetan (gutxienez) botoa eman dutela azken 

hiru urteetan (hain zuzen, 2017 eta 2020 urteen bitartean). % 6,7k baino ez dute aitortu 

abstenitu egin direla hala erabaki dutelako. Gainerakoek esan dute ezin izan zutela botorik eman 

(edozein arrazoi dela medio: adingabeak zirelako, gaixorik zeudelako, ez zeudelako erroldatuta, 

eta abar). 



   

100 
 

7.4 grafikoa.  

18 eta 29 urte bitarteko gazteen banaketa, 2020ko inkesta egin aurreko hiru urteetan izandako 

hauteskundeetan botoa eman izanaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Botoa interpretatzeko orduan, adin horretan (18-29 urte) dauden gazte gehienentzat eskubidea 

da (% 70); % 29k, aldiz, betebeharra dela uste dute. 

7.1.2. Gazteek gizartean erreforma sakonak egiteko eskatzen dute 

Partaidetza soziala era askotan gauza daiteke eta lotuta egon daiteke (edo ez) gizarte eredua 

aldatzeko nahiarekin. Jarraian, aldaketa soziala bultzatzeko, gai publikoetan parte hartzeko eta 

gizartean modu desberdinetan (asoziazionismoa, boluntariotza, grebak eta mobilizazioak eta 

ziberaktibismoa) parte hartzeko nahiari buruzko datuak aurkeztuko dira. 

Gazteen erdiek baino gehiagok (% 57,8) uste dute gure gizarteak aldaketa sakonak behar dituela. 

% 23,8k uste dute aldaketa txikiak eginda hobe daitekeela, eta % 16,2k, ordea, aldaketa 

erradikala egin behar dela uste dute. % 0,9k baino ez dute uste gure gizartea ondo dagoela 

dagoen bezala. 
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Aurreko urteekin alderatuta, gora egin du gure gizarteak aldaketa sakonak behar dituela uste 

duten gazteen ehunekoak, eta behera egin du, berriz, dagoen bezala ondo dagoela uste dutenen 

ehunekoak. 

7.5 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek gizartea aldatzeko duten nahiaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Gizartean aldaketa sakonak eskatzen dituzten emakume gazteak gehiago dira gizon gazteak 

baino (% 61,6 eta % 54,2, hurrenez hurren).  

Gazteen erdiek baino apur bat gehiagok (% 55,1) esan dute modu aktiboagoan parte hartu nahi 

dutela gai publikoetan. % 10,5ek uste dute nahiko parte hartzen dutela. Bestalde, lau gaztetik 

batek (% 26,4) aitortu du ez lukeela gai publikoetan parte hartu nahi. 

Gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartzeko nahiak gora egin du aurreko urteekin 

alderatuta, eta serieko baliorik altuena lortu du 2020an. 
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7.6 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek gai publikoetan parte-hartze aktiboagoa izateko duten 

nahiaren bilakaera (%)  

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Emakume gazteek gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartzeko nahi handiagoa azaldu 

dute gizonek baino (% 60,3 eta % 50,2, hurrenez hurren); jada nahikoa parte hartzen dutela uste 

dutenen ehunekoa, aldiz, antzekoa da gizonen eta emakumeen artean (% 11,0 eta % 10,0, 

hurrenez hurren). 

Gizarterako eskatzen den aldaketa mailak gora egin ahala, areagotu egiten da gai publikoetan 

modu aktiboagoan parte hartzeko nahia: gizartea aldaketa txikien bidez aldatu ahal dela uste 

dutenen % 42,4k modu aktiboagoan parte hartu nahi dute; ehuneko hori % 58,7 da gizarteak 

aldaketa sakonak behar dituztenen artean, eta % 63,9, gizarteak aldaketa erradikalak behar 

dituela uste dutenen artean. 

Gainera, gazteek uste dute herritarrek gaur egun ez dutela benetako eraginik gobernuek hartzen 

dituzten erabakietan, eta erreferendumak gai politiko garrantzitsuak erabakitzeko metodo ona 

direla uste dute. 
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7.7 grafikoa.  

Herritarrek gai politiko garrantzitsuetan duten eragina dela eta, 18 eta 29 urte bitarteko 

gazteen iritziak, 2021ean (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteen argazkiak 24) 

7.1.3. Gazteen % 43,9 elkarte bateko kide da eta % 11,5ek boluntario-lanak egiten ditu 

Parte hartzeko ohiko modua elkarteetan egotea da. Asoziazionismoa eremu plurala da, eta 

helburu oso ezberdinak –baina, azken finean, ezinbestekoak gizarte demokratikoetan– dituzten 

errealitate ugari hartzen ditu.  

Euskadiko gazteek batez ere kirol- edo mendi-klubetan elkartzeko joera dute; gazteen % 21,9, 

gaur egun, horrelako elkarte bateko kide da (eta lehenago kide zirenak kontuan hartzen 

baditugu, gazteen erdia izatera iristen da ehuneko hori).  

Horrez gainera, gazteen % 10,9 aisialdiko elkarteren bateko (lagunarteak, konpartsak, blusak...) 

edo elkarte gastronomiko bateko (txokoak edo sozietateak) kide dira; % 10,7 gazte-elkarteren 

edo aisialdiko elkarteren bateko kide dira; % 10,4 elkarte kultural edo artistikoren batean daude 

edo musika-talderen bateko kide dira, eta % 11,4 beste elkarteren batean daude (politikoa, 

sindikala, profesionala, ikasleena, ekologista, feminista, giza eskubideena eta abar), hau da, 

gizarte zibilarekin, profesionalarekin eta aldaketa sozialarekin lotutako elkarteetan daude.  
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7.8 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek 2021ean askotariko elkarteetan zuten kidetza maila (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Guztira, 2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 43,9 izan da elkarte bateko kide, edozein 

motatakoa dela ere. Asoziazionismo-tasa deritzoguna da. Ehuneko hori serieko handienetako 

bat da, baina apur bat behera egin du 2016ko azken neurketatik. 

7.9 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen asoziazionismo-tasaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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Asoziazionismo maila, oro har, handiagoa da gizonen artean emakumeen artean baino (gizonen 

% 46,8 eta emakumeen % 40,9 dira elkarte bateko kide). Alde hori azaltzeko, esan behar da 

gazteek gehien aukeratzen dituzten elkarteek kirolarekin edo mendiarekin zerikusia dutela, eta 

elkarte horietan ohikoagoa da gizonen parte-hartzea.  

Gizartea hobetzeko modu aktiboan parte hartzeko beste modu bat boluntariotza da. 

Boluntariotza definitzeko, gizarte zibiletik modu egituratuan edo ez hain egituratuan sortutako 

ekimen altruista dela esan daiteke. 2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 11,5ek esan 

zuten une hartan boluntario-lanetan ari zirela; ehunekoa ia ez da aldatu, 2016koarekin 

konparatuta. Hala ere, boluntario-lanetan lehenago ibili zirela esan zutenen ehunekoa 

nabarmen handiagoa zen 2021ean aurreko urteekin konparatuta.  

7.10 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek boluntario-lanetan izan duten parte-hartzearen bilakaera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Horrenbestez, ondoriozta daiteke boluntario-lanetan izandako parte-hartzearen bilakaera oso 

positiboa izan dela eta, neurri handi batean, COVID-19ak eragindako pandemiaren eraginpean 

egon dela. Etxeko konfinamenduaren lehenengo asteetan (2020an, inkesta egin aurreko 

urtean), etxetik irteteko murrizketa zorrotzenak ezarri zirenean, ekimen ugari sortu ziren, 

antolatuak edo espontaneoak, zailtasun gehiago zituztenei laguntza emateko, eta ekimen 

horietako askotan gazteak egon ziren inplikatuta.  

2021ean boluntario-lanak egin zituztela esan zutenen artean (gazte guztien % 11,5), jardun-

eremu nagusia haurrekin eta gazteekin lotutakoa zen, une hartan boluntario-lanetan 

zihardutenen % 39,0 arlo horretan ari baitziren. % 15,5ek pobretasuna desagerrarazteko 

lotutako jardueretan, garapenerako lankidetzan edo immigranteei edo errefuxiatuei laguntza 

emateko jardueretan garatzen zituen boluntario-lanak. Gainerako jarduera-eremuetan une 

hartan boluntario-lanetan ari zirenen % 10 baino gutxiago ibili ziren, kasuan-kasuan. 
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7.11 grafikoa.  

2021ean, proposatutako arlo bakoitzean boluntario-lanak egiten zituzten 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteen ehunekoa, urte horretan boluntario-lanak egiten zituzten gazte guztiekin 

alderatuta (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

7.1.4. Hamar gaztetik seik hartu dute parte manifestazio edo mobilizazio sozial batean  

Aldaketa sozialen eskaera eta parte-hartzea neurtzeko moduetako bat da kuantifikatzea ea 

zenbatek parte hartu duten halako gaiak erreklamatzeko edo defendatzeko mobilizazioetan 

(grebak, mobilizazioak, eta abar). Galdera inkestaren aurreko urteari buruzkoa da eta hori 

garrantzitsua da, inkesta egin aurreko hilabeteetan etxeko konfinamendua ezarri baitzen. 

Gazte gehienek esan dute mobilizatu egin direla, greba eginez edo manifestazio edo 

mobilizazioren batean parte hartuz, 2019ko eta 2020 uden artean (zehazki, % 68,1ek esan dute 

hori). 

Hain zuzen ere, gazteen % 58,4k esan dute mobilizazio feministaren batean, emakumearen 

egunekoan edo genero-indarkeriaren aurkako batean parte hartu dutela. % 29,3k mobilizazio 

ekologistaren batean, klimaren aldeko batean edo klima-aldaketaren kontrako batean parte 

hartu dute. % 26,9k arrazismoaren kontrako edo immigranteen edo errefuxiatuen aldeko 

manifestazio edo mobilizazioetan parte hartu dute, eta % 26,8k greba egin dute edo 

manifestazio edo mobilizazioetan parte hartu dute enpleguaren alde eta laneko 

ezegonkortasunaren kontra. Gainera, hiru gaztetik batek (% 34,9) beste era bateko greba edo 

mobilizazioetan parte hartu du, hala nola politikoetan, ikasleenetan, eta abar.  
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7.12 grafikoa.  

2020an, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen parte-hartzea hainbat motatako mobilizazioetan, 

aurreko urtean (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Oro har, emakume gazteek gizon gazteek baino era aktiboagoan hartu dute parte grebetan eta 

mobilizazioetan, baina alde nabarmena mobilizazio feministetan edo genero-indarkeriaren 

kontrako mobilizazioetan parte hartzeari dago lotuta (emakumeen % 73,4, gizonen % 44,2ren 

aldean).  

Gizartean parte hartzeko beste modu bat «ziberaktibismoa» da, hau da, Interneten edo sare 

sozialetan eztabaida edo salaketa sozialetan parte hartzea, eztabaida horiei hasiera emanez edo 

sustatuz. 

2020an, Euskadiko 30 urtetik beherako gazteen % 38,3k esan zuten eztabaida edo salaketa 

sozialen bat hasi edo sustatu zutela Interneten, sare sozialen edo WhatsApp bidez, bai testu bat 

idatziz, bai irudi edo bideo bat zabalduz. 

Emakumeek gizonek baino eztabaida edo salaketa sozial gehiago sustatzen dituzte Interneten 

edo sare sozialen bidez. Datu hori ez da berria, 2018an jada detektatu baitzen ziberaktibismo 

gehiago emakumeen artean, baina 2020an parte-hartze eta salaketa sozialerako aukera horrek 

nabarmen gora egin du emakumezkoen zein gizonezkoen artean. 
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7.13 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen ziberaktibismoaren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak eta sare sozialak eta Euskadiko gazteak 2020/2021) 

7.2. Hiru gaztetik batek ulertzen du Europar Batasunaren egitura eta 
zereginak, Europako gazteen batezbestekoaren azpitik 

15 eta 30 urte bitarteko euskal gazteentzat, Europar Batasuna, nagusiki, edozein estatu kidetara 

bidaiatzeko, ikasteko eta lan egiteko askatasuna da (% 73,7), baita diru komuna (euroa) izatea 

ere (% 55,7). 

Kopuru handi batek hainbat alde positiborekin ere lotzen du Europar Batasuna, hala nola honako 

hauekin: kultura aniztasuna (% 48,8), oparotasun ekonomikoa (% 44,4), babes soziala (% 40,8), 

demokrazia (% 34,2), bakea (% 32,1), etorkizuneko belaunaldien bizitza-kalitatea (% 27,6), 

munduan ahots ozenagoa izatea (% 27,5).  

Aitzitik, gazteen ehuneko txikiagoek Europar Batasuna alde negatiboekin lotzen dute, hala nola 

burokraziarekin (% 21,8), xahubidearekin (% 12,0) eta langabeziarekin (% 6,3); gainera, gazteen 

% 5,8k Europar Batasunak gure kultura-nortasuna galtzea esan nahi duela uste dute. 
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7.14 grafikoa.  

Europar Batasunari ondoko esanahietako bakoitza esleitzen dioten 15 eta 30 urte bitarteko 

gazteen ehunekoa (%)  

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Europar Batasuna. Euskadiko gazteen iritzia 2022an) 

Europar Batasunari oso edo nahiko lotuta sentitzen diren 15 eta 30 urte bitarteko gazteak erdia 

baino gutxiago dira (% 42,9). Portzentaje hori hogei puntu txikiagoa da Europar Batasuneko 27 

estatu kideetako batezbestekoa baino (batezbesteko hori % 62 izanik). 

“Aldentze” hori gorabehera, euskal gazteen % 59k interes handia edo nahikoa du Europar 

Batasunarekin zerikusia duten gaiekiko; izan ere, % 74,1ek jakin badaki Europako erakundeetan, 

Europako Parlamentuan eta Europako Batzordean ematen diren erabaki, lege eta politikek 

pertsonalki eragiten diotela neurri handian edo nahikoan. 

Hala ere, hiru gaztetik batek (% 33,8) bakarrik esan du ondo edo nahiko ondo ulertzen duela 

Europar Batasunaren egitura eta funtzionamendua (ehuneko hori, halaber, EBean batez beste 

erregistratzen dena baino txikiagoa da:  % 42). Are gutxiago dira (% 18,5) Europar Batasunari 

eragiten dioten erabaki, lege eta politiketan eragina izan dezaketela uste dutenak. 

Nolanahi ere, Euskadiko gazteen laurdena (% 26,9) baino ez dago Europar Batasunaren gaur 

egungo funtzionamenduaren alde; Europar Batasuna egotearen alde baina 

funtzionamenduarekin ados ez daudenak gehiago dira. 
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7.15 grafikoa.  

15 eta 30 urte bitarteko gazteen banaketa, Europar Batasunari eta bere funtzionamenduari 
buruz duten iritziaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Europar Batasuna. Euskadiko gazteen iritzia 2022an) 

Oraingo funtzionamenduaren alde dauden gazteen ehunekoa oso antzekoa da Euskadin eta 

Europar Batasunean (batez beste, % 28). 

Ez da harritzekoa, kontuan hartzen bada gazteen balorazioa, Europar Batasunak hainbat 

egoeraren aurrean egiten duen kudeaketari dagokionez, hala nola honako egoera hauetan: 

Ukrainako gerra (4,4ko balorazioa, 0tik 10era bitarteko eskalan); klima-aldaketaren kontrako 

borroka (4,4), gazteen langabezia (3,9), Greziako zor subiranoaren krisia (3,7) edo Siriako 

errefuxiatuen krisia (3,0). 

 

7.3. Euskadiko gazte gehienek ez direla fededunak edo ateoak direla diote 

Gero eta agerikoagoa da EAEko gazteak fede katolikotik urruntzen ari direla; gero eta 

sekularizatuagoa den gizarte osoaren erakusgarria da. Erlijio-ikasgaia ikastetxe publikoetan 

ematea ez da derrigorrezkoa eta gero eta gutxiago dira beren seme-alabentzat aukera hori 

hautatzen duten gurasoak; era berean, nabarmen jaitsi da mezara era erregularrean joaten 

direnen kopurua; parrokietako katekesi-eskoletan ere gero eta haur gutxiagok parte hartzen 

dute eta lehen jaunartzea dagoeneko ez da hain zabaldua, besteak beste. Aurreko guztia gazteen 

erlijioarekiko atxikimenduan islatzen da.  

2020an, gazteen erdiek baino gehiagok (% 54,7) adierazi zuen ez zela fededuna edo ateoa zela. 

Talde horri gehitzen badizkiogu gaiak ez diela axola edo agnostikoak direla dioten gazteak 

(% 14,9), ikusten dugu EAEko hamar gaztetik zazpi (% 69,6) ez direla inolako erlijioren 

jarraitzaile.  
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Bestalde, katoliko praktikante direla (% 2,9) eta katoliko ez-praktikante direla (% 18,0) dioten 

gazteen ehunekoa serieko txikiena zen 2020an, eta argi utzi zuen gazteen erlijio-atxikimenduak 

izandako beherakada nabarmena. 

Fededunak ez diren edo erlijioak axola ez dien gazteen ehunekoak goranzko joera etengabea 

izan du azken 20 urteetan, baina bereziki nabarmena da 2016. eta 2020. urteen artean izan duen 

gorakada. Beren burua katolikotzat duten gazteen kasuan, ordea, joera kontrakoa izan da, eta 

duela 20 urte gazteek erlijio-atxikimenduaren arabera zuten banaketa erabat aldatu da. 

7.16 grafikoa.  

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erlijio-atxikimenduaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

 

Fededunak ez direla edo erlijioak ez diela axola dioten gazteen ehunekoa beste adin talde 

batzuetan erregistratutakoa baino handiagoa da; beren burua katolikotzat –praktikante edo ez– 

dutenen kopurua, berriz, askoz txikiagoa da gazteen artean EAEko gainerako biztanleen artean 

baino. Izan ere, adinak behera egin ahala behera egiten du, era berean, beren burua katolikotzat 

duten pertsonen ehunekoak, eta gora egiten du fededunak ez direla diotenen ehunekoak. 
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7.17 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen eta EAEko 30 urtetik gorako biztanleen erlijio-

atxikimenduaren alderaketa, 2020an, adin talde handien arabera (%) 

 

Gazteei buruzko datuen iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

30 urte edo gehiagoko biztanleei buruzko datuen iturria: Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Prospekzio Soziologikoen 

Kabinetea (2021) 

18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 19 bakarrik fidatzen da Eliza Katolikoarekin. Eliza 

Katolikoarekiko konfiantza azken hamarkadan egindako neurketa batean ere ez da % 20 baino 

handiagoa izan. 

7.18 grafikoa.  

18 eta 29 urte bitarteko gazteek Eliza Katolikoarekin duten konfiantzaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteen argazkiak seriea) 
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Eskoletan erlijioa irakastearen inguruan gazteek duten iritziari dagokionez, apur bat gehiago dira 

kontra dauden gazteak (% 46,4) alde daudenak baino (% 38,0). Gainerako % 15,6ak ez du bere 

jarrera zehaztu, edo berdin zaio. 

Eskoletan erlijioa irakastearen alde dauden gazteen ehunekoak gorabeherak izan ditu azken 

urteotan; edonola ere, beti izan da txikia. 

7.19 grafikoa.  

EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek eskoletan erlijioa irakasteari buruz duten iritziaren 

bilakaera (% ) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

7.4. Gazte gehienak atzerriko immigranteei sarbidea erraztearen alde daude 

2020an, 15 eta 29 urte bitarteko hamar pertsonatik batek (% 9,1) irizten zion Euskadin atzerritar 

gehiegi bizi direla (gogora dezagun Euskadin bizi diren atzerritarren ehunekoa urte bereko 

urtarrilaren 1ean % 8,4 zela, termino absolutuetan, hau da, 184.916 pertsona).  

Gazte gehienen iritziz (% 65,6), Euskadin atzerritar dezente daude, gehiegi ez badira ere. Aitzitik, 

% 12,4k uste zuen gutxi zirela. Gainerako % 12,8k ez zuen horri buruzko iritzirik eman. 

EAEn atzerritar gehiegi bizi direla uste duten gazteen ehunekoak beherakada gogorra izan du. 

Atzerritar dezente daudela baina ez gehiegi diotenen ehunekoak, berriz, gora egin du. 
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7.20 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek EAEn bizi diren atzerritarren kopuruaren inguruan duten 

iritziaren bilakaera (%)  

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Gazteek Euskadin bizi diren atzerritarren kopuruari buruz duten iritzia lan-egoerari estu lotuta 

dago. 2012an, krisi ekonomikoa bete-betean zegoenean, gazte gehiagok uste zuten EAEn 

atzerritar gehiegi zeudela. 2020an, berriz, atzerritarren kopurua benetan igo denean, atzerritar 

gehiegi daudela uste duten gazteak 2012an baino askoz gutxiago dira. 

  



   

115 
 

7.21 grafikoa.  

EAEn atzerritar gehiegi daudela uste duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren eta 

EAEn bizi diren atzerritarren ehunekoaren bilakaera eta alderaketa (%)  

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak) seriea eta Eustaten datuak (Biztanleen udal estatistika) oinarri harturik 

Atzerriko immigrazioa dela eta egokientzat jotzen duten politikari dagokionez, euskal gazte 

gehienek, 2020an, esan zuten ahalik eta erraztasun handienak eman behar direla atzerritarrak 

sartzeko (% 63,7). % 28,2k lan-kontratua dutenei baino ez liekete utziko sartzen. Eta langile 

immigranteei sarrera debekatuko lieketenen ehunekoa gazteen % 0,5 baino ez da. Gainerako 

% 7,7k ez dakite zer esan, edo ez dute iritzirik eman nahi izan. 
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Immigranteei sarrera ahalik eta gehien erraztearen alde dauden gazteen ehunekoa izugarri igo 

da aurreko urteekin alderatuta (aldi berean, behera egin du gehiegi daudela uste dutenen 

kopuruak), eta immigranteei sarrera debekatu behar zaiela uste dutenen ehunekoa, berriz, 

hutsaren hurrengoa izatera iritsi da. 

7.22 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek immigrazio-politika egokienaren inguruan duten iritziaren 

bilakaera (%)  

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Emakume gazteen artean zabalduago dago immigranteei sarrera ahalik eta gehien erraztearen 

aldeko jarrera (% 70,4) gizon gazteen artean baino (% 57,3).  
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7.5. Gazte gehienek uste dute klima-aldaketaren aurka jarduteko gure 
bizimodua eta kontsumo-ohiturak aldatu behar ditugula 

7.5.1 Hamar gaztetik zortzik uste dute gaur egungo egoera klima-larrialdia dela 

Hamar gaztetik zortzik diote oso edo nahiko interesatuta daudela klima-aldaketarekin zerikusia 

duten gaietan (% 80,8). 

Euskadiko 15 eta 30 urte bitarteko gazteen % 78,7ren arabera, 2022an, klima-aldaketak sortzen 

duen arriskuaren ondorioz, oraingo egoera klima-larrialdia da. Beste % 17,2k uste du egoera ez 

dela klima-larrialdia, larria bada ere. Gazteen % 2,1ek bakarrik uste du egoera ez dela larria.  

Gazte gehienek uste dute, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko, guztiok erosotasun batzuei 

uko egin eta gure bizitza-ohiturak aldatu behar ditugula (% 84,8 oso edo nahiko ados dago) eta, 

halaber, hazkundean oinarrituta dagoen gure ekonomia-sistema berriz planteatu beharra 

dagoela (% 80,8). Gutxiengoa dira zientziari esker gure bizimodua aldatu gabe klima-aldaketaren 

aurka egin ahal izango dela uste dutenak (% 37,2).  

15 eta 30 urte bitarteko gazteen % 76,4k inoiz izan du "trantsizio energetikoaren" berri, eta 

% 54,2k dio hobe dela iturri berriztagarrietako energia erabiltzea, elektrizitateagatik prezio 

handiagoa ordaindu behar bada ere. 

7.23 grafikoa.  

15 eta 30 urte bitarteko gazteek klima-aldaketari buruzko hainbat baieztapenarekin azaldu 

duten adostasun maila 2022an (%)  

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Klima-aldaketa, energia-trantsizioa eta Garapen Jasangarrirako Helburuak. Euskadiko gazteen 

iritzia, Euskadiko gazteen iritzia 2022an) 
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Elkarte ekologista bateko edo ingurumena babestearen aldeko elkarte bateko kide diren gazteen 

ehunekoa % 5,4 izan da 2022an. Beste % 6,7k dio horrelako elkarte bateko kide izan dela inoiz. 

Nolanahi ere, 15 eta 30 urte bitarteko gazteen % 62,8k bere burua oso edo nahiko ekologistatzat 

jotzen du. 

7.5.2 2021ean, gora egin zuen kontsumo jasangarria dutela dioten gazteen portzentajeak, 

baita bizikletan eta garraio publikoan ibili ohi direnen ehunekoak ere 

Jasangarritasuna aztertzeko orduan, gazteen ohituretan eragina duten bi alderdi hartuko ditugu 

kontuan: kontsumoa eta mugikortasuna. Hau da, aztertuko dugu ea gazteek modu jasangarrian 

kontsumitzeko eta mugitzeko ohitura duten. 

Kontsumo jasangarria aztertzeko, bost ohitura hauek hartu dira kontuan: erosketak egiteko, 

norberaren poltsa edo orga eramatea; gutxi ontziratutako edo paketatutako produktuak erosten 

saiatzea; etxeko zarama hondakin motaren arabera bereiztea; uraren kontsumoa murrizten 

saiatzea, eta, azkenik, garraio publikoa edo kolektiboa erabiltzea edo autoa partekatzea. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 82,5ek birziklatzen dute, hau da, etxeko zarama hondakin 

motaren arabera bereizten dute, eta ehuneko horrek islatzen du ikertutako bost ohituretatik 

gehien zabaldutakoa dela. Norberaren poltsa edo orga eramatea da kontsumo jasangarriaren 

arloko bigarren ohiturarik ohikoena EAEko gazteen artean: elkarrizketatu direnen % 70,0k 

baieztatu dute normalean hala egiten dutela. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 65,7k garraio 

publiko kolektiboa erabiltzen dute edo autoa partekatzen dute normalean. % 59,0 uraren 

kontsumoa murrizten saiatzen da. Azkenik, bosgarren postuan dago gutxi ontziratutako edo 

paketatutako produktuak erosteko ohitura (% 36,2). 

7.24 grafikoa.  

Kontsumo jasangarriarekin lotutako bost portaeren maiztasuna, 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteen kasuan, 2021ean (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 
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Ohitura horien hedapenak gora egin du 2012tik 2021era bitartean, guztiak hedatzeko 

intentsitatea berdina izan ez bada ere. Igoera handienak etxeko zaborra hondakin motaren 

arabera bereizteari dagozkio, eta baita erosketak egiteko norberaren poltsa edo orga eramatea. 

7.2 taula.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen kasuan, kontsumo jasangarriarekin lotutako bost portaeren 

maiztasunaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Ikerketa honetan aztertutako bost portaeretatik lau normalean egiten dituztenen kopuruak 

kontuan hartuta, kontsumo jasangarriaren indizea kalkulatu dugu. Metodologia hori aplikatuta, 

esan dezakegu EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 41,8k kontsumo jasangarriaren arloko 

jardunbideak dituztela normalean. 

  

(%) 2012 2016 2021

Sarritan 63,7 63,5 82,5

Batzuetan bakarrik 14,6 14,3 11,5

Inoiz ez edo ia inoiz ez 20,5 21,6 6,1

Sarritan 41,9 53,8 70,0

Batzuetan bakarrik 25,2 17,0 19,2

Inoiz ez edo ia inoiz ez 30,8 27,1 10,8

Sarritan 57,2 58,9 65,7

Batzuetan bakarrik 21,2 17,5 24,8

Inoiz ez edo ia inoiz ez 20,2 22,5 9,5

Sarritan 54,1 60,7 59,0

Batzuetan bakarrik 24,0 18,2 34,1

Inoiz ez edo ia inoiz ez 20,3 20,4 6,9

Sarritan 18,7 23,4 36,2

Batzuetan bakarrik 28,1 20,7 48,8

Inoiz ez edo ia inoiz ez 47,4 52,3 15,0

GUZTIRA 100 100 100

(n) 1500 1500 2495

Gutxi paketatutako produktuak erosten saiatzen zara?

Kontsumo ohiturei dagokienez, zenbatetan egiten duzu ondoko bakoitza?

Etxeko zaborrak hondakin-motaren arabera banatzen dituzu, hau da, organikoa, plastikoa, papera eta abar?

Zure poltsa edo orga eramaten duzu erosketak egiterakoan?

Garraio publiko edo kolektiboa erabiltzen duzu, edota kotxea beste batzuekin batera erabiltzen duzu, partekatzen duzu?

Uraren kontsumoa murrizten saiatzen zara?
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7.25 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen banaketa, kontsumo jasangarriaren arabera, 2021ean (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Kontsumo jasangarriaren indize horren bilakaera, Gazteen Euskal Behatokiak kalkulatzen duena, 

oso intentsiboa izan da 2012. urtetik (% 21,4) 2021. urtera (% 41,8) bitartean.  

7.26 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen kontsumo jasangarriaren indizearen bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Hala eta guztiz ere, kontsumo-ohitura batzuei, aldiz, gazteek ez diete uko egin nahi; izan ere, 15 

eta 30 urte bitarteko gazteen artean soilik % 18 oso edo nahiko prest dago etxera eramateko 

aukera duten produktuak Internet bidez erosteari uko egiteko. Mugikortasun jasangarriari 

dagokionez, halakotzat jotzen da erregai fosilak erabiltzen dituzten eta atmosferara CO2 

isurtzen duten ibilgailu pribatu motordunen erabilera ahalik eta gehien murriztea. 
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2021ean, EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 71,9k esan dute oinez egiten dituztela ohiko 

joan-etorriak; % 23,8k esan dute egunero edo ia egunero bizikletaz egiten dituztela, eta % 59,3k 

baieztatu dute egunero edo ia egunero erabiltzen dutela garraio publiko kolektiboa (autobusa, 

trena, metroa, tranbia...). Garraio-bide horiek ez dira baztertzaileak, gazteek mugitzeko aukera 

bat baino gehiago baliatzen baitituzte egunero. Guztira, Euskadiko gazteen % 86,9k esan dute 

modu jasangarriren batean mugitzen direla egunero edo ia egunero. 

Nahiz eta emakume gazteak modu jasangarriagoan mugitu, hala da gizon gazteek baino gehiago 

erabiltzen dutelako garraio publikoa eta gehiago mugitzen direlako oinez. Bizikleta, berriz, 

gizonek baino gutxiago erabiltzen dute. 

Egunero edo ia egunero bizikleta erabiltzen duten gazteen ehunekoak nabarmen gora egin du 

aurreko urteekin alderatuta. Hazkunde hori lotuta egon daiteke udalerri askotan maileguan 

utzitako bizikleten (elektrikoak batzuk) parkea handitu izanarekin, baita bidegorrien edo 

bizikletak erabiltzeko egokitutako erreien luzera handitu izanarekin.  

Halaber, nabarmen gora egin du garraio publiko kolektiboa egunero edo ia egunero erabiltzen 

dutenen ehunekoak. Hazkunde hori lotuta egon daiteke zeharka ibilgailu pribatua gutxiago 

erabiltzea eragiten duten egoerekin: erregaien prezioen garestitzea, aparkatzeko arazoak eta 

aparkalekuen kostua, eta udalerri batzuetan ezarritako abiadura-mugak. 

Hala ere, behera egin du oinez egindako joan-etorrien kopuruak. Hala ere, aztertu egin beharko 

litzateke oinezko mugikortasunaren beherakada hori mugikortasun jasangarriaren beste 

modalitate batzuekin (bizikleta, patinetea edo garraio publikoa) ordezkatu delako gertatu den 

ala ez. 

7.27 grafikoa. 

Egunero edo ia egunero proposatutako aukera jasangarrietako batean mugitzen diren 15 eta 

29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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7.6. Hamar gaztetik bederatzi abortuaren eta eutanasiaren alde dago 

Jarraian, hainbat konturen inguruko jarrerak aurkeztuko dira, hala nola: abortua, eutanasia, sexu 

bereko pertsonen arteko ezkontzak, sexu-aldaketa eta kalamua legeztatzea. 

2020an, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazte gehienek kontu horien alde daudela adierazi 

dute, kalamua legeztatzea salbu (hala ere, legeztatzearen aldekoak aurka daudenak baino 

gehiago dira). 

7.28 grafikoa.  

Proposatutako gai bakoitzaren alde dauden 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa, 

2020an (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Sexu-aniztasunaren alde egotea hedatua da Euskadiko gazteen artean. Sexu bereko pertsonen 

arteko ezkontzaren alde daudenen kopurua pixkanaka igo da 2008an egin zen lehenengo 

neurketatik; orduan, gazteen % 85,8 zegoen horren alde; 2020an, % 97,7 da. 

Gorakada handiagoa izan da sexu-aldaketaren aldeko jarreran: 2008ko % 78,1etik 2020ko 

% 96,6ra. 
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7.29 grafikoa.  

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren eta sexu-aldaketaren alde dauden gazteen 

ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Abortuaren alde dauden gazteen portzentajea nabarmen hazi da 2008tik 2020ra bitartean. 

7.30 grafikoa.  

Abortu libre eta borondatezkoaren alde dauden 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren 

bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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Eutanasiaren alde dauden gazteen ehunekoak ere gora egin du 2008tik aurrera, baina igoera ez 

da izan beste gai batzuetan bezain deigarria. Gainera, 2008tik 2012ra behera egin zuen 

eutanasiaren aldeko jarrerak; gero, berriz ere, gora egin zuen urte horretatik aurrera. 

Gorakadarik handiena 2016. eta 2020. urteen artean gertatu da, agian 2021eko martxoan 

Eutanasiaren Legea onartu baino lehen izandako eztabaidak eraginda. 

7.31 grafikoa.  

Eutanasiaren alde dauden 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Kalamua legeztatzeari buruzko eztabaida bizi-bizi egon zen duela urte batzuk, bereziki xede 

terapeutikoetarako erabiltzeko eta kontsumo partekaturako kalamu-klub sozialak arautzeko, 

baina eztabaidak indarra galdu du azken urteetan. Agian horregatik 2012tik 2020ra bitartean 

hamar puntu baino gehiago behera egin du kalamua legeztatzearen aldeko jarrerak gazteen 

artean, eta gaur egun ez da gehiengoa (% 47,1).  

Baina aldeko jarrerak behera egiteak ez du esan nahi kontrako jarrerak gora egin duenik. Bereziki 

gora egin duena da iritzirik ematen ez dutenen ehunekoak, eta ez dute iritzirik eman ez dutelako 

gaia ezagutzen, ez dutelako jarrera argirik edo ez dutelako adierazi nahi. 
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7.32 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteek kalamua legeztatzearen inguruan duten iritziaren bilakaera 

(%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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8. AISIALDIA 

8.1. Egunero hiru sare sozial edo gehiago erabiltzen dituztenen kopurua 
izugarri igo da 2018 eta 2021 bitartean 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 84,3k egunero hiru sare sozial edo gehiago 

erabiltzen ditu. Portzentaje hori izugarri igo da 2018tik, pandemiaren, konfinamenduaren eta 

abarren ondorioz, baita TikTok bezalako sare sozial berriak hedatu eta ezagutarazi direlako. 

8.1 grafikoa. 

Hiru sare sozial edo gehiago egunero erabiltzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

bilakaera, sexuaren eta adin taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak eta Euskadiko gazteak eta sare sozialak serieak) 

Gazteen % 99,0k erabiltzen dituzte WhatsApp, Telegram eta antzeko aplikazioak, hau da, EAEko 

ia gazte guztiek erabiltzen dituzte. Gehien erabilitako bigarren sare soziala Instagram da: EAEko 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 82,2k erabiltzen dute egunero. Youtube dago hirugarren 

lekuan: EAEko gazteen % 81,8k erabiltzen dute egunero. Rankingeko laugarrena Spotify da: 

gazteen % 71,2k erabiltzen dute egunero. 

Hortik aurrera, gainerako sare sozialak egunero edo ia egunero erabiltzen ditu gazte talde txiki 

batek. Zerrendako bosgarren lekuan Twitter dago: gazteen % 37,2k erabiltzen dute egunero edo 

ia egunero. Atzetik dago Facebook, gazteen % 28,3k erabiltzen baitute egunero. % 27,9k 

Linkedin, Infojobs edo lana bilatzeko beste sare sozial batzuk erabiltzen dituzte. Gazteen antzeko 
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ehuneko batek erabiltzen du TikTok (% 27,1) edo Zoom, Meet, Houseparty edo taldeko 

bideodeiak egiteko beste aplikazio batzuk (% 27,0). 

Sare sozial horien atzetik, % 20tik beherako balioekin, Twitch dago lehen postuan, gazteen % 18k 

egunero erabiltzen dutena. Twitch-en atzetik Snapchat dago; gazteen % 13,0k erabiltzen dute 

egunero. Azkenik, gazteen % 6,4k diote egunero erabiltzen dituztela Tinder, Meetic, Badoo edo 

jendea ezagutzeko beste sare sozial batzuk. 

8.2 grafikoa.  

Sare sozial bakoitza egunero erabiltzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa, 

2021ean (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Sare sozial bakoitzaren eguneroko erabileraren ehuneko hauek 2018an erregistratutakoekin 

alderatzen baditugu, ikusten da aurreko datuak ditugun guztietan gora egin duela erabilerak, 

Facebooken izan ezik, erabiltzaile gazteak galdu baititu.  



   

128 
 

Lehenago ikusi dugun moduan, WhatsApp edo berehalako mezularitzako beste aplikazio batzuk, 

Telegram edo Line adibidez, asko hedatu dira azken urteetan, eta, horren ondorioz, haien 

bilakaera ia % 100ekoa da. 

Instagram egunero erabiltzen dutenen ehunekoa 2018an % 74,1 izatetik 2021ean % 82,2 izatera 

igaro da. Youtuberen erabilerak ere gora egin du EAEko gazteen artean, eta egunero erabiltzen 

dutenen ehunekoa % 73,7tik % 81,8ra pasatu da. Twitter egunero erabiltzen dutenen 

ehunekoak ere gora egin du EAEko gazteen artean, % 17,7tik % 37,2ra. Linkedin, Infojobs edo 

lana bilatzeko beste sare sozial batzuen erabilerak ere gora egin du nabarmen, % 8,6tik % 27,9ra. 

Bilakaera hori logikoa da COVID-19aren pandemiak ekarritako konfinamenduak eta 

mugikortasunaren murrizketak kontuan hartuta. 

Beste alde batetik, 2018an gazteen % 1ek baino gutxiagok erabiltzen zituen bi sare sozialek, 

TikTok eta Twitch sareek hain zuzen, egunero % 27,1 eta % 18,0 erabiltzaile dituzte, hurrenez 

hurren. 

8.3 grafikoa.  

Sare sozial bakoitzaren eguneroko erabileraren bilakaera, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

artean* (%) 

 

*Ez dago aurreko daturik Spotify eta taldeko bideodeiak egiteko aplikazioen erabilerari buruz. 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021 eta Euskadiko gazteak eta sare sozialak) 
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Bestalde, galdetu zaie gazteei ea inoiz sentitu diren erasotuak baten batek behin eta berriz 

mezuak bidaltzen zitzaizkielako, iruzkin desatseginak egiten zituelako, iraintzen edo 

mehatxatzen zielako. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 3,3k aipatu du inoiz sentitu dela 

erasotua. Portzentaje hori, txikia bada ere, 2018an erregistratutakoa baino bi aldiz handiagoa 

da (% 1,7). 15 eta 19 urte bitartekoen kolektiboan, ehuneko hori % 4,5era igotzen da. 

8.4 grafikoa.  

2021ean ziberjazarpena jaso zuten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa, sexuaren eta 

adin taldearen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak eta sare sozialak eta Euskadiko gazteak 2020/2021) 

8.2. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 12,7k euskara erabiltzen dute hizkuntza 
nagusi gisa sare sozialetan 

2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen % 12,7k batez ere euskara erabili zuten 

sare sozialetan. 

EAEko gazteek sare sozialetan gehien erabilitako hizkuntzak lurralde historikoen arabera 

aztertuz gero, EAEko egoera soziolinguistikoaren analisitik ateratako ondorioen isla dira, hots, 

Gipuzkoa da, alde handiz, euskara gehien erabiltzen den lurralde historikoa. Kasu horretan, 

lurralde horretako gazteen % 22,9k nagusiki euskara erabiltzen dute sare sozialetako jardueran; 

Araban, berriz, ehuneko hori % 5,1 da, eta Bizkaian, % 8,0.  

Edonola ere, gaztelania da hizkuntza erabiliena sare sozialetako jardunean hiru lurralde 

historikoetan, eta balioak antzekoak dira Araban (% 84,7) eta Bizkaian (% 84,4), eta nabarmen 

txikiagoa da Gipuzkoan (% 68,1). 
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Ingelesa da sare sozialetako jardunean EAEko gazteek gehien erabilitako hizkuntzetatik 

hirugarrena, eta balioak homogeneoak dira sexuaren, adin-taldeen eta lurralde historikoaren 

arabera (% 7 eta % 10 artean daude kasu guztietan). Gaztelania, euskara edo ingelesa ez den 

hizkuntza erabiltzen dutenen ehunekoa ez da % 1era iristen kasu batean ere ez. 

Elkarrizketa egin zaien pertsonen sexua eta adina kontuan hartuta, ez dago alde esanguratsurik 

sare sozialetan gehien erabilitako hizkuntzei dagokienez, baina esan dezakegu neskek apur bat 

gehiago erabiltzen dutela euskara gizonek baino (% 14,4 eta % 11,2, hurrenez hurren), eta 25 

urtetik gorakoak direla euskara eta ingelesa gutxien erabiltzen dutenak. 

8.5 grafikoa. 

Sare sozialetan batez ere euskara erabiltzen duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoa, 

sexuaren, adin taldeen eta lurralde historikoaren arabera (%) 

 
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 
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8.3. Euskararen lagunarteko erabilerak gora egin du 16 eta 24 urte bitarteko 
gazteen artean 

Lagunekin euskara erabiltzeko ohiturak goranzko joera du Euskadiko gazteen artean: lagunekin 

batik bat euskara edo bi hizkuntzak neurri berean erabiltzen dituzten Euskadiko gazteen 

ehunekoak 10 puntutik gora egin du gora 2001etik 2016ra bitartean (% 24,8tik % 35,3ra). 

Lagunekin euskaraz egitea Gipuzkoan da nabarmena oraindik ere; izan ere, 16 eta 24 urte 

bitarteko gazteen % 59,1ek erabiltzen du hizkuntza hori lagunekin hitz egiteko. Portzentaje hori 

Bizkaian % 22,0 da; eta Araban, % 25,5. 

8.6 grafikoa. 

16 eta 24 urte bitarteko gazte euskaldunen euskararen lagunarteko erabileraren bilakaera, 

lurralde historikoaren arabera (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politikako Saila (Inkesta Soziolinguistikoa) 
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8.4. Euskadiko gazteen ia erdiek kirolen bat egiten dute modu erregularrean 

Euskadiko gazteen % 56,4k kirolen bat egiten du astean 3 aldiz edo gehiagotan. Ehuneko horrek 

gorakada handia izan du 2012-2021 aldian, % 40,2tik aipatutako baliora arte. 

8.7 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen kirol-praktika erregularraren bilakaera, sexuaren eta adin 

taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Ezin da esan futbola baztertu denik, baina egia da pandemiak asko mugatu duela futbolean 

jokatzea, eta, ondorioz, lehen baino dibertsifikazio handiagoa dago kirol-jardueretan. Izan ere, 

2021ean gehien egin diren kirolak «gimnasioko kirolak» multzoan sartzen dira (fitness, crossfit, 

spinning, zumba eta antzekoak). Gazteen % 22,7k egiten dituzte kirol horiek; gero, korrika egitea 

(% 16,6), mendira joatea (% 14,9) eta txirrindularitzaren modalitate ezberdinak (% 11,8) daude. 

Futbola bosgarren lekuan dago: % 10,2.  

Gazteen % 20,6k diote ez dutela kirolik egiten era erregularrean. 

Hurrengo grafikoak EAEko gazteek egiten dituzten kirolen sorta zabala islatzen du. 
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8.8 grafikoa.  

EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek gehien egindako kirolak, 2021ean (%)* 

 

* Pertsona bakoitzak bi kirol aipa zitzakeen gehienez 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Egindako kirola sexuaren arabera aztertuz gero, aipatu beharreko alde ugari daude. Alde handia 

dago emakume eta gizonen artean futbolean eta areto-futbolean batez ere, baina aldeak daude 

txirrindularitzaren modalitateetan eta pala-kiroletan ere (tenisa edo padela, adibidez), eta hiru 

kasuetan gizonen alde.  

Ibiltzeko ohituran ere aldeak daude gizonen eta emakumeen artean, kasu honetan emakumeen 

alde, eta dantzan ere gehiago aritzen dira emakumeak gizonak baino. Yoga edo pilates egitea 

ere ohikoagoa da emakume gazteen artean gizon gazteen artean baino. Etxean ariketa fisikoak 

egitea ere ohikoagoa da emakumeen artean gizonen artean baino. 
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Adinak gora egin ahala, gora egiten du mendira doazen edo ibiltzera doazen gazteen ehunekoak, 

eta, apur bat gutxiago, yoga edo pilates egiten dutenen ehunekoak. Gainera, 20 urtetik gora, 

gehiago dira korrika egitera edo gimnasiora doazenak adin horretatik beherakoak baino. Aitzitik, 

adinak behera egin ahala, berriz, gehiago dira futbolean edo areto-futbolean, saskibaloian edo 

taldeko kiroletan aritzen direnak. Gazteenen artean, beste adin taldeetan baino gehiago dira 

dantza, balleta edo gimnasia erritmikoa egiten dutenak. 

8.5. Hamar gaztetik zazpik egiten dute jarduera artistikoren bat 

2021ean, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 76,8k esan du azken urtean jarduera artistiko 

hauetako bat egin dutela: argazkigintza, musika-tresna bat jotzea, margotzea, idaztea, dantza, 

bideoak, koruan edo musika talde batean abestea, ikus-entzunezko produktuak, antzerkia, 

bertsolaritza, arte plastikoak. 

Ehuneko hori zertxobait handiagoa da emakumeen artean (% 79,1), gizonen artean baino  

(% 74,5). Emakumeek jarduera artistikoetan duten partaidetza handiagoa urte guztietan ikusten 

da. 

8.9 grafikoa. 

Azken urtean jarduera artistikoak egin dituzten Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

ehunekoaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (Euskal Herriko kultura-ohiturei, -

praktikei eta -kontsumoari buruzko estatistika, 2008) 
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8.6. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ia erdiek diote azken hilabetean libururen 
bat irakurri dutela aisiagatik 

Euskal gazteen irakurtzeko ohiturak egonkor izaten jarraitu du 2021ean, 2016an beheranzko 

joera txiki bat agertu bada ere. Izan ere, 2016an, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 

% 54,4k esan dute libururen bat aisiagatik irakurri dutela inkesta egin aurreko hilabetean zehar. 

Ehuneko hori % 52,2ra jaitsi zen 2018an; eta % 48,8ra, 2021ean. 

Serie osoan ikusten da irakurtzeko ohitura zabalduago dagoela emakume gazteen artean gizon 

gazteen artean baino (% 57,9 eta % 39,6, hurrenez hurren, 2021ean). 

8.10 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen irakurtzeko ohituraren bilakaera, sexuaren arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (Euskal Autonomia Erkidegoko 

kultura-ohiturei, -praktikei eta -kontsumoari buruzko estatistika 2007-2008 txostenetik eta EAEko parte-hartze kulturalari 

buruzko 2018ko inkestatik hartutako datuak) 

25 eta 29 urte bitarteko pertsonek irakurtzeko ohitura handiagoa dute 25 urtetik beherakoek 

baino, eta hori batez ere 2021ean nabarmendu da. 15-19 urte bitartekoen % 46,5ek esan du 

libururen bat irakurri duela azken hilabetean; 20-24 urte bitartekoen artean, ehunekoa antzekoa 

da (% 46,1), baina % 53,8ra igotzen da 25-29 urte bitartekoen taldean. 

  



   

136 
 

8.11 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen irakurtzeko ohituraren bilakaera, adin taldeen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia (Euskal Autonomia Erkidegoko 

kultura-ohiturei, -praktikei eta -kontsumoari buruzko estatistika 2007-2008 txostenetik eta EAEko parte-hartze kulturalari 

buruzko 2018ko inkestatik hartutako datuak) 

Aurreko hilabetean irakurritako liburuen kopurua aztertuz gero, ikusten da aurreko hilabetean 

aisialdian libururen bat irakurri dutela esan dutenen % 53,7k liburu bakarra irakurri dutela. 

% 28,5ek diote aurreko hilabetean bi liburu irakurri dituztela aisialdian; % 11,6k, hiru, eta % 6,2k 

diote hiru baino gehiago irakurri dituztela.  

Ez dago alde handirik emakume eta gizon gazteek irakurritako liburuen kopuruan, baina 

emakumeen artean gizonen artean baino apur bat handiagoa da hiru liburu baino gehiago 

irakurri dituztenen ehunekoa.  

 

8.7. Euskaraz irakurtzeko ohitura areagotu da azken urteetan 

Azken hiru hilabeteetan, arrazoia edozein dela ere (aisia edo ikasketei edo lanari lotutako 

arrazoiak), libururen bat euskaraz irakurri dutela esan duten gazteen ehunekoa txikiagoa da 

irakurketa orokorra dela-eta erregistratutakoa baino. Izan ere, euskaraz irakurtzeko ohitura 

lotuta dago hizkuntzaren ezagutza mailarekin, euskaraz irakurtzeko erraztasun gehiago 

izatearekin edo erosoago sentitzearekin eta euskarazko argitalpenen eskaintzarekin. Guztira, 

hiru gaztetik batek (% 32,8) baieztatu du libururen bat irakurri duela euskaraz galdera egin 

aurreko hiru hilabeteetan. 
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Gizonen eta emakumeen arteko aldea ez da irakurketa orokorrean bezain handia. Emakumeen 

% 34,9k baieztatu dute libururen bat irakurri dutela euskaraz azken hiru hilabeteetan; gizonen 

kasuan, berriz, % 30,8k.  

Adin taldeen arabera, irakurketa orokorrean gertatutakoaren kontrakoa gertatu da, ikusi 

baitugu gora egiten duela 25 urtetik aurrera. Euskaraz irakurtzeari dagokionez, 15 eta 19 urte 

bitarteko gazteen % 55,2k irakurri dute liburu bat euskaraz azken hiru hilabeteetan; ehuneko 

horrek % 22,8ra egin du behera hurrengo adin-taldean, 20 eta 24 urte bitartean dituztenen 

taldean, seguruenik ikasketetan ziklo-aldaketa bat egon delako. Eta euskaraz irakurtzen dutenen 

ehunekoa are txikiagoa da hurrengo adin taldean, 25-29 urte bitarteko gazteenean: % 19,1ek 

diote libururen bat irakurri dutela euskaraz azken hiru hilabeteetan. Datu horrek islatzen du 

euskaraz irakurtzeko ohitura lotuago dagoela ikasketekin aisialdiarekin baino, aurreko urteetan 

bezala. 

Euskaraz irakurtzen dutenen ehunekoa gero eta handiagoa da, aurreko urteekin alderatuta. Hala 

ere, oso astiro egin du gora, eta ez dator bat euskararen ezagutzak izan duen garapenarekin. 

2012tik 2020ra bitartean, euskaraz ondo hitz egiten dutela dioten gazteen ehunekoa % 62,0tik 

% 80,3ra pasatu da; euskaraz irakurtzen dutenen ehunekoak 2012tik 2021era izan duen 

gorakada, berriz, 4,1 puntukoa izan da. Adin taldeen arabera aztertuta, 15-19 urte bitarteko 

gazteen artean gora egin du, baina 20-24 urte bitartekoen artean, ordea, behera egin du. 25-29 

urte bitartekoen taldean, mantendu egin da. 

8.12 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteek euskaraz irakurtzeko ohituraren bilakaera, adin taldeen 

arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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9. EGOERAREN BALORAZIOA  

Azken apartatuak jasotzen ditu gazteen balorazioak, honako hauei buruz: beren egoera 

pertsonala, gazteen egoera orokorra, administrazioen lana gazteriari dagokionez, eta, azkenik, 

Euskadiko egoera. 

9.1. Gazteen gogobetetasuna beren bizitza-eremu guztiekiko jaitsi egin da, 
pandemiaren aurretiko unearekiko 

2021eko abenduan, hain zuzen COVID-19aren seigarren olatuan, 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteek 7,1 puntuko balorazioa (10 punturen gainean) eman diote beren egoera pertsonalari. 

2019an, pandemiaren aurretik, batez besteko puntuazioa 7,8 zen. Igoera gorabehera, gazte 

gehienak baikor zeuden etorkizunari dagokionez, eta % 67,2k beren egoera bost urteko epean 

hobetzea espero zuten. 

Gazteak batez ere beren familiarekin (8,5 puntu, 10 punturen gainean) eta osasunarekin (8,2) 

ageri dira bereziki gogobeteta. Lagunekiko gogobetetasun mailak 7,9ko puntuazioa jaso du; 

ikasketak edo prestakuntza maila: 7,7 puntu; familiarekin edo bere kabuz bizi izatea, kasuaren 

arabera: 7,4 puntu; aisialdia: 7,0 puntu; irudi fisikoa: 7,0 puntu. Gogobetetasun maila txikiagoa 

duten alderdiak harreman sentimentalak edo sexualak dira, COVID-19aren pandemiaren 

ondorioz ezarritako mugen eta murrizketen ondorioz mugatu zirenak; 6,7ko puntuazioa jaso 

dute; jarraian, lan-egoera edo lan-espektatibak daude: (6,4), eta erabil daitekeen dirua (6,0 

inguru). 

Alde horiei guztiei dagokien gogobetetasuna jaitsi egin zen 2019tik (hau da, pandemia aurreko 

alditik) 2021era.  

  



   

139 
 

9.1 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen gogobetetasunaren bilakaera bere bizitzako alde 

desberdinekiko (0-10 bitarteko eskala) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 

Norberaren gogobetetasunaren indizea, Gazteen Euskal Behatokiak aurreko datuak oinarri 

hartuta kalkulatzen duena, ehuneko 73koa da 2021ean. Puntuazio positiboa bada ere, 2013an 

hasitako serieko txikiena da. 
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9.2 grafikoa. 

15 eta 29 urte bitarteko gazteen gogobetetasun indizearen bilakaera (0-100 bitarteko eskala) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 

2020an, gazteen kezka nagusiak izan dira, haien erantzun espontaneoen arabera, lana (gazteen 

% 39,6k aipatu dute), genero-berdintasuna eta matxismoa (% 37,7k) eta etorkizuna (% 34,3k). 

Bigarrenik, osasuna (% 27,1) eta ingurumena eta klima-aldaketa (% 26,1) aipatu dituzte. 

Hirugarrenik, ekonomia eta egoera ekonomiko orokorra (% 18,1), politika (% 14,5) eta, oro har, 

gizartea (% 10,1) daude. Gainerako arazoak gazteen % 10ek baino gutxiagok aipatu dituzte, 

kasuan-kasuan (gogorarazi behar da pertsona bakoitzak gehienez 3 arazo adierazi behar zituela). 

Etorkizunari, osasunari, ekonomiari edo gizartearen egoera orokorrari buruzko aipamenen 

ehuneko altuak lotuta daude, ziur aski, pandemiak sortutako egoerarekin eta ondorengo 

hilabete eta urteetan gerta zitekeenaren inguruko ziurgabetasunarekin. 
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9.3 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen kezka nagusiak 2020an (%)* 

 

*Gazteek hiru arazo plantea zitzaketen gehienez espontaneoki. Gazteen % 3k baino gehiagok aipatutako arazoak baino ez dira 

jaso. 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Emakume eta gizon gazteen arazoen arteko ezberdintasun nagusia da emakumeentzat genero-

berdintasuna eta matxismoa direla arazorik handiena, eta emakumeen % 49,9k aipatu dute.  

Adinaren arabera, alde garrantzitsuak daude. Adinean gora egin ahala gora egiten dute lana, 

etxebizitza, politika eta ekonomiari buruzko aipamenen ehunekoek, eta behera egiten dute, 

berriz, etorkizunari, genero-berdintasunari, lagunei buruzko aipamenen ehunekoek. Izan ere, 15 

eta 19 urte bitarteko gazteen kezka nagusia etorkizuna da.  
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9.1 taula.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen kezka nagusiak, 2020an, sexuaren eta adin taldearen arabera 

(%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

Bestalde, 2020an, hiru gaztetik bik (% 63,6) esan dute egoera hobean daudela beren aitak edo 

amak adin berean zuten egoerarekin alderatuta.  

Gurasoak adin berean zeuden egoerarekin konparatuta hobeto daudela uste duten gazteen 

ehunekoak behera egin zuen krisi ekonomikoarekin batera; ondorengo susperraldia moteldu 

egin da COVID-19aren pandemiak eragindako egoeraren ondorioz. 

 

  

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

Lana 39,6 38,1 41,1 17,8 48,0 54,5

Berdintasuna, matxismoa 37,7 49,9 26,1 46,4 38,2 27,9

Etrokizuna 34,3 34,7 34,0 52,7 30,6 18,5

Osasuna 27,1 26,2 28,0 25,4 28,0 28,1

Aldaketa klimatikoa, ingurumena 26,1 26,7 25,5 27,1 25,9 25,2

Ekonomia 18,1 14,7 21,3 11,7 21,3 21,7

Politika 14,5 12,0 16,9 11,5 14,5 17,6

Gizartea, oro har 10,1 7,9 12,3 8,2 11,0 11,4

Familia eta/edo bikotekidea 9,4 10,5 8,4 12,5 8,1 7,6

Etxebizitza 7,7 7,2 8,1 1,7 7,1 14,6

Lagunak 7,0 6,3 7,7 10,8 5,1 4,9

Emantzipazioa 3,9 4,9 3,0 1,5 5,6 4,8

Hezkuntza 3,7 4,1 3,4 2,5 3,7 5,0

Tolerantzia eta errespetua 3,4 3,3 3,4 3,0 2,0 5,0

Ustelkeria 2,8 3,4 2,1 1,3 3,6 3,5

Segurtasuna 2,5 4,0 1,2 3,7 2,0 1,9

Pobrezia 1,3 1,0 1,5 1,6 1,8 0,5

* Bat-bateko erantzunak, inolako aukerarik iradoki gabe. Taulan gazteen %1ek baino gehiagok aipatutako arazoak agertzen dira.

Zeintzuk dira zeu gehien kezkatzen zaituzten hiru arazoak?*

(arazo bakoitza aipatu duten gazteen %) Guztira

Sexua Adin taldeak
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9.4 grafikoa.  

Beren gurasoek beren adinean izan zutena baino egoera hobean daudela uste duten 15 eta 29 

urte bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera (%)  

Iturria: Gazteen 

Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea eta Emantzipazioa seriea) 

9.2. Gazteen kolektiboaren egoerak norberaren egoerak baino balorazio 
txarragoa jaso du eta ezkor daude bilakaerari dagokionez 

Gazteek 10 puntutik 5,5 ematen diote gazteen kolektiboaren egoerari 2021eko abenduko 

puntuazio hori orain dela bi urte, 2019an, erregistratutakoaren aldean txikiagoa da, gazteen 

egoerari emandako batez besteko puntuazioa 6,2 puntukoa zenean. 

Gazteak ez daude baikor gazteen egoerak, oro har, datozen bost urteetan izango duen 

bilakaerari dagokionez; % 35,6k berdin jarraituko duela uste dute; okertu egingo dela % 32,4k; 

eta hobetuko egingo dela % 22,8k. 
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9.5 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen banaketa, gazteen kolektiboak datozen bost urteetan izango 

duen egoeraren bilakaerari buruzko iritziaren arabera (%)  

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira 2021) 

Gazte gehienek uste dute erakundeek ez dituztela aintzat hartzen gazteriaren iritziak. 15 eta 29 

urte bitarteko lau gaztetik batek (% 24,0) baino ez du uste erakundeek gazteen iritziak aintzat 

hartzen dituztela. 

Erakundeek, oro har, gazteen iritziak kontuan hartzen ez dituztelako ideia neurketa guztietan 

errepikatzen da; hala ere, 2012arekin konparatuta, gora egin du erakundeek beren iritzia aintzat 

hartzen dutela uste duten gazteen ehunekoak. 
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9.6 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek erakundeek gazteriaren iritziak kontuan hartzeari dagokionez 

egiten duten balorazioaren bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Adinak gora egin ahala, areagotzen da erakundeekiko eszeptizismoa, gazteen iritziak kontuan 

hartzeari dagokionez; 2020ko datuen arabera, kontuan hartzen ez direla uste dutenak 15-19 

urte bitartekoen taldean % 55,8 dira; % 67,0, 20-24 urte bitartekoen artean; eta % 70,8ra iristen 

dira, 25-29 urte bitartekoen taldean. Emakumeak eszeptikoago daude gizonak baino, gai horri 

dagokionez. 

9.2 taula.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek erakundeek gazteen iritziak kontuan hartzeari dagokionez 

egiten duten balorazioa, 2020an, sexuaren eta adin taldearen arabera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2020/2021) 

  

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

Bai 24,0 18,8 29,0 30,0 22,4 19,4

Ez 64,3 69,2 59,7 55,8 67,0 70,8

Ed/Ee 11,7 12,1 11,3 14,2 10,6 9,8

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 748 752 610 547 343

Zure ustez, erakundeek kontuan hartzen dituzte gazteen iritziak?

(%) Guztira

Sexua Adin taldeak
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Hala ere, erakundeek gazteriaren arloan egiten duten lanari puntuazioa ematean, 2020an, 

gazteek ontzat eman dute (hau da, 5etik gorako puntuazioa eman diete, 0-10 eskalan) udalek, 

aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak egindako lana. Hain zuzen, udalek 6,0 puntu lortu dituzte; 

aldundiek, 5,9; eta Eusko Jaurlaritzak, 6,0.  

Gazteenek ematen dituzte kalifikazio onenak, 6,4 eta 6,6 bitarteko batez besteko puntuazioekin; 

25-29 urte bitartekoen kolektiboan, aldiz, batezbesteko guztiak 5,4 eta 5,5 bitartekoak dira, hau 

da, puntu bat txikiagoak dira. 

Nolanahi ere, erakunde publikoek gazteriaren arloan egindako lanak gero eta kalifikazio hobeak 

lortzen ditu gazteen balorazioetan.  

9.7 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteek erakundeek gazteriaren arloan egindako lanari buruz 

emandako balorazioaren bilakaera (0-10 bitarteko eskala) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

Europar Batasunak gazteriaren arloan egindako lanari dagokionez, Euskadiko 15 eta 30 urte 

bitarteko gazteek hori ere onartu dute 2022an; hain zuzen, 5,2 puntu eman diote 0tik 10era 

bitarteko eskalan.  
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9.3. Gazteek jarraitzen dute lan-merkatua Euskadiko arazo nagusia dela 
esaten 

15 eta 29 urte bitarteko gazteek 6,2 puntu eman dizkiote Euskadiko egoera orokorrari 0tik 10era 

bitarteko eskalan, 2021eko abenduan. 2019. urtearen amaieran, pandemia hasi aurretik, 7,0 

ematen zioten Euskadiko egoerari. 

Ez dago optimismo orokorrik Euskadiko egoerak datozen bost urtean izango duen bilakaerari 

dagokionez; hala ere, egoera hobetuko dela uste dutenak gehiago dira, okerrera egingo duela 

uste dutenak baino. 

9.8 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen banaketa, Euskadiko egoerak datozen bost urteetan izango 

duen bilakaerari buruzko iritziaren arabera (%)  

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira 2021) 

18 eta 29 urte bitarteko gazteei Euskadiko hiru arazo nagusiak zeintzuk diren galdetzen badiegu, 

2021ean gehien errepikatu zen erantzuna bat dator lan-merkatuko arazoekin (gazteen % 44k 

aipatzen ditu). Bigarrenik, aipatzeari dagozkion portzentaje askoz txikiagoekin, COVID-19aren 

pandemiarekin lotutako arazoak daude (% 15ek aipatu dituzte); politikarekin lotutako arazoak 

(% 14); arazo ekonomikoak (% 14); eta etxebizitza (% 12). 

Hirugarrenik, % 5 baino handiagoak baina % 10 baino txikiagoak diren ehunekoekin, honako 

hauekin lotutako arazoak topatzen ditugu: osasun-sistema (% 9); zerbitzu publikoen edo 

laguntzen funtzionamendua edo estaldura (% 8), hezkuntza (% 8), gizarte-desberdintasunak 

(% 6); gazteriaren arazoak (% 6), azpiegiturak eta garraioak (% 6) eta hizkuntza-egoerari lotutako 

arazoak (% 5). Aipatutako gainerako arazoen ehunekoak % 5 baino txikiagoak izan dira. 
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2019tik 2021era bitartean, jaitsi egin dira lanarekin eta immigrazioarekin lotutako arazoei 

buruzko aipamenak; horien ordez, COVID-19aren pandemiaren arazoa agertu da, eta politika, 

ekonomia eta osasunarekin lotutako aipamenak areagotu dira. 

9.9 grafikoa.  

Euskadiko arazo nagusien bilakaera, 18 eta 29 urte bitarteko gazteen iritziz (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteen argazkiak seriea) 

Eusko Jaurlaritzaren jardunari buruzko balorazioari dagokionez, gazte gehienen arabera, ona 

izan da turismo, kultura eta osasunaren arloetan. Gainerako esparruek ez dute lortu gazte 

gehienen iritzi ona, gobernuaren jardunari buruz. Gazteak oso kritiko agertzen dira 

etxebizitzaren arloarekin; izan ere, kasu honetan, gehiago dira Eusko Jaurlaritzaren jarduera 

txarra izan dela uste dutenak (% 43) ona izan dela uste dutenak baino (% 18). 
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9.10 grafikoa.  

Eusko Jaurlaritzaren zenbait arlotako jardunaren balorazioa, 18 eta 29 urte bitarteko gazteen 

arabera, 2021ean (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Gazteen argazkiak 24) 

9.4. Oraingo unearen balorazioa eta etorkizunarekiko konfiantza oraindik ere 
positiboak dira, baina okertu egin dira, pandemia aurretiko datuen aldean 

Oraingo uneko balorazio-indizeak adierazle bakar batean jasotzen ditu gazteek beren egoera 

pertsonalari, gazteriaren egoerari, oro har, eta Euskadiren egoerari buruz dauzkaten iritziak. 

Indizearen balioa 2021ean 63 izan da (100 punturen gainean); hala ere, pandemiaren aurretik, 

2019an, 70 zen, 100 punturen gainean. 
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9.11 grafikoa.  

15-29 urte bitarteko gazteen oraingo unearen balorazio-indizearen bilakaera (0-100 bitarteko 

eskala) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 

Bestaldetik, etorkizunarekiko konfiantzaren indizeak balio bakar batean batzen ditu gazteen 

espektatibak, beren egoera pertsonalak, gazteriaren egoerak eta Euskadiko egoerak hemendik 

bost urtera izango duten bilakaerari dagokionez. Indize horrek 2021ean neurrizko optimismoa 

erakusten du egoerak epe laburrean izango duen bilakaerari dagokionez; izan ere, balioa 61 da 

(100 punturen gainean). 2019an, pandemiaren aurretik, balio hori 69 zen. Are gehiago, 

adierazlearen 2021eko balioa serie osoko txikiena da. 

9.12 grafikoa.  

15 eta 29 urte bitarteko gazteen konfiantza-indizearen bilakaera (0-100 bitarteko eskala) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Aurrera Begira seriea) 
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