PRENTSA DOSSIERRA
Gazteria Zuzendaritzak
“GAZTEEN ENPLEGUA EAE-N” izeneko azterlana
aurkezten du
Bilbon, Gazteen Euskal Behatokia, 2012ko maiatzaren 30ean

Gaurkoan aurkezten dugun azterlana EAEko gazteen emantzipazioari buruzko ikerketa
zabalago baten lehen atala da. Gazteen Euskal Behatokiak burutu du ikerketa, eta gazteek
enpleguari eta etxebizitzari dagokienez bizi duten egoera deskribatzea du helburu.
Horretarako, emantzipaziorako trantsizio anitzak, faktore baldintzatzaileak eta zailtasunak
sakonki aztertu dira. Ikerketa luzea denez gero, enpleguari buruzko azterketa egin da lehenik
eta behin, hain zuzen ere, gaur aurkezten dugun hau. Ikerketa aurrerago osatuko da, egoitzaemantzipazioari eta etxebizitza eskuratzeari buruzko datuak azaltzen direnean.
Azken urteotan gazteei buruz egindako ikerketa guztietan langabezia, lan-baldintzak eta
etxebizitza aipatu dira gazteen arazo nagusi gisa. Gainera, 2008tik aurrera gazteen
langabezia-tasak haziz joan dira arian-arian, eta biztanleria aktibo osoarenaren halako bi dira.
Horregatik guztiagatik, lehen mailako gizarte-interesa duen gaia bilakatu da hau. Ikerketa
honen bitartez, EAEko gazteek gai horiei dagokienez bizi duten egoera aztertu eta
ezagutaraztea da gure helburua.
Ikerketa 2011ko azaroaren 14tik 25era EAEko 16 eta 34 urte bitarteko 1.927 gazteri
etxez etxe egindako inkesta batean oinarritu da.
Gazteen Euskal Behatokiaren ikerketa gehienetan, adin-muga 29 urteetan kokatuta dago.
Ikerketa honen adin-tartea, ordea, “gaztetzat” jotzen denaz harago doa, harik eta 34 urteetara
arte. Hain zuzen ere, EUSTATen datuen arabera, emantzipazioa, EAEn, 30 urteetan
gauzatzen da, batez beste. Emantzipazio berantiar horretan eragin handia dute lanaren
prekarietateak, hezkuntza-aldiaren luzapenak eta etxebizitzaren prezio garestiek.
Gazteen emantzipazioari eta enpleguari buruzko inkestaren emaitzek irudi argia eman dute
gazteen egoerari buruz, honako alderdi hauei dagokienez:
1.
2.
3.
4.

OKUPAZIO NAGUSIA ETA EGOERA EKONOMIKOA,
LANERATZEA,
GAZTEEN LANAREN EZAUGARRIAK, eta
LANGABEZIA ETA LANA BILATZEA
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OKUPAZIOA ETA EGOERA EKONOMIKOA
16 eta 34 urte bitarteko gazteen erdiak lanean daude eta %31 ikasten. %9 bi
kolektiboen artean daude, hau da, ikasten eta lanean, aldi berean. Langabeziak %18ri
eragiten die, gehienbat gizon gazteei, hain zuzen ere, %20ri; emakumeen artean, berriz,
%14ri.
Etxeko lanak jarduera nagusia da emakumeen %4rentzat. Laginean ez genuen gizonik aurkitu
kategoria horretan.
Gazteen erdiak lanean ari badira egun, bizitzan lan ordainduren bat izan dutenen
proportzioa %81era iristen da. 20 urteetatik aurrera, lan-esperientzia oso zabalduta dago,
eta ia %100era heltzen da 30 eta 34 urte bitarteko gazteen artean. Gazteria inaktibo eta
erosoaren estereotipoaren aurrez aurre daude datuok. Areago, adin-talderik gazteenean ere,
inkestatutakoen laurdenak lan ordainduren bat izan du inoiz.
Diru-iturri nagusia familia da, gazteen %36rentzat. Mendetasun ekonomiko hori behera doa
adinean gora egin ahala. Hala ere, 30 eta 34 urte bitarteko lagunen %10 jatorrizko familiaren
mende daude, ekonomikoki.
Gazteen beste %13 familiaren diru-sarreretatik eta norberarenetatik bizi dira. %28 euren dirusarreretatik bakarrik bizi dira eta %15 norberaren eta bikotekidearen diru-sarreretatik. %6
bikotekidearen diru-sarreretatik bakarrik bizi dira; bikotekidearenganako mendekotasuna
handiagoa da emakumeen, langabezian daudenen eta atzerritarren artean.
Ekonomikoki emantzipatutzat hartzen baditugu euren edota bikotekidearen dirusarreretatik bizi diren lagunak, zera ondoriozta dezakegu: gazteen erdiak emantzipatuta daude
ekonomikoki. Horrela ez daudenak, hau da, %51, familiaren diru-sarreretatik bizi dira, guztiz
edo zati batean.
Emantzipatuen artean, honako talde hauek dute presentzia handiagoa: 30 eta 34 urte
bitartekoak (%81), lana dutenak (%73), jatorriz atzerritarrak (%65) eta emakumeak (%53).
Haatik, talderik gazteenean —20 urtera artekoan— eta gizonengan, ekonomikoki autonomoak
direnen ehunekoak apalagoak dira.
Baliabide ekonomikoen jatorria alde batera utzita, gazteek hilean duten diru-kopurua aztertu
da ikerketan. Hilean eskura duten diru kopurua adinari oso lotuta dago. Hartara, 16 eta 19
urte bitarteko hamar gaztetatik bederatzik 300 euro baino gutxiago dute hilean, eta ehuneko
horrek behera egiten du adinak gora egin ahala, hileko diru-kopuru handiagoak aitortzen
dituztenen alde. Nolanahi ere, zenbatekoak ez dira handiak: nagusienen adin-taldean, hau da,
30 eta 34 urte bitartekoenean, laurdenak baino ez ditu 1.200 euro baino gehiago hilean.
Adierazi beharra dago zenbateko horiek pertsonako direla, ez familiako. Hain zuzen ere,
inkestaturiko gaztea bikotekidearekin bizi denean, bien hileko diru-sarrerak bitan zatitu dira.
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LANERATZEA
Laneratzea aztertzeko, lan-esperientziaren bat duten gazteek —orain lanean egon ala ez—
emandako erantzunetan oinarritu gara. Gazteen %81 dira.
Lan-esperientziadun gazteek lan ordaindua eskuratzeko batez besteko adina 19,4 urte
da. Laneratzea goiztiarragoa da derrigorrezko ikasketak (17,8) eta Bigarren Hezkuntzakoak
(18,8) dituztenen artean eta berantiarragoa goi-mailako ikasketak dituzten gazteen artean
(20,5 urte).
Lan-esperientzia duten gazteen %56k lehen lan ordaindua dute ikasketak amaitu aurretik.
Ikasketak amaituta, lanean hasten direnek (%44) 7 hilabete igaro ohi dituzte batez beste,
prestakuntza amaitu eta lehen lana aurkitu arte. Batez besteko hori handiagoa da
derrigorrezko ikasketak dituztenentzat (9 hilabete) eta txikiagoa (6 hilabete) goi-mailako
ikasketak egin dituztenen kasuan (unibertsitatekoak nahiz goi-mailako heziketa-zikloak).
Lehen lana eskuratzeko modurik ohikoena senideen eta lagunen bitartez da (%41) eta,
jarraian, bilaketa pertsonal zuzena (%30). Senideen eta lagunen laguntza are garrantzitsuagoa
da atzerriko gazteentzat (%53k aipatu dute). Askoz ere urrunago, ikastetxeak, ABLEak edo
enplegu-zerbitzu publikoak daude.

GAZTEEN LANAREN EZAUGARRIAK
Hirugarren bloke honetan lanaren ezaugarriak aztertu ditugu, inkesta egin zen garaian lanean
zeuden 16 eta 34 urte bitarteko gazteek, hau da, gazte guztien %49k, emandako
erantzunetan oinarrituta.
Lehenengo datua lanaren egonkortasunari buruzkoa da, hau da, gazteek egun duten lanean
zenbat denbora eman duten. Ehunekorik handienak, %43k, 3 urte baino gehiago eman dituzte
lan horretan. %27k urtebete eta 3 urte bitarte eman dituzte, %13k 6 hilabetetik urtebetera
eta %17k sei hilabete baino gutxiago. Une honetan, lanpostuaren egonkortasun-mailarik
handiena Gipuzkoan dago: lanean dauden biztanle gazteen erdiek 3 urte baino gehiago eman
dituzte lanpostu berean (%51). Bizkaia, aldiz, batez bestekoaren azpitik dago (%39).
Lana duten gazte gehienek ez dute lehen lanean jarraitzen (%82), horietatik erdiek euren
nahiaz aparte (kontratua amaitu delako, kaleratu dituztelako edo enpresa itxi delako). Baina
aipatu beharra dago %34 euren borondatez aldatu direla lanez; horrek zera esan nahi du:
zalantzarik gabe, lan-baldintzak hobetzeko aukera izan dutela eta horixe izan dela aldaketaren
arrazoia.
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Lanean dabiltzan gazteen erdiek (%53) kontratu mugagabea dute (edo finkoa, etenekin) eta
heren batek aldi baterakoa. Aldi baterako kontratua dutenen artean, ohikoena da kontratua
zerbitzuko edo obra jakin baterakoa izatea (%59) eta, jarraian, sasoikoa (%15).
%9 autonomoak dira, eta ehuneko hori baxuxeagoa da emakumeengan (%7). Kontraturik
gabe lanean dabiltzan gazteen proportzioa %3koa da. Egoera hori ohikoagoa da emakumeen
artean (%4), gizonen artean baino (%1).
Lanean dabiltzan hamar gaztetatik zortzi enpresa pribatuan ari dira, bai soldatapeko gisa
(%72), bai autonomo gisa, hau da, norberaren negozioan (%9). %6 administrazio publikoan
ari dira lanean eta beste horrenbeste enpresa publikoetan. %3 kooperatibetan daude, bai
kooperatibako bazkide gisa, bai soldatapeko gisa. %2 etxe-zerbitzuan dabiltza. Emakume
gehiago dago administrazioan eta enpresa publikoetan, eta emakumeak baino ez daude etxezerbitzuan.
Lanaldi osoan aritzea da ohikoena: lanean daudenen hiru laurden lanaldi osoan dabiltza.
Gainerako %25 lanaldi partzialean dabiltza, eta gehienek (%58) diote ez dutela lanaldi osoko
lanik aurkitu. Lanaldi partzialean dabiltzanen %15 baino ez daude horrela euren borondatez.
Lana eta familia uztartzeko zailtasunak %9k aipatu dituzte, familia-betebeharrei egozten
baitiete lanaldi osoan lanean ez egotea. Lanbide-garapenaren oztopo horrek emakumeari
eragiten dio, nagusiki, oraindik ere: lanaldi partzialean lanean ari diren emakumeen %13k
familia-betebeharrak direla-eta egiten dute, eta gizonen %1ek.
Lanaren egokitasun-maila oso altua da lan egiten duten gazteengan: hamar gaztetatik
zazpik uste dute garatzen duten lana euren kualifikazioari egokitzen zaiola. Laurden baten
iritziz, ordea, lana prestakuntza-mailaren azpitik dago; azkenik, %2ren ustez, lana
kualifikazioaren gainetik dago. Oraingoan ere, alderik nabarmenenak sexuaren araberakoak
dira: emakumeek lanaren egokitasun-maila txikiagoa dute, gizonek baino 5 puntu azpitik.
Lana dutenek balorazio positiboa ematen diote: gehienei interesgarria, kualifikatua,
egonkorra eta etorkizunduna iruditzen zaie, bai eta prestakuntzarekin lotua ere. Seguruenik,
soldata da lanean dauden gazteen poztasun-ezaren adierazleetako bat: erdiek bakarrik (%53)
uste dute euren lana ongi ordaindurik dagoela, eta ehuneko horrek 4 puntu egiten du behera
emakumeen artean. Inkestan proposatzen diren ezaugarri negatiboetatik, zera azpimarra
daiteke: %51k uste dute garatzen duten lana errepikakorra dela, eta %40k, estresa eragiten
diela. %18ren iritziz, arriskutsua da, eta item hau nabarmenagoa da gizonengan (%24).
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Batez besteko soldata hilean 1.116 eurokoa da. Gizonek ordainsari altuagoa dute, eta euren
soldata garbia emakumeena baino 200 euro garaiagoa da. Goi-mailako ikasketak dituztenek
batez bestekoa baino 100 euro gehiago jasotzen dituzte, eta, lurraldeka, Gipuzkoan bizi
direnek EAEko batez bestekoa baino 100 euro gehiago hartzen dituzte. Beste alde nabarmen
bat jatorria da: atzerriko gazteek hileko soldata askoz ere apalagoa dute, 900 eurora ere
heltzen ez dena.
Hala ere, adierazi beharra dago lan egiten duten gazteen %17k ez diotela galdera horri
erantzun, eta horrek eragina izan dezake hileko soldata garbiaren batez bestekoan. Kolektibo
horren soslaia ikusita (goi-mailako ikasketadunak, kontratu mugagabedunak eta lanaldi
osodunak), suposa daiteke euren soldata zertxobait altuagoa izan daitekeela, eta horrek batez
bestekoa igoko luke.
Hamar gaztetatik ia seik diote “bila zebiltzan lana dutela”. Lanarekiko poztasun-maila
altuagoa da Gipuzkoan eta apalagoa Bizkaian. Haatik, hamarretik lau “lanez aldatuko lirateke,
ahal izanez gero”, eta horietatik erdiak baino gehiagok “lan-baldintzak hobetzea” aipatzen dute
arrazoi gisa. Baldintzak hobetzearen ondoren, kualifikazioarekin lotuago dagoen lana bilatzen
duten %26 daude, eta erronka berriei aurre egin nahi dieten %8.
Euren lana urtebeteko epean galtzeko probabilitateari buruz, %21ek oso edo nahiko posible
dela diote. Lana galtzearen beldurra handiagoa da derrigorrezko ikasketak baino ez
dituztenen artean.

LANGABEZIA ETA LANA BILATZEA
Atal honetan, langabezian dauden gazteengan, hau da, %18rengan, jarriko dugu arreta.
Langabezian dauden gehienek lehenago lan egin dutela esan arren (%94), heren batek baino
ez du langabezia-prestazioa jasotzen. Langabezia-prestaziorik jasotzen ez dutenen artean,
ekonomiari dagokionez, %73 familiaren edo bikotekidearen mende bizi dira, eta %13 gizartelaguntzetatik.
Langabezian dauden hamar lagunetatik zazpik lana aktiboki bilatu dute azken 3
hilabetetan, eta 9 hilabete daramatzate ezer aurkitu gabe, batez beste. Gainera, lan bila
aktiboki dabiltzan gehienek probabilitate gutxi ikusten dute, edo bat ere ez, lana datozen 6
hilabetetan aurkitzeko. Lanean dabiltzanak pozik badaude ere, lanik ez dutenen artean,
adorerik eza da nagusi.
Azken hiru hilabetetan lana bilatu ez dutenen arrazoietan sakondu nahirik, honako soslai hau
aurkitu dugu: lan-esperientziadunak dira, 24 urtetik gorakoak, ikasketa-maila apalekoak,
batezbestekoa baino neurri handiagoan jasotzen dute langabezia-prestazioa, ezkonduta daude
edo bikotekidearekin bizitzen eta alde handia dute gainerakoekiko, aitatasunari edo
amatasunari dagokienez.
Epe laburrean lana aurkitzeko zailtasunak antzematen diren arren, langabezian dauden
gazteen %12 baino ez daude autoenplegura jotzeko prest. Gainera, langabetuen %6
norberaren kontura ibiliak dira jadanik, eta, suposa daitekeenez, bertan behera utzi behar izan
dute negozioa, bideragarritasun ezagatik. Beste %6k ez diote euren buruari aukera hori
planteatu, baina, euren hitzetan, beharrezkoa izan daiteke etorkizunean. Gehiengo zabalak,
%77k, ez dute aukera hori planteatu, edo, planteatuta ere, aurrera ez egitea erabaki dute.
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Mugikortasun geografikorako prestasunak badu eraginik langabezian dauden gazteengan:
%37 munduko edozein tokitara irteteko prest leudeke eta %7 Europar Batasuneko
herrialderen batera. Horrek esan nahi du langabezian dauden gazteen %44 nazioartean
mugitzeko prest daudela. Nazioarteko mugikortasunak onarpen handiagoa du 25 eta 29 urte
bitartekoengan eta ingelesa dakitenengan.
Lan-merkatuaren egoera kaskarraren erakusgarri, lanbideari, kategoriari edo diru-sarrerei uko
egitea dakarren lanpostu bat onartzeko prestasunari buruz galdetu dugu. Langabezian
dauden lagun gehien-gehienek baietz erantzun diete hiru baldintzei:
o
%88 prest daude lanbidez aldatzeko; derrigorrezko ikasketak baino ez dituztenen artean,
%93.
o
Euren iritziz duten kategoriaren azpiko lan bat onartuko lukete %75ek. Areago emakumeek
(%79) eta 29 urtetik gorakoek.
o
Azkenik, %65 euren prestakuntzari dagokion ordainsaria baino gutxiago jasotzeko prest
egongo lirateke. Oraingoan ere, ehuneko hori altuagoa da emakumeengan eta 30 eta 34
urte bitartekoengan.
Esandakoaren haritik, eta laburpen gisa, langabezian daudenentzat, lan idealaren ezaugarri
nagusiak egonkortasuna (%66) eta soldata ona (%55) izango lirateke. Baldintza horien
atzean, lan-giro ona egongo litzateke (garrantzitsua %30en ustez) eta lan-ordutegia eta
egutegia (%21en iritziz).

ONDORIOAK
Azterlanaren ondorio gisa, lanari dagokionez, gazteen lau soslai prestatu ditugu, bai eta
ikerketatik eratorritako datu nagusienen laburpena ere.
Azterketaren lehen soslaia lanarekin pozik dauden gazteena da. Lana dutenen %57ren
kasua da, eta talde honetan handiagoa da honako ezaugarri hauek dituzten gazteen
proportzioa, lanean dabilen gazteria osoaren batez bestekoan baino: 30 eta 34 urte
bitartekoak dira; goi-mailako ikasketak dituzte; euskaraz ondo dakite; mugagabeko kontratua
dute; lanaldi osoko lana dute; enplegu kualifikatua dute, prestakuntzari egokitua,
interesgarria, nahiko egonkorra, etorkizunduna, ondo ordaindua eta estres- edo arrisku-maila
txikikoa. Lanpostuan gehien balioesten dutena egonkortasuna da. Kolektibo honen batez
besteko soldata 1.262 €koa da (batez bestekoarena baino 150 € altuagoa), eta, 0tik 10erako
eskalan, 7,2ko balorazioa ematen diote egungo bizimoduari.
Bigarren profila lana galtzearen beldur diren gazteena da. Talde honetan lanean dabilen
gazteriaren batez bestekoan baino hein handiagoan aurki daitezke honako ezaugarri hauek
dituztenak: 25 eta 34 urte bitartekoak dira; ez dira goi-mailako ikasketetara heldu; ez dakite
ez euskaraz ez ingelesez; eta lanaldi osoko eta aldi baterako kontratua dute. Jasotzen duten
batez besteko ordainsaria gazteen batez besteko soldata baino 100 € azpitik dago. Hamarretik
sei lanez aldatuko lirateke, ahal izango balute, eta %40k beste lan bat aurkitzeko urratsak
eman dituzte. Lanean gehien balioesten dutena egonkortasuna eta soldata da. Euren ustez,
duten lana ez da oso edo batere egonkorra, ez dago ondo ordaindurik eta ez du etorkizunik.
Ehuneko handi bat dagokion kualifikazioaren azpitik dagoen lan batean dabil,
prestakuntzarekin inolako harremanik gabea. 0tik 10era doan eskalan, 6,4ko balorazioa
ematen diote egungo bizimoduari.
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Nabarmentzen den hirugarren soslaia emakumeen lana da. Langabeziak gizonengan eragin
handiagoa badu ere, lan-baldintza okerragoak dituzte emakumeek, inkestak aditzera ematen
duenez. Baieztapen hau emakume gazteek lanarekin duten harremanari lotutako ezaugarri
jakin batzuetan sustengatzen da: gizonek baino ia 200 € gutxiago jasotzen dute, batez beste;
gehiago ari dira lanean kontraturik gabe edo lanaldi partzialean —familia-betebeharrak direlaeta—, sektore publikoan eta etxe-zerbitzuan. Lanaren eta prestakuntzaren arteko egokitasunmaila gizonena baino txikiagoa da; autoenplegurako eta mugikortasun geografikorako joera
apalagoa dute, eta prestasun handiagoa dute, gizonek baino, kualifikazioari dagokiona baino
kategoria edo soldata apalagoa duen lanpostu bat onartzeko.
Amaitzeko, langabezian dauden gazteen soslaia aztertu dugu. 16 eta 34 urte bitarteko
gazteen %18 dira, eta, talde honetan, gehienbat, honako ezaugarri hauek aurkituko ditugu:
gizonak dira; derrigorrezko ikasketak baino ez dituzte amaitu; euskarazko eta ingelesezko
ezagutza apalak dituzte; erdiek 600 € baino gutxiago dituzte hilean eskura; diru-iturri
nagusiak familia eta bikotekidea dira; eta gehienak lan bila ari dira aktiboki. Lanpostu batean
gehien balioesten dutena egonkortasuna eta soldata da; hamarretik bederatzi lanbidez
aldatuko lirateke eta hamarretik lau atzerrira irtengo lirateke lanera. 0tik 10era doan eskalan,
5,7ko balorazioa ematen diote egungo bizimoduari, denetatik apalena.

LABURPENA
1. BLOKEA: OKUPAZIOA ETA EGOERA EKONOMIKOA
9
9
9
9

Gaur egun, gazteen erdiak lanean ari dira; ia heren bat, ikasten. %18
langabezian daude.
Hamar gaztetatik zortzik nolabaiteko lan-esperientzia dute.
30 eta 34 urte bitartekoen %10 jatorrizko familiaren mende bizi dira erabat,
ekonomia-alderditik.
Lanean ari direnen %26k diru-sarrerak senideenekin osatu behar dituzte.
2. BLOKEA: LANERATZEA

9
9

Lan-esperientzia dutenen %56k ordainduriko lana izan zuten ikasketak amaitu
aurretik.
Ikasketak amaitu eta lana eskuratu arteko batez besteko denbora-tartea 7
hilabetekoa da.
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3. BLOKEA: GAZTEEN LANAREN EZAUGARRIAK
9

9
9
9
9
9

Lanean ari diren gazteen erdiek baino gehiagok mugagabeko kontratua dute.
%3 kontraturik gabe dabiltza; eta egoera horretan dauden lau gaztetatik hiru
emakumeak dira.
%75 lanaldi osoan dabiltza lanean. Emakumeen artean, ehunekoa %65era
jaisten da.
Hamar gaztetatik zazpik kualifikazio-mailari egokitzen zaion lanpostua dute.
%57k uste dute bila zebiltzan lana dutela; %42k, ordea, lana aldatuko lukete,
lan-baldintzak hobetze aldera.
Gazteen hileko batez besteko soldata garbia 1.116 €koa da: gizonak eta goimailako ikasketak dituztenak batez besteko horren gainetik daude.
Lanean dabiltzan gazteen %21 urtebeteren buruan lana galduko duten beldur
dira.

4. BLOKEA: LANGABEZIA ETA LANA BILATZEA
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Langabezian daudenen %73 lan bila aritu dira aktiboki, azken hiru hilabetetan.
Gehienek aukera gutxi ikusten dituzte lana 6 hilabetetan aurkitzeko, eta 9
hilabetez ibili dira lan bila, batez beste.
Langabezian dauden gazteen %44 prest daude atzerrira lanera irteteko.
Lanbidez aldatzea suposatuko lukeen lan bat onartuko lukete langabezian
dauden gazteen %88k.
Langabezian dauden lau gaztetatik hiruk ez dute autoenplegua aintzat
hartzen.
Bai lanean dabiltzanek, bai langabezian daudenek egonkortasuna balioesten
dute gehien lanpostu batean.

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

Bai eta http://www.gaztebehatokia.euskadi.net webgunean ere

Huertas de la Villa, 11 – 48007 Bilbao
Tef. 94 403 16 45 – Fax 94 403 16 41 – e-mail: gaztebehatokia@ej-gv.es
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