
 

 

Abenduaren 10a: Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren urteurrena 

 

Euskadiko gazteak ez daude pozik lanerako eta etxebizitza duinerako 
eskubideen betetze-mailarekin. 

2010ean, EAEko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 36 oso edo nahiko pozik 
zeuden etxebizitza duinerako eskubidearen betetze-mailarekin eta % 32 lanerako 
eskubidea eskuratzeko mailarekin.  

2012an, oinarrizko eskubide horiekin pozik dauden gazteen bolumen eskasak maila 
berean dirau.  

Izan ere, harrezkero, EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasak igo 
egin dira (2010eko % 18,4tik 2012ko hirugarren hiruhilekoko % 22,6ra). Lanerako 
eskubidearen erdieste-mailarekin pozik dauden gazteen ehunekoak puntu bat egin 
du behera: % 31n kokatuta dago. Aldi berean, batere pozik ez daudenen 
ehunekoak gora egin du, % 17tik % 25era. 
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Bestetik, Etxebizitzako Behatokiak higiezinen eskaintzari buruz kaleratu dituen 
datuen arabera, azken bi urteotan, EAEn, etxebizitza librearen kostua m2-ko 
(etxebizitza berria nahiz bigarren eskukoa) 200 € inguru jaitsi da. Era berean, 
alokairu librearen batez besteko errentak ere jaitsi egin dira, hileko 40 € baino 
gehixeago, hain zuzen ere. Etxebizitza merketzeak nolabaiteko eragina izan lezake 
etxebizitza duinerako eskubidea betetzeko mailarekin pozik daudenen ehunekoa 
altuxeagoa izatean: 2010ean, % 36 pozik edo oso pozik zeuden eskubide horrekin 
eta, gaur egun, % 41. Nolanahi ere, banku-kredituak eskuratzeko zailtasunek eta 
hipoteka ez ordaintzeagatik egondako kaleratze-kopuruak handitu izanak eragotzi 
dute poztasunak gehiengoa osatzea eta, era berean, ez dute batere pozik ez 
daudenen ehunekoa murriztu: 2010ean % 19 ziren eta 2012an % 20.  
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EAEko 18 urtekoak eta nagusiagoak aintzat hartuz gero, zera ikus dezakegu: pozik 
daudela diotenak ez direla gehienak, baina gehixeago dira gazteak bakarrik 
kontuan hartuta baino. Zehazki, 18 urtekoen eta nagusiagoen artean, % 45 oso 
edo nahiko pozik daude etxebizitza duinerako eskubidearen betetze-mailarekin eta 
% 35 lanerako eskubidearen erdieste-mailarekin.  

Horrenbestez, beharrezkoa da alderdi horietan ahaleginak eta baliabideak 
areagotzea, biztanle guztiek eta, bereziki, gazteek, etxebizitza eta lana eskuratzeko 
erraztasun handiagoak izan ditzaten eta, hartara, eskubide horien betetze-
mailarekin pozik daudenen ehunekoa igo dadin.  

Gazteen Euskal Behatokiak hainbat iturritatik eskuratu ditu datuok eta aztertu. 
Oinarrizko hainbat eskubideren betetze-mailarekin dagoen gogobetetze-mailaren 
ehunekoak Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egindako bi 
azterlanetatik hartu dira: Kultura demokratikoa, 2010 eta Kultura demokratikoa, 
2012. Gazteen langabezia-mailari buruzko datuak EUSTATek kalkulatu ditu, BJA 
(Biztanleria Jardueraren Arabera) inkestan, Gazteen Euskal Behatokiak espres 
egindako eskari bati erantzunda. Etxebizitzari buruzko datuak, azkenik, 
Etxebizitzako Behatokiak higiezinen eskaintzari buruz kaleratzen dituen 
azterlanetatik atera dira. Analisi honetarako, 2010eko hirugarren hiruhilekoko 
datuak 2012ko hirugarren hiruhilekokoekin alderatu dira.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/eu/contenidos/informacion/v2_estudios/eu_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_10cultura_democratica/eu_culdem/adjuntos/10cultura_democratica_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12cultura_democratica/eu_12culdem/adjuntos/12cultura_democratica_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12cultura_democratica/eu_12culdem/adjuntos/12cultura_democratica_eu.pdf
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-ovse110x/eu/

