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Dokumentu hau Bizkaiko gazteen 2018ko egoerari buruzko diagnostikoa da. Kontakizun
koherente baten bitartez, Bizkaian bizi diren gazteen errealitatea –demografiari, lanari,
prestakuntzari, osasunari... dagokienez– zein den ikusarazi nahi dugu.
Kontakizun hori osatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak adierazleen bilketa egin du hainbat
iturritan, hala nola Gazteen Euskal Behatokian, EUSTATen, EINan, ISEI-IVEIan, Eusko
Jaurlaritzan… besteak beste. Informazioa multzokatu egin dugu adierazleen sistema
integratu batean.
Dokumentuaren helburua, funtsean, komunikatzea da, eta aurkezpenak egiteko formatua
eta idazkera eman dizkiogu. Txosten hau 2017an egindakoaren jarraipena eta eguneratzea
da.
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DEMOGRAFIA

143.602 gazte (15-29 años)
%12,65 dira gazteak

• Bizkaian, guztira, 15-29 urteko 143.602 gazte bizi dira. 2018. urtea. Iturria: EIN – Biztanle
Zifrak datu-basea.
•B
 izkaiko gazteen ehunekoa: % 12,65.
• EB 28arekin alderatuta, Bizkaia ez da hain gaztea, proportzioan.

Eremua

Gazteen indizea
(gazteen %-a, guztizkoari dagokionez)

Bizkaia

%12,6

EAE

%13,0

EB28

%17,2
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2018. urtea. 15-29 urtekoen
proportzioa Bizkaiko
biztanleria osoari dagokionez.
Iturriak: EIN – Biztanle
Zifrak datu-basea; Eurostat Populazioaren Estatistikak.

• Bizkaian, gazteen kopuruak murrizteko joera du

160,000

153.453

2013. urtetik
2018. urtera.
Bizkaian bizi diren
15-29 urteko
gazteak.

147.025
150,000

143.794

142.123
142.178

143.602

Iturriak: EIN –
Biztanle Zifrak
datu-basea.

140,000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

• Murrizketa hori azaltzen duen adierazleetako bat emakume gazteen ugalkortasun-tasa da; izan
ere, Bizkaian, 15-29 urteko 1.000 emakume bakoitzeko 23 jaiotza izaten dira, eta datu hori
EAEkoaren oso antzekoa bada ere, EB-28ko datuaren oso azpitik dago.

Eremua

Ugalkortasun-tasa
2014

2016

Bizkaia

24,3

23,0

EAE

26,3

24,6

EB28

51,4

50,6

2014. eta 2016. urteak.
15-29 urteko amen jaiotza
kopurua, adin-tarte horretako
1.000 emakume bakoitzeko.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea;
EIN - Populazioaren
Mugimendu Naturalari
buruzko Estatistikak;
Eurostat, Populazioaren
Estatistikak.
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DEMOGRAFIA

• Era berean, batez beste, Bizkaiko emakume gazteek 32 urterekin izaten dute lehen haurra; EBn
29, aldiz, urterekin.

33.0

31,9

32.0

31,8

32,1

Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea; EIN
- Oinarrizko adierazle
demografikoak.

31,8

31.0

30.0
2013
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2014

2013. urtetik 2016.
urtera. Lehen haurra
izateko batez besteko
adina Bizkaiko
emakumeengan, urtearen
arabera.

2015

2016

DEMOGRAFIA

•B
 iztanleriaren mugimenduei esker, Bizkaia zertxobait gaztetu egin da: 2017. urtean, Bizkaitik
alde egin zutenak baino 2.947 gazte gehiago iritsi ziren. Migrazio-saldoa gero eta positiboagoa
da.

-224

824

1.067

3.830

2.947

2013

2014

2015

2016

2017

2013. urtetik 2017. urtera.
Gazteen migraziosaldoa,
jatorria eta helmuga
Bizkaia duten immigrazioen
kopuruaren eta emigrazioen
kopuruaren arteko aldea, 1529 urteko gazteen kasuan.
Iturriak: GEBaren
Estatistikak; Eustat, Migrazio
mugimenduen estatistika.

• Zentzu horretan, Bizkaian bizi diren 15-29 urteko gazteen % 6,25 atzerritarrak direla
nabarmendu behar da.
2018. urtea.
Iturria: EIN – Biztanle Zifrak
datu-basea.
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HEZIKETA ETA
PRESTAKUNTZA

BIZKAIKO DATUAK EBKOAK BAINO HOBEAK DIRA:

Oinarrizko eskolatzea:
• Eskola uzte-tasa txikiagoa.
• DBH amaitu duen biztanleriaren ehuneko handiagoa.

Goi-mailako Heziketa:
• Hirugarren mailako ikasketen tasa handiagoa.
• Zientziaren eta teknologiaren arloko titulazioen tasa handiagoa.

Hirueletasuna da landu beharreko erronketako bat: 3 gaztetik 1 baino ez da hirueleduna.
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OINARRIZKO ESKOLATZEA
•E
 skola behar baino lehen uzten dutenen tasa oso txikia da, eta EB 28koak baino datu hobeak
ditu.

2014

2016

Bizkaia

%8,4

-

EAE

%7,5

%6,0

EB28

%11,1

%10,7

2014. eta 2016. urteak.
18-24 urteko biztanleriari
dagokionez, gehienez ere
DBH amaitu duten eta
bestelako heziketa edo
prestakuntzarik jaso ez
dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2015 eta 2017”
datu-basea; EUSTAT - Europa
2020 adierazleak.

•G
 azteen % 86k bigarren mailako ikasketak, gutxienez, gainditu ditu.

%85,0

%85,9

%82,3

Bizkaia

EAE

EB28

2014. urtea. Bigarren
mailako ikasketak, gutxienez,
gainditu dituen 20-24 urteko
biztanleriaren ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2015” datubasea; EUSTAT- Euskadi 28en
EBn.
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HEZIKETA ETA PRESTAKUNTZA

GOI-MAILAKO HEZKUNTZA

•G
 azteen ia erdiak hirugarren mailako ikasketak burutu ditu: graduak, masterrak, doktoregoak,
goimailako prestakuntza-zikloak…

2014

2016

Bizkaia

%47,5

-

EAE

%47,5

%47,6

EB28

%37,9

%39,1

2014. eta 2016. urteak.
Hirugarren mailako titulazioa
lortu duten 30-34 urteko
biztanleriaren ehunekoa,
adin-tarte horretako guztizko
biztanleriari dagokionez.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2015 eta 2017”
datu-basea; EUSTAT - Europa
2020 adierazleak.

•Z
 ientziaren eta teknologiaren arloko titulazioa duten gazteen kopurua milako 28,2 zen 2012.
urtean. Zientziaren, matematikoaren eta/edo teknologiaren arloetako hirugarren mailako
titulazioak sartzen dira hor.

28,2

17,1

EAE

EB28

2012. urtea, EAE. 2012an
zientziaren, matematikaren
eta/edo teknologiaren arloan
hirugarren mailako titulazioa
(CINE 5 A, 5 B) lortu duten
20-29 gazteak, adin-tarte
horretako 1.000 gazte
bakoitzeko.
Iturria: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2015”
datu-basea; ISEI-IVEI –
Hezkuntzako Adierazleen
Euskal Sistema.
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HEZIKETA ETA PRESTAKUNTZA

•1
 5-29 urteko gazteen ia heren bat hirueleduna da (gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez ongi
mintzatzen da).

%30,2

%34,6

Bizkaia

EAE

2016. urtea. Hirueletasuna
Bizkaiko gazteengan.
Euskaraz, gaztelaniaz eta
ingelesez ongi mintzatzen den
15-24 urteko biztanleriaren
ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017”
datu-basea; EUSTATBizibaldintzen inkesta.

•E
 hunekoak gora egin du, nahiz eta erritmo motelean izan.

%45

%30

%27,1

%27,7

%30,2

2009., 2014. eta
2016. urteak.
Eraikigarritasuna
Bizkaiko gazteengan.
Euskaraz, gaztelaniaz
eta ingelesez ongi
mintzatzen den 15-24
urteko biztanleriaren
ehunekoa.
Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea;
EUSTAT- Bizibaldintzen
inkesta.

%15

%0
2009

2014

2016
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ENPLEGUA ETA
EKINTZAILETZA

Gazteek lan-egoera konplexuari egin behar diote aurre…
•%
 18 langabezian daude (7 puntuko hobekuntza 2016. urtearekin alderatuta)
•%
 30 lanaldi partzialean
•%
 70,2 aldi baterako kontratuarekin
•M
 ilaeurismoa.
…baina gero eta baikorragoak dira lana aurkitzeko aukerei dagokienez.
Gazte langileen % 9 norberaren kontura ari da. Lan modalitate horrek hazkunde garrantzitsua
izan du 2015-2017 aldian.

•G
 azteen langabezia-tasa % 18 da. Hobekuntza nabarmena hauteman dugu 2016. urtearekin (-7
puntu) eta 2014. urtearekin (% 29) alderatuta. Dena den, ez da Europako batez bestekora (% 13)
iritsi, eta gazteen langabezia-tasa Bizkaiko guztizko populazioarena baino handiagoa da (% 12),
argi eta garbi.
2014. urtetik 2017. urtera.
16-29 urteko biztanleriaren
langabezia-tasa Bizkaian.

Gazteen langabezia-tasa
2014

2015

2016

2017

Bizkaia

%29,3

%28,9

%25,1

%18,1

EAE

%29,5

%27,9

%23,7

%16,7

EB28

%17,7

%16,2

%14,7

%13,2
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Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; EUSTAT- BJA
Biztanleria Jardueraren
Arabera inkesta.

ENPLEGUA
• Gazte landunen tasa % 40 da. Azken bost urteotan, goranzko joera izan du.

40.0

39,6

39.0
38.0

37,1

Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea;
EUSTAT- BJA Biztanleria
Jardueraren Arabera.

37.0
36.0

36,6

2014. urtetik 2017.
urtera. Bizkaiko
landunen tasa, lana
duten 16-29 urteko
gazteen ehunekoa
multzo horretako
guztizkoari dagokionez.

35,7

35.0
2014

2015

2016

2017

•G
 azteen pertzepzioei dagokienez, baikortasunerako bilakaera argia adierazten dute datuek,
nahiz eta EAEko datu orokorraren apur bat azpitik geratzen den oraindik:
- Gazte langabeek gehienez urtebeteko epean lana aurkitzeko duten itxaropena gero eta
handiagoa da:

%57

%76

%78

2014

2017

EAE 2017

2014. eta 2017. urteak.
Bizkaiko 15-29 urteko
gazte langabeei dagokienez,
urtebeteko epean lana
aurkitzeko itxaropena
dutenen ehunekoa.
Iturria: GEB – Aurrera Begira
2017.

- Lana duten gazteek lana galdu ahal izateko arrisku txikiagoa hautematen dute orain 2014an
baino: (lana dutenak)

%35

%26

%25

2014

2017

EAE 2017

2014. eta 2017. urteak.
Bizkaiko 15-29 urteko
gazte langileei dagokienez,
urtebeteko epean lana
galtzeko aukera oso edo
nahiko erraz gauza daitekeela
uste dutenen ehunekoa.
Iturria: GEB – Aurrera Begira
2017.
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ENPLEGUA
- Ikasketekin lotutako enplegua aurkitzeko itxaropena 18 puntu handitu da 3 urtean:

%53

%71

%74

2014

2017

EAE 2017

2014. eta 2017. urteak. Bat
datorren enplegua lortzeko
itxaropena; Bizkaiko ikasleen
artetik, ikasketak bukatzean
prestakuntzarekin bat
datorren lanpostua lortzea
espero dutenen ehunekoa.
Iturria: GEB – Aurrera Begira
2017.

Alabaina, bat datorren enpleguaren tasaren arabera, soilik % 61ek lortzen du:

%50

%61

2015

2017

2015. eta 2017. urteak.
Bizkaiko 16-29 urteko
gazteen artetik, beren
prestakuntzarekin oso lotuta
edo nahiko lotuta dagoen
lanpostua dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017”
datubasea, eta Euskal
gazteak eta Emantzipazioa
seriea.

•G
 azteak milaeuristak dira. 18-34 urteko gazte langile baten batez besteko soldata 1.063 € da.

956€

1.063€

1.093€

2015

2017

EAE 2017

2015. eta 2017. urteak.
Bizkaiko 16-29 urteko
gazteen hileko batez besteko
soldata.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea,
eta Emantzipazioa seriea.

•G
 azteen % 70,2ek aldi baterako kontratua dute Bizkaian. Aldi-baterakotasuna Europako batez
bestekoa baino askoz ere erritmo biziagoan hazten ari da EAEn, 2017ko datuen arabera.

2014

2016

2017

Bizkaia

%52,7

%64,8

%70,2

EAE

%56,8

%66,9

%67,5

EB28

%32,3

%32,4

%32,6

2014. urtetik 2017. urtera.
Aldi baterako kontratua
duten 16-29 urteko gazteen
ehunekoa, soldatapeko
langileen guztizkoari
dagokionez.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2015” datubasea; EUSTAT – BJA
Biztanleria Jardueraren
Arabera; Eurostat –
Lanmerkatuaren estatistikak.

Aldi-baterakotasunaren fenomenoak gazteak, batik bat, hartzen ditu eraginpean:
aldibaterakotasuna erdia da soldatapeko langiletzat, oro har, (2014an).
| 16 Gazteei buruzko diagnostikoa

ENPLEGUA
•P
 artzialtasuna ere gazteen fenomenoa da. Gazteen % 30ek lanaldi partzialeko kontratua du,
Europako batez bestekoa baino 6 puntu gehiago. 2015etik 2017ra bitarte jaitsiera txiki bat izan
da (-3 puntu).

%30,0

%30,0

%23,6

Bizkaia

EAE

EB28

2017. urtea. Astean 30 ordu
baino gutxiagoko kontratua
duten 16-29 urteko
gazteen ehunekoa, adintarte horretako landunen
guztizkoari dagokionez.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; EUSTAT- BJA
Biztanleria Jardueraren
Arabera.

Lanaldi partzialean jarduten duten gazteen % 63k ez du lanaldi hori bere borondatez
aukeratu, lanaldi osoko lanik aurkitu ez duelako baizik (EAE 2015, GEB – “Gazteak eta enplegua
Euskadin 2015” txostena).

EKINTZAILETZA
•G
 azte langileen % 9,1 norberaren kontura ari da. Bizkaian, 2015eko datuak EAEkoak eta EB
28koak baino txikiagoak ziren, baina 4 puntu gora egin du eta 2017an biei gailendu zaie.

2015

2016

Bizkaia

%4,8

%9,1

EAE

%6,3

%8,3

EB28

%6,9

%6,6

2015. eta 2017. urteak.
20-29 urteko landunen
artean norberaren kontura
ari direnen ehunekoa, adin
bereko landunen guztizkoari
dagokionez.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskal gazteak
eta Emantzipazioa
seriea; Eurostat – Youth
Employment.

•G
 azteen % 41ek pentsatu izan du edo pentsatzen du negozio propioa ezartzea, 2015. urtean
baino 16 puntu gehiago.

2015

2017

Bizkaia

%24,1

%40,9

EAE

%27,6

%38,8

2015. eta 2017. urteak.
20-29 urteko landunen
artean norberaren kontura ari
direnen ehunekoa, adin-tarte
bereko landunen guztizkoari
dagokionez.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskal gazteak eta
Emantzipazioa seriea.
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ESKU-HARTZE
SOZIALA

• Gazteen % 6 pobrezian bizi da.
• Pobreziak eragin handiagoa du independizatutako gazteengan: 5etik 1.
• Ez ikasi, ez lan egin, eta lanik bilatzen ere ari ez diren gazteak (nini-ak esaten zaie gaztelaniaz)
% 6 dira.

• Gazteen % 36 emantzipatuta bizi da, eta 30 urterekin independizatzen dira.
• Emantzipatzeko, gazteek soldataren erdia baino gehiago bideratu behar dute dela alokairua
ordaintzeko, dela erosteko.
• Alokairua erostea baino garestiagoa da.
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GIZARTERATZEA
•1
 6-29 urteko gazteen % 6 benetako pobrezia-egoeran dago, hau da, zailtasunak ditu oinarrizko
premiak betetzeko eta ez du gutxieneko ongizate-mailarik.
- Datu hori EAEko batez bestekoa (% 8,1) baino txikiagoa da, eta beheranzko joera ikusten da
azken erregistroetan.

%10,5

%8,4

%6,3

2012

2014

2016

2012. ,2014. eta 2016.
urteak. Benetako pobreziaegoeran dauden Bizkaiko 1629 urteko gazteak (oinarrizko
premiak ez betetzeko
arriskua).
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Enplegu eta Gizarte Gaietako
Saila - Pobreziari eta gizartedesberdintasunei buruzko
inkesta.

- Gazteen % 4,6k DBEa jaso zuen 2017an (8.508 lagunek). Ehunekoa 2014koaren antzekoa da
(% 5,2).

%5,2

%4,6

2014

2016

2014. eta 2017. urteak
Bizkaiko 18-34 urteko
gazteen artetik DBEa
jasotzen dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren
Estatistikak; Lanbide.

•P
 obrezia handiagoa da independizatutako gazteen kasuan: Etxeko buru gazte bat den 5
etxekoen unitateetatik 1 premia-egoeran dago (EAEkoa baino 4 puntu gehiago).

%19

%15

Bizkaia

EAE

2016. urtea. Pobrezia-tasa
35 urtez azpiko pertsona
bat buru duten etxekoen
unitateetan. 35 urtez
azpiko pertsona bat buru
duten etxekoen unitateetan
bizi den eta benetako
pobreziaegoeran dagoen
populazioaren ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Enplegu eta Gizarte Gaietako
Saila - Pobreziari eta gizartedesberdintasunei buruzko
inkesta.
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GIZARTERATZEA
EAEn eskura ditugun datuen arabera, pobreziak eragin handiagoa du etxeko buru gazte bat
duten etxekoen unitateetan, heldu bat buru denetan baino.
Gazteak > 35 urte
%20

EAEko datuak. Benetako
pobrezia-egoeran dagoen
populazioaren ehunekoa,
adin-taldearen arabera.

Biztanleria osoa

%18,0

%15

%15,3

%13,6

%10
%5

%5,9

%5,3

%5,7

%0
2012

2014

Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea eta
“Euskadiko gazteen
egoeraren diagnostikoa
2017” txostena; Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu
eta Gizarte Gaietako Saila
- Pobreziari eta gizartedesberdintasunei buruzko
inkesta.

2016

Gazteen % 5,9 NINI ez-aktiboak dira: ez dute ikasten, ez dute lan egiten, eta ez dira lana bilatzen
ari. 2015. urteaz geroztik, joera beheranzkoa da eta EBko batez bestekoaren azpitik dago.

2015

2016

2017

EAE

%9,6

%7,5

%6,4

EB28

%12,0

%11,6

%10,9
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2015. urtetik 2017. urtera.
EAEko datuak. Nini ezaktiboak: 15-24 urteko
gazteen artean, ez ikasi, ez
lan egiten, ez lana bilatzen ari
ez direnen ehunekoa.
Iturria: Eurostat. Neither
forman nor non-formal
education and training.

EMANTZIPAZIOA
•1
 8-34 urtekoen % 36 emantzipatuta bizi da, EB 28an baino askoz ere gutxiago. Gainera,
ehuneko hori 5 puntu murriztu da 2014az geroztik, urte hartan % 41 baitzen.

%35,8

%38,9

%52,0

Bizkaia

EAE

EB28

2016. urtea. Emantzipatuak
bizi diren 18-34 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturria: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Emantzipazioa
seriea; Eurostat – Gazteei
buruzko Estatistikak.

• Emantzipatzeko batez besteko adina 30 urte dira, eta datu hori ez da ia aldatu 2013tik. EB
28an, lau urte lehenago emantzipatzen dira.

%29,8

%29,6

%26,1

Bizkaia 2017

EAE 2017

EB28 2015

2017 urtea (EB 2015).
Emantzipatzeko batez
besteko adina.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Emantzipazioa
seriea; EUSTAT - Inkesta
Demografikoa; Eurostat –
Gazteei buruzko Estatistikak.

Gazte bizkaitarrek 24 urterekin emantzipatu nahi izango lukete.

•E
 mantzipatutako gazteen % 18k dio zailtasunak dituela etxebizitza-gastuak ordaintzeko
(hipotekaren kuotak, alokairua, horniketen ordainagiriak…); ehuneko hori 2015ekoa baino 8
puntu txikiagoa da.

%17,7

%26,2

2017

2015

2017. urtea.
Emantzipatutako 1837 urteko bizkaitarren
artetik etxebizitza-gastuak
ordaintzeko arazoak
dituztenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Emantzipazioa
seriea.
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EMANTZIPAZIOA
• Emantzipatutako gazteen % 18k dio zailtasunak dituela etxebizitza-gastuak ordaintzeko
(hipotekaren kuotak, alokairua, horniketen ordainagiriak…); ehuneko hori 2015ekoa baino 8
puntu txikiagoa da.
Alokairua

2016. urtea. Bizkaiko
18-34 urteko
soldatapeko gazte
batek merkatu libreko
baldintzetan etxebizitza
bat erosteko edo
alokairua ordaintzeko
hileko soldata garbitik
bideratu behar
duen batez besteko
ehunekoa.

Erosketa

%100
%75

%67,0
%53,0

%50
%25

Iturria: GEB Estatistikak
eta Emantzipazioa
seriea.

%0

• Etxebizitza bat alokairuan eskuratzeko kostua hazten ari da etengabe 2014. urteaz geroztik;
aldiz, erosketa-prezioak zertxobait behera egin du.
Alokairua
%70
%65
%60

2014. eta 2016.
urteak. 18-34 urteko
soldatapeko gazte
batek merkatu libreko
baldintzetan hipoteka
bat edo hileko alokairua
ordaintzeko hileko
soldata garbitik
bideratu behar duen
ehunekoa.

Erosketa

%67,1
%62,4
%56,4

%55

%53,4

%50
2014
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2016

Iturria: GEB Estatistikak
eta Emantzipazioa
seriea.

EMANTZIPAZIOA
• Gazteen % 53 emantzipatuta dago alokairuko etxebizitza batean, eta ehuneko horri egonkor
eutsi zaio 2013tik.

%58

%55,8

%56

%53,4

%54

%52,2

%52
%50

2013

2015

2013., 2015. eta
2017. urteak. Alokairuerregimenean bizi diren
Bizkaiko 18-34 urteko
gazteen ehunekoa,
emantzipatutako
populazioaren
guztizkoari dagokionez.
Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea, eta
Emantzipazioa seriea;
EUSTAT – Inkesta
Demografikoa.

2017

• Testuinguru horretan, Bizkaiko gazte emantzipatuek babestutako etxebizitzak lortzeko aukera
gutxiago izaten dituztela esan daiteke, EAEko gainerakoekin alderatuta, nahiz eta 2015etik
2017ra bitarte gorakada izan.
Emantzipatutako gazteen artetik,
BOE batean JABETZAn bizi direnen %-a

2015

2017

Bizkaia

%2,1

%4,2

EAE

%6,3

%6,5

2015

2017

Bizkaia

%1,6

%2,1

EAE

%2,8

%6,9

Emantzipatutako gazteen artetik,
ALOKAIRU SOZIALeko etxebizitza
batean bizi direnen %-a

2015. eta 2017. urteak.
Emantzipatutako
Bizkaiko 18-34 urteko
gazteen artetik, mota
bakoitzeko etxebizitza
babestu batean bizi
direnen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea, eta
Emantzipazioa seriea.
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OSASUNA ETA
ONGIZATEA

Diagnostiko positiboa duten alderdiak:
• Gazteek beren buruaren osasunaren gaineko pertzepzio positiboa dute.
• Ariketa fisikoa egitea ohitura osasungarri orokortua da, eta gorantz doa.
• Gero eta neurri handiagoak hartzen dituzte sexu-harremanetan.
• Tabakoaren eta alkoholaren kontsumoak behera egin du.

Kezkatzeko eremu nagusiak:
• Obesitate-tasa gorantz.
• Legez kanpoko drogen kontsumoa.
• GIB bidezko infekzioen mailari eustea.
• Suizidioen eta trafiko-istripuen ondoriozko heriotza-tasen bilakaera
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
•G
 azteen % 75ek ariketa fisiko osasungarriren bat egiten dute astean.

%67

%75

2007

2013

2007. eta 2013. urteak. 1529 urteko gazte bizkaitarren
artean, azken zazpi egunetan
ariketa fisiko osasungarriren
bat egin dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Saila - EAEko Osasun
Inkesta

•%
 48k kirola egiten du 3 egunean behin. Ohitura osasungarri hori nabarmen hazi da azken 4
urteotan.

%36

%48

2012

2016

2012. eta 2016. urteak.
Azken 3 egunetan kirola
egin duten 15-29 urteko
bizkaitarrak.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea.

•G
 azteen laurden bat kirol-elkarteren bateko kide da.

%9

%24

2012

2016

2012. eta 2016. urteak.
Kirol-elkarteren bateko
kide diren 15-29 urteko
bizkaitarrak.
Iturria: GEB Estatistikak.

• Osasun-egoera txarraren prebalentzia gutxienekoa da gazteen artean: % 4 baino ez, EB28aren
oso azpitik.

%10

%8,6

%8
%5

%4,4

%4,6

Bizkaia

EAE

%3
%0
UE

2013. urtea. Bizkaiko
15-29 urteko gazteen
artean, beren osasunegoera erregulartzat,
txartzat edo oso
txartzat jotzen dutenen
ehunekoa (16-29 urte,
EBren kasuan).
Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea;
Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Saila - EAEko
Osasun Inkesta;
Eurostat.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

• Gazteen % 6,5ek obesitatea dute; ehunekoa gorantz doa eta EAEko batez bestekoaren gainetik
dago (% 5,4).

%3,5

%3,8

%6,5

2002

2007

2013

2002., 2007. eta 2013.
urteak. Obesitatea duten 1529 urteko bizkaitarrak.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Saila - EAEko Osasun
Inkesta.

• Gazteen % 13k diote antsietatearekin eta depresioarekin lotutako arazoak izaten dituztela.
Ehuneko hori ez da askorik aldatu azken erregistroetan.
2013. urtea. Azken 4
asteetan antsietatearekin
eta/edo depresioarekin
lotutako arazoak izan
dituzten 15-29 urteko
bizkaitarren ehunekoa.

%13,0

Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Saila - EAEko Osasun
Inkesta.

• EAEko gazteen % 31k egunero erretzen dute, 2012an erregistratutako % 39aren azpitik. Inoiz
erre ez dutenen ehunekoak gora egin du.
EAE

2012

2016

Egunero erretzen du

%39

%31

Noizbehinka erretzen du

%11

%7

Erretzeari utzi dio

%10

%8

Ez du inoiz erre

%39

%53
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2012. eta 2016.
urteak. EAE. EAEko
15-29 gazteen
ehunekoa, erretzeko
ohituraren arabera.
Iturria: GEB –
Euskadiko Gazteak
2016 txostena,
Euskadiko Gazteak
seriea.

OSASUNA ETA ONGIZATEA

• Alkoholaren kontsumoari dagokionez, gazteen % 42k onartu dute azken hilabetean mozkortu
izana. Ehuneko hori 2012koa baino txikiagoa da (% 48).

%42

%48
2012

2016

2012. eta 2016. urteak. EAE.
Azken hilabetean mozkortu
diren 16-29 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEB – Euskadiko
Gazteak 2016 txostena,
Euskadiko Gazteak seriea.

• Aurrekoarekin lotuta, gazteen % 10ek onartu dute baimendutako alkoholemia-tasa gainditzen
duen norbaitek gidatutako ibilgailu batean ibili direla.

%9

%10

2012

2016

2016. eta 2012. urteak.
EAE. Azken hilean, baimendu
gabeko alkoholemia-tasa
duen norbaitek gidatutako
auto batean ibili diren
edo baimendu gabeko
alkoholemia-tasarekin gidatu
duten 16-29 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEB – Euskadiko
Gazteak 2016 txostena,
Euskadiko Gazteak seriea.

• Legez kanpoko drogei dagokienez, gazteen % 19k onartu dute azken hilabetean kontsumitu
dutela (kalamua, kokaina, pilulak, speeda, estasia…).

%19
2016

2016. urtea, EAE. Azken
hilabetean legez kanpoko
drogaren bat kontsumitu
izana onartu duten 16-29
urteko gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEB – Euskadiko
Gazteak 2016 txostena,
Euskadiko Gazteak seriea.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

• Sexu-harremanetan arrisku-praktiken ehunekoak behera egin du, nabarmen, 2012 – 2016
aldian, % 15era jaitsi arte.

2012

2016

Bizkaia

%25,7

%15,0

EAE

%23,6

%15,2

2012. eta 2016. urteak.
Sexu-harremanetan arriskupraktikaren bat izan duten
EAEko 15-29 gazteen
ehunekoa, dagokion urtearen
barruan harremanen bat izan
dutenei dagokienez.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

• GIB bidezko infekzio berriak 10 milako 1,5etik 1,3ra bitarte kokatzen dira gazteen kasuan,
2014tik 2016ra bitarte.
2014. eta 2016. urteak.
Bizkaia. Bizkaiko 15-29
urteko gazteen artean
izandako GIB bidezko
infekzio berriak, 10.000 kasu
bakoitzeko.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Saila - HIESaren
Kontrol eta Prebentzio Plana.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

•H
 aurdunaldia borondatez eteteko tasa eta nerabeen haurdunaldien tasa beherantz doaz.
EAEkoak baino handixeagoa dira.

2013

2016

15,3

12,8

Haurdunaldia
borondatez etetea

Nerabeen haurdunaldiak

12,5

6,7

EAE

EAE

12,8

7,5

Bizkaia

Bizkaia

2016. urtea. Tasak 1.000
bakoitzeko
Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea; Eusko
Jaurlaritzaren Osasun
Saila - Haurdunaldiaren
Borondatezko Eteteen
Erregistroa.

2013

2016

11,4

7,5

•G
 azteen heriotza-tasa 18 da 100 mila bakoitzeko.
2014. urtea, EAE. 15-29
urteko gazteen heriotzak, x
100.000.
Iturria: GEBaren “Euskadiko
gazteen egoeraren
diagnostikoa 2017”
txostena.

• Gazteen heriotza eragiten duten arrazoi nagusietako zenbaitek, hala nola trafikoak eta
suizidioek, eragin handiagoa dute Bizkaian EAEko gainerakoan baino.
Trafikoaren ondoriozko
heriotza-tasa

Suizidioaren ondoriozko
heriotza-tasa

3,2

4,2

EAE

EAE

3,4

6,2

Bizkaia

Bizkaia

2016. urtea. 15-29 urteko
gazteen heriotza kopurua
100.mila bakoitzeko, trafikoistripuaren edo suizidioaren
arabera.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Saila eta EIN Heriotzak hiltzea eragin duen
arrazoiaren arabera.

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1,3

2,1

2,7

3,4

2,7

4,9

3,4

6,2
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KULTURA ETA
SORMENA

• Euskararen ezagutza-maila erabilera-maila baino askoz handiagoa da.
• Euskararen kaleko erabilerak behera egin du, apur bat.

• Bai kultura-kontsumoa, bai jarduera artistikoetan parte-hartzea bera nabarmen hazi dira.
• Internet eta sare sozialen erabilera orokortua dago.
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EUSKARA:

•G
 azteen % 68k euskararen ezagutza-maila garrantzitsua dute, eta goranzko joera dago.

%58

%60

%68

2009

2014

2016

2009., 2014. eta 2016.
urteak. Bizkaiko 15-29
urteko gazteen artetik,
euskaraz ongi edo ongi
samar hitz egiten dutenen
ehunekoa.
Iturria: GEB – “Euskadiko
gazteen egoeraren
diagnostikoa 2017”
txostena.

•H
 ala ere, lagunen artean gutxiengoak erabiltzen du euskara, soilik elebidunen % 27k. EAEko
batez bestekoaren (% 38) azpitik dago, eta 2012arekin alderatuta behera egin du.

Eremua

2012

2016

Bizkaia

%31

%27

EAE

%42

%38

2012. eta 2016. urteak.
15-29 urteko elebidunen
artean, lagunekin gehienbat
euskaraz edo euskaraz
nahiz gaztelaniaz hitz egiten
dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kultura Saila - Inkesta
Soziolinguistikoa.
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EUSKARA

•E
 uskararen kaleko erabilera ere txikia da. 15-24 urteko gazteen % 7k soilik diote erabiltzen
dutela.

Eremua

2011

2016

Bizkaia

%8,6

%7,0

EAE

%13,4

%12,3
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2011. eta 2016. urteak.
Kalean euskaraz egiten
duten 15-24 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturria: Lehendakaritza Azterketa Soziologikoen
Estatistikak.

KULTURA

•G
 azteen % 14 kultura-elkarte edo elkarte artistiko bateko kide dira (2016), eta 2012. urtean %
9 baino ez ziren.
2012. eta 2016. urteak.
Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen artetik, kulturaelkarteren bateko, elkarte
artistikoren bateko, euskara
sustatzeko elkarteren bateko
edo musika-talde bateko kide
direnen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

• Gazteen % 63k jarduera artistikoren batean parte hartzen dute urte osoan. 2012-2016 aldian
hazkunde garrantzitsua gertatu da, eta datu hori EAEkoa baino 8 puntu handiagoa da (% 55).

%37,9

%62,7

2012

2016

2012. eta 2016. urteak.
Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen artetik, azken urtean
jarduera artistikoren bat
(argazkilaritza, musikatresna
bat jotzea, margotzea,
idaztea, dantza…) egin
dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

2012

2016

Argazkiak ateratzea

%14

%34

Idaztea

%11

%26

Pintura edo marrazketa

%11

%22

Bideoak egitea

%5

%18

Azkeneko 12 hilabeteetan
mota bakoitzeko jardueraren
batean parte hartu duten
Bizkaiko 15-29 urteko gazteen
ehunekoa, 15-29 urteko
populazioari dagokionez.
Iturria: GEBaren Estatistikak
eta Euskadiko Gazteak seriea.

Gazteei buruzko diagnostikoa 33|

KULTURA

• Era berean, gazteek kultura gehiago kontsumitzen dute eta kultura-ekitaldietara gehiago
joaten dira.

2012

2016

Zinema

%55

%66

Kontzertuak

%41

%43

Museoak

%21

%22

Antzerkia

%12

%16

Azkeneko 3 hilabeteetan
mota bakoitzeko jardueraren
batean parte hartu duten
Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

•G
 azteen % 59k hilean behin libururen bat irakurtzen du aisialdian. Kultura-ohitura hori
indartzen ari da eta EAEko batez bestekoaren gainetik dago (portzentajezko +4 puntu).

%44

%50

%59

2008

2012

2016
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Azken hilabetean aisialdian
liburu bat irakurri duten
Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

KULTURA

•G
 azteen % 98k internet astean behin, gutxienez, erabiltzen dute.
2016. urtea, EAE. 16-24
urteko gazteak.
Iturria: INE.

•W
 hatsApp aplikazioa gazte ia guztiek erabiltzen dute egunero.

2016
WhatsApp

%96

Facebook

%56

Instagram

%40

Youtube

%40

Twitter

%22

2016. urtea, EAE. Sare
sozial bakoitzaren eguneroko
erabileraren ehunekoa, 1529 urteko gazteen kasuan.
GEB Estatistikak, Euskadiko
Gazteak seriea.

• Gazteen % 57k aisialdi digitala kontsumitzen dute egunero (bideo-kontsolekin edo
mugikorrarekin jolastea, Youtuben sartzea, bideoak igotzea, blogetan idaztea…). Datu hori
EAEkoa baino handiagoa da.

%57%

%50

Bizkaia

EAE

2012. eta 2016. urteak.
Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen artetik aipatutako
jardueraren bat egunero
egiten dutenen ehunekoa:
bideo-jokoen kontsolekin,
ordenagailuan edo
mugikorrean jolastea,
Youtuben sartzea....
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.
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KONPROMISO
SOZIALA

Gazteen % 49k erakunderen batean parte hartzen dute eta % 13k
boluntariotza-jardueretan parte hartzen dute.

• Ingurumena: gazteen heren batek erosketa jasangarriak egiten ditu, eta garraio publikoan
mugitzen da. Bizikletaren erabilera gero eta handiagoa da, baina oso txikia da oraindik.
• Aniztasuna: gazteen gutxiengo batek soilik gaitzesten ditu besteren ideologiak (% 14), eta
immigrazioarekiko gaitzespena erdira murriztu da 2012tik 2016ra bitarte (% 6).
• Berdintasuna: gazteen % 30ek uste dute lanpostu bat lortzeko garaian generodesparekotasuna dagoela. Etxeko lanetan dagoen arraila EAEkoa baino txikiagoa da.
• Genero-indarkeria: emakumeen % 34 gauez kaletik ibiltzearen beldur dira.
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KONPROMISO SOZIALA
•G
 azteen % 49 elkarteren bateko kide dira; 2012ko datua baino 24 puntu gehiago

%26

%49

%46

2012

2016

EAE 2016

2012. eta 2016. urteak.
Elkarteren bateko kide
diren Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, Euskadiko Gazteak
seriea eta Gazteen argazkiak
seriea.

- Zehazki, % 5ek gizarte-arloko erakunderen batean parte hartzen du, edo giza eskubideen
arloko erakunderen batean.
2015. urtea. Gizartean
laguntzeko edo giza
eskubideen aldeko,
bakezaleen, feministen...
elkarteren bateko kide diren
15-29 urteko bizkaitarren
ehunekoa.
Iturria: GEB – Joeren
Koadernoak 9. Gazteak eta
parte-hartze soziala Euskadin.

•%
 13k boluntario-lanak egiten ditu; ehunekoa gorantz doa eta EAEkoa baino handiagoa da.

Eremua

2012

2016

Bizkaia

%5,2

%13,5

EAE

%6,5

%11,5

2016. urtea. Boluntariolanak egiten dituzten gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, Euskadiko Gazteak
seriea eta Joerak seriea.
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INGURUMENA

• Bizkaiko gazteen % 30ek jasangarritasun-irizpideei jarraitzen diete erosketak egiteko garaian.
Ehuneko hori nabarmen jaitsi da 2013. urtearekin alderatuta.
Eremua

2010

2013

Bizkaia

%43,0

%29,7

EAE

%43,3

%29,8

2013. eta 2016. urteak.
Ohitura hauetatik 4 ohiko
moduan betetzen dituzten
15-29 urteko gazteen
ehunekoa: bilgarri gutxi
dituzten produktuak erostea,
poltsa norberak eramatea,
etxeko zaborra sailkatzea, urkontsumoa mugatzea, garraio
publikoa erabiltzea.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, Joerak seriea.

•B
 izkaiko gazteen % 3 elkarte ekologista bateko kide dira, edo kontsumo ekologikoko
elkarteren batekoak.
2015. urtea. Elkarte
ekologista edo kontsumo
ekologikoko elkarte bateko
kide diren 15-29 urteko gazte
bizkaitarren ehunekoa.
Iturria: GEB – Joeren
Koadernoak 9. Gazteak eta
parte-hartze soziala Euskadin.

•G
 arraio publikoaren eguneroko erabilera oso garrantzitsua da gazteen artean (% 46).

2012

2016

Bizkaia

%44,4

%46,3

EAE

%37,2

%39,8

2012. eta 2016. urteak.
Garraio publikoa egunero
edo ia egunero erabiltzen
duten 15-29 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

•B
 izikleta gero eta gehiago erabiltzen dute, baina EAEko gainerako gazteek baino nabarmen
gutxiago oraindik ere.

%2,1

%3,8

%8,1

2012

2016

EAE 2016
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Bizikleta egunero edo ia
egunero erabiltzen duten 1529 urteko gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

ANIZTASUNA

• Gazteen % 14k soilik gaitzesten dituzte jarrera ideologiko, sinesmen edo balio arrotzak.
Nabarmen jaitsi da 2012. urtearekin alderatuta.
Eremua

2012

2016

Bizkaia

%20,3

%14,4

EAE

%17,3

%16,7

2012. eta 2016. urteak.
Bestelako ideia, sinesmen edo
balioekin oso edo nahikoa
deseroso sentitzen diren 1529 urteko gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

• Gazteen % 6k gaitzetsi egiten dute lurraldean immigrazioa sartzea. Datua erdira murriztu da
2012arekin alderatuta.
Eremua

2012

2016

Bizkaia

%12,8

%6,0

EAE

%9,8

%5,2

2012. eta 2016. urteak.
Langile etorkinei sarrera
debekatzearen alde dauden
Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.
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BERDINTASUNA
• Gazteen % 30ek uste dute lanpostu bat lortzeko garaian genero-desparekotasuna dagoela.
Datuak gora egin du 2012ari dagokionez, eta EAEkoa baino 5 puntu handiagoa da.

Eremua

2012

2016

Bizkaia

%23,7

%29,9

EAE

%23,5

%24,3

2012. eta 2016. urteak.
15-29 urteko gazteen artetik,
prestakuntza eta esperientzia
berdina izanik, lanpostu bat
lortzeko garaian mutil batek
neska batek baino aukera
gehiago dituela uste dutenen
ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

•E
 txeko lanetako genero-arraila 5 minutukoa baino ez da Bizkaian, eta datu hori EAEkoa baino
askoz ere berdintasunezkoagoa da.
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5 min.

16 min.

Bizkaia

EAE

2013. urtea. Etxeko lanak
egitera egunero bideratzen
den batez besteko
denboraren arteko aldea
sexuen artean, 16-29 urteko
gazteen kasuan.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2015” datubasea; EUSTAT - Denboraaurrekontuen inkesta.

GENERO INDARKERIA
• Gazteen % 21 gauez kalean barrena ibiltzearen beldur dira. Gizonen (% 4) eta
emakumeen (% 34) arteko aldea oso handia da.
2016. urtea. Gauez kalean
barrena ibiltzearen beldur
diren 15-29 urteko gazteen
ehunekoa. Sexuaren
araberako datua EAEkoa da;
ez dugu Bizkaiko daturik.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

•E
 makume gazteen aurkako indarkeria-tasa orokorra Bizkaian milako 8tik oso gertu dago, eta
EAEko datuaren berdin-berdina da. Adierazlean ez da aldaketa garrantzitsurik gertatu 2013tik
2017ra bitarte.

2013

2014

2015

2016

2017

8,2

7,9

7,2

7,5

8,5

2013. urtetik 2017.
urtera. Emakumeen
kontrako indarkeriagatik
salaketaren bat
aurkeztu duten
Bizkaiko 15-29 urteko
emakumeen ehunekoa,
adin-tarte horretako
1.000 emakume
bakoitzeko.
Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea;
Eusko Jaurlaritzaren
Segurtasun Saila.

Nabarmendu nahi genuke alde handia dagoela gazteei dagokien tasaren (8,5) eta 30 urtetik
gorako emakumeei dagokien tasaren (3,5) artean.

•2
 017. urtean, 613 emakume gaztek salatu zuten genero-indarkeria kasuren bat, eta horietatik
466 bikotekidearen edo bikotekide ohiaren aurka izan ziren.
2017. urtea. Emakumeen
aurkako indarkeria salatu
duten Bizkaiko 15-29 urteko
emakumeen kopurua.
Iturriak: GEB Estatistikak;
Eusko Jaurlaritzaren
Segurtasun Saila.

Gazteei buruzko diagnostikoa 41|

PARTE-HARTZEA

Gazteek modu aktiboan parte hartzen dute euren ingurunean:
• Gazteen erdia prest dago gaur egunean baino gehiago parte hartzeko
• % 60k ekintza sozial eta politikoetan laguntzen du
• 3/4ak bozkatu egiten du hauteskundeetan
• Politikarekiko interesa gora doa
3 gaztetik 2k badute konfiantza Bizkaiko Foru Aldundian, eta erakundearen
kudeaketa-lanarekin pozik daude.
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PARTE-HARTZEA

•G
 azteen erdia (% 47) prest dago gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartzeko. Antzeko
ehuneko batek baztertu egiten du gaur egunean parte hartzen duena baino gehiago parte
hartzea.
2016. urtea. Gai publikoetan
gehiago parte hartu nahi
duten 15-29 urteko gazteen
ehunekoa.

Gai publikoetan gehiago
parte hartzea gustatuko
litzaioke
Bizkaia

%47

EAE

%42

Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, eta Euskadiko Gazteak
seriea.

Parte hartzeko prestasuna gero eta handiagoa da.
Gai publikoetan gehiago
parte hartzea gustatuko
litzaioke

2008

2012

2016

Bizkaia

%25

%41

%47

2008., 2012. eta
2016. urteak. Gai
publikoetan gehiago
parte hartu nahi
duten 15-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren
“Gazteen adierazleak
2017” datu-basea,
eta Euskadiko
Gazteak seriea.

•P
 olitikarekiko interesa nabarmen areagotu da 2012tik aurrera, baina oraindik ere politikarekiko
urruntasunari eutsi egiten zaio.

Politikarekiko interesa duten gazteak
2012

2014

2016

Bizkaia

%19

%28

%44

EAE

%23

%29

%39

2012., 2014. eta
2016. urteak.
Politikarekiko interes
handia edo nahikoa
duten 15-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturria: GEB –
Euskadiko Gazteak
inkesta eta Gazteen
Argazkiak

Gazteei buruzko diagnostikoa 43|

PARTE-HARTZEA

• Parte hartu nahi izate hori honela gauzatzen da…
- % 60k ekintza sozial edo politikoren batean parte hartu du: aldarrikapen-eskaerak sinatzea,
manifestazio eta greba-deialdietan parte hartzea, kausa jakin baterako diru-bilketak…
2015. urtea, Bizkaia. Ekintza
sozial edo politikoren batean
parte hartu duten 18-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturria: Lehendakaritza –
“Gazteen Argazkiak 2015”
txostena.

- Gazteen % 37k sare sozialak erabiltzen dituzte eztabaida eta salaketa sozialak sustatzeko.

2016. urtea, EAE. Sare sozialak
salaketa sozialak salatzeko edo
babesteko erabili dituzten 15-29
urteko gazteen ehunekoa.
Iturria: GEB – Euskadiko Gazteak
2016 txostena.

- Bizkaiko gazteen % 74k bozka eman du hauteskunderen batean azken 3 urteotan, eta
ehuneko horrek gora egin du 2012az geroztik.
Eremua

2013

2016

Bizkaia

%65

%74

EAE

%66

%70
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2016. urtea. Azken 3
urteotan hauteskunderen
batean bozka eman duten
15-29 urteko bizkaitarren
ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea, Joerak seriea.

PARTE-HARTZEA

• Gazteen % 67k konfiantza du Bizkaiko Foru Aldundiarekin, erakunde den aldetik, AFAren eta
GFAren gainetik, baina Eusko Jaurlaritzaren eta Udalen azpitik. Laurden batek dio ez duela
konfiantzarik.

Erakundeekiko konfiantza
D.F.B

D.F.G

D.F.A

G.V.

Aytos.

Konfiantza
izan ohi du

%67

%59

%61

%78

%72

Ez du
konfiantzar
ik izaten

%26

%27

%35

%19

%23

2016. urtea.
Erakunde bakoitzean
“konfiantza izan ohi
dutela” onartzen
duten 18-29
urteko bizkaitarren
ehunekoa. GFAren
eta AFAren
datuak bakoitzari
dagozkion lurraldeko
biztanleenak dira.
Iturria:
Lehendakaritza –
“Gazteen Argazkiak
2016” txostena.

• Ildo beretik, gazteen % 65 pozik dago Bizkaiko Foru Aldundiaren kudeaketa-lanarekin, eta
% 21 ez dago pozik. Datu hori gainerako lurralde historikoetakoa baino positiboagoa da, eta
Udalak baino ez zaizkio gailentzen.

Erakundeen kudeaketa-lanarekiko gogobetetzea
D.F.B

D.F.G

D.F.A

G.V.

Aytos.

Nahiko
pozik nago

%65

%60

%61

%65

%75

Ez nago
pozik

%21

%22

%34

%26

%19

2016. urtea.
Erakunde
bakoitzaren
kudeaketa-lanarekin
pozik dauden 18-29
urteko bizkaitarren
ehunekoa. GFAren
eta AFAren
datuak bakoitzari
dagozkion lurraldeko
biztanleenak dira.
Iturria:
Lehendakaritza –
“Gazteen Argazkiak
2016” txostena.
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NAZIOARTEKOTZEA

• Gazteek kontaktu handia dute atzerriarekin turismoaren eta prestakuntzaren eraginez, baina
jarrera kritikoa dute gazteek lana dela eta atzerrira joan behar izateari dagokionez.
• Nortasun europarra sendotzen ari da oraindik, baina EBri buruzko interesik eza eta
informaziorik eza ere sumatzen dira.
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NAZIOARTEKOTZEA

Gazteen atzerriarekin kontaktu handia dute.
• % 48 atzerrian egon izan da noiz edo noiz, ikasketak, lana eta/edo boluntario-lanak direla eta.
• % 28 beste herrialde batean bizi izan da 3 hilabetez edo gehiagoz.
• % 43 atzerrira joaten da bi urtean behin, gutxienez.
• % 70ek 2 herrialde edo gehiago bisitatu dituzte.
• Soilik % 12 ez da behin ere atzerrian izan.
• 10 gaztetik 1ek atzerrian lan egin izan du noiz edo noiz.

2015. urtea. Galderaren bati baiezko
erantzuna eman dioten 18-29 urteko
bizkaitarren ehunekoa.
Iturriak: GEB eta Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea –
“Gazteen Argazkiak 2015” eta “Euskadiko
migrazio mugimenduen analisia (2016. urtea)”
txostenak; GEBaren “Gazteen adierazleak
2015” datu-basea.

• Europako beste herrialde batean bizitzeko prestasuna nabaria da, eta helduagoen kasuan
baino nabarmen handiagoa.
>30 urte

18-19 urte

%60

%45

%45

%34
%30

%19
%15

%17

2015. urtea, EAE.
Beste toki batzuetan
bizi nahi izateari
baiezko erantzuna
eman dioten 18-29
urteko gazteak. GEB
eta Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – Gazteen
Argazkiak 2015.

%0
Europako beste herrialde batean

Europatik kanpoko beste herrialde batean
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NAZIOARTEKOTZEA
Jarrera kritikoa dute gazteak lana dela eta atzerrira joan behar izateari
dagokionez
• Gehiengoak positibotzat jotzen du gazteak prestakuntza jasotzegatik atzerrira joatea (% 85),
baina herritarren iritzia zatituago dago atzerrira joateko arrazoia lan egitea denean (% 58k
positibotzat jotzen du, % 41ek negatibotzat).

Gazteak
prestakuntza
jasotzera ateratzea:
positiboa /
negatiboa

Gazteak lanera
ateratzea:
positiboa /
negatiboa

Bizkaia

%85 / %14

%58 / %41

>30 urte (EAE)

%81 / %18

%51 / %48

Eremua

2015. urtea. Gazteak
prestakuntza jasotzera
ateratzea positibotzat
edo negatibotzat jotzen
duten 18-29 urteko
bizkaitarren ehunekoa.
Iturria: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – Gazteen
Argazkiak 2015.

• Izan ere, % 70en ustez gazteak atzerrira lan egitera joateak ondorio negatiboak ditu
Euskadirentzat.
2015. urtea. Gazteak lana dela eta atzerrira
joateak Euskadirentzat ondorio negatiboak
dituela uste duten Bizkaiko 18-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturria: GEB eta Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Gazteen
Argazkiak 2015.

| 48 Gazteei buruzko diagnostikoa

NAZIOARTEKOTZEA
Nortasun europarra sendotzen ari da oraindik ere
• Gazteen % 55ek atxikimendu garrantzitsua du Europar Batasunarekiko.
EBrekiko
atxikimendu handia
edo nahikoa

EBrekiko
atxikimendu
txikia edo
atxikimendurik ez

2015

%55

%42

2004

%43

%46

>30 urte
(2015, EAE)

%47

%50

Eremua

2004. eta 2015. urteak.
EBrekiko atxikimendu
handia edo nahikoa
sentitzen duten Bizkaiko
18-29 urteko gazteen
ehunekoa (15-29
urtekoak 2004. urtean).
Iturriak: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen Kabinetea
– Gazteen Argazkiak
2015 eta 2004.

• Gazteen % 40k positibotzat balioesten du Europar Batasuna, eta ehuneko hori 30 urtetik
gorakoena baino nabarmen handiagoa da.

Eremua

EBren irudi oso edo EBren irudi oso edo
nahiko positiboa
nahiko negatiboa

Bizkaia

%40

%20

>30 urte (EAE)

%29

%24

2015. urtea. EBren
irudi oso edo nahiko
positiboa duten 1829 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – Gazteen
Argazkiak 2015.
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NAZIOARTEKOTZEA
Nortasun europarra sendotzen ari da oraindik ere
Dena den…
• Europako integrazioaren gaiak ez du interes handirik sortzen gazteengan.

Europako
bateratzearekik
o interesa
2016

Gaiarekiko interes
Gaiarekiko interes
txikia edo
handia edo nahikoa
interesik ez
%39

%59

2016. urtea. Europako
bateratzearekiko interes
handia edo nahikoa
sentitzen duten Bizkaiko
18-29 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturria: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – Gazteen
Argazkiak 2016.

• Gazteen % 43k ez dute argi EBko kide izatea onuragarria ote den.

EBko kide
izatea…

Ona da

Ez da ez ona,
ez txarra

Txarra da

2016

%44

%43

%8
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2016. urtea. Bizkaiko
18-29 urteko gazteen
ehunekoa, sinesmen
motaren arabera.
Iturria: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – Gazteen
Argazkiak 2016.

NAZIOARTEKOTZEA
• Gazteek enpresen nazioartekotzeari bultzada handiagoa eman behar zaiola aldarrikatzen
dute, Euskadirentzat ondorio positiboak dituela baitiote.

Eremua

Ondorio positiboak
Euskadirentzat

Ondorio
negatiboak
Euskadirentzat

Bizkaia

%86

%5

>30 urte
(EAE)

%81

%8

2015. urtea. Enpresek
nazioarteko jarduera
handiagoa izatea
Euskadirentzat ona dela
uste duten Bizkaiko
18-29 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturria: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen Kabinetea
– Gazteen Argazkiak
2015.

•%
 48k Bizkaiko enpresak “oso edo nahikoa nazioartekotuta” daudela uste du, eta % 25ek dio
gutxi nazioartekotuta edo nazioartekotu gabe dagoela.
2015. urtea. Lurraldeko enpresak oso edo
nahikoa nazioartekotuta daudela uste duten
18-29 urteko bizkaitarren ehunekoa.
Iturria: GEB eta Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Gazteen
Argazkiak 2015.
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ONDORIOAK

Demografia.
• Bizkaiko populazioaren % 13 gaztea da.
• Gazteen kopuruak behera egin du: gero eta seme-alaba gutxiago eta gero eta beranduago
izateko joera dago. Lehenengo haurra 32 urterekin izaten da, batez beste.
• Migrazio-saldoari esker konpentsatzen da populazio gaztearen galera, hein batean.

Heziketa eta prestakuntza.
• Bizkaiak datu positiboak ditu heziketari dagokionez: eskola-porrota EBko batez bestekoa
baino txikiagoa da, eta hirugarren mailako ikasketak dituztenen ehunekoa handiagoa da.
• Hirueletasunak gora egin du eta populazio gaztearen heren batek jada ongi hitz egiten du
gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez, baina Bizkaia EAEko batez bestekotik zertxobait beherago
dago.
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ONDORIOAK
Enplegua eta ekintzailetza.
• Gazteen langabezia-tasa 7 puntu murriztu da 2016. urtetik, eta % 18koa da.
• Gazteak baikorragoak dira 2014. urtean baino lanari dagokionez: lana aurkitzeko itxaropena
eta jasotako prestakuntzari dagokion sektore berean aurkitzeko itxaropena handitu egin dira,
nabarmen.
Epe motzean lana galtzeko arrisku txikiagoa ere hautematen dute.
• Lan-baldintzak zailak dira gazteentzat: % 70 aldi baterako lanak dira eta ehunekoa gero eta
handiagoa da; lanaldi partzialak % 30eko mailari eusten dio, eta batez besteko soldatak mila
euroak doidoi gainditzen ditu.
• Autoenpleguari dagokionez, hazkunde garrantzitsua izan da: Bizkaiko gazteen % 9
norberaren kontura ari dira lanean (2017), eta 2015. urtean % 5 ziren. Ildo beretik, gazte
gehiagok hartzen du aintzat autoenpleguaren alde egiteko aukera (2017. urtean % 41, eta
2015ean % 24).

Esku-hartze soziala.
• Bizkaiko gazteen pobrezia-tasa % 6 da, eta beheranzko joera du 2012. urteaz geroztik; urte
hartan % 11 zen.
• Bizkaiko gazteen % 36 baino ez daude emantzipatuta, EBko tasaren oso azpitik (% 52).
Gainera, emantzipatzeko batez besteko adina 30 urte da, baina 24 urterekin emantzipatu
nahi izango lukete.
• Emantzipatzeko zailtasun nagusia kostua da, etxebizitza bat erosteko edo alokatzeko kostua,
gazte baten hileko soldataren erdia baino gehiago horretara bideratu behar baita.
• Alokairu sozialeko edo babes ofizialeko etxebizitza bat eskuratu dutenen kopuruak gora egin
du, antza, azken urteotan, baina oraindik ere % 5etik behera dago.

Osasuna eta ongizatea.
• Bizkaiko gazte gehienek ariketa fisikoa egiten dute astean behin (% 75).
• Obesitateak gora egin du eta gazteen % 7 hartzen du eraginpean; bestalde, antsietatea eta
depresioa (% 13) ere agertzen dira gazte bizkaitarren osasun-arazo nagusien artean.
• Ohitura kaltegarriei dagokienez eta EAEko datuen arabera, tabakismoak behera egin du
(% 31k egunero erretzen du), baita mozkortzeko ohiturak ere (2016an % 42, 2012an baino 6
puntu gutxiago). Kezkatzeko modukoa da 5 gaztetik 1ek legez kanpoko drogak kontsumitzea.
• Gazteek gero eta neurri handiagoak hartzen dituzte sexu-harremanetan (% 15ek
arriskuharremanak izaten ditu, eta 2012an % 26 ziren).
• Gazteen heriotza-tasari dagokionez, trafiko-istripuen eta suizidioen ondoriozko tasen joera
gorakorra da 2013-2016 aldian. Ehun mila bakoitzeko 1,3tik 3,4ra eta 2,7tik 6,2ra, hurrenez
hurren, igaro dira.
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ONDORIOAK

Kultura eta sormena.
• Euskararen ezagutza-maila handia dute Bizkaiko gazteek (2016an % 68 dira), eta erritmo
bizian ari da handitzen, gainera (2014an % 60 ziren).
• Hizkuntza badakitenen kasuan, lagunen artean euskararen erabilera murritza da (2016.
urtean % 27), eta joera beheranzkoa da (2012. urtean % 31).
• Kulturan parte hartzeari dagokionez, hazkunde garrantzitsua gertatu da: gazte bizkaitarren
% 14 kultura-elkarte edo elkarte artistiko bateko kide da, eta % 63k jarduera artistiko
bat, gutxienez, egiten du urtean; 2012. urtean baino 25 puntu gehiago da hori. Zinemako,
museoetako, liburuen... kontsumoak ere apur bat gora egin du.
• Aisialdi digitala (bideo-kontsolak, mugikorreko jolasak, Youtube erabiltzea…) Bizkaiko gazteen
% 57ren egunerokotasunean txertatuta dago.

Konpromiso soziala.
• Gazte bizkaitarrek gero eta konpromiso- eta sentsibilizazio-maila handiagoa dute,
elkartegintzaren eta boluntariotzaren tasetako igoerek adierazten dutenez. Gazteen %
49 elkarteren bateko kide da (2016), eta ehuneko hori 2012koa (% 25) baino askoz ere
handiagoa da, eta % 13k boluntario-lanak egiten ditu, 2012an baino 8 puntu gehiago.
• Ingurumenari dagokionez, datuak ez dira hain positiboak. 2013. urtean baino erosketa
jasangarri gutxiago egiten dira (-13 puntu) eta joan-etorriak egiteko bizikleta erabiltzen
dutenen ehunekoa EAEkoa baino nabarmen txikiagoa da (% 4 eta % 8, hurrenez hurren).
• Ideologiaren arloan, norberaren ideologiarekin bat ez datozen bestelako ideologiekiko
intolerantziak behera egin du (% 14), baita immigrazioarekiko intolerantziak ere (% 6k baino
ez du gaitzesten etorkinen etorrera).
• Genero-berdintasunari dagokionez, Bizkaiko gazteen % 30ek zera uste du, prestakuntza eta
merezimenduak berdinak izanik, emakumeek zailtasun handiagoak dituztela lanpostu bat
lortzeko.
• Emakumeen % 34 gauez kalean barrena ibiltzearen beldur dira, eta 1.000 emakumetik 8k
salaketa bat aurkeztu du genero-indarkeriagatik (2017), 30 urtetik gorako emakumeen
kasuan baino askoz ere gehiago (3,5).
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Parte-hartzea.
• Bizkaiko gazteek interes handiagoa dute arlo publikoarekiko eta politikarekiko: gazteen % 47k
gai publikoetan parte hartzeko interesa dute (+5 puntu 2012. urtearekin alderatuta) eta %
44k politikarekiko interesa dute (2014an % 28).
• Hazkunde hori honela gauzatzen da: gazteek gehiago parte hartzen dute hauteskundeetan.
% 74k bozka eman du hauteskunderen batean azken 3 urtean; 2013an baino 10 puntu
gehiago.
• Gazteek BFAren/AFAren irudi positiboa dute. % 65 inguruk konfiantza du erakundearekin,
eta erakundearen kudeaketa-lana ontzat ematen du; 3 aldundietatik daturik altuena da hori. 4
gaztetik 1ek baino ez du konfiantzarik edo ez dago pozik erakundearen kudeaketa-lanarekin.

Nazioartekotzea.
• Bizkaiko gazteek kontaktu handia dute atzerriarekin eta positibotzat jotzen dute Euskaditik
ateratzea prestakuntza jasotzeko baldin bada (% 85). Alabaina, % 41ek uste du ez dela
positiboa lurraldearentzat gazteak kanpora joatea lanera.
• Nortasun europarrari eta EBrekiko atxikimenduari dagokienez, gazteen % 55k EBrekiko
atxikimendua adierazi dute eta % 40k EBren irudi positiboa dute (soilik % 20k dute irudi
txarra). Hala eta guztiz ere, urruntasuna ere sumatzen dutela esan daiteke, Bizkaiko gazteen
zati garrantzitsu batek ez baitu interesik Europako bateratzeari dagokionez (% 59) eta EBko
kide izateak zer onura dakartzan ez dakitela onartu dute (% 43).
• Gazte bizkaitarrek enpresen nazioartekotzearen alde egitea aldarrikatzen du: % 86k uste du
nazioartekotzeak elementu positiboak dakarzkiola lurraldeko ekonomiari, baina soilik % 48k
dio tokiko enpresak beste beste nazioartekotuta daudela.
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