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Dokumentu hau Bizkaiko gazteen egoerari buruzko diagnostikoa da. Modu koherente
baten bidez, lurraldean bizi diren gazteen errealitatea jaso nahi da, demografia, enplegua,
prestakuntza, osasun eta bestelako arloetan.

Egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiak adierazleak bildu ditu zenbait iturritatik, hala nola Gazteen
Euskal Behatokia, EUSTAT, INE, ISEI-IVEI eta Eusko Jaurlaritza. Informazioa adierazleen
sistema integratu batean bildu da.

Dokumentuak komunikazio-izaera du eta bere formatua eta idazteko modua aurkezpenak
egiteko da.
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DEMOGRAFIA

146.586 gazte (15-29 urte)
Gazteen % 13

Gerp eta
gutxiago

• Bizkaian 15 eta 29 urte bitarteko 146.586 gazte daude.
• Bizkaiko gazteen ehunekoa % 13 da.
• 28ko EBren aldean, proportzionalki hain gaztea ez den lurraldea da Bizkaia

Esparrua

Gazteen indizea
(gazteen % , pertsona guztien artean)

Bizkaia

%12,8

EAE

%13,1

28EB

%17,4
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Gazteen indizea lurraldeesparruen arabera. Eustat,
Biztanleen udal estatistika
eta Eurostat, Biztanleen
estatistikak (2016).

DEMOGRAFIA

• Joera Bizkaian pixkanaka gero eta gazte gutxiago egotea da.
•M
 urrizketa hori azaltzen duen adierazleetako bat emakume gazteen ugalkortasun-tasa da,
Bizkaiko 15 eta 29 urte arteko 1.000 emakumeko 24,3 jaiotza gertatzen direlako, EAEko 26,3
baino zertxobait txikiagoa, baina 28-EBkoaren nabarmen azpitik, izan ere, 51,3koa da.

160,000

Bizkaian bizi diren
gazte kopurua,
urteka. EIN, Errolda
jarraituaren
estatistika.

157,039
151,628

150,000

148,353

146,586

140,000
2013

2014

2015

2016

•E
 ra berean, batez beste, 32 urterekin izan dute Bizkaiko gazteek lehen umea; EBn, berriz,
30ekin.
•B
 iztanleria-mugimenduek zertxobait laguntzen dute Bizkaia gazteagotzen: 2015. urtean,
lurraldetik joan zirenen aldean, 1.067 gazte gehiago etorri ziren.
•H
 ori horrela, garrantzitsua da azpimarratzea Bizkaian bizi diren 15 eta 29 urte bitarteko
pertsonen % 12k atzerriko nazionalitatea dutela.

33.0

31.9

32.0

31,7

32.1

Emakumeen
batez besteko
adina Bizkaian
lehen umea izaten
dutenean, urteka.
EIN – Ugalkortasun
adierazleak.

31,7

31.0

30.0
2013

2014

2015

2016
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HEZKUNTZA ETA
PRESTAKUNTZA

BIZKAIAK EB-K BAINO DATU HOBEAK AURKEZTU DITU

Oinarrizko eskolatzea:
• Eskola-uzte txikiagoa.
• DBH duten biztanle gehiago.

Goi-mailako hezkuntza:
• Hirugarren mailako ikasketen tasa handiagoa.
• Zientzia eta teknologia arloko titulu gehiago.

Hirueletasuna lan egiteko erronketako bat da: 3 gaztetatik 1 bakarrik da hirueleduna.
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OINARRIZKO ESKOLATZEA
• Eskola-uzte tasa goiztiarra oso murriztua da, eta 28 EBk baino datu hobeak ditu.

%8,4

%7,5

%11,0

Bizkaia

EAE

28EB

Gehienez DBH burutu
duen eta ikasketarik edo
prestakuntzarik egin ez
duten 18 eta 24 urte arteko
biztanleen ehunekoa. Eustat,
Europako adierazleak 2020.

• Gazteen % 86k bigarren hezkuntza egin du gutxienez.

%85,0

%85,9

%82,3

Bizkaia

EAE

28EB

Gutxienez bigarren hezkuntza
burutu duten 20 eta 24 urte
arteko biztanleen ehunekoa.
Eustat, Euskadi 28 EBn –
GEB.
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HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA

GOI MAILAKO ESKOLATZEA

• Ia gazteen erdiak hirugarren mailako ikasketak burutzen ditu: graduak, masterrrak,
doktoregoak, goi-mailako prestakuntza-zikloak…

%47,5

%37,9

Bizkaia

28EB

Hirugarren mailako titulua
duten 30 eta 34 urte arteko
biztanleen ehunekoa, adintalde horretako pertsona
guztien artean. Eustat,
Europako adierazleak 2020.

• Zientzian eta teknologian titulua zuten gazteen kopurua milako 28,2 zen 2012an. Zientzia,
matematika edota teknologiako hirugarren mailako tituluak barne hartzen dira.
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%28,2

%17,1

EAE

28EB

2012. urtean zientzia,
matematika edota teknologia
arloetan titulua lortu duten
20 eta 29 urte arteko
biztanleen ehunekoa (CINE 5
A, 5 B), adin-talde horretako
1.000 gazteko.

HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA

• 15 eta 29 urte arteko pertsonen ia herena hirueleduna da (ongi hitz egiten du gaztelaniaz,
euskaraz eta ingelesez).

%30,2

%34,6

Bizkaia

EAE

2016. urtea. Euskaraz,
gaztelaniaz eta ingelesez
ongi hitz egiten duten 15 eta
29 urte arteko biztanleen
ehunekoa. Eustat, Bizibaldintzen inkesta.

• Ehunekoak gora jarraitzen du, baina astiro.

%45

%30

%27,1

%27,7

2009

2014

%30,2

2016. urtea. Euskaraz,
gaztelaniaz eta
ingelesez ongi hitz
egiten duten 15 eta 29
urte arteko biztanleen
ehunekoa. Eustat, Bizibaldintzen inkesta.

%15

%0
2016
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ENPLEGUA ETA
EKINTZAILETZA

Gazteek lan-testuinguru konplexuari egin behar diote aurre:
• 4tik 1 langabezian dago (gero eta gutxiago azken urteetan)
• 2tik 1ek aldi baterako kontratua du
• 3tik 1ek lanaldi partzialeko lanaldia du
• El salario medio no llega a los 1.000 euros

Lan egiten duten gazteen % 5ek bere kontura egiten du. Modalitate hori garatzeko aukera
handia dago.
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ENPLEGUA
• 16 eta 29 urte arteko pertsonen % 49 jardunean da: lan egiten dute edo lan egiteko prest
daude.

• Gazteen langabezia-tasa % 16koa da. Datua nabarmentzen hobetu da 2016. urtearen aldean
(- % 6), eta are gehiago 2012. urtearen aldean, % 30 gainditu zelako.

%16,0

%22

2017

2016

16 eta 29 urte arteko
biztanleen langabezia-tasa
Bizkaian. Eustat

• Gazteen enplegu-tasa % 40koa da. Azken bost urteetan % 6,3 handitu da.

• Gazteen iritziei dagokienez, datuak ere positiboak dira:

2017
Urtebetean baino
gutxiagoan lanpostu bat
aurkitzeko itxaropena
(langabeak):
Enplegua galtzeko arriskuan
dauden sentsazioa:
(landunak)
Egokitutako enplegua
aurkitzeko itxaropena: (ikasi
duten esparruan)

2016
(GEB Aurrera Begira 2017)

%78

%69

%25

%33

%74

%68

• Gazteak mileuristak dira. 18 eta 34 urte arteko langile baten batez besteko soldata
956 euro da.
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ENPLEGUA
• % 52k aldi baterako kontratua dute, 28EBren nabarmen gainetik.
2014. urtea. Aldi baterako
kontratua duten 16 eta
29 urte arteko langileen
ehunekoa, adin-talde
horren pertsona guztien
artean. Eustat, Biztanleak
jardueraren arabera
sailkatzeko inkesta (BJS) /
Eurostat, Lan-merkatuaren
estatistikak.

2014
Bizkaia

%52,7

EAE

%56,8

28EB

%32,1

Aldi baterakotasunak gazteei bereziki eragiten die: aldi baterakotasuna erdia da (% 24) soldatakoen kasuan.

• Partzialtasunak ere gazteei eragiten die batik bat. Gazteen % 33k lanaldi partzialeko kontratua
du; soldatakoen batez bestekoaren % 17ren aldean.

%33,1%

%30,7%

%23,2

Bizkaia

EAE

28EB

2015. urtea. Astero 30 ordu
baino gutxiagoko kontratua
duten 16 eta 29 urte
arteko pertsonen ehunekoa,
adin-talde horretan
dauden landun guztien
artean. Eustat, Biztanleak
jardueraren arabera
sailkatzeko inkesta (BJS) /
Eurostat, Lan-merkatuaren
estatistikak.

Lanaldi partzialeko gazteen % 63 borondatez kanpo dago egoera horretan (ez du aurkitu
lanaldi osoko lanik).
Gazte ikasleen 2/3k (% 65) bere prestakuntza-arloarekin lotutako enplegu bat aurkitzea
espero du…
…baina lan egiten duten gazteen % 50k bakarrik egiten du lan bere prestakuntzarekin lotutako
esparruan.

• Lan egiten duten gazteen % 4,8k bere kontura egiten du. EAEn eta Europan ehuneko hori
zertxobait handiagoa da

%4,8

%6,3

%7,0

Bizkaia

EAE

28EB
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20 eta 29 urte arteko
bere konturako landunen
ehunekoa, adin bereko
landun guztien artean
(2015).
GEB – Euskal Gazteak
eta Emantzipazioa.
Eurostat, Lan-merkatuaren
estatistikak.

EKINTZAILETZA
• 4 gaztetatik 1ek bere negozioa sortzeko asmoa du edo izan du, beraz, aukera handia dago.

%24,1

%27,6

Bizkaia

EAE

Inoiz ekitea serioski
pentsatu duten edo ekin
duten 15 eta 29 urte arteko
biztanleen ehunekoa (2015).
GEB– Euskal Gazteak eta
Emantzipazioa .

• Gazteen % 50i bere negozioa izatea gustatuko litzaieke , zenbait arrazoirengatik:

ED/EE

%0,50

EZ DAGO

%1,10

BESTE BATZUK

%1,10

HOBETZEKO AUKERA

%1,20

ZURE MUGAK EZARTZEA

%1,40

IRABAZIAK

%7,20

ASKATASUNA, ORDUTEGIA
ETA LANA KONTROLATZEA

%19,10

ZURE NAGUSIA IZATEA,
ZURE NEGOZIOA
KUDEATZEA

%53,80

0

10

20

30

40

50

Autonomoa
izatearen alderdi
positibo nagusiak,
horiek adierazten
dituzten gazteen
ehunekoaren
arabera. Gazteen
eta enpleguaren
diagnostikoa
Bizkaian (2015).

60

• Baina eragozpen hauek aurkitzen ditu bere ideia gauzatzerakoan. Bere gain hartu behar duten
arrisku ekonomikoa da eragozpen nagusia.

%16,10

ED/EE
BESTE BATZUK

%3,40

ZIURGABETASUNA

%1,00

BAJAK, ERRETIROA, AUTONOMOEN KUOTAK

%2,80

LAN SEGURTASUNIK EZ

%3,60

ORDUTEGI FINKORIK EZ, OPOR GUTXI

%6,40

EGONKORTASUN EKONOMIKO ESKASA

%9,10

LAN HANDIA (ZURE NAGUSIA IZATEA)

%13,90

ERANTZUKIZUN HANDIA

%15,70

ARRISKU EKONOMIKO HANDIA

%28,00

0

10

20

30

40

50

Autonomoa
izatearen alderdi
negatibo nagusiak,
adierazten
dituzten gazteen
ehunekoaren
arabera. Gazteen
eta enpleguaren
diagnostikoa
Bizkaian (2015).

60
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GIZARTE ESKU
HARTZEA

• Gazteen % 6 pobrezian bizi da.
• Pobreziak gurasoen etxetik irtendako gazteei gehiago eragiten die: 5etik bat.
• % 16k ez dute ez ikasten, ez lanik egiten.

• Gazteen % 41 gurasoen etxetik kanpo bizi da, eta 30 urte baino gehiagorekin joaten da
gurasoen etxetik.
• Hori egiteko hileko soldataren erdia baino gehiago erabiltzen dute, errentan edo erosketan.
• Gero eta gazte gehiago bizi dira alokatutako etxe batean, baina garestiagoa ateratzen da.

• 16 eta 29 urte arteko gazteen % 6 benetako pobrezia egoeran daude, hau da, zailtasunak
dituzte oinarrizko beharrak asetzeko, eta ez du gutxieneko ongizate egoerarik.
- Datua EAEren batez bestekoa baino txikiagoa da (% 8,1) eta azken erregistroetan beheranzko
joera du.

%10,5%

%8,4%

%6,3%

2012

2014

2016
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Benetako pobrezia egoeran
dauden 16 eta 29 urte arteko
pertsonak.
Eusko Jaurlaritzako Enplegu
eta Gizarte gaietako Saila,
Pobrezia eta Gizartedesberdintasunei buruzko
inkesta

GIZARTERATZEA
- 1.000 gaztetatik 3 etxerik gabeko pertsonen zentroren batean artatatu behar izan dituzte.

• Pobrezia handiagoa da gurasoen etxetik irtendako gazteen artean: Gazte bat buru den 5
familietatik 1 behar-egoeran dago.

%19

%15

Bizkaia

EAE

2016. urtea. 35 urtetik
beherako adingabe bat
buru den familien pobreziatasa. Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte gaietako
Saila, Pobrezia eta Gizartedesberdintasunei buruzko
inkesta.

• Pobreziak eragin handiagoa du gazte bat buru den familiengan heldu bat buru denetan baino.

<35 urteko gazteak
%20

Biztanle guztiak

%18,0

%15

%15,3

%13,6

%10
%5

%5,3

%5,9

%5,7

EAEko datuak. Benetako
pobrezia egoeran
dagoen biztanleriaren
ehunekoa, adintaldeen arabera. Eusko
Jaurlaritzako Enplegu
eta Gizarte gaietako
Saila, Pobrezia eta
Gizarte-desberdintasunei
buruzko inkesta.

%0
2012

2014

2016

Gazteen % 16 ez du ez ikasten, ez lanik egiten. Gehienek, hala ere, lana aktiboki bilatzen dute.

Kezkagarriena da.
Lanik eta ikasten ez duten gazteen % 5,9k ez du ez ikasten, ez lanik egiten, ez lanik bilatzen.

%5,9

%7,8

EAE

28EB

2014. urtea. Ez dute ez
ikasten, ez lanik egiten, ez
lanik bilatzen. EAEko datuak.
GEB, Eustaten datuen
arabera (PARA )eta Eurostat
(Gazteen estatistikak).
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EMANTZIPAZIOA
• 18 eta 34 urte arteko pertsonen % 41 emantzipatuta bizi da.
•3
 1 urterekin gertatzen da emantzipazioa batez beste, EAEn baino urtebete beranduagoa, eta
EBn baino 5 urte beranduago.

%30,8

%29,9

%26,1

Bizkaia

EAE

28EB

Emantzipazioaren batez
besteko adina 2011n. GEB
– Seriea.
Emantzipazioa eta Eurostat,
Gazteen estatistikak.

Bizkaiko gazteei 25 urterekin emantzipatzea gustatuko litzaieke.
• Emantzipatutako gazteen % 26k diote zailtasunak dituztela etxebizitzaren gastuak
ordaintzeko (hipotekaren kuotak, errenta, horniduren ordainagiriak…).
• Izan ere, Bizkaiko gazteek beraien soldataren erdia baino gehiago erabili behar dute
errentarako edo hipotekarako emantzipatu nahi badira.

%75

2015. urtea. 18 eta
34 urte arteko gazte
soldatako batek
errenta edo erosketa
ordaintzeko erabili
behar duen hileko
soldata garbiaren
ehunekoa, merkatu
librean. GEB – Emantz..

%64
%52

%50

%25

%0
Errenta

Erosketa

• Gazteen % 56 emantzipatuta dago, alokatutako etxe batean.

%60

%52

%56

2013

2015

%45

%32
%30
%15
%0
2011
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Errenta-erregimenean
bizi diren 18 eta 34
urte arteko pertsonen
%, emantzipatuta
dauden biztanle
guztien gainean.
Eustat – Inkesta
demografikoa..

EMANTZIPAZIOA
Joeraren arabera, modalitate hori handitzen ari da, erosketaren aldean.

• Alokatzeak gora egiteko joera duenez, gero eta garestiagoa da, eta erostea, berriz, merkeagoa.

Errenta

Erosketa

%100
%75

%60,6 %61,2

%62,4

%64,0
%56,4

%52,2

%50

18 eta 24 urte arteko
soldatako gazte batek
errenta edo erosketa
(merkatu librean)
ordaintzeko erabili
behar duen hileko
soldataren ehunekoa .
GEB – Emantzipazioa.

%25
%0
2013

2014

2015

• Testuinguru zail honetan, Bizkaiko gazte emantzipatuek badirudi aukera gutxiago dituztela
etxebizitza babestu bat eskuratzeko, EAEko gainerako gazteek baino.

Bizkaia

EAE

Jabetzeko BOEn bizi diren gazte
emantzipatuen %

%2,1

%6,3

Gizarte-alokairuko etxebizitzan bizi
diren gazte emantzipatuen %

%1,6

%2,8

2015. urtea. Mota bakoitzeko
etxebizitza batean bizi diren
18 eta 34 urte arteko gazte
emantzipatuen ehunekoa.
GEB – Emantzipazioa.
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OSASUNA ETA
ONGIZATEA

Diagnostiko positiboko alderdiak:
• Gazteek uste dute osasun onean daudela.
• Jarduera fisikoa ohitura osasungarria da oro har, eta gero eta gehiago egiten dute.
• Tabakoaren eta kanabistaren kontsumoak behera egin dute.

Kezkatzeko alderdi nagusietako batzuk:
• Obesitate tasa gero eta handiagoa.
• Alkohola enkistatuta dagoen gisa ohitura gisa.
• GIB infekzioak mantentzen dira.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

• Gazteen % 75ek astero jarduera fisiko osasungarriren bat egiten dute.

%67

%75

2007

2013

Eusko Jaurlaritzako Osasun
Saila, EAEko inkesta.

• % 48k kirolen bat egiten du 3 egunez behin. Azken 4 urteetan ohitura osasungarri honen
igoera handia antzematen da.

%36

%48

2012

2016

– Euskal Gazteak (15 eta 29
artekoak).

• Gazteen osasun txarraren prebalentzia txikia da: % 4 murriztu da, 28 EBren nabarmen azpitik.

%10

%8

%8
%5

%4,4

%4,6

Bizkaia

EAE

%3

2013. urtea. Beraien
osasuna erregulartzat,
txartzat edo oso
txartzat antzematen
duten pertsonen
ehunekoa. Eusko
Jaurlaritzako Osasun
Saila, EAEko osasunari
buruzko inkesta (15-29 urte) eta
Eurostat (16 --29
urte).

%0
EB
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

• Gazteen % 6,5eko obesitatea dute. Gero eta handiagoa da eta EAEren batez bestekoaren
gainetik kokatuta dago (% 5,4).

%3,5

%3,8

%6,5

2002

2007

2013

Obesitatea duten 15
eta 29 urte arteko
pertsonen ehunekoa. Eusko
Jaurlaritzako Osasun Saila,
EAEko Osasunari buruzko
Inkesta.

• Gazteen % 13 inguruk antsietate eta depresio arazoak dituztela adierazten dute.
Ehuneko horrek egonkor jarraitzen du azken erregistroetan.

• Arrisku-ohiturek, hala nola tabakoa eta kanbisak badirudi behera egin dutela azken
erregistroetan. Alkoholaren kontsumoak, berriz, gora egin du zertxobait.

2010 EAE

2012 EAE

Gehiegizko alkohol kontsumoa

%22,4

%24,4

Ohiko tabako kontsumoa

%32,8

%23,5

Ohiko kanabis kontsumoa

%7,5

%4,3

Interneten erabilera arazotsua

%8,3

%8,7

EAEko 15 eta 29
urte arteko gazteen
%, ohitura ez
osasungarri motaren
arabera. Eusko
Jaurlaritzako Osasun
Saila, Euskadi eta
Drogak.

• Bizkaia gazteek arriskuko sexu-harremanik gehien dituen EAEko lurraldea da.

2012
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Bizkaia

%25,7

EAE

%23,6

Arriskuko sexu-harremanen
bat izan duten EAEko 15 eta
29 arteko gazteen ehunekoa,
urte horretan harremanen
bat izan dutenen artean. GEB
– Euskal Gazteak.

OSASUNA ETA ONGIZATEA

• GIBengatiko infekzio berriek behera egin dute azken urteetan. Infektatze tasa milako 1 eta 2
artekoa da 2010. eta 2015. urteen artean.
• Haurdunaldiak borondatez eteteko eta nerabeen haurdunaldien tasak handiagoak dira
Bizkaian.

Haurdunaldia
borondatez etetea

Nerabeen haurdunaldiak

%11,8

%7,6

EAE

EAE

%12,9

%8,3

Bizkaia

Bizkaia

2014. urtea. 1.000ko tasak.
Eusko Jaurlaritzako Osasun
Saila, Haurdunaldiaren
Borondatezko Eteteen
erregistroa.

• Gazteen heriotza-tasa 18 da 100 milako.

• Gazteen heriotza-tasaren arrazoi nagusietako batzuek, hala nola trafikoak eta suizidioak, eragin
txikiagoa dute Bizkaian gainerako EAEn baino.

Trafikoagatiko
hilkortasuna

Suizidioagatiko
hilkortasuna

%2,2

%5,8

EAE

EAE

%2,1

%4,9

Bizkaia

Bizkaia

2010

2011

2012

2013

2014

1,8

4,3

3,8

2,7

4,9

2014. urtea. 100 milako
tasak. Eusko Jaurlaritzako
Osasun Saila eta EIN –
Heriotzak heriotzaren
arrazoiaren arabera..
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KULTURA ETA
SORMENA

• Euskara erabili baino asko ere gehiago ezagutzen da.
• Biak gora egiten ari dira nabarmen.
• D ereduan matrikulatutako ikasleak % 57 dira, eta zertxobait igo da.

• Kulturaren kontsumoa nahiz arte-jardueretako partaidetza nabarmen igo dira.
• Interneten eta gizarte-sareen erabilera orokortua da.
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KULTURA ETA SORMENA

• Gazteen % 68k euskara-ezagutza handia du, eta ehuneko horrek gora egiteko joera dauka
(2014an % 60koa zen, eta % 58koa 2009an).
• Hala ere, euskara gutxitan erabiltzen da lagunen artean (% 27); EAEren batez bestekoaren
azpitik kokatzen da (% 38) eta behera egin du 2012. urtearen aldean.

Esparrua

2012

2016

Bizkaia

%31

%27

EAE

%42

%38

Euskara normalean lagunekin
erabiltzen duen 15 eta
29 urte arteko biztanle
euskaldunen %.

• Unibertsitatez kanpoko ikasleen % 57 D ereduan matrikulatuta dago. Ehuneko hori % 1 gutxi
gorabehera handitzen da.

%53,1

%54,2

%55,9

%56,6

2011

2012

2013

2014

Eustat, Irakaskuntzaren
estatistika: Hezkuntzajarduera.
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KULTURA ETA SORMENA

• Gazteen artearen arloko partaidetza nabarmentzen hnditu da. % 55ek jardueraren batean
parte hartzen du urtean zehar.

2012

2016

Argazkiak egitea

%14

%34

Idaztea

%11

%26

Pintura edo
marrazketa

%11

%22

Bideoak egitea

%5

%18

Mota bakoitzaren jardueraren
batean parte hartu zuten
gazteen % azken 12 hiletan,
15 eta 29 arteko biztanleak.
GEB – Euskal Gazteak.

• Era berean, gazteek gero eta gehiago parte hartzen dute kultura ekintzetan, eta kultura
ekintzetara maizago joaten dira.

2012

2016

Zinema

%53

%66

Kontzertuak

%41

%43

Museoak

%21

%22

Antzerkia

%12

%16

Mota bakoitzeko ekitaldietara
joan diren biztanleen
ehunekoa, azken hiru hiletan.
GEB – Euskal gazteak

• Gazteen % 59k hileri libururen bat irakurtzen du aisialdi arrazoiengatik. Handitzen ari den
kultura-ohitura da.

%44

%50

%59

2008

2012

2016
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Azken hilean aisialdian liburu
bat irakurri duten 15 eta 29
urte arteko pertsonen %. GEB
– Euskal Gazteak.

KULTURA ETA SORMENA

• Gazteen % 98k astean behin gutxienez Internet erabiltzen du.

• WhatsApp egunero erabiltzen dute ia gazte guztiek.

2016
WhatsApp

%96

Facebook

%56

Instagram

%40

Youtube

%40

Twitter

%22

Gizarte-sare bakoitza
egunero erabiltzen duten 15
eta 29 urte arteko pertsonen
% – EAE-- . GEB – Euskal
gazteak.
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GIZARTE
KONPROMISOA

Gazteen % 46k erakunderen batean parte hartzen du eta % 13k boluntariotzajardueretan

• Ingurumena: ia gazteen erdiak modu iraunkorrean erosten du eta garraio publikoa erabiltzen
du. Bizikletaren erabilera handitu da, baina gutxi..
• Aniztasuna: gazte gutxi agertzen da aniztasunaren aurka, hala nola, ideologikoa, sexunortasuna, geografikoa… (% 15 ingurukoa kasu guztietan).
• Berdintasuna: pertsonen % 24k lanpostu batera sartzean genero-desberdintasuna dagoela
antzematen dute. Etxeko lanen arteko tartea EAEn baino txikiagoa da.
• Genero-indarkeria: Emakumeen % 34 gauez kalean ibiltzearen beldur da.

| 28 Gazteei buruzko diagnostikoa

INGURUMENA
• Gazteen % 46 elkarteren batean dago.
- Zehazki, % 7k gizarte-elkarteren edo giza eskubideen elkarteren batean parte hartzen du,
EAEko batez bestekoaren azpitik (% 10).
• % 13k boluntariotza jarduerak egiten ditu, EAEko ehunekoaren gainetik.

Bizkaia

%13,5

EAE

%11,5

2016. urtea. Boluntariotzalanak egiten duten gazteen
ehunekoa. Gazteen Euskal
Behatokia, Euskal Gazteak ta
Joerak.

• Bizkaiko gazteen % 43k iraunkortasun-irizpideak erabiltzen ditu erosketak egiterakoan:
gutxi ontziratuta dauden produktuak erosten dituzte, beraien poltsa eramaten dute, etxeko
hondakinak bereizten dituzte… Ehuneko bera da EAEn.
• Hiru pertsonetatik batek ordezko kontsumoa egiten du, EAEren gainetik. Ordezko
kontsumotzat hartzen da bigarren eskuko, bidezko merkataritzako, truke erosketak egitea…

Esparrua

2010

2013

Bizkaia

%20,7

%31,1

EAE

%21,7

%28,1

Ordezko kontsumoa egiten
duten gazteen %. Gazteen
Euskal Behatokia, Euskal
gazteak eta joerak.

Ordezko merkataritza gora egiten ari da Bizkaian.
•G
 azteek garraio publikoaren erabilera handia egiten dute egunero (% 46).

2016
Bizkaia

%46,3

EAE

%39,8

Garraio publikoa egunero
edo ia egunera erabiltzen
duten 15 eta 29 urte arteko
pertsonen %

•B
 izikletaren erabilerak gora egin du, baina EAEko gainerako gazteen azpitik.

2016
Bizkaia

%3,8

EAE

%8,1

Egunero edo ia egunero
bizikleta erabiltzen duten 15
eta 29 urte arteko pertsonen
%, GEB – Euskal Gazteak.

%2,1

%3,8

2012

2016
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ANIZTASUNA
•G
 azte gutxi agertzen dira iritzi ideologikoen, sinesmenen edo ezagutzen ez dituen balioen
aurka.

%14,4

%16,7

Bizkaia

EAE

2016. urtea. Ideia, sinesmen
edo balio desberdinekin
oso gustura ez edo batere
gustura agertzen ez diren 15
eta 29 urte arteko pertsonen
%. GEB – Euskal Gazteak

•A
 uzokoen % 17k ez dituzte onartzen atzerritarrak, baina % 29k atzerritar gehiegi daudela uste
dute.
•A
 uzokoen % 12k ez dituzte pertsona homosexualak onartzen. Ia gazte guztiak sexu bereko
pertsonen arteko ezkontzaren alde agertzen dira (% 92).

BERDINTASUNA
•%
 24k uste du lanpostu batera sartzerako orduan genero-desberdintasuna dagoela. Datua ia
ez da aldatu 2012. urtearekiko.
•E
 txeko lanetan dagoen genero-tartea 5 minutukoa da bakarrik Bizkaian, beraz, EAEren aldean
berdintasuna nabarmen handiagoa da.
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5 min.

16 min.

Bizkaia

EAE

Etxeko lanetan egunero
emandako batez besteko
denbora sexuen arabera.
Eustat, Denboraren
aurrekontuei buruzko inkesta
2013.

GENERO INDARKERIA
•G
 azteen % 21 beldur da gauez kalean ibiltzea. Gizonen eta emakumeen arteko aldea oso
handia da: % 4 eta % 34 hurrenez hurren.
•E
 makumeen aurkako indarkeria-tasa orokorra milako 7 ingurukoa da. Badirudi datuak behera
egin duela azken urtean, baina motel. Ehunekoa antzekoa da EAEn.

2013

2014

2015

2016

8,2

7,9

7,2

7,5

Emakumeenganako
indarkeriarengatik
salaketaren bat
jarri duten 15 eta
29 urte arteko
emakume kopurua,
1.000 emakumeko.
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila.
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PARTAIDETZA

Gazteek aktiboki parte hartzen dute inguruan duten gauzetan:
• Gazten erdia prest dago gaur egun baino gehiago parte hartzeko.
• % 60k gizarte-ekintzetan eta ekintza politikoetan laguntzen du.
• 2/3k hauteskundeetan bozkatzen dute.
… baina urruntzen ari diren zantzuak ere badaude:
• Konfinantza eskasa erakundeetan.
• 4tik 1ek bakarrik agertzen du interesa politikan.

• Gazteen erdia (% 47) prest daude gai publikoetan gehiago parte hartzeko. Antzeko ehunekoak
ez du gaur egun baino gehiago parte hartu nahi.

Esparrua

Gai publikoetan gehiago parte
hartzea gustatuko litzaiekeen
gazteen ehunekoa
(15--29 urte)

Bizkaia

47%

EAE

%42
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GEB– Euskal Gazteak (2016).

PARTAIDETZA
Gero eta gazte gehiagok parte hartu nahi dute.

Gai publikoetan gehiago
parte hartzea gustatuko
litzaiekeen gazteen
ehunekoa

2008

2012

2016

Bizkaia

%25

%41

%47

GEB – Euskal
Gazteak Vasca.

• Parte hartzeko nahi hori honela zehazten da...
- % 60k gizarte ekintza eta ekintza politikoren batean parte hartu du: eskaera
erreibindikatzaileak sinatzea, manifestazio eta grebetan parte hartzea, ekitaldietarako dirua
biltzea…
- Gazteen % 37k gizarte-sareak erabiltzen dituzte gizarte estabaidak eta salaketak sustatzeko.
- Bizkaiko gazteen % 65ek hauteskundeetan bozkatu zuten, 2010. eta 2013. urteen artean, EAEren
eta 28-EBren antzera: % 66 eta % 63 hurrenez hurren.
Gai publikoetan gazte askok parte hartzen badute ere, zenbait erronka geratzen dira oraindik
egiteko:
•G
 azteen konfiantza erakundeetan mugatua da. 2012an euskal gazteen % 8k bakarrik
agertzen zuen konfiantza handia erakundeetan.

%100
%75

14 eta 24 urte
arteko pertsonek
erakundeetan duten
konfiantza 2012an.
EUSTAT – Gizartekapitaleko inkesta.

%68,2

%50

%24,4

%25
%0

%7,5
Handia

Ertaina

Baxua

•E
 ra berean, nolabaiteko urruntzea antzematen da politikarekiko, gai publikoetan parte
hartzeko nahi handiaren aldean.

%26
Interes nahikoa edo handia

%74

Interes gutxi edo interesik ez

15 eta 29 urte arteko
gazteek politikan duten
interesa. GEB eta Eusko
Jaurlaritzako Prospekzio
Soziologikoen Kabinetea
- Gazteen argazkiak 2015.
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NAZIOARTEKOTZEA

• Gazteek harreman handia dute kanpokoarekin.
• Europako nortasuna indartzen jarraitzen da.
• I ritzi kritikoa da gazteak atzerrira lan arrazoiengatik joatearen inguruan.

Gazteek harreman handia dute atzerriarekin.
• % 48 inoiz atzerrira joan da, ikasteko, lan egiteko edota boluntario gisa.
• % 28 beste herrialde batean 3 hilabete edo gehiago bizi izan da.
• % 43k bi urtez behin gutxienez atzerrira bidaiatzen du.
• % 50 bi herrialde edo gehiagotan izan da.
• % 12 bakarrik ez da inoiz atzerrian izan.
• 10 gaztetatik 1ek inoiz atzerrian lan egin du.
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NAZIOARTEKOTZEA

Europako nortasuna indartzen jarraitzen da
•G
 azteen % 53k oso atxikita daude Europar Batasunari.

Oso atxikita EBri

Oso gutxi edo
batere atxikita EBri

2015

%55

%42

2004

%43

%46

>30 urte
(2015, EAE)

%47

%50

Esparrua

GEB eta Eusko
Jaurlaritzako
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea
- Gazteen
argazkiak 2015
eta 2004 (18
eta 29
urte artekoak
2015ean eta 1529 urte 2004an).

•G
 azteen % 40k positiboki baloratzen du Europar Batasuna, 30 urtekoena baino nabarmen
handiagoa.

EBren inguruko
iritzi oso edo
nahiko positiboa

EBren inguruko
iritzi oso edo
nahiko txarra

Bizkaia

40%

20%

>30 urte (EAE)

29%

24%

Esparrua

GEB eta Eusko
Jaurlaritzako
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea
– Gazteen
argazkiak 2015
(18 eta 29 urte
artean).

•E
 uropako beste herrialde batean bizitzeko aurretiko jarrera nabaria da, eta adinez
nagusiagoak diren beste pertsona batzuena baino askoz ere handiagoa.

>30 urte

18-19 urte

%60

%45

%45

%34
%30

%19
%15

%17

Beste leku batzuetan
bizitzeko nahiaren
aurrean emandako
baiezko erantzuna
(EAEko datuak, 18-29
urteko gazteak).
GEB eta Eusko
Jaurlaritzako Prospekzio
Soziologikoen Kabinetea
– Gazteen argazkiak
2015.

%0
Europako beste herrialde batean

Europatik kanpoko beste herrialde batean
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NAZIOARTEKOTZEA
Gazteak lan-arrazoiengatik atzerrira joatearen inguruko iritzi kritikoak daude
•G
 ehienek positibotzat jotzen dute gazteak atzerrira joatea prestatzera (% 85ek), baina
herritarren iritzia aldatu egiten da atzerrira joateko arrazoia lan egitea bada (% 58).

Positiboa /
negatiboa gazteak
prestatzera joatea

Positiboa /
negatiboa gazteak
lan egitera joatea

Bizkaia

%85 / %14

%58 / %41

>30 urte (EAE)

%81 / %18

%51 / %48

Esparrua

GEB eta Eusko
Jaurlaritzako
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea
– Gazteen
argazkiak 2015
(18 eta 29 urte
artekoak).

• Izan ere, % 70ek uste du gazteak atzerrira lan egitera joateak ondorio negatiboak dituela
Euskadirako.

•G
 azteek enpresa-nazioartekotzearen aldeko apustu handiagoa eskatzen du, Euskadirako
ondorio positiboak dituelako.

Ondorio positiboak
Euskadirako

Ondorio
negatiboak
Euskadirako

Bizkaia

%86

%81

>30 urte (EAE)

%81

%8

Esparrua

GEB eta Eusko
Jaurlaritzako
Prospekzio
Soziologikoaren
Kabinetea
– Gazteen
argazkiak 2015
(15 eta 29 urte
artekoak).

•%
 48rentzat Bizkaiko enpresak “nahiko edo oso nazioartekotuta daude”, eta % 25entzat
gutxi edo ezer ez.
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