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AURKEZPENA

Dokumentu hau Bizkaiko gazteen 2019ko 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 2017 eta 2018an egindakoen jarraipena eta
eguneratzea da.
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DEMOGRAFIA

• Proportzionalki, Bizkaiak Euskadik eta EBk baino (15-19 urte bitartekoak) biztanle
gazte gutxiago ditu.
• 2013-2019 aldian gazteen kopurua galdu egin da, baino azken bi urteetan, ordea,
zertxobait suspertu da.
• Ugalkortasun-tasak behera egiten du, eta lehen seme-alaba 32 urtetik gora
edukitzen da.
• Migrazio saldoak eta gazteen itzulerak gazteen populazio zati bat berreskuratzeko
aukera ematen dute.
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DEMOGRAFIA
• Bizkaian, guztira, 15-29 urteko 147.316 gazte bizi dira. 2019. urtea. (urtarrilak 1), behinbehineko datuak. Iturriak: EIN – Biztanle Zifrak datu-basea.
• Bizkaiko gazteen ehunekoa: % 12,95. 2019. urtea (urtarrilak 1), behin-behineko datuak.
Iturriak: EIN – Biztanle Zifrak datu-basea.
• EB28arekin eta EAEarekin alderatuta, Bizkaia ez da hain gaztea, proportzioan.

Gazteen indizea
(gazteen %-a, guztizkoari dagokionez)

Eremua
Bizkaia

%12,95

EAE

%13,30

EB28 (2018)

%17,02

2019. urtea. 15-29 urtekoen
proportzioa Bizkaiko
biztanleria osoari dagokionez.
Iturriak: EIN – Biztanle
Zifrak datu-basea; Eurostat Populazioaren Estatistikak.

• Bizkaia 2013-2019 aldian, gazteen kopuruak murrizteko joera du, hala ere azken bi urteetan
susperraldi txiki bat gertatu da.
155.000
152.000

153.143

149.000
146.000

147.316

147.025
143.794

143.000

142.123
2014

Iturriak: EIN –
Biztanle Zifrak
datu-basea.

143.602

140.000
2013

2013. urtetik
2019. urtera.
Bizkaian bizi diren
15-29 urteko
gazteak.

2015

2016

142.178
2017

2018

2019
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DEMOGRAFIA
• 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

2014. eta 2016. urteak.
15-29 urteko amen jaiotza
kopurua, adin-tarte horretako
1.000 emakume bakoitzeko.

Ugalkortasun-tasa
2014

2016

Bizkaia

24,3

23

EAE

26,3

24,6

EB28

51,4

50,6

Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea;
EIN - Populazioaren
Mugimendu Naturalari
buruzko Estatistikak;
Eurostat, Populazioaren
Estatistikak.

• Era berean, batez beste, Bizkaiko emakume gazteek 32 urterekin izaten dute lehen haurra.
Goranzko joera txikia dago 2013-2018 aldian. Euskadin eta Europar Batasunean lehenengo
seme-alaba arinago izaten da, 31,9 urte eta 29,1 urteko batez bestekoekin.

32,4

32,1

32,1

31,8

31,8

32,1

2013. urtetik 2017.
urtera. Lehen haurra
izateko batez besteko
adina Bizkaiko
emakumeengan,
urtearen arabera.
Iturriak: GEB; EIN Oinarrizko adierazle
demografikoak.

31,9

31,8

31,5
2013

2014

2015

2016

2017

• Biztanleriaren 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
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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.

DEMOGRAFIA
• Zentzu horretan, Bizkaian bizi diren 15-29 urteko gazteen % 10 atzerritarrak direla
nabarmendu behar da. (2019. (urtarrilak 1). Iturria: EIN – Biztanle Zifrak datu-basea.)

• Bizkaian jaiotako gero eta gazte gehiago itzultzen dira Lurraldera atzerrian bizi eta gero,
gazteak berreskuratzen laguntzen duen faktorea da.

Itzulera-tasa
2015

2017

Bizkaia

%38,2

%55,1

EAE

%46,2

%55,1

2015. eta 2017. urteak.
Atzerritik itzulitako 18-34
urte bitarteko Bizkaiko eta
EAEko gazteen tasa.
Iturriak: GEB – Estatistikak
eta Eustat- Mugimenduen
estatistika- Migratzaileak.
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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:
Hirueletasuna da landu beharreko erronketako bat: hiru gaztetik bat baino ez da hirueleduna.
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OINARRIZKO ESKOLATZEA
•E
 skola behar baino lehen uzten dutenen tasa oso txikia da, EBkoaren ia erdia da, eta, gainera,
beheranzko joera du.

2014

2016

2017

EAE

%7,2

%6

%5,4

EB28

%11,2

%10,7

%10,6

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

•G
 azteen % 83k bigarren mailako ikasketak, gutxienez, gainditu ditu. Europar Batasunean
ehunekoa berdina da, eta 2013-2017 aldian ez da nabarmen aldatzen.

%83,3

%83,3

EAE

EB28

2017. urtea. Bigarren
mailako ikasketak, gutxienez,
gainditu dituen 20-24 urteko
biztanleriaren ehunekoa.
Iturriak: EUSTAT- Euskadi
28en EBn.
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HEZIKETA ETA PRESTAKUNTZA

GOI-MAILAKO HEZIKETA
•G
 azteen ia erdiak hirugarren mailako ikasketak burutu ditu: graduak, masterrak, doktoregoak,
goimailako prestakuntza-zikloak… (Datua, argi eta garbi Europar batasuneko baino haundiagoa
da).

2014

2016

2017

EAE

%47,5

%47,6

%46,1

EB28

%37,9

%39,1

-

2014. 2016. eta 2017.
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.

•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.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2015”
datu-basea; ISEI-IVEI –
Hezkuntzako Adierazleen
Euskal Sistema.
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HEZIKETA ETA PRESTAKUNTZA

HIRUELETASUNA

• 15-29 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.

• Ehunekoak 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

ENPLEGUA:
Gazteek lan-egoera konplexuari egin behar diote aurre…
• Gazteen langabezia-tasa altua da, nahiz eta laugarren urtez jarraian behera egin duen.
• Kontratu gehienak aldi baterakoak dira.
• Gazteak mileuristak dira.

…baina enplegua aurkitzean eta lehendik daukatena mantentzeari dagokionez
gero eta baikorragoak dira.

EKINTZAILETZA:
• Nahiz eta gazteen artean autoemplegua gutxiengoaren aukera izan, 2013-2017 aldian
hazkunde haundia gertatu da.
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ENPLEGUA
ENPLEGUA
• Gazteen langabezia tasa %18 da. Laugarren urtez jarraian behera egin du, hala ere, Bizkaiak
EAEko eta Europako Batasunaren batez bestekoaren gainetik jarraitzen du. 2018an Euskadiko
biztanleria osoaren langabezia-tasa %10,3koa izan zen; beraz agerikoa da, gazteei langabeziak
gehiago eragiten diela.

Gazteen langabezia-tasa

2014. urtetik 2017. urtera.

2014

2015

2016

2017

2018

Bizkaia

%29,3

%28,9

%25,1

%18,1

%17,9

EAE

%29,5

%27,9

%23,7

%16,7

%15,5

EB28

%17,7

%15,7

%14,3

%12,7

%11,5

16-29 urteko biztanleriaren
langabezia-tasa Bizkaian.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea; EUSTAT- BJA
Biztanleria Jardueraren
Arabera inkesta, EUSTAT.

• Gazte landunen tasa % 39,3 da. 2015. eta 2017. urteen artean goranzko joera antzematen
bazen ere, badirudi 2018an egonkortze bat gertatu zela. EAEn okupazio-tasa zertxobait
haundiagoa zen (%40,3).

40.0

39,3

39,6

39.0
38.0
37.0
36.0

Iturriak: GEB; EUSTATBJA Biztanleria
Jardueraren Arabera.

37,1

36,6

2014. urtetik 2018.
urtera. Bizkaiko
landunen tasa, lana
duten 16-29 urteko
gazteen ehunekoa
multzo horretako
guztizkoari dagokionez.

35,7

35.0
2014

2015

2016

2017

2018
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ENPLEGUA
ENPLEGUA
• Gazteak mileuristak 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

2018

Bizkaia

%52,7

%64,8

%70,2

%70,1

EAE

%56,8

%66,9

%64,5

%68,1

EB28

%32,1

%32,5

%32,5

%31,9

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 – Lan
merkatuaren estatistikak.

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

•G
 azteen heren batek, gutxi gorabehera, lanaldi partzialeko kontratua du, EB-28k baino sei
puntu gehiago. Jaitsiera txiki bat gertatu da 2015 eta 2018 artean (- lau puntu).

%29,5

%30,6

%23,1

Bizkaia

EAE

EB28

2018. urtea. Astean 30 ordu
baino gutxiagorako kontratua
duten 16-29 urteko
pertsonen ehunekoa, adintalde horretako pertsona
landun guztiekiko.
Iturriak: GEB - Estatistikak;
Eustat - Biztanleria
jardueraren arabera;
Eurostat.

Lanaldi partzialeko gazte langileen% 46 nahi gabe aritzen dira, lanaldi osoko lanik ez dutelako
aurkitu (EAE 2017, GEB – “Euskadiko gazteen diagnostikoa 2019 txostena”).
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ENPLEGUA
ENPLEGUA
• Gazteek lan-merkatuarekiko pertzepzio baikorragoa dute 2014an baino eta urtetik urtera
hobera egiten ari dela dirudi.

- Langabezian dauden gazteen artean urtebete baino gutxiagoan enplegua aurkitzeko itxaropenak
apur bat gora egin du azken urtean.

%57

%76

%77

%82

2014

2017

2018

EAE 2018

2014. 2017. eta 2018.
urteak. Bizkaiko 15-29
urteko gazte langabeei
dagokienez, urtebeteko epean
lana aurkitzeko itxaropena
dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEB – Aurrera Begira
20178

- Enplegatutako gazteen artean enplegua galtzeko hautemandako arriskua sei puntu jaitsi da urte
bakarrean.

%35

%26

%20

%23

2014

2017

2018

EAE 2018

2014. 2017. eta 2018.
urteak. Bizkaiko 15-29 urteko
gazte langileei dagokienez,
urtebeteko epean lana
galtzeko aukera oso edo
nahiko erraz gauza daitekeela
uste dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEB – Aurrera Begira
2018.

- Ikasketekin lotutako enplegua aurkitzeko itxaropena 19 puntu handitu da lau urtean:

%53

%71

%72

%76

2014

2017

2018

EAE 2018

2014.2017. eta 2018.
urteak. Bat datorren
enplegua lortzeko itxaropena;
Bizkaiko ikasleen artetik,
ikasketak bukatzean
prestakuntzarekin bat
datorren lanpostua lortzea
espero dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEB – Aurrera Begira
2018.

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.
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ENPLEGUA
ENPLEGUA
• Graduatu eta hurrengo hiru urtetan enplegua lortzen duten unibertsitateko gazteen ehunekoa
gero eta handiagoa da.

%71

%80

%84

2013

2015

2017

2013. 2015. eta 2017.
urteak EAE. Ikasketak amaitu
eta hiru urtera UPV/EHUn,
Deustuko Unibertsitatean,
Mondragon Unibertsitatean
graduatutako pertsona
guztiekiko enplegua duten
pertsonen ehunekoa.
Iturriak: GEB. Estatistikak eta
Lanbide.

•L
 anbide-heziketako titulua duten bost gaztetik lauk enplegua lortu dute ikasketa horiek
amaitu eta hurrengo urtean, eta unibertsitatearen kasuan baino erritmo biziagoan hazi da.

%61

%68

%79

2013

2015

2017
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2013. 2015. eta 2017.
EAE. Erdi-mailako eta goimailako lanbide-heziketako
titulodunen artean, landuken
ehunekoa, ikasketak amaitu
eta hamabi hilabetera.
Iturriak: GEB. Estatistikak eta
Lanbide.

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

2013

2015

2017

Bizkaia

%11,1

%4,8

%9,1

EAE

%9,5

%6,3

%8,3

EB28

%7

%6,9

%6,6

2013. 2015. eta 2017.
urteak. 20-29 urteko
landunen artean norberaren
kontura ari direnen ehunekoa,
adin bereko landunen
guztizkoari dagokionez.
Iturriak: GEB. “Euskadiko
gazteen diagnostikoa
2019”. Estatistikak eta
txostena; Eurostat – Youth
Employment.

• Gazteen % 44ek pentsatu izan du edo pentsatzen du negozio propioa ezartzea, 2013. urtean
baino 18 puntu gehiago. Bizkaiak EAEko hazkunde orokorra baino hazkunde haundiagoa izan du.

2013

2015

2017

Bizkaia

%26,5

%39,8

%44

EAE

%30,4

%39,7

%42,6

2013. 2015. eta 2017.
urteak. 20-29 urteko
landunen artean norberaren
kontura ari direnen ehunekoa,
adin-tarte bereko landunen
guztizkoari dagokionez.
Iturriak: GEB Estatistikak.
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ESKU-HARTZE
SOZIALA

GIZARTERATZEA:
• Pobrezia murriztu egiten da eta gazteriaren zati txiki bati eragiten dio, nahiz eta gazte
independentien artean esanguratsua izan.
• Ikasten, lan egiten edo lan bila ari ez diren gazteen ehunekoa Europar Batasunekoa baino
txikiagoa da.

EMANTZIPAZIOA:
• Gazteak Europan baino beranduago independizatzen dira, eta nahi baino beranduago.
• Emantzipatzeko, gazteek soldataren erdia baino gehiago bideratu behar dute dela alokairua
ordaintzeko, dela erosteko.
• Alokairua erostea baino garestiagoa da, eta alde hori areagotzen ari da.
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GIZARTERATZEA
GIZARTERATZEA
•1
 6-29 urteko gazteen % 6 benetako pobrezia-egoeran dago, hau da, zailtasunak ditu oinarrizko
premiak betetzeko eta ez du gutxieneko ongizate-mailarik.
-D
 atu hori EAEko batez bestekoa (% 8,1) baino txikiagoa da, eta beheranzko joera ikusten da
azken erregistroetan.

%8,4

%6,3

%8,1

2014

2016

EAE 2016

2014. eta 2016. urteak.
Benetako pobrezia-egoeran
dauden Bizkaiko 16-29
urteko gazteak (oinarrizko
premiak ez betetzeko
arriskua).
Iturriak: GEB; Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu
eta Gizarte Gaietako Saila
- Pobreziari eta gizartedesberdintasunei buruzko
inkesta.

- Gazteen % 4,2k DBEa jaso zuen 2018an 2016rekiko ehunekoak behera egin du, baina oraindik
EAEkoa baino haundiagoa da.

%5,2

%4,9

%4,2

%3,6

2014

2016

2018

EAE 2018

2014. 2017. eta 2018.
urteak Bizkaiko 18-34
urteko gazteen artetik DBEa
jasotzen dutenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren
Estatistikak; Lanbide.

• Independizatutako gazteen kasuan pobrezia handiagoa da: etxeko buru gazte bat den bost
etxekoen unitateetatik bat premia-egoeran dago (EAEkoa baino lau puntu gehiago). 2014ko
datua puntu bat txikiagoa zen.

%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: GEB; Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu
eta Gizarte Gaietako Saila
- Pobreziari eta gizartedesberdintasunei buruzko
inkesta.
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GIZARTERATZEA
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

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 % 7 NINI ez-aktiboak dira: ez dute ikasten, ez dute lan egiten, eta ez dira lana bilatzen
ari. Azpitik jarraitzen du ehunekoa. EB28ko.

2015

2016

2017

2018

EAE

%9,6

%7,5

%6,4

%6,9

EB28

%12

%11,6

%10,9

%10,5

| 22 Gazteei buruzko diagnostikoa

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
formal nor non-formal
education and training.

EMANTZIPAZIOA
EMANTZIPAZIOA
•1
 8-34 urtekoen % 38 emantzipatuta bizi da, EB 28an baino askoz ere gutxiago. Ehunekoa
2014koa baino txikiagoa da, orduan %41ean baitzegoen, baina gora egin du 2016rekiko.
EBean, gazteek %52 independizatuta daude, Bizkaiko eta autonomia erkidegoko batez
bestekoaren askoz gainetik.

%41,3

%35,8

%37,7

%37,9

%52

2014

2016

2017

EB28 2017

EB28 2016

2017. urtea (2016.
urtea EB28ren kasuan).
Emantzipatuak bizi diren 1834 urteko gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEB Estatistikak eta
“Adierazle datu basea 2017.
INE”.

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

%29,8

%29,6

%26

Bizkaia

EAE

EB28

2017 urtea. Emantzipatzeko
batez besteko adina.
Iturriak: GEB; Eurostat –
Estatistikak.

Gazte bizkaitarrek 24 urterekin emantzipatu nahi izango lukete.

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

%26,2

%17,7

%19

2015

2017

EAE 2017

2017. urtea.
Emantzipatutako 1837 urteko bizkaitarren
artetik etxebizitza-gastuak
ordaintzeko arazoak
dituztenen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea.
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EMANTZIPAZIOA
EMANTZIPAZIOA
• Izan ere Bizkaiko gazteek etxebizitza bat erosita emantzipatu nahi badute, soldataren erdia
hipoteka ordaintzera bideratu behar dute, eta ia hiru laurden alokairuan nahiago badute.

Alokairua

2017. 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%
50%

%69,6
%49,8

25%

Iturriak: GEB
Estatistikak.

0%

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

2014

2015

2016

2017

Alquiler

%62,4

%64

%67,1

%69,6

Compra

%56,4

%53,8

%53,4

%49,8

2014tik eta 2017ra
urteak. 18-34 urteko
soldatapeko gazte
batek merkatu libreko
baldintzetan hipoteka
bat edo hileko alokairua
ordaintzeko hileko
soldata garbitik
bideratu behar duen
ehunekoa.
Iturriak: GEB
Estatistikak.
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EMANTZIPAZIOA
EMANTZIPAZIOA
• Gazteen % 53 emantzipatuta dago alokairuko etxebizitza batean, eta ehuneko hori egonkor
eutsi zaio 2013tik.

58%

%55,8

56%

%53,4

54%

Iturriak: GEB.
Estatistikak; EUSTAT –
Inkesta Demografikoa.

%52,2

52%

2013., 2015. eta
2017. urteak. Alokairuerregimenean bizi diren
Bizkaiko 18-34 urteko
gazteen ehunekoa,
emantzipatutako
populazioaren
guztizkoari dagokionez.

50%
2013

2015

2017

• Testuinguru honetan, 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

OSASUNA:
• Gazteek euren osasunaren gaineko pertzepzio ona dute, eta goranzko joera du.
• Gazteen artean antsietatea eta depresioa gero eta arazo larriagoak dira.
• Obesitateak behera egin du gazteen artean.

OHITURAK:
• Jarduera fisikoa ohitura osasungarri orokortua eta gero eta haundiagoa da.
• Tabakoaren eta alkoholaren kontsumoak behera egin du.
• Sexu harremanetan gero eta neurri haundiagoak hartzen dira, nahiz eta GIB bidezko
infekzioak ez diren jaisten.

HILKORTASUNA:
• Gazteen artean hilkortasunak gora egin du pixka bat, eta hori eragin duten arrazoi nagusiek,
hala nola trafiko-istripuek eta suizidoek, gora egin dute 2013-2017 aldian.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
OSASUNA
•G
 azteen osasun txarraren prebalentzia txikia da, nabarmen murriztu da azken bost urteetan,
eta EB28koa baino askoz txikiagoa da.
Osasun
txarraren
prebalentzia

2013

2018

Bizkaia

%4,4

%2,9

EAE

%4,6

%2,4

%9
EB28 2017

2013. eta 2018. urteak
(2017. EB28ren kasuan).
Osasuna erdipurdikotzat,
txartzat edo oso txartzat
hartzen duten Bizkaiko 15-29
urteko pertsonen ehunekoa
(16-29 urte, EBren kasuan).
Iturriak: GEBaren “Gazteek
adierazleak 2019”
Estatistikak eta txostena.
Eusko Jaurlaritzaren Osasun
saila - EAEko Osasun inkesta.

•O
 besitatea duten gazteen ehunekoa bi puntu murriztu da 2013-2018 aldian. Euskadin batez
bestekoa antzekoa da (%4,2). Obesitateak gazteei biztanlena osoan baino gutxiago eragiten
die (%12,5).

%3,8

%6,5

%4,5

2007

2013

2018

2007. 2013. eta 2018.
urteak. Obesitatea duten
Bizkaiko 15-29 urteko
pertsonen ehunekoa.
Iturriak: GEBaren “Gazteek
adierazleak 2019”
Estatistikak eta txostena.
Eusko Jaurlaritzaren Osasun
saila - EAEko Osasun
inkesta.

•G
 azteen %21ek antsietate eta depresio arazoak dituzte. Ehuneko horrek 2013-2018 aldian
igoera esanguratsua izan du. EAEko batez bestekoa Bizkaiarena baino txikiagoa da (%18,3).

%11,1

%13,3

%21

2007

2013

2018

2007. 2013. eta 2018.
urteak. Azken lau asteetan
antsietate edo/eta depresio
arazoak izan dituzten 15 eta
29 urte bitarteko bizkaitarren
ehunekoa.
Iturriak: GEB - Eusko
Jaurlaritzaren Osasun
sailaren estatistikak. EAEko
Osasun inkesta.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
OHITURAK
• Gero eta handiagoa da astean jarduera fisiko osasungarriren bat egiten duten gazteen
ehunekoa: ohitura orokortua da.
2007. eta 2013. urteak. 1529 urteko gazte bizkaitarren
artean, azken zazpi egunetan
ariketa fisiko osasungarriren
bat egin dutenen ehunekoa.

%86

%78
2013

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

2018

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

%36

%48

2012. eta 2016. urteak.
Azken hiru egunetan kirola
egin duten 15-29 urteko
bizkaitarrak.

2012

2016

Iturriak: GEBaren “Gazteen
adierazleak 2017” datubasea.

•G
 azteen laurdena kirol elkarte bateko kide da. 2012. eta 2016. urteen arteko hazkundea oso
garrantzitsua da.

%9

%24

2012

2016

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

• Gazteen% 18,5ek onartzen du ohiko erretzailea izatea; 2008tik ehuneko hori etengabe
jaisten da.

%32,8

%23,5

%18,5

2008

2012

2017
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2008., 2012. eta 2017.
urteak, EAE. Ohiko
erretzailetzat jotzen diren
EAEko 15-29 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEB –
Drogamenpekotasunen
Euskal Behatokia eta
estatistikak.

OSASUNA ETA ONGIZATEA
OHITURAK
• Alkoholaren kontsumoari dagokionez, gazteen %20n gehiegizko eta arrisku-kontsumoa
asteburuetan egiten du. 2012. urtearekin alderatuta lau puntuko jaitsiera gertatu da.

%24,5

%20,3

2012

2017

2012. 2016. eta 2017.
Asteburuetan arriskualkohola kontsumitzea
onartzen duten 15-29 urteko
pertsonen ehunekoa (65gatik
gora).
Iturriak: GEB – Estatistikak
eta Droga - Mendekotasunen
Euskal Behatokia.

• 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.

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

2012

2016

Bizkaia

%25,7

%15

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.

• Hala ere, GIB bidezko infekzio berriak egonkor 2014 eta 2017 artean mantendu dira, urtean
23 eta 19 pertsonen artean. (2014. eta 2016. urteak. Bizkaia. Bizkaiko 15-29 urteko gazteen artean izandako
GIB bidezko infekzio berriak, 10.000 kasu bakoitzeko. Iturriak: GEB; Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila - Estatistikak).

• Haurdunaldia borondatez eteteko tasa eta nerabeen haurdunaldien tasa beherantz doaz,
bigarren kasuan argiago.
2013. 2015. eta 2017. EAE.
Tasak 1.000 bakoitzeko.

Haurdunaldia borondatez etetea
2013

2015

2017

%14,2

%12,3

%12,3

Iturriak: GEB; Estatistikak
Eusko Jaurlaritzaren
Osasun saila. Plangintza,
Autolamendu eta Ebaluazio
Sanitarioko Zuzendaritza.

Nerabeen haurdunaldiak
2013

2015

2016

%11,4

%6,8

%7,5

| 30 Gazteei buruzko diagnostikoa

%6,7

2013. 2015. y 2016.
Bizkaia. 15-17 urteko nesken
haurduntza nerabearen tasa
1000 biztanleko.
Iturriak: GEB; Estatistikak.

EAE 2016

OSASUNA ETA ONGIZATEA
HILKORTASUNA
• Gazteen heriotzen kopuruak bigarren urtez jarraian gora egin du.

2013

2014

30

26

2015
24

2016
31

2014tik 2017ra urteak. 1529 urteko gazteen heriotzak.

2017

Iturriak: GEB; Estatistikak.
Osasun Saila. Plangintza,
Autolamendu eta Ebaluazio
Sanitarioko Zuzendaritza.

36

• 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

2,8

3,9

EAE

EAE

3,4

4,1

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

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1,3

2,1

2,7

3,4

3,4

2,7

4,9

3,4

6,2

4,1
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KULTURA ETA
SORMENA

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

KULTURA:
• Bai kultura-kontsumoa, bai jarduera artistikoetan parte-hartzea bera nabarmen hazi dira.
• Irakurzaletasuna gazteen artean hazi da.

AISIALDIA:
• Bizkaiko gazteek musika entzutera, telebista ikustera eta aisialdi digitalera dedikatzen dute
aisialdiaren denbora gehiena, baina baita kalean egotera ere.
• Gazteak gustura daude euren aisialdiarekin.
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EUSKARA
EUSKARA
• D ereduan matrikulatzen diren eta, beraz, euskara komunikazio-hizkuntza duten DBHko
ikasleen ehunekoak gora egin du pixkanaka. EAEan datua bost puntu haundiagoa da.

%60,7

%62,1

%63,4

2016/2017

2017/2018

2018/2019

%68,6

EAE
2018/2019

2016tik 2019ra
ikasturteak, Bizkaia. D
ereduan egindako DBHko
matrikulen ehuneko.
Iturriak: Herzkuntza saila.
Hezkuntza-sistemaren
estatistikak.

•G
 azteen % 68k euskararen ezagutza-maila garrantzitsua dute, eta goranzko joera dago. EAEan
datua puntu bat baino haundiagoa ez da.

%58

%60

%68

2009

2014

2016

%69

EAE
2016

2009., 2014. eta 2016.
urteak. Bizkaiko 15-29
urteko gazteen artetik,
euskaraz ongi edo ongi
samar hitz egiten dutenen
ehunekoa.
Iturriak: GEB – “Estatistikak.
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EUSKARA
EUSKARA
• Hala 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.

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

Eremua

2011

2016

Bizkaia

%8,6

%7

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
KULTURA
• Gazteen % 14 kultura-elkarte edo elkarte artistiko bateko kide dira (2016), eta 2012. urtean %
9 baino ez ziren. Ehunekoa EAEkoa baino pixka bat handiagoa da. (2012. eta 2016. urteak. Bizkaiko

15-29 urteko gazteen artetik, kultura-elkarteren bateko, elkarte artistikoren bateko, euskara sustatzeko elkarteren
bateko edo musika-talde bateko kide direnen ehunekoa. Iturriak: GEBaren “Gazteen adierazleak 2017” datu-basea, 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 zortzi puntu handiagoa da (%
55).

%37,9

%62,7

%55,1

2012

2016

EAE 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.
Iturriak: GEBaren
Estatistikak eta Euskadiko
Gazteak seriea.
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KULTURA
KULTURA
• Era berean, kultura kontsumoak eta kultur ekitaldietara joateak gora egin dute gazteen artean.

Zinema

2012

2016

%55

%66

Azken hiru hilabeteetan mota
bakoitzeko ekitaldietara joan
den 15-29 urteko Bizkaiko
biztanleriaren ehunekoa.
Iturriak: GEB; Estatistikak.

Kontzertuak

%41

%43

Museoak

%21

%22

Antzerkia

%12

%16

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

%44

%50

2008

2012
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%59
2016

%54

EAE 2016

Azken hilabetean aisialdian
liburu bat irakurri duten
Bizkaiko 15-29 urteko
gazteen ehunekoa.
Iturriak: GEB - Estatistikak
eta Euskadiko Gazteak seriea.

AISIALDIA
AISIALDIA
•G
 azteek euren aisialdiarekin duten gogobetetzea 10etik 8koa da. Adierazle hori egonkor
mantendu da urteetan zehar, eta ez dago alderik Bizkaia eta EAEren artean.
(2016. urtea. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen aisialdearekiko gogobetetzea. Iturriak: GEB - Estatistikak).

•G
 azteak musika entzutera, filmak eta telesailak ikustera eta kalean egotera dedikatzen dute
aisialdiaren zatirik handiena..

Musika entzutea
Filmak eta telesailak
ikustea...
Kalean egotea
Kirola egitea
Tabernetara joan
Lonjan egotea

Euskadi
%90

Bizkaia
%92

%73

%76

%73
%49
%31
%12

%73
%48
%34
%14

2016. urtea Aisialdiko
jarduera ohikoenak (astean
hiru egun edo gehiago).
Iturriak: GEB - Estatistikak.

• 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 2016

CAPV 2016

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: GEB - Estatistikak.

• Gazteen % 98k internet gutxienez astean behin erabiltzen du. (2016. urtea, EAE. 16-24 urte. Iturriak:
EIN. Etxeetan informazio eta komunikazio teknologien ekipamenduari eta erabilerari buruzko inkesta.).

• WhatsApp ia gazte guztiek egunero erabiltzen duten aplikazioa da.

WhatsApp
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

2016
%96
%56
%40
%40
%22

2016. urtea. EAE. Sare
sozial bakoitzaren eguneroko
erabileraren ehunekoa, 15-29
urte bitarteko pertsonen
artean.
Iturriak: GEB - Estatistikak.
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KONPROMISO
SOZIALA

Gazteen parte-hartzea elkarteetan eta boluntariotza-lanetan nabarmen hazi da.

INGURUMENA
• Gora egin du erosketa jasangarriaren eta garraio publikoan egindako joan-etorrien kopuruak.
Bizikletaren erabilerak ere gora egin du, baina hondarrekoa izaten jarraitzen du.
ANIZTASUNA
•G
 azteak gero eta irekiago daude aniztasunaren adierazpide desberdinetara: gazteen gutxiengo
batek bakarrik erakusten du besteen ideologien aurkako gaitzespena, immigrazioaren arbuioa
nabarmen jaisten da eta homosexualen arteko ezkontzaren babesa ia unanimea da, besteak beste.
BERDINTASUNA
•G
 azteek lanpostu bat lortzerakoan genero desberdintasuna dagoela gero eta kontzienteagoak
dira. Etxeko lanetan dagoen aldea EAEn baino txikiagoa da.
GENERO-INDARKERIA
•E
 makumeen zati handi batek kalean gauez ibiltzeari beldurra dio, eta gora egin du generoindarkeriagatik salaztzen duten emakume gazteen kopuruak.
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KONPROMISO SOZIALA

• Gazteen % 49 elkarteren bateko kide dira; 2012ko datua baino 24 puntu gehiago eta EAE baino
hiru puntu gorago.

%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.

• % 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
INGURUMENA
•B
 izkaiko gazteen % 30ek jasangarritasun-irizpideei jarraitzen diete erosketak egiteko garaian.
Ehuneko hori nabarmen gora egiten du 2012. urtearekin alderatuta.
Eremua

2012

2016

Bizkaia

%20,7

%29,7

EAE

%21,4

%29,8

2013. eta 2016. urteak.
Ohitura hauetatik lau 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: GEB - Estatistikak.

• Bizkaiko 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) eta EAEn
baino haundiagoa.

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: GEB - Euskadiko
Gazteak seriea eta
Estatistikak.

• Bizikleta 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: GEB - Euskadiko
Gazteak seriea eta
Estatistikak.

ANIZTASUNA
ANIZTASUNA
• Gazteen % 14k soilik jarrera ideologiko, sinesmen edo balio arrotzak gaitzesten dituzte.
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: GEB - Euskadiko
Gazteak seriea eta
Estatistikak.

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

2012

2016

Bizkaia

%12,8

%6

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.

• Gazteek sexu bereko pertsonen arteko ezkontza babesten dute.

Eremua

2012

2016

Bizkaia

%87,6

%91,5

%87

%90,5

EAE

2012. eta 2016. urteak.
Ezkontza homosexualaren
alde dauden 15-29 urteko
pertsonen ehunekoa.
Iturriak GEB - Estatistikak,
Euskadiko Gazteak seriea.

• Sexo aldaketari emandako babesa ere nagusi izan da, 2012tik 2016ra bitartean zortzi puntu igo
ondoren.
Eremua

2012

2016

Bizkaia

%79,7

%87,6

EAE

%80,6

%86,4

2012. eta 2016. urteak.
Ezkontza homosexualaren
alde dauden 15-29 urteko
pertsonen ehunekoa.
Iturriak GEB - Estatistikak,
Euskadiko Gazteak seriea.
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BERDINTASUNA
GIZONEN ETA EMAKUMEEN ATZEKO BERDINTASUNA
•G
 azteen ustez, hezkuntza, komunikabideak eta osasuna dira azken urteetan emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunak gehien aurreratu duen eremuak.

Eremua

EAE

Bizkaia

Hezkuntza

%38

%39

Komunika
bideak

%28

%28

Osasuna

%25

%27

2016. urtea. 18-19 urteko
gazteek berdintasunak gehien
aurrera egin duela uste
duten eremuak (pertsonako
bi eremu zazpi gairen
zerrendan).
Iturriak: Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoko
kabinetea. “Gazteen Irudiak
2016” txostena.

• Bestalde, emplegua, kirola eta politika dira berdintasunaren alorrean aurreapen gutxien
hautematen duten esparruak.

Eremua

EAE

Bizkaia

Enplegua

%46

%50

Kirola

%38

%39

Politika

%26

%24

2016. urtea. 18-19 urteko
gazteek berdintasunak gehien
aurrera egin duela uste
duten eremuak (pertsonako
bi eremu zazpi gairen
zerrendan).
Iturriak: Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoko
kabinetea. “Gazteen Irudiak
2016” txostena.

•G
 azteen % 30ek lanpostu bat lortzeko garaian genero-desparekotasuna dagoela uste dute.
2012ari dagokionez datuak gora egin du, eta EAEkoa baino bost 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.

• Etxeko lanetako genero-arraila bost 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
GENERO INDARKERIA
•G
 azteen % 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: GEB - Estatistikak).

• Emakume gazteen aurkako indarkeria-tasa orokorra Bizkaian milako 9,4tik oso gertu dago, eta
EAEko datuaren berdin-berdina da. Adierazleak igoera txiki bat izan du 2013 eta 2018 artean.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,2

7,9

7,2

7,5

8,5

9,4

2013. urtetik 2018.
urtera. Emakumeen
kontrako indarkeriagatik
salaketaren bat
aurkeztu duten
Bizkaiko 15-29 urteko
emakumeen ehunekoa,
adin-tarte horretako
emakume bakoitzeko.
Iturriak: GEB Estatistikak; Eusko
Jaurlaritzaren
Segurtasun Saila.

Gazteei dagokien tasaren (9,4) eta 30 urtetik gorako emakumeei dagokien tasaren (3,7) artean
alde handia dagoela nabarmendu nahi genuke, emakumeena askoz txikiagoa izanik.

• 2018. urtean, 673 emakume gaztek salatu zuten genero-indarkeria kasuren bat. 2015-2018
aldian etengabeko gorakada gertatu da.

2015

2016

2017

2018

527

535

613

673

2015. eta 2018. urteak.
Emakumeen aurkako
indarkeria salatu duten
Bizkaiko 15-29 urteko
emakumeen kopurua.
Iturriak: GEB
Estatistikak; Eusko
Jaurlaritzaren
Segurtasun Saila.

• Salaketa jarri zuten 673 emakumeetatik 481ek (%71) bikotekidearen edo bikotekide ohiaren
aurka egin zuten.
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PARTE-HARTZEA

Gazteek modu aktiboan parte hartzen dute euren ingurunean:

EKINTZA SOZIOPOLITIKOA
•G
 azteen zati handi bat gai publikoetan aktiboki parte hartzeko prest dago, eta ekintza sozial
edo politikoen bidez parte hartzen du.
• Hala ere, gutxiengo batek baino ez du politikarekiko interesa agertu eta hauteskunde guztietan
bozkatzen du.

ERAKUNDEEN BALORAZIOA
• Gazteen erdiak baino gehiagok Bizkaiko Foru Aldundian konfiantza dute, eta kudeaketarekin
pozik daude.

TESTUINGURUAREN BALORAZIOA
• Gazteak nahiko gustura daude beren bizi-testuinguruarekin, eta baikor dira etorkizunarekin.
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PARTE-HARTZEA

EKINTZA SOZIOPOLITIKOA
• Gazteen erdia (% 47) gai publikoetan modu aktiboagoan parte hartzeko prest dago, EAEaren
batez bestekoaren gainetik. Antzeko ehuneko batek gaur egunean baztertu egiten du parte
hartzen duten baino gehiago parte hartzea. Parte hartzeko prestasuna gero eta haundiagoa da.

Gai publikoetan
gehiago parte hartzea
gustatuko litzaioke

2008

2012

2016

Bizkaia

%25

%41

%47

EAE

%27

%42

%42

2008. 2012. eta 2016.
urteak. Gai publikoetan
gehiago parte hartu nahi
duten 15-29 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEB - Estatistikak.

• Izan ere % 9k sindikatu batekin edo antolatutako beste talde batekin erabaki publikoetan
eragiten salatzeko lan egiten du. (2018. urtea. EAE. Iturriak: GEB. “Gazteen Irudiak 2018”).
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PARTE-HARTZEA
EKINTZA SOZIOPOLITIKOA
• 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 Irudiak 2015” txostena).

• Bizkaiko gazteen% 33k hauteskundeetan botoa beti ematen duela adierazi du, 30 urtetik
gorako biztanleen ehunekoa baino txikiagoa da

Eremua

2018

Bizkaia

%33

EAE

%32

2018. urtea.
Hauteskundeetan beti botoa
ematen duten 18 eta 29 urte
bitarteko Bizkaiko pertsonen
ehunekoa. 30 urtetik gorako
pertsonen kasuan, datua
HLE-koa da.
Iturriak: Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoen
Kabinetea – “Gazteen Irudiak
2018” txostena.

- Gazteen % 37k sare sozialak eztabaida eta salaketa sozialak sustatzeko erabiltzen dituzte.
(2016. urtea, EAE. Sare sozialak salaketa sozialak salatzeko edo babesteko erabili dituzten 15-29 urteko gazteen
ehunekoa. Iturria: GEB – Euskadiko Gazteak 2016 txostena).

• Gazteek arazo publikoekin duten inplikazio handia politikarekiko interes eskasarekin ez dator
bat. Heren batek baino ez du bere burua oso edo nahiko interesatuta definitzen, eta 2016tik
aldaketa esanguratsurik ez dago.
Interes handia edo
nahikoa

Interes gutxi edo
batere ez

Bizkaia

%29

%68

EAE

%26

%71
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2018. urtea. Oso edo dezente
dauden 18-29 urteko
gazteen ehunekoa Politikako
interesdunak.
Iturriak: Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoen
Kabinetea – “Gazteen
Argazkiak 2018” txostena.

PARTE-HARTZEA
ERAKUNDEEN BALORAZIOA
• Gazteen % 58ak Bizkaiko Foru Aldundian instituzio bezala konfidantza du, erakunde den
aldetik, aztertutako gainerako erakundeak baino pixka bat beherago eta beheraka 2016ko
datuekin alderatuta.

Erakundeekiko konfiantza
D.F.B

D.F.G

D.F.A

G.V.

Aytos.

Konfiantza
izan ohi du 2018

%58

%60

%61

%62

%67

Ez du
konfiantzar
ik izaten 2016

%67

%59

%61

%78

%72

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 Irudiak
2016” txostena.

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

Erakundeekiko 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.
Iturriak:
Lehendakaritza –
“Gazteen Irudiak
2016” txostena.
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PARTE-HARTZEA
TESTUINGURUAREN BALORAZIOA
• Orainaren balorazioa (gazteen egoera pertsonala, Euskadiko egoera orokorra) 100etik 69koa
da. Pertzepzioa gero eta positiboagoa da.

%62

%69

%69

2014

2018

EAE 2018

2018. urtea, Bizkaia.
Emandako balorazioen batez
besteko puntuazioa, 0tik
100era bitarteko eskalan
Egoera pertsonala, gazte
jendearena oro har, eta
Euskal Herriarena bereziki.
Iturriak: GEB – Estatistikak.

•E
 torkizuneko konfiantza indizea ere apur bat hazi da. Gazteria duela lau urte baino baikorragoa
da.

%72

%74

%74

2014

2018

EAE 2018

2018. urtea, Bizkaia. Gazteen
itxaropenak jasotzen dituen
adierazle sintetikoa 15 eta
29 urte bitartekoen egoera
pertsonala, gazteena eta
Euskadirena, bost urteko
epean.
Iturriak: GEB – Estatistikak.
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PARTE-HARTZEA
TESTUINGURUAREN BALORAZIOA
• Gazteen gogobetetasun pertsonalaren indizea altua da, HLE-ren antzekoa, eta ez du
aldaketarik izan azken urteotan.

%78

%78

Bizkaia 2018

EAE 2018

2018. urtea, Bizkaia.
Pertsonen egoera
pertsonalarekiko
gogobetetzea 15-29
urte, honako alderdi
hauek kontuan hartuta:
lan-egoera edo lanitxaropenak, ikasketak
edo prestakuntza-maila,
familia, aisialdia, lagunak,
harreman sentimentalak
eta/edo sexualak, osasuna,
irudi fisikoa, dirueskuragarritasuna hilekoa eta
familiarekin edo bere kontura
bizitzearen egoera.
Iturriak: GEB – Estatistikak.
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NAZIOARTEKOTZEA

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

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 hiru hilabetez edo gehiagoz.
• % 43 atzerrira joaten da bi urtean behin, gutxienez.
• % 70ek bi herrialde edo gehiago bisitatu dituzte.
• Soilik % 12 ez da behin ere atzerrian izan.
• Hamar gaztetik batek 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 Irudiak 2015” eta “Euskadiko migrazio
mugimenduen analisia (2016. urtea)” txostenak; GEBaren “Gazteen adierazleak 2015” datu-basea).

| 50 Gazteei buruzko diagnostikoa

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

2015. urtea, EAE. Beste
toki batzuetan bizi
nahi izateari baiezko
erantzuna eman dioten
18-29 urteko gazteak.

18-19 urte

60%

Iturriak: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – "Gazteen
Irudiak 2015".

%45

45%

%34
30%

%19

%17

15%
0%
Europako beste herrialde batean

Europatik kanpoko beste herrialde batean

Lana dela eta atzerrira joan behar izateari dagokionez gazteak jarrera kritikoa
dute.
• 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.
Iturriak: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – "Gazteen
Irudiak 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 Irudiak 2015).
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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.
Iturriak: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – "Gazteen
Irudiak 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 Irudiak 2015).

Nortasun europarra sendotzen ari da oraindik ere
• Gazteen % 55ek atxikimendu Europar Batasunarekiko garrantzitsua du.
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 Irudiak
2015 eta 2004".

• Gazteen % 40k positibotzat Europar Batasuna balioesten du, 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
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2015. urtea. EBren
irudi oso edo nahiko
positiboa duten 1829 urteko gazteen
ehunekoa.
Iturriak: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – "Gazteen
Irudiak 2015".

NAZIOARTEKOTZEA
Nortasun europarra sendotzen ari da oraindik ere.
Dena den…
• Europako integrazioaren gaiak gazteengan ez du interes handirik sortzen.

Europako
bateratzearekik
edo interesa

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

2016

%59

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

2016. urtea. Bizkaiko
18-29 urteko gazteen
ehunekoa, sinesmen
motaren arabera.
Iturriak: GEB eta
Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea – "Gazteen
Irudiak 2016".
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Demografia.
• Bizkaiak biztanle gazteen proportzio txikia du: % 13 baino ez dira15 eta 29 urte bitartekoak,
Proportzio hori EAEkoa (%13,3) baino txikiagoa da eta EB28koa (%17) baino askoz txikiagoa.
• Gainera, gazteen kopuruak behera egin du 2013-2019 aldian, nahiz eta azken bi urteetan apur
bat gora egin duen.
• Gazteen beherakada azaltzen duten faktoreetako batzuk ugalkortasun-tasa txikiagoa eta amen
batez besteko adinaren igoera dira: lehen seme-alaba 32 urterekin izaten da, EB28an baino hiru
urte geroago.
• Migrazio-saldoak eta atzerrira joandako gazteen itzulerak gazteen portzentaje bat
berreskuratzeko aukera ematen dute.

Hezkuntza eta formakuntza.
• Bizkaiak hezkuntzaren arloan aldeko datuak izan ditu.
• Oinarrizko eskolatzeari dagokionez, azpimarratzekoa da eskola-porrota EB28ko batez
bestekoaren azpitik dagoela eta ikasleen % 83k DBH amaitzen dutela.
• Goi-mailako hezkuntzari dagokionez, hirugarren mailako ikasketen (% 46,1) eta zientzia eta
teknologiako titulazioen tasak (1.000 biztanleko 28) EB28ko batez bestekoaren gainetik daude.
• Hirueletasunak gora egin du, eta gazteen artean dagoeneko heren bat da gaztelaniaz, euskaraz
eta ingelesez ondo hitz egiten duena, nahiz eta Bizkaia EAEko batez bestekoaren pixka bat
azpitik egon.
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ONDORIOAK
Enplegua eta ekintzailetza.
• 2014 eta 2018 artean, gazteen langabezia-tasak hamaika puntu egin du behera, nahiz eta
azken urtean jaitsiera-erritmoa nabarmen moteldu den.
• Lan baldintzak zailak dira gazteentzat: kontratuen % 70 aldi baterakoak dira, eta % 30 lanaldi
partzialekoak. Gainera, batez besteko soldatak apenas gainditzen ditu mila euroak.
• Testuingurua konplexua izan arren, lan arloari dagokionez, gazteak 2014an baino
baikorragoak dira: lana izateko eta, gainera, prestakuntza jaso duen sektorean bertan
enplegua aurkitzeko itxaropenak nabarmen hazi dira. Epe laburrean enplegua galtzeko arrisku
gutxiago ere sumatzen da.
• Modu positiboan, nabarmendu behar da unibertsitatean edo lanbide heziketan titulatu berri
diren pertsonen% 80 inguruk arrazoizko denboran enplegua lortzen dutela.
• Autoenpleguari dagokionez, hazkunde handia izan du modalitate horrek: 2017an Bizkaiko
gazteen % 9k bere kontura egin du lan; 2015ean, berriz,% 5ek. Ildo beretik, gero eta gehiago
dira autoenpleguaren aldeko apustua egin nahi duten gazteak (% 44, 2017an eta % 26,
2013an).

Esku-hartze soziala.
• Bizkaiko gazteen pobrezia-tasa (% 6) eta DSBE jasotzen duten gazteen tasa (% 4) oso txikia
da, eta beherako joera du. Hala ere, gazte bat buru duten bost familiatik bati eragiten dio
pobreziak.
• Bizkaiko gazteen % 38 bakarrik bizi da emantzipatuta, EBko tasa (% 52) baino askoz gutxiago.
Gainera, batez beste 30 urterekin emantzipatzen dira, nahiz eta 24 urterekin emantzipatu
nahi izan.
• Emantzipatzeko zailtasun nagusia kostua da: etxebizitza bat erosteko gazte baten hileko
soldataren % 50 behar da eta alokatzeko % 70. Azken aukera hori gero eta garestiagoa da.
• Badirudi alokairu sozialeko etxebizitza edo BOE eskuratzeko aukerak azken urteotan gora
egin duela, nahiz eta oraindik % 5 baino gutxiago izan.

Osasuna eta ongizatea.
• Gazte gehienek beren osasun-egoeraren pertzepzio ona dute.
• Bizkaiko gazteen osasun-arazo nagusietako batzuk antsietatea eta depresioa dira (% 21) eta
hazkunde iraunkorra izan dute. Obesitatea murriztu egin da, baina %5i eragiten dio.
• Osasunarekin lotutako ohitura positiboei dagokienez, Bizkaiko gazte gehienek astero egiten
dute jarduera fisikoa (% 86k) eta gero eta neurri gehiago hartzen dituzte sexu-harremanetan
(2016an % 15ek arrisku-harremanak izan zituen; 2012an, berriz,% 26k).
• EAEko datuen arabera, ohitura kaltegarriei dagokienez, tabakismoak behera egin du (% 19k
erretzen du normalean). Asteburuetan mozkortzeko ohiturak ere behera egin du (% 20k
2017an). Kezkagarria da bost gaztetik batek legez kanpoko drogak kontsumitzea.
• 2013-2017 aldian, trafiko-istripuen eta suizidioen ondoriozko gazteen heriotza-tasek
goranzko joera izan dute. Ehun milako 1,3tik 3,4ra eta 2,7tik 4,1era igaro da, hurrenez
hurren.
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Kultura eta sormena.
• Euskararen ezagutza handia dago Bizkaiko gazteen artean (% 68 2016an), eta erritmo
handian egiten du aurrera (% 60 2014an). Ildo horretan, funtsezkoa da D ereduko matrikulen
igoera.
• Euskara dakitenen artean, lagunekin gutxik egiten dute euskaraz (% 27k 2016an) eta
beheranzko joera du (% 31k 2012an).
• Kultura arloko parte-hartze kulturalari dagokionez, gorakada nabarmena izan da: Bizkaiko
gazteen % 14 elkarte kultural edo artistikoren bateko kide da, % 63k, gutxienez, urtean
jarduera artistiko batean parte hartzen du (2012an baino 25 puntu gehiago) eta erdiek baino
gehiagok aisialdian liburu bat irakurtzen dute hilean. Kultura kontsumitzea (zinema, antzerkia,
museoak, liburuak …) ere pixka bat hazi da
• Gazteek aisialdiko denbora gehiena musika entzuten, filmak ikusten eta kalean ematen dute.
Aisialdiko jarduera horietan duten gogobetetasuna hamarretik zortzikoa da.
• Aisialdi digitala (bideo-kontsolak, mugikorreko jokoak, Youtube erabiltzea …) Bizkaiko gazteen
% 57ren egunerokotasunaren parte da.

Konpromiso soziala.
• Asoziazionismo- eta boluntariotza-tasen gorakadek erakusten duten bezala. Bizkaiko gazteak
gero eta konprometituago eta sentsibilizatuago daude, Gazteen % 49 elkarteren bateko kide
da (2016), 2012an baino askoz gehiago (% 26), eta % 13k boluntariotza-lanak egiten ditu,
2012an baino 8 puntu gehiago.
• Ingurumenaren arloan ere sentsibilizazio handiagoa sumatzen da. Gero eta gehiago dira
erosketa jasangarriak egiten dituzten gazteak (%30), egunero garraio publikoa erabiltzen
dutenak (% 46) edo joan-etorriak bizikletaz egiten dituztenak (% 4); dena den, azken kasuan
ez da EAEko batez bestekora iristen.
• Arlo ideologikoan, besteren ideologiekiko intolerantzia (% 14) murriztu egin da, baita
immigrazioarekiko intolerantzia ere (% 6 atzerritarrak etortzearen aurka). Ezkontza
homosexuala eta sexu-aldaketa ia aho batez onartzen eta babesten dira.
• Genero-berdintasunari dagokionez, Bizkaiko gazteen % 30ek uste du, prestakuntza eta
merezimendu berdinekin emakumeek zailtasun handiagoak dituztela lanpostu bat lortzeko.
Egoera horretaz, gero eta kontzientzia handiagoa dago.
• Emakumeen % 34 gauez kalean ibiltzeko beldur da, eta 2018an 1.000 emakumetik 9k jarri
dute genero-indarkeriagatiko salaketaren bat, 30 urtetik gorako emakumeek jarritakoak
baino gehiago (1.000 emakumetik 4k).
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Parte-hartzea.
• Bizkaiko gazteek gai publikoetan parte hartzeko interesa dute (% 47, 2012an baino 5 puntu
gehiago).
• Hala ere, politika arlotik urruntze garrantzitsua dago: politikarekiko interesa heren batek
bakarrik erakusten du eta bozkatzen du hauteskunde guztietan.
• Gazteek Bizkaiko Foru Aldundiari buruz duten iritzia positiboa da. Gazteen bi herenek
onartzen dute haren kudeaketa, eta ia ehuneko berak adierazi du erakundean konfiantza
duela, nahiz eta azken adierazle horrek jaitsiera nabarmena izan duen 2016 eta 2018 artean.
• Gazteak gustura daude beren egoera pertsonalarekin (100 puntutik78), eta baikor dira
etorkizunari dagokionez (antzeko puntuazioa).

Nazioartekotzea.
• Bizkaiko gazteek harreman handia dute atzerriarekin: % 43k bi urtean behin bidaiatzen du
atzerrira, eta % 85ek uste du positiboa dela Euskaditik irtetea prestakuntza jasotzera. Hala
ere, % 41ek uste du Bizkaiarentzat ez dela positiboa gazteak kanpora joatea lanera.
• Europako identitateari eta EBrekiko afektibitateari dagokionez, gazteen % 55ek adierazten
du EBrekiko atxikimendua, eta % 40k iritzi positiboa du (% 20k txarra). Hala eta guztiz
ere, badago nolabaiteko urruntzea: Bizkaiko gazteen kopuru handi batek ez du Europako
Batasunarekiko interesik (% 59k) eta EBko kide izatearen onurak ez ezagutzea onartzen du
(% 43k).
• Bizkaiko gazteek enpresen nazioartekotzearen aldeko apustua egitea eskatzen dute: % 86k
uste du nazioartekotzeak elementu positiboak ematen dizkiola Bizkaiko ekonomiari, baina
bakarrik % 48k uste du tokiko enpresak nahikoa nazioartekotuta daudela.
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