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PRENTSA OHARRA – GAZTEEN ARGAZKIAK 16 
(2012ko abendua) 

 
SARRERA 

 
Txosten hau, Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen eta Gazteen Euskal Behatokiaren 
arteko lankidetzaren emaitza da eta Gazteen Argazkiak bildumaren hamaseigarren alea da. 
2012ko abenduaren 7an aurkeztutako, “Kultura demokratikoa Euskadin” ikerketa 
monografikoa garatu eta zabaltzen du.  
 
Bere helburua da 15 eta 29 urte bitarteko gazteek hainbat gai politiko eta soziali buruz 
dituzten iritzi eta jarrerak aztertzea, baita 29 urte baino gehiagoko herritarren jarrerekin 
alderatzea eta adierazle nagusietan gertatutako bilakaera ikustea ere. 
 
Beste alde batetik, eranskinak datu guztiak biltzen ditu, 29 urtetik gorako helduenak zein 15 
eta 29 urte bitarteko gazteenak. Azken hauek ohiko gurutze-aldagaien araberako taldeetan 
zatituta daude: lurraldea, sexua, adin taldea eta begikotasun politikoa. 2. atalean, “gizarte 
balioei” buruzkoan, horiez gain ikasketak egin dituzten ikastetxe motaren eta erlijioaren 
araberako taldeetan ere zatitu dira. 
 
Ikerketa honen fitxa teknikoa zabaldu den txostenean kontsultatu daiteke. Guztira, 
EAE osorako 3.626 inkesta egin ziren; horietatik 1.554 15 eta 29 urte bitarteko gazteei 
dagozkie eta 2.072 30 urte edo gehiagoko pertsonei. Gazteen laginari dagokion lagin 
errorea ±%2,5ekoa da EAE osorako, %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik. 
Informazio bilketa 2012ko irailaren 19a eta 29a bitartean egin zen. 
 
 

NABARMENTZEKOAK 
 

• Aurreko ikerketarekiko baikortasun txikiagoa hautematen da Euskadiko gazteengan, 
bai beren egoera pertsonalaren balorazioari dagokionean, baita etorkizunerako 
itxaropenei dagokienean ere. 

• 15 eta 29 urte bitarteko gazteak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren alde eta 
abortu libre eta  borondatezkoaren alde daude. 

• Politikarekiko, mesfidantza eta haserrea sentitzen dute batez ere, nahiz eta orain 
askeago sentitzen diren politikaz hitz egiteko eta maiztasun handiagoz hitz egiten 
duten politikaz esparru pertsonalean eta lan esparruan.  

• Krisiak aurrera egin ahala, gazteen partehartzea areagotu egin da ekintza sozial eta 
politikoetan, hala nola greba eta manifestazioetan. 

• Gazteek 29 urte baino gehiagoko helduek baino prestasun handiagoa erakutsi dute 
gai publikoetan parte hartzeko. 

• Erakunde politikoen eraginari buruzko pertzepzioa aldatu da eta orain Europako 
Batasunak norberaren ongizatean Udalek eta Foru Aldundiek baino eragin handiagoa 
duela hautematen  da. 

• Euskadiko gazteek 29 urtetik gorako helduek baino babes gutxiago adierazi diote 
Autonomia Estatutuari zein Konstituzioari. 
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ONDORIOAK 

 
1. EGOERA PERTSONALAREN BALORAZIOA 
 
15 eta 29 urte bitarteko gazteek beren egoera pertsonalari eta etorkizunerako itxaropenei 
buruz duten pertzepzioa 2010ekoa baino okerragoa da, bere egoera pertsonalarekin pozik 
daudenen ehunekoa %75etik %63ra pasa baita eta beren etorkizuna hobea izango dela uste 
dutenena %64tik %43ra. 
 
Lan merkatuarekin lotutako arazoak (%70) eta arazo ekonomikoak (%43) kezkatzen dituzte 
gazteak gehien, eta aurreko urteetan baino gehiago. 
 
2. BALIO ETA JOKABIDE SOZIALAK 
 
15 eta 29 urte bitarteko gazteek garrantzi handia ematen diete beren familiari eta lan arloari. 
Ez da hala gertatzen gai politikoekin eta are gutxiago erlijio kontuekin. 
 
Bizilagunekiko bizikidetzari dagokionez, talde batzuenganako tolerantzia handitu da, 
2010ean baino txikiagoa baita ondokoak bizilaguntzat izatea axolako litzaiekeenen 
ehunekoa: “ezker muturrekoak” (8 puntu gutxiago), “aurrekari penalak dituzten pertsonak” (7 
puntu), “prostituta edo gigoloak” (6 puntu), “homosexualak” (6 puntu) eta “atzerriko langile 
immigranteak” (5 puntu gutxiago). 
 
Aldaketa nabarmenena “ETAko kideekiko” zein “ETAk mehatxatuekiko” jarreran gertatu da, 
bizilagun bezala edukitzea axolako litzaiekeen gazteen ehunekoa hurrenez hurren 14 eta 11 
puntu jaitsi baita. 
 
Gizarte-balio eta portaeren onarpenari dagokionez, jarrera irekienak “sexu bereko pertsonen 
arteko ezkontzari” eta “abortu libre eta borondatezkoari” buruz adierazi dira, baita “berak 
eskatuta gaixo sendaezinari hiltzen laguntzeari” buruz ere. 
 
Beste alde batetik, ondoko jokabideak gazteriaren %80k baino gehiagok errefusatu ditu: 
“bikoteari fidela ez izatea”, “dendetatik gauzak ordaindu gabe eramatea”, “Udaltzaingoaren, 
ertzaintzaren eta abarren agenteei indarkeriaz kontra egitea”, “Ideia politiko edo erlijiosoak 
indarraren bidez defendatzea” eta “Delitu bat ikusitakoan ez salatzea”. Gaitzespena eragiten 
duen beste gai bat heriotza-zigorra da, gazteriaren %65ek uste du inoiz ez litzatekeela 
onargarria izango eta %18k ia inoiz ez. 
 
Ikastetxeetan erlijioa irakasteari dagokionean, aurka daude %51, %38 ados daude %12k ez 
dakite edo ez dute erantzun.  
 
Ez da aldaketa handirik sumatu ETAk eragindako biolentziaren inguruko gazteen iritzietan. 
Biktimei dagokienez, 10etik 7 ekintza terrorista guztien biktimei laguntzearekin bat datoz. 
Gazteriaren %62k uste du “ETAren jarduera giza eskubideen urraketa izan zela”, %9 ez 
daude baieztapen horrekin ados eta gainerako %29 ez dira ez ados eta ez aurka azaldu. 
 
 
3. JARRERA ETA BALIO POLITIKOAK 
 
Politikarekiko euskal gazteriak duen jarrera aldatu egin da apur bat, izan ere politikarekiko 
axolagabekeria eta asperdura sentimenduak urritu eta nabarmen areagotu dira haserrea 
(%21etik %30era) eta mesfidantza (%50etik %58ra). 
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Alde batetik, politikarekiko interesak  5 puntutan egin du gora eta handitu egin da “politikak 
eragin handia du edozein herritarren bizitzan” esaldiarekin ados daudenen ehunekoa, %56tik 
%67ra. Hala ere, politikariei buruzko pertzepzioa negatiboa da; 10 gaztetik 8ren ustez  
“Politikariak ez dira asko arduratzen ni bezalako jendeak pentsatzen duenaz”, (handitu egin 
da hori uste dutenen ehunekoa) eta “boterean bat edo bestea egon, beti euren interes 
pertsonalak bilatzen dituzte”. 
 
Alderdi politikoekiko gaitzuste hori azaltzen du halaber 10etik 7k pentsatzeak “alderdi 
politikoek elkar asko kritikatzen dutela, baina benetan denak berdinak direla”. Hala eta guztiz 
ere, 10etik 6k beharrezkotzat jotzen dituzte “talde eta klase sozial desberdinen interesak 
defendatzeko”. 
 
Profil politikoari dagokionez, Euskadiko gazteak helduak baino ezkertiarragoak (3,8, 0tik 
10erako eskalan) eta apur bat abertzaleagoak dira (5,4).  
 
Alderdi politikoekiko begikotasunari dagokionean ere adinaren araberako aldeak antzeman 
dira. Inkestatutako 18 eta 29 urte bitarteko 3 pertsonatik batek ez du begikotasunik sentitzen 
inolako alderdirekiko (%29). Bostetik batek (%22) EH Bildurekiko du begikotasunik handiena, 
%11k EAJrekiko, %8k PSE-EErekiko eta %3k PPrekiko. 29 urtetik gorako helduen artean 
EAJ da begikotasunik handiena eragiten duena (%19), eta ondoren datoz EH Bildu (%14), 
PSE-EE (%11) eta PP(%5). 
 
 
4. SOZIALIZAZIOA ETA PARTE HARTZEA  
 
EAEko gazteek 29 urtetik gorakoek baino prestasun handiagoa adierazi dute gai publikoetan 
parte hartzeko (%54, %44ren aurrean), baina %50ek parte hartzeko baldintzatzat jarri dute 
“ahalegin handia ez eskatzea”. 
 
Ekintza politiko eta sozialetan partehartzea asko areagotu da azken lau urteotan, gazteen 
atsekabe sozialaren adierazle. Gazteen %42k grebaren batean parte hartu dute azken 
urtebetean, 2010ean %26k eta 2008 %17k egin zuten bitartean. Halaber, %33k 
baimendutako manifestazioren batean parte hartu dute, 2010ean %21ek eta 2008an %19k 
egin zuten bitartean. 
 
10 gaztetik 6k ekintza sozial edo politikoren batean parte hartu dute azken urtebetean 
(2010ean baino 11 puntu gehiagok); batez ere grebatan, baimendutako manifestazioetan, 
eskaera aldarrikatzaileak sinatzean edo arrazoi politiko, etiko edo ingurumenekoak direla eta 
produktu jakinak erostean. 
 
Talde edo elkarteetako kidetza maila nahikoa berdintsu mantendu da denboran eta 10 
gaztetik 4 inguruk diote talde edo elkarteren bateko kide direla, batez ere kirol elkarteetakoak 
eta kultura edo aisiaren ingurukoak. 
 
Gazteek gero eta maiztasun handiagoz hitz egiten dute politikaz esparru guztietan: familian, 
lagunartean eta lankide edo ikaskideen artean. Era berean politikaz hitz egiteko askatasun 
handiagoa hautematen da; 2010eko %44tik 2012ko %48ra igaro da jende guztiarekin 
politikaz hitz egiteko libre sentitzen diren gazteen ehunekoa. 
 
Politikari buruz gehiago hitz egiteaz gainera, gazteek gehiago jarraitzen dituzte halaber, 
politikarekin lotutako albisteak, batez ere Interneten bidez, baita telebistan eta irratian ere. 
Adinean aurrera egin ahala, gero eta gehiagok jarraitzen dituzte politikari buruzko albisteak 
egunero. 
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5. DEMOKRAZIOAREN FUNTZIONAMENDUAREKIKO POZTASUNA 
 
Gehiengoak (%71) sistema demokratikoaren alde egin arren, demokraziaren 
funtzionamenduarekiko poztasun mailak behera egin du. 2010ean gazteen %41 
demokraziarekin oso edo nahikoa pozik bazeuden, 2012an %25ra jaitsi da. Honela, gaur 
egun, 10 gaztetik 7k diote ez daudela oso pozik edo ez daudela batere pozik 
demokraziarekin. 
 
Eskubideen betetze-mailari dagokionean, ondokoekin pozik daudenen ehunekoek gora egin 
dute: 10 puntutan “bizitzeko eskubidearekin, ideia politikoak direnak direla”, 8 puntu “iritzi eta 
adierazpen askatasunerako eskubidearekin” eta 10 puntu “ingurumen osasuntsurako 
eskubidearekin”. Aldiz, jaitsi egin da beste eskubide batzuen betetze-mailarekin pozik 
daudenen ehunekoa: “hezkuntzarako eskubidea” (10 puntu) eta “lanerako eskubidea” (4 
puntu). 
 
Euskadin zein Espainian botere gehien duten erakunde edo taldeak identifikatzean, bankuak 
aipatu dira gehien, baita Euskadin ere, 2010ean gazteek boteretsuentzat zuten Eusko 
Jaurlaritzaren aurretik. 
 
Erakunde publikoen erabakiek egoera pertsonalean duten eraginari buruz aldaketak gertatu 
dira. 2010ean eragin handiena Eusko Jaurlaritzak zuela hautematen zen, eta ondoren, 
nahikoa atzetik, udalek eta Gobernu Zentralak. Gaur egun, gazteek uste dute azken horrek 
Eusko Jaurlaritzak adinako eragina duela. Bestalde, Europako Batasuna, lehen norberaren 
eta familiaren ongizatean zuen eraginean azkena aipatzen bazen, hirugarren lekura pasa da, 
udalen eta diputazioen aurretik. 
 
 
6. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
 
Gazteek nahiago duten Estatuaren lurralde-antolamendu eredua da “Autonomia Erkidegoak 
dituen gaur egungoa bezalako estatua” (%32), eta ondoren, oso hurbil, “Nazionalitateak 
estatu independente izatea onartuko lukeen estatua” (%29). %17k nahiago lukete “Estatu 
federala, autonomia erkidegoek orain baino autonomia gehiago dutelarik” eta %4k “Gobernu 
zentral bakarra duen estatua, autonomiarik gabea”. 
 
Azkenik, 30 urtetik beherako gazteek, zaharragoek baino babes txikiagoa eman diote 
Autonomia Estatutuari; gaur egun erreferenduma errepikatuko balitz, gazteen %28k eta 
helduen %39k emango lukete baiezko botoa. Berdin gertatzen da Konstituzioarekin ere: 
gazteen %24k eta helduen %36k emango lukete aldeko botoa. 
 
 
 
 
 
Bilbao, 2012ko abenduaren 14a 
 
OHARRA: Txosten osoa aurki daiteke Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen webgunean 
http://www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak eta Gazteen Euskal Behatokiaren webgunean 
http://www.gaztebehatokia.euskadi.net.  


