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PRENTSA OHARRA 
NOTA DE PRENSA  

 

Kulturaren Euskal Behatokiak egindako azterlan baten arabera, EAEko, Nafarroako 

eta Iparraldeko euskal hiztunen %56k parte hartzen dute euskarazko kultur 

jardueretan  

 

- Gaur Donostian aurkeztu den ikerketaren arabera, euskal hiztunen % 83,5ek 

entzuten dute euskarazko musika, orain dela 10 urte baino 15 puntu gehiago. 

- Euskal hiztunen % 40 izan dira euskarazko antzezlanen batean azken urtean, 

eta % 31 bertso-saioren batean. 

Gasteiz, 2019/11/29  

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Kulturaren Euskal 

Behatokiak euskarazko kultur parte-hartzeari buruz egindako ikerketa baten emaitzak aurkeztu 

ditu gaur, Donostiako Miramar jauregian. aAzterlana Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako 

Foru Erkidegoan eta Iparraldean egin da eta, horren arabera, euskal hiztunen % 55,7k  parte 

hartzen dute euskarazko kultur jardueretan. Parte-hartze hori bereziki nabarmena da honako 

sektore hauetan: musikan (euskal hiztunen % 83,5ek entzuten dute euskarazko musika, orain 

dela 10 urte baino 15 puntu gehiago), antzerkian (euskal hiztunen % 40 izan dira euskarazko 

antzezlanetan azken urtean, orain dela 10 urte baino 12 puntu gehiago) eta bertsolaritzan 

(euskal hiztunen % 31 izan dira bertso-saioren batean azken urtean, duela 10 urte baino 14 

puntu gehiago). 

Joxean Muñoz Kulturako sailburuordearekin eta Aitziber Atorrasagasti Kultura 

Sustatzeko zuzendariarekin batera, Zupiria sailburuak azaldu du Eusko Jaurlaritzako Kultura eta 

Hizkuntza Politika Sailaren eginkizuna dela euskal kulturaren inguruko parte-hartzearen eta 

kontsumoaren errealitatera hurbiltzea, eta balioa eman dio norabide horretan Kulturaren Euskal 

Behatokiak egiten duen lanari: "Euskararen Nazioarteko Egunaren eta Durangoko Azokaren 

atarian, gure herriko praktika kulturalen errealitatea zein den aztertu nahi izan dugu. Kasu 

honetan, zehazki, herritarrek euskaraz egiten diren kultur jarduera eta ekimenetan duten parte-

hartzea aztertu nahi izan dugu. Kulturaren Euskal Behatokiaren lanak eta gaur publiko egiten 

ditugun datuek aukera ematen digute orain dela 10 urte genuen egoerarekin konparazio bat 

egiteko. Eta lehenengo ondorioa da euskal hiztunek eta gizarte osoak neurri handiagoan parte 

hartzen dutela euskaraz egiten den kulturan". 

Aurkeztutako azterlanaren jatorria Kulturaren Euskal Behatokiak Euskal Autonomia 

Erkidegoan, Nafarroan eta Iparraldean egindako parte-hartze kulturalari buruzko lan zabalago 

bat da, laster argitaratuko dena. Lan horrek, halaber, badu aurrekari bat: 2008an egindako 

antzeko azterlan bat (‘Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikei eta -kontsumoari buruzko 

2008ko inkesta’). Lan hura funtsezko erreferentzia izan da gaur aurkeztutako irakurketa 

alderatua egiteko. Gaur aurkeztutako azterlanaren kasuan, aldiz, euskarazko kultur praktikak 

hartu dira erreferentzia bezala (gainontzeko datuak datozen asteotan aurkeztuko dira). Inkesta 
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egiteko EAEko, Nafarroako eta Iparraldeko 15 urtetik gorako 6.296 lagunez osatutako lagina 

hartu da. 

Ondorio nagusiak 

Konparatutako praktiken artean, gorakada argiak ikusten dira euskarazko antzerkirako eta 

bertso-saioetarako asistentziari dagokionez zein euskarazko musikari dagokionez: 

• Euskal musikariak edo musika-taldeak “normalean” entzuteari dagokionez, euskal 

hiztunen kasuan %68,8tik % 83,4ra igo da euskarazko musika entzuten dutenen 

portzentajea. Populazio guztiari erreparatuz, % 46,4tik % 54,7ra. 

• Antzerkiari dagokionez, euskal hiztunen datuari erreparatuz, % 12,6tik % 40ra igo da 

azken urtean euskarazko antzerkira gutxienez behin bertaratu direla esaten duten 

pertsonen portzentajea. Biztanleria osoari erreparatuz, % 5,4tik % 17,8ra igo da. 

• Bertso-saioei dagokionez, asistentzia nabarmen igo da. Euskal hiztunen kasuan, % 

17,3tik % 31,6ra; hau da, hiru euskal hiztunetik bat izan da bertso-saioren batean azken 

urtean. Biztanleria guztiari erreparatuz, % 7,6tik % 15,6ra igaro da. 

Kultura-sektore guztiak kontuan hartuta, euskal hiztunen % 55,7k maiz parte hartzen dute 

euskarazko kultur jardueretan. EAEko, Nafarroako eta Iparraldeko biztanleria osoaren % 22,8koa 

da euskarazko parte-hartze kulturala (hau da, “eskuarki” euskaraz parte hartzen dutela dioten 

pertsonak). 

Musika 

Euskal musika entzutea praktika zabalena da: biztanleria osoaren % 55ek entzuten dituzte 

eskuarki euskal musikariak edo musika-taldeak. Portzentaje hori % 83,5ekoa da euskal hiztunak 

bakarrik aztertzen baditugu. Kontuan izan behar da oso hedatuta dagoen praktika dela musika 

entzutea eta, gainera, azterlan honek berresten duenez, hizkuntza ez dela oztopo gaindiezin bat. 

Antzerkia 

Gero eta ohikoagoa da euskarazko antzezlanetara joatea EAEko, Nafarroako eta Iparraldeko 

euskal hiztunen artean: % 40 joan da euskarazko antzezlanen batera azken urtean, orain dela 10 

urte baino ia 28 puntu gehiago. Populazio osoari erreparatuta, biztanleen % 17,8 euskarazko 

antzezlanen bat ikustera joan da. 

Bertso saioak 

Bertsolaritzan ere igoera nabarmena ikusten da. Biztanleria osoa kontuan hartuta, bertso-

saioetara bertaratzen den jende kopurua (% 15,6) antzezlanetara joaten den kopurutik hurbil 

dago. Euskal hiztunen kasuan, % 31,6 joan da bertso-saioren batera azken urtean, orain dela 10 

urte baino datu askoz ere positiboagoa (%17,3). 
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Irakurketa 

Euskarazko liburuen irakurketa antzera mantentzen da orain dela 10 urteko datuekin alderatuta. 

EAEko, Nafarroako eta Iparraldeko biztanleriaren % 11,8k euskarazko liburuak irakurri dituzte 

azkeneko hiru hilabeteetan. Euskal hiztunei erreparatuz gero, % 34,5ekoa da portzentaje hori 

(hor beherakada bat ikusten da orain dela 10 urteko datuarekin alderatuta, % 38,8 izan ziren 

azken hiru hilabeteetan euskarazko liburu bat irakurri zutela zioten euskal hiztunak).  

Halaber, azterlanaren arabera, ohikoagoa da euskaraz irakurtzea maiztasun ertaina-handian 

(azken hiru hilabetean hainbat aldiz) maiztasun txikian baino. 

Zinema 

Zinema euskaraz ikustea da gutxien egiten den praktika kulturala, lan honetan aztertu direnen 

artean; hala ere, garatzeko aukera ikusten da. Euskal hiztunen % 3,7k ikusten dituzte euskarazko 

filmak, orain dela 10 urte %1,2 ziren (egin den galdera hau izan da: ‘Zer hizkuntzatan ematen 

dira zineman ikusi ohi dituzun filmak -azken 12 hilabeteetan-?’). Hala ere, euskal hiztunen 

kasuan, % 45,3 dira euskarazko zinema nahiago dutenak (galdera zera izan da: ‘Aukeratu ahal 

izango bazenu, nola gustatuko litzaizuke filmak ikustea?’; % 45,3k erantzun du ‘euskaraz 

bikoiztuak’ edo ‘euskaraz azpititulatuak’). 

Komunikabideak euskaraz 

Euskarazko komunikabideen artean irratia da gehien erabiltzen dena. Biztanleria osoari 

erreparatuta, euskarazko irratiak euskarazko telebistak baino publiko portzentaje handiagoa du: 

% 20,7 eta % 19,4, hurrenez hurren. Logikoa den bezala, euskarazko kontsumo hori askoz 

handiagoa da euskal hiztunen artean: euskal hiztunen % 57,4k kontsumitzen du irratia euskaraz, 

eta % 54,4k, berriz, kontsumitzen du telebista euskaraz. 

Praktika digitalak 

Musika entzutea gailentzen da euskarazko praktika digitalen artean. EAEko, Nafarroako eta 

Iparraldeko euskal hiztunen % 61,8k entzuten dute musika Internet bidez (azken hiru 

hilabeteetan kontsumitu du neurri esanguratsuan). Horrekin batera, euskal hiztunen % 42,4k 

euskarazko webguneak irakurtzen dituzte. 
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Euskarazko kultur parte-hartzea 

 

Euskara jakitea 

Biztanleriaren % 29,7 da euskal hiztuna, euskara ondo edo nahiko ondo hitz egiten 

dutenak. Ondorengo grafikoak ikuspegi zabalagoa eskaintzen du, baina bi kategoria 

hauek aurrerago analisian erabiltzen den biztanleria euskal hiztuna identifikatzen 

dute. 

1. GRAFIKOA. EUSKAREN EZAGUTZA-MAILA, GAITASUN EZBERDINEN ARABERA (%) 

 

2008ko datuak abiapuntutzat hartuta, euskararen ezagutzaren bilakaera 

positiboa izan dela ikus daiteke, % 25,3tik % 29,7ra igaro baita (EAE, Nafarroa eta 

Iparraldea kontuan hartuta). Datuak bat datoz 16 urtetik gorako biztanleak neurtzen 

dituen VI. Inkesta Soziolinguistikoarekin. 
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2. GRAFIKOA. BIZTANLERIA EUSKAL HIZTUNAREN BILAERA, 2008TIK 2018RA (%) 

 

*Kulturaren Euskal Behatokiaren “2008ko kultura-ohitura, -praktika eta -kontsumoei buruzko 

inkestaren” ustiapenetik datoz 2008ko datuak. 

 

✓ Adinari erreparatzen badiogu, are handiagoak dira aldeak: gazteenen artean, 

gehiago dira euskal hiztunak: 15 eta 24 urte bitartekoen % 58,2k daki 

euskara (erdaldunak baino gehiago dira, beraz, euskal hiztunak); 65 urtetik 

gorakoen artean, berriz, % 21,3k bakarrik daki euskara. 

 

 

 

Parte-hartzearen bilakaera positiboa 

Euskarazko zenbait praktiketarako 2008-2018 aldiko konparatibo historiko bat 

ahalbidetzen duten galderak biltzen zituen inkestak euskarazko praktika 

batzuetarako.  
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✓  
Biztanleria euskal hiztuna % 36,1 da EAEn, % 21,8 Iparraldean, eta 

% 11,7 Nafarroako Foru Komunitatean. Horiei gehitu behar zaizkio 

euskara ulertzen dutenak. Datuak bat datoz azken Inkesta 

Soziolinguistikoarekin. 
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3. GRAFIKOA. EUSKARAZKO KULTURA-PRAKTIKEN BILAKAERA 2008TIK 2018RA BITARTEAN, EUSKAL 

HIZTUNEN ARTEAN (%) 

 

*Kulturaren Euskal Behatokiaren “2008ko kultura-ohitura, -praktika eta -kontsumoei buruzko 
inkestaren” ustiapenetik beretik datoz 2008ko emaitzak. 

Konparatutako praktiken artean, gorakada argiak ikusten dira euskarazko 

antzerkirako eta bertso-saioetarako asistentziari dagokionez zein euskal musikariak 

edo musika-taldeak entzuteari dagokionez, batez ere euskal hiztunen datuei 

dagokienez: 

» Antzerkiari dagokionez, % 12,6tik % 40ra igo da azken urtean euskarazko 

antzerkira gutxienez behin bertaratu direla esaten duten pertsonen 

portzentajea. 

» Bertso-saioei dagokionez, asistentzia bikoiztu egin da, % 17,3tik % 31,6ra 

igarota. 

» Normalean euskal musikariak edo musika-taldeak entzuteari dagokionez, 

% 68,8tik % 83,4ra igo da. 

Bestalde, euskarazko irakurketa nahiko egonkor mantentzen da, nahiz eta 

jaitsiera txiki bat ikusten den euskal hiztunen datuetan. 

 

 

 

Gizartea osoari dagozkion datuei erreparatuz, kasu honetan ere igoerak 

nabarmenak dira. 

 

12.6

38.8

1.2

68.8

17.3

40

34.5

3.7

83.4

31.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Antzrekia (azkeneko
urtebetea)

Irakurtzea
(azkeneko

hiruhilekoa)

Filmen hizkuntza Musikariak edo
musika-taldeak

Bertsolaritza

2008 2018



8 

 

4. GRAFIKOA. EUSKARAZKO KULTURA-PRAKTIKEN BILAKAERA 2008TIK 2018RA BITARTEAN, BIZTANLERIA 

OSOAREN ARTEAN (%) 

 

 

Parte-hartze orokorra 

EAEko, Nafarroako eta Iparraldeko biztanleriaren % 22,8koa da euskarazko parte-

hartze kulturala (eskuarki euskaraz parte hartzen dutela dioten pertsonak). Euskal 

hiztunen segmentuari erreparatzen badiogu, normalean euskaraz parte hartzen duen 

biztanleria % 55,7ra iristen da. 

 

5. GRAFIKOA. NORMALEAN EUSKARAZKO KULTURA-JARDUERETAN PARTE HARTZEN DUTELA ESATEN DUTEN 

PERTSONAK, BIZTANLERIA-TALDEEN ARABERA (%) 

 

Hizkuntza jakiteak mugatzen du euskarazko parte-hartze kulturala, eta horrekin 

batera berezko kultura-praktika bakoitzaren ezaugarriek eta hizkuntzak praktika 

bakoitzean duen eragina. Zenbat eta testualagoak izan, oztopo handiagoa izan liteke 

gaitasun nahikoa ez daukatenentzat.  
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Euskal musika entzutea praktika zabalena da 

Biztanleria osoaren % 55ek entzuten dituzte maiz edo eskuarki euskal musikariak 

edo musika-taldeak. Portzentaje hori % 83,5ekoa da euskal hiztunak bakarrik 

aztertzen baditugu. Kontuan izan behar da oso hedatuta dagoen praktika dela musika 

entzutea eta, gainera, hizkuntza ez dela oztopo gaindiezin bat. 

 

6. GRAFIKOA. ESKUARKI EUSKAL MUSIKARIAK EDO MUSIKA-TALDEAK ENTZUTEN DITUZTEN PERTSONAK, 
BIZTANLERIA-TALDEEN ARABERA (%)  

 

 

Gero eta ohikoagoa da euskarazko antzezlanetara joatea  

Biztanleriaren % 46,9 joaten da antzerkira. % 17,8 euskarazko antzezlanen bat 

ikustera joan dira. Euskal hiztunei begiratuz gero, hamarretik lauk hartu dute parte 

euskarazko proposamenetan. 
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✓  Euskarazko parte-hartzea % 26,9koa da Ipar Euskal Herrian, 

% 24,9koa EAEn, eta % 13,4koa Nafarroako Foru Komunitatean. 

✓  Administrazio-eremuei dagokienez, % 65,3ra arte igotzen da 

proportzio hori Ipar Euskal Herrian; EAE dago jarraian (% 57,7) eta 

Nafarroako Foru Komunitatea azkenik (% 40,5). 
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7. GRAFIKOA. AZKENEKO 12 HILABETEETAN GUTXIENEZ BEHIN EUSKARAZKO ANTZEZLANEN BAT IKUSTERA 

JOAN DIREN PERTSONAK, BIZTANLERIA-TALDEEN ARABERA (%)  

 

 

 

Bertso-saioetara, gero eta jende gehiago  

Biztanleria osoa kontuan hartuta, bertso-saioetara bertaratzen den jende kopurua 

(% 15,6) antzezlanetara joaten den kopurutik hurbil dago. Euskal hiztunen kasuan, 

% 31,6 joan dira bertso-saioren batera. 

 

8. GRAFIKOA. AZKENEKO 12 HILABETEETAN BERTSO-SAIOREN BATERA JOAN DIREN PERTSONAK, 
BIZTANLERIA-TALDEEN ARABERA (%) 
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✓  
EAE da euskarazko antzerki-ikuskizunetara joaten den jende-

proportziorik handieneko eremua (% 20,1). Iparraldean, 

% 13,9koa da proportzio hori, eta % 11,5ekoa, azkenik, 

Nafarroako Foru Komunitatean. 

✓  

EAE da, alde handiarekin, bertso-saioetara joaten den jende gehien 

duen administrazio-eremua (% 18,2). Ipar Euskal Herrian, 

% 11,3koa da proportzio hori, eta % 8,6koa, berriz, Nafarroako 

Foru Komunitatean. 
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Euskarazko liburuak irakurtzea mantentzen da 

Biztanleria osoaren % 11,8k euskarazko liburuak irakurri dituzte azkeneko hiru 

hilabeteetan. Euskal hiztunei erreparatuz gero, % 34,5ekoa da portzentaje hori.  

 

9. GRAFIKOA. EUSKARAZKO IRAKURKETA-MAIZTASUNA AZKENEKO 3 HILABETEETAN, BIZTANLERIA-
TALDEEN ARABERA (%) 

 

Ohikoagoa da euskaraz irakurtzea maiztasun ertaina-handian (azken hiru 

hilabetean hainbat aldiz gutxienez) maiztasun txikian baino. 

 

Zinema euskaraz: garatzeko ahalmena du 

Nahiz eta biztanleria osoaren % 1,3k baino ez dituzte euskarazko filmak ikusten (% 

3,7 euskal hiztunen artean), % 15,4k nahiago du (ez da benetako asistentzia) 

euskarazko zinema. Euskal hiztunen kasuan, % 45,3ra igotzen da portzentaje hori. 
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✓  

EAEn, % 14,2koa da euskaraz irakurtzen dutenen portzentajea, 

% 6,2koa Nafarroako Foru Komunitatean, eta % 7,6koa Ipar 

Euskal Herrian. 
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10. GRAFIKOA. ZINEMA EUSKARAZ NAHIAGO DUTEN PERTSONAK, BIZTANLERIA-TALDEEN ARABERA (%) 

 

Euskarazko zinemaren aldeko hautua handiagoa da gazteen artean. 15 eta 24 

urte bitarteko biztanleen % 25,3k dio nahiago duela euskarazko zinema 

kontsumitzea; proportzio hori jaisten doa adina handitu ahala, eta 55 eta 64 urte 

bitartekoen kasuan % 10,6koa da, eta % 12,9koa, berriz, 65 urtetik gorakoen 

kasuan. 

 

 

 

 

 

 

Komunikabideak 

Euskarazko irratiak euskarazko telebistak baino publiko portzentaje handiagoa du: 

% 20,7 eta % 19,4, hurrenez hurren. Logikoa den bezala, euskarazko kontsumo 

hori askoz handiagoa da euskal hiztunen artean: % 57,4k kontsumitzen du irratia 

euskaraz, eta % 54,4k, berriz, kontsumitzen du telebista euskaraz. 
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✓  

Lurralde ezberdinen arteko alderaketa eginez gero, ikusiko dugu 

EAE dagoela aurrena (% 18,4), Ipar Euskal Herria ondoren 

(% 10,8), eta Nafarroako Foru Komunitatea azkenik (% 7,1). 
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11. GRAFIKOA. IRRATIA ETA TELEBISTA EUSKARAZ KONTSUMITZEN DUTEN PERTSONAK, BIZTANLERIA-
TALDEEN ARABERA (%)  

 

Euskarazko egunkarien irakurleak biztanleriaren % 12 da;  euskarazko 

aldizkarienak, berriz, % 5,3. Biztanleria osoaren % 76,2 dira ohiko egunkari-

irakurleak, eta % 33, berriz, aldizkarienak. Biztanleria euskal hiztuna bakarrik 

kontuan hartuta, % 37,8ra (egunkaria) eta % 16,2ra (aldizkariak) iristen da 

komunikabide horien euskarazko kontsumoa. 

 

 

 

12. GRAFIKOA. EUSKARAZKO EGUNKARIAK ETA ALDIZKARIAK IRAKURTZEN DITUZTEN PERTSONAK, 
BIZTANLERIA-TALDEEN ARABERA (%)  
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Euskarazko praktika digitalak 

Ohiko internatuen segmentua erreferentzia gisa hartuta, musika nabarmentzen da 

% 30,1arekin gainerako praktiken gainetik, % 14 ingurura iristen baitira.  

 

13. GRAFIKOA. PRAKTIKA DIGITALEK BIZTANLERIAN IZAN DUTEN INTZIDENTZIAREN RANKINGA, 
BIZTANLERIA-TALDEEN ARABERA (%) 

 

 

 

Euskarazko parte-hartzearen arrazoi subjektibo nagusiak  

Biztanleriak euskaraz parte hartzearen alde ematen dituen arrazoiei buruzko atal bat 

jasotzen du inkestak. Aukeran ematen diren bost arrazoien artean, euskararekiko 

konpromisoa eta lagunak, senitartekoak edo norekin joan erantzunak 

nabarmentzen dira. Arrazoi horiek norbanakoek euskarazko kultura-jarduerak 

egiteko baloratzen dituzten elementu gisa interpretatu behar dira. 
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% 6.8

% 9.8
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% 13.1
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% 14.3

% 14.4
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% 41.6

% 42.4
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Liburuak irakurtzea eta jaistea

Foroetan parte hartzea

Blogak irakurtzea

Sare sozialetan nabigatzea

Webguneak/dokumentazioa irakurtzea

Musika entzutea

Euskal hiztunak

Internautak

Biztanleria osoa
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14.GRAFIKOA. EUSKARAZKO PARTE-HARTZE KULTURALA AZALTZEKO ARRAZOI SUBJEKTIBOEN RANKINGA 

(%)  

 

* Oinarria: Euskarazko kulturaren publikoa 

*Oharra: Portzentajeen batura 100 baino handiagoa da, galderak erantzun bat baino gehiago 
emateko aukera ematen zuelako  

 

Informazio-kanalak 

Ahoz ahokoa eta Internet eta sare sozialak dira euskarazko jardueren 

inguruan informatzeko kanal nagusiak; atzetik daude, oso gertu, kartelak edo 

paperezko euskarriko bestelako publizitatea eta, pisu txikiagoarekin, 

komunikabideak. Azken hauek 55 urtetik gorakoen artean nabarmentzen da (% 29 

inguru). 

15. GRAFIKOA. PERTSONEK EUSKARAZKO KULTURA-ESKAINTZA EZAGUTZEN DUTEN INFORMAZIO-KANAL 

NAGUSIAK (%)  
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% 21.6

% 25.8

% 26.7

% 51.9

% 55.0

% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60

Beste batzuk

Hizkuntzarekin eroso sentitzea

Hurbileko eskaintza kopurua

Eskaintzaren kalitatea

Joateko lagunak izatea

Euskararekiko konpromisoa

Internet, sare 
sozialak
% 28.3

Ahoz ahokoa
% 27.2

Kartelak edo bestelako 
publiitatea, paperezko 

Komunikabideak
% 17.6

Beste batzuk
% 2.9
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Euskarazko eskaintzaren mugak 

Oro har, euskaraz parte hartzeko oztopoei eta mugei buruzko biztanleen iritzien 

artean (galdera hau biztanle guztiek erantzun dute, baita euskaraz ez dakitenek ere), 

euskarazko eskaintzaren kalitatea eta interesa identifikatzen da muga 

nagusitzat (% 34); eskaintzaren gertutasuna eta aniztasuna daude hurrengo tokian 

(% 22 eta % 19, hurrenez hurren) eta, azkenik, eskaintza kopurua (% 13).  

 

16. GRAFIKOA. ESKAINTZAREN MUGA NAGUSIAK, BIZTANLERIAREN ARABERA (%)  

 

* Oinarria: Biztanleria osoa 

 

✓ Nabarmena ez bada ere, aniztasuna gailentzen da gazteenen adin-tarteetan 

(% 27; 55 urtetik gorakoen artean, % 10- % 15ekoa da portzentaje hori). 

  

Eskaintzaren 
kalitatea eta 

interesa
% 34.6

Eskaintzaren 
hurbilekotasuna 

% 21.7

Eskaintzaren 
aniztasuna

% 19.1

Eskaintza kopurua
% 13.0

Beste batzuk
% 11.6

✓  

Kalitatea eta interesa da EAEko (% 36,6) eta Nafarroako Foru 

Komunitateko (% 33,1) biztanleek ikusten duten muga nagusia 

(euskaraz ez dakitenek ere erantzun dute galdera hau). 

Iparraldean bakarrik nabarmentzen da eskaintzaren aniztasuna 

(% 34) muga nagusi gisa, eskaintzaren kalitatearen eta interesaren 

(% 17) aurretik.  
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ERANSKINA 

Inkestaren fitxa teknikoa 

Biztanleria- eta administrazio-eremua  

Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Komunitatea eta Ipar Euskal Herria 

Denbora-eremua 

2018ko iraila-abendua 

Laginaren diseinua 

Ausazko laginketa geruzatua esleipen ez-proportzionalarekin 

Tamaina 

6300 (6296 haztapenaren ondoren) 

Lagin-akatsa 

±% 1,26 

Konfiantza-maila 

% 95,5 gehieneko indeterminazioko kasuan (p=q=% 50) 

Geruzak eta kuotak 

» Administrazio-eremuak 
» Udalerriaren biztanle tamaina 
» Sexua 
» Adina 

» Euskara jakitea 

Elkarrizketa egiteko metodoa 

Ordenagailuz lagundutako telefono bidezko elkarrizketa 

Elkarrizketen iraupena 

10-30 minutu 

Haztapena 

Geruzen eta kuoten adierazgarritasuna ziurtatzen da (horrek esan nahi du trukean ez duela 
eskaintzen azterketako unibertsoaren antzeko proportziozko banaketa bat). 

 


