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1. SARRERA 
 

Eusko  Jaurlaritzako  Enplegu  eta  Gizarte  Politiken  Sailaren  Familia  Politikarako  eta  Gizarte 
Garapenerako Zuzendaritzak dokumentu honetan  “EAEko haur eta nerabeen errealitatearen 
jarraipena  egiteko  adierazleen  sistema”  dokumentuaren  bertsio  berria  aurkeztu  du. 
Dokumentuak  haur  eta  nerabeen  egoerari  buruzko  informazio  ahalik  eta  eguneratuena 
ematen  du,  2014ko  datarekin,  EAEn  haurren  ongizateari  jarraipena  emateko  eta  politika 
publikoetan hobekuntzak sustatzeko.  

Adierazleen sistema 2010ean sortu zuten (eta lehen aldiz 2011n argitaratu), EDE Fundazioaren 
Ikerketa  Sozialeko  Zerbitzuarekin  lankidetzan,  Haurraren  Eskubideen  Batzordeak1  egindako 
gomendioak  beteta.  Izan  ere,  Batzorde  horrek  Haurraren  Eskubideei  buruzko  Konbentzioa 
betetzea  ahalbidetuko  duten  neurriak  hartu  behar  direla  aipatzen  zuen,  eta  horien  artean, 
adierazleak  sortzea  eta datuak biltzea, haur  eta nerabeen  egoeraren  ikuspegi orokorra  izan 
ahal izateko. 

Hori egiteko, EAEko haur eta gazteen egoerari buruzko azterlana, haien eskubideen eta bizi‐
kalitatearen ikuspegitik2 dokumentua hartzen da oinarri, 2008an egindakoa3, eta bertan, haur 
eta nerabeen analisia egiteko testuinguru teoriko barneratzailea ezartzen da, bizi‐kalitatearen 
ikuspegitik.  

2012an sistemaren lehen eguneraketa argitaratu zen. Adierazle garrantzitsuenen aukeraketan 
eta  haien  operatibizazioan  aurrerapen  handia  ekarri  zuen  horrek  eta  orain,  2014an,  berriz 
berrikusi da datuak eguneratzeko, garrantzi berezia hartu duten adierazle berriak sartzeko eta 
errealitatea deskribatzeko indarra galdu duten beste batzuk baztertzeko. 

Ondorioz,  adierazleen  sistema  integrala  eskaintzen  da,  dimentsio  ugariren  inguruan 
informazioa  eskaintzeko  gai  dena  (familia,  hezkuntza,  osasuna  eta  abar),  eta  hala, 
kolektiboaren  analisi  orokorra  lortzen  da,  gehienbat  iturri  estatistiko  ofizialetatik  datozen 
izaera kuantitatiboko datu multzoaren bidez.  

 

 

 

  

                                                            
1 Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa betetzen dela gainbegiratzeaz arduratzen den Nazio Batuetako Organoa. 
2 HAUR ETA NERABEEN DEFENTSORIA. EAE haur eta nerabeen egoerari buruzko azterlana, haien eskubideen eta bizi‐kalitatearen 
ikuspegitik. 2009ko uztaila. 
3 Azterlan hori  EDE  Fundazioaren  Ikerketa  Sozialeko  Zerbitzuak  egin  zuen  Euskadiko Haur  eta Nerabeen Defentsoriarako, Pere 
Tarrés Fundazioarekin eta Koiné‐Aequalitas Fundazioarekin lankidetzan. 
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2.  OHAR METODOLOGIKOAK     
 

Laneko prozesua 

 

1. Sistemako adierazleak berrikustea 

Kolektiboaren  ikuspegi  hobea  eta  eguneratuagoa  ahalbidetzeko  sistemaren  adierazleen 
berrikuspen orokorra egin da.  

Alde  batetik,  aurreko  edizioetako  adierazle  batzuen  jatorriak  ziren  aldizkako  argitalpen  edo 
txosten  batzuk  desagertzea  edo  atzeratzea  (etorkizunean  argitaratzeko  datarik  gabe)  edo 
datuak  aurkezteko  moduan  aldaketa  izatea  (datu  horiek  dagoeneko  ez  dituzte  eskaintzen 
azterketaren helburura egokitzen diren adin‐tarte berberak) izan dira sistemaren eremu batzuk 
birformulatzearen arrazoiak. Horren helburua da indarra galdu duten adierazleak bereiztea eta 
produktuaren aktualitatearen asmoa mantentzea4.  

Bestalde,  sistemaren  aurreko  eguneraketaren  ondoren  argitaratutako  ikerketen  helburu 
izandako  gaiari  lotutako  txostenak  berrikusi  dira  eta  bereziki  garrantzitsuak  diren  adierazle 
berri  batzuk  identifikatu  dira;  hasierako  sistemari  gehitu  zaizkio  edo  deskribatzeko  gaitasun 
txikiagoa zuten eta aurretik zeuden beste adierazle batzuk ordezkatu dituzte. 

Erabilgarriak  izateko adina adierazle dituen sistema  izateko, adierazle berriek ordezkatu egin 
dituzte  aurretik  zeuden  batzuk;  horretarako,  aurreko  eguneraketan  ere  bazeuden  irizpideak 
erabili  dira:  datuaren  jatorri  den  eragiketa  estatistikoaren  aldizkakotasuna;  ikerketaren 
helburu  den  mugaketara  datuak  duen    egokitzapen  maila;  lurralde  mailako  beste  eremu 
batzuekin  duen  alderatzeko  gaitasuna;  araudietan  erreferentziazko  diren  beste  adierazle 
batzuekin  bat  etortzea,  eta  datuak  ikerketaren  helburu  den  kolektiboaren  beraren 
ikuspegiarekin duen lotura. 

Hobekuntza‐prozesu horren ondorioz, guztira 70 adierazle sartu edo aldatu dira (3 Adierazleen 
multzoa atalean adierazita daude, taulan) eta azkenik sistema guztira 188 adierazle izatetik 193 
adierazle izatera pasatu da. 

 

                                                            
4 Adibide gisa, Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko ikerketaren 
inkesta  Azken argitalpenetako adierazle batzuk eskaintzen diren arren, antzeko adierazlea edo eguneratuagoa izateko aukera den 
adierazleak  ordezkatu  egin  dira. Osasun Ministerioaren mendekoa  da  inkesta  hau  eta  2010eko  azken  argitalpenean  ez  zituen 
komunitate  autonomoen  araberako datuak  eman.  Ez dago  aurrez  ikusita 2014an  argitaratutako  informazioa  ere  komunitateka 
bereizterik. Euskadi eta Drogak 2012 txostenaren kasuan (2015ean argitaratuko diren 2014ko datuak izan arte eskuragarri dagoen 
azken eguneraketa), hainbat adin‐talderen araberako bereizketa eskaintzen zuen orain arte eta 15 eta 19 urte arteko biztanleen 
datuak eskaintzen zituen, eta orain, adin‐tarteak aldatu eta 15 eta 34 urte arteko biztanleriarako datuak eskaintzen dira. 

adierazleen 
berrikusketa datuen txertatzea

iturrien sailkapen 
eta 

sistematizazioa

datuen 
interpretazioa
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2. Adierazle bakoitzerako eskuragarri dauden datu eguneratuenak txertatzea. 

EAEko mailan  aukeratutako  adierazle  bakoitzaren  datu  eguneratuenak  eskaini  ahal  izateko 
bigarren  mailako  iturri  egokiak  kontsultatu  dira,  baita  alderaketak  egin  ahal  izan  diren 
kasuetan dagozkien iturriak ere5. 

Prozesu  horren  ondorioz,  guztira  sistemako  57  adierazletako  informazioa  eguneratu  da  eta 
beste 70 adierazletako datuak sartu dira (aurrekoei gehituta edo desagertu diren beste batzuk 
ordezkatuta).  Beste  66  adierazlek  aurreko  txosteneko  datua  mantentzen  dute,  oraindik 
informazio  eguneratuagorik  ez  dagoelako  (3  Adierazleen multzoa  ataleko  taulan  adierazita 
daude)6. 

Egoki iritzitako kasuetan, alderaketak egiteko datu batzuk aldatu dira eta egokiago diren beste 
batzuekin ordezkatu (datu motaren arabera, aldizkakotasunaren arabera eta abar). 

3. Sailkapenaren eguneraketa eta iturrien sistematizazioa. 

Adierazle  bakoitzak  dagokion  fitxa  teknikoa  du,  eta  hari  esker,  iturria,  eragiketa  estatistiko 
jakina  haren  aldizkakotasuna  eta  datuaren  urtea  identifika  daitezke.    Era  berean,  datuaren 
Interneteko  kokapenerako  hiperesteka  ere  ageri  da.  Alderaketa‐datu  osagarriek  ere  badute 
fitxa teknikoa. 

Aurreko  urteekin  alderatuta,  "izen  sintetikoa"  izena  zuen  eremua  ezabatu  egin  da  eta 
txostenaren  bertsio  berria  erraztu  da,  adierazle  bakoitza  "izen  operatiboa"  eremua  oinarri 
hartuta soilik identifikatuta. 

Gainera,  aurrez  eremu  batzuetan  adierazitako  birformulazioa  kontuan  hartuta,  sistema 
berrantolatu da "azpieremua"  izeneko eremua eguneratuta (horrek eskainitako datu motaren 
gaineko zehaztapen handiagoa egitea ahalbidetzen du), kategoria berriak sortuta eta sailkapen 
berriaren arabera adierazleak berriz multzokatuta. 

4. Egungo datuaren interpretazioa eguneratzea. 

Egungo datu bakoitzaren  interpretazio  laburra eskaintzen da, eta horiek aurreko  txostenean 
gehituen  datuekin  harremanetan  jartzen  dira.  Gainera,  interpretazioa  "adierazlearen 
garrantziari"  dagokion  informazioarekin  aberasten  da, baita  kasu bakoitzean  interesgarriena 
dela uste  izan den  "alderaketarako datuekin" ere  (sexuaren, adinaren, nazionalitatearen eta 
beste lurralde‐eremu batzuen arabera bereizitako datuak). 

 

                                                            
5 Txostenaren argitalpen‐data dela eta, ezin izan dira iturri hauetako datuak eguneratu; urte honetan zehar eskainiko dituzte edizio 
berriak:  Euskal  Gazteriaren  Txostena,  Gizarte  Zerbitzuen  Eskariaren  Estatistika,  Denbora  Aurrekontuen  Inkesta,  Irakaskuntza 
Publikoaren Gastu eta Finantzaketa, Laneko bizitza, familiako bizitza eta bizitza pertsonala bateratzeri buruzko inkesta. 
6Adierazle batzuk ezin izan dira eguneratu, ez daudelako oraindik eskuragarri publikoki edo ez delako etorkizunean argitaratzerik 
aurrez  ikusi nahiz eta aldizkako  izaera  izan  (adibidez, Etxeetako  Inkestaren kasua). Eskolatutako gazteen  jokabide osasungarriei 
buruzko  ikerketaren  inkesta/Health  Behaviour  in  School‐aged  Children  (HBSC)  ez  da  eguneratu, Osasun Ministerioak  2010eko 
datuekin  egindako  azken  eguneraketan  ez  baitu  aurrez  ikusi  komunitate  autonomoen  araberako  daturik  eskaintzerik  2006an 
eginda bezala. Euskadi eta Drogak  txostenetik hartutakoa adierazleen kasuan, 15 eta 19 urte arteko  tarterik ez dute eskaintzen 
dagoeneko,  eta  beraz,  adierazle  batzuk  eguneratzea  ezinezkoa  da.  Espresuki  eskatu  behar  diren  adierazle  batzuk  ere  ez  dira 
eguneratu, sistema itxitako datan informazio egokirik ez baitago. 
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Lanaren helmena eta mugak 

Honen  aurreko  txostenean  gertatu  bezala,  aurkeztutako  adierazleen  sistemak  aurrez 
pentsatutako  ikuspegi  orokorra  eskaintzen  du  EAEko  haur  eta  nerabeen  egoerari  buruz;  ez 
baikenuen  urrakortasun‐  edo  bazterketa‐egoera  berezietan  dauden  oinarritutako  txostena 
egin nahi. Haren potentzial nagusia da eremu oso desberdinetako informazioa konbinatu dela, 
normalean kolektibo bererako elkartuta ematen ez dena, baina oso interesgarria den ikuspegi 
orokorra bermatzen duena.  

Edizio honetan, modu orokorrean, haur eta nerabeei erreferentzia egitean, 0 eta17 urte arteko 
biztanleak  hartu  dira  kontuan,  Haurrak  eta  nerabeak  zaintzeko  eta  babesteko  2005eko 
otsailaren  18ko  3/2005  Legeak  ezarritakoaren  arabera.    Dena  den,  datu  estatistikoak 
hurbiltzean izandako zailtasun nagusietako bat da adinaren araberako nahikoa desagregazio ez 
izatea, batzuetan planteatutako definizioarekin bat ez datozen adin‐tarteetan multzokatutako 
datuak eskaintzen dira, eta hori konpontzeko adierazle bakoitzaren behaketak egin dira. 
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3. ADIERAZLE MULTZOA  
Atal honetan sistema osatzen duten 193 adierazleak aurkezten dira zazpi esparrutan sailkatuak 
‐nahiz  eta  hauen  barruan  azpiesparruetan  ere  taldekatuak  izan  diren‐:  demografia,  familia, 
osasuna  eta  sexualitatea,  hezkuntza,  ongizate  materiala,  aisialdia  eta  denbora  librea  eta 
ingurunea eta integrazioa. 

Demografia 
 

AZPIESPARRUA 
 
 

ADIERAZLEAREN IZENA 
 
 

 
Aurreko adierazle‐

sistemarekiko egoera 
 

Populazioa 

18 urtetik beherako adingabeen kopurua Eguneratua
18 urtetik beherako biztanleriaren %‐a biztanleriaren guztizkoari
dagokionez  

Eguneratua 

18 urtetik beherako neska adingabeen %a, 18 urtetik beherako
biztanleriaren guztizkoari dagokionez 

Eguneratua 

3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren %‐a, 18 urtetik beherako
biztanleriaren guztizkoari dagokionez 

Eguneratua 

15 urtetik beherako biztanleriaren %‐a, guztizko biztanleria aktiboari
dagokionez (15‐64 urte) 

Eguneratua 

18 urtetik beherako adingabeen %‐a (nazionalitatearen arabera) 18 
urtetik beherako adingabeen guztizkoari dagokionez 

Eguneratua 

Jaiotza eta 
ugalkortasuna 

Jaiotza kopurua 1.000 biztanleko Eguneratua
Emakume atzerritarren jaiotzen %‐a jaiotzen guztizkoari dagokionez Eguneratua
Seme‐alaben batez besteko kopurua adin emankorrean dagoen (15‐
49 urte) emakume bakoitzeko 

Eguneratua 

 
Familia  

 
AZPIESPARRUA 

 
 

ADIERAZLEAREN IZENA 
 
 

 
Aurreko adierazle‐

sistemarekiko egoera 
 

Familia mota 

   
13 urtetik beherako seme‐alabak dituzten etxekoen unitateen kopurua Eguneratu gabe
3 urtetik beherako seme‐alabak dituzten etxekoen unitateen kopurua Eguneratu gabe
15 urte edo gutxiagoko adingabekoak bizi diren etxebizitzen kopurua Berria 
5 urtetik beherakoak bizi diren etxebizitzen kopurua Berria 

Familia ereduak 

18 urtetik beherako seme‐alabak euren kargura dituzten guraso bakarreko 
familien kopurua 

Eguneratu gabe 

Guraso bakarreko familietan bizi diren 18 urtetik beherako
adingabeen kopurua 

Eguneratu gabe 

18 urtetik beherako adingabeak euren kargura dituzten bikoteen
banantzeen eta dibortzioen kopurua 

Eguneratua 

Familia 
harremanak 

18 urtetik beherako adingabeek beren familiarekin dauzkaten
harremanekiko gogobetetzea balioestea 1etik 10era bitarteko eskalan 

Eguneratu gabe 

Benetan kezka eragiten dieten gauzei buruz aitarekin hitz egitea zaila edo oso 
zaila egiten zaien 18 urtetik beherako adingabeen %‐a, 18 
urtetik beherako adingabeen guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Etxean hartzen diren erabakietan parte hartzeko aukera ez dutela uste duten 11‐
14 urteko populazio %‐a, 11‐14 urteko populazio guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Gatazka 

Haurren aurkako jakinarazitako tratu txarraen kasu kopurua Eguneratu gabe
Desagertutako 18 urtetik beherako adingabeen kopurua Eguneratua 
Gurasoen aurkako seme‐alaben indarkeriagatiko delituagatik ezarritako neurriak 
dituzten 18 urtetik beherakoen kopurua 

Eguneratua 

18 urtetik beherako adingabeen biktimizazio kopurua familiaingurunean
pairatutako tratu txarrengatik eta sexu‐askatasuna 
urratzeagatiko delituengatik 

Eguneratua 

Familian 
pasatzen den 

denbora 

Egunero edo ia egunero 18 urtetik beherako seme‐alabekin hitz egiten edo iritziak 
partekatzen tarte bat igarotzen duela adierazten duen biztanleriaren %, 
adingabeko seme‐alabak dituen biztanleriaren guztizkoarekin alderatuta 

Berria 

Astean behin edo bitan gutxienez seme‐alabei ikasketekin edo eskolako lanekin  Berria 
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laguntzen dien biztanleriaren %, seme‐alabak dituen biztanleriaren guztizkoarekin 
alderatuta 
Seme‐alabekin etxean egunero edo ia egunero jolasten duela dioen biztanleriaren 
%, seme‐alabak dituen biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Seme‐alabekin parkera paseatzera egunero edo ia egunero joaten dela dioen 
biztanleriaren %, seme‐alabak dituen biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Seme‐alabekin egunero edo ia egunero bazkaltzen duela dioen biztanleriaren %, 
seme‐alabak dituen biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Kontziliazioa 

Haur‐hezkuntzako lehen zikloan matrikulatutako 0‐2 urteko haurren %‐a 0‐2 
urteko haurren gain 

Eguneratua 

Seme‐alabak gaur egun heztea garai batean baino zailagoa dela pentsatzen duen 
biztanleriaren %, biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Egungo euskal familian, duela 20 urte baino gurasoekiko errespetu gutxiago 
dagoela pentsatzen duen biztanleriaren %, biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Eskola‐orduetatik kanpo, gurasoen lanorduetan, ordainsaririk gabeko senideek 
edo pertsonek zaintzen dituzten 0 eta 2 urte arteko adingabekoen %, adin 
horretako adingabeko guztiekin alderatuta 

Berria 

Eskola‐orduetan, gurasoen lanorduetan, ordainsaririk gabeko senideek edo 
pertsonek zaintzen dituzten 0 eta 2 urte arteko adingabekoen %, adin horretako 
adingabeko guztiekin alderatuta 

Berria 

Familiek hori nahi dutelako, haurtzaindegian edo haur‐eskolan zaintzen ez diren 
0‐5 urteko haurren ehunekoa, 0‐5 
urteko guztizko haurren gainean 

Eguneratu gabe 

0‐2 urteko haurrentzako estalitako plazen %‐a, eskolatze‐adinean dauden
0‐2 urteko guztizko haurrei dagokienez. 

Eguneratu gabe 

Lana eta familia kontziliatzeko laguntza ekonomikoetara bideratutako gastu 
publiko arruntaren %, familiari, haurtzaroari, gazteriari eta emakumeari 
zuzendutako gizarte‐zerbitzuetako gastu publiko arrunt guztiarekin alderatuta 

Berria 

Haurtzaindegietako laguntza ekonomikoetara bideratutako gastu publiko 
arruntaren %, familiari, haurtzaroari, gazteriari eta emakumeari zuzendutako 
gizarte‐zerbitzuetako gastu publiko arrunt guztiarekin alderatuta 

Berria 

Genero rolak 

Biztanleria okupatuak adingabeko seme‐alabak zaintzen ematen duen ordu 
kopuruaren batez bestekoa 

Berria 

8 urtetik beherako seme‐alabak zaintzeko aurkeztutako lanaldia laburtzeko 
espedienteen kopurua 

Eguneratua 

3 urtetik beherako seme‐alabak zaintzeko aurkeztutako eszedentzia‐espedienteen 
kopurua 

Eguneratua 

Bi gurasoek 18 urtetik beherako seme‐alabekin denbora libre bera igarotzen 
dutela pentsatzen duen euskal biztanleria horren %  

Berria 

Etxeko lanetan egunero edo ia egutero laguntzen duela aitortzen duen 11‐14 
urteko populazio %‐a, 11‐14 urteko populazio guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Babesgabetasun
a 

Haurrentzako aldundiaren gizarte‐zerbitzuek artatutako adingabeko berrien 
kopurua (Foru Aldundiek babesgabetasun‐egoeran dauden adingabekoei 
zabaldutako espedienteetan jasotako adingabekoen kopurua) 

Berria 

18 urtetik beherako adingabeen zaintza‐ eta tutoretza‐kasu kopurua Eguneratua 
Barnetegian hartutako adingabekoen kopurua Berria 
Familia‐harreran dauden 18 urtetik beherako adingabeen %‐a, hartutako 
adingabeen guztizkoari dagokionez 

Eguneratua 

18 urtetik beherako adingabeen adopzio kopurua (naziokoak eta nazioartekoak) Eguneratua 

Inoren kargura ez dauden 18 urtetik beherako atzerritar adingabeen kopurua  Eguneratua 

Gizarte 
Zerbitzuetako 
inbertsioa 

EAEn familia, haurtzaroa, gazteria eta emakumeari bideratutako gizarte‐
zerbitzuetako biztanleko gastu publiko arrunta (eurotan) 

Berria 

Familiaren babesean egindako gastua BPGari dagokionez (gastua milako)  Eguneratu gabe 
10.000 biztanleko, haurren eta gazteen babesera bideratutako egoitza‐plazen 
kopurua 

Berria 

 

Osasuna eta Sexualitatea 
 

AZPIESPARRUA 
 
 

ADIERAZLEAREN IZENA 
 
 

 
Aurreko adierazle‐

sistemarekiko egoera 
 

Inbertsioa 

Osasun arloko gastuaren proportzioa, BPGd‐arekin alderatuta  Berria 
Biztanle bakoitzeko osasun arloko gastua (euro biztanleko) Berria 
Mediku pediatra bakoitzeko 14 urtetik beherako adingabekoen kopurua Eguneratua 
1 urtetik beherako haurren heriotza kopurua, bizirik jaiotako 1.000 aurren artetik Eguneratua 
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18 urtetik beherakoen heriotzen %, 1.000 adingabekoren artetik 18 urtetik beherako 
guztiekin alderatuta 

Eguneratua 

Osasun 
arazoak 

Arazo kronikoak dituzten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 urte 
arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Asma duen 0 eta 14 urte arteko adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

  Alergia kronikoa duten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 
urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Tumore gaiztoren bat duten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 
urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Jarrera‐nahasmenduak dituzten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen portzentajea, 0 
eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Buru‐nahasmenduak (depresioa, antsietatea eta abar) dituzten 0 eta 14 urte arteko 
adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Antsietate‐ eta depresio‐sintomak dituzten 15 eta 24 urte artekoen ehunekoa, 15 eta 
24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Noizbait bere buruaz beste egitea pentsatu duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren 
portzentajea, 15 eta 24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Azken  urtean  errezeta  mediko  bidezko  psikofarmakoren  bat
kontsumitu  duten  15‐24  urtekoen  %‐a,  15‐24  urteko  guztizko  biztanleriari 
dagokionez 

Eguneratu gabe 

Osasun mentaleko zerbitzuen sarean arreta jaso duen 18 urtetik beherako 
biztanleriaren kasu kopurua 

Eguneratua 

Ohiturak 

Obesitatea duen 2 eta 17 urte arteko biztanleriaren %, 2 eta 17 urte arteko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Eguneratua 

Astean hirutan edo gehiagotan janari lasterra kontsumitzen duen 15 eta 24 urte 
arteko biztanleriaren %, 15 eta 24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Inoiz edo ia inoiz barazkirik jaten ez duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren 
ehunekoa, 15 eta 24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Inoiz edo ia inoiz arrainik jaten ez duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren 
portzentajea, 15 eta 24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Elikadura‐arazo larriak edo oso larriak dituzten etxebizitzetan bizi diren euskal 
biztanleen %, biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

Bi egunez behin gutxienez proteinak dituen elikagairik ordaindu ezin duen 
etxebizitzetan bizi den euskal biztanleriaren %, biztanleria osoarekin alderatuta 

Berria 

Esklusiboki amagandiko edoskitze bidez elikatzen diren jaio berrien %‐a, guztizko 
jaioberriei dagokionez 

Eguneratua 

Ariketa fisiko osasungarria egiten duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %, 15 eta 
24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta  

Berria 

Duen pisuarekin kontent dagoen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %, 5 eta 24 urte 
arteko biztanleria guztiarekin alderatuta  

Berria 

18 urtetik beherako biztanleriaren barruan aitortutako elikadura nahasteren
bat (anorexia eta bulimia) dutenen %‐a, 18 urtetik 
beherako guztizko biztanleriari dagokionez 

Eguneratua 

Alkohola  kontsumitzen  hasteko  batez  besteko  adina  15‐19  urteko
 biztanleriaren artean 

Eguneratu gabe 

Alkohola kontsumitzen ohi duten 15‐19 urteko biztanleria, 15‐19 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Asteburuetan  gehiegi  edaten  duten  eta  arriskuzko  edaleak  diren  15‐19  urteko 
populazioaren %‐a, 15‐19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Tabakoa  kontsumitzen  hasteko  batez  besteko  adina  15‐19  urteko  biztanleriaren 
artean 

Eguneratu gabe 

Ohiko tabako erretzailea den 15‐19 urteko biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Kanabisa  kontsumitzen  hasteko  batez  besteko  adina  15‐19  urteko  biztanleriaren 
artean 

Eguneratu gabe 

Azken 30 egunetan kanabisa kontsumitu duten 15‐19 urteko populazioaren %‐a, 15‐
19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez (egungo kontsumoa) 

Eguneratu gabe 

Legezkoa  ez  den  edozein  droga  kontsumitzen  hasteko  batez  besteko  adina 
biztanleriaren artean 

Eguneratu gabe 

Azken 30 egunetan kokaina kontsumitu duten 15‐19 urteko biztanleriaren %‐a, 15‐19 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez (egungo kontsumoa) 

Eguneratu gabe 

Osakidetzako toxikomaniak tratatzeko zentroen sarean tratamendua hasi duten 15 
eta 19 urte arteko biztanleen %, zentro horietan arreta jasotzen duen biztanleria 
guztiarekin alderatuta (tratamenduaren adierazlea) 

Eguneratua 

Legezkoak ez diren drogen kontsumoa oso larritzat edo larri
samartzat jotzen duten 20‐24 urteko biztanleriaren %a, 20‐24 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Alkoholaren kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat jotzen duten 15‐19 urteko  Eguneratu gabe 
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biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Kanabis kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat jotzen duten 15‐19 urteko 
biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez  

Eguneratu gabe 

Tabako kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat jotzen duten 15‐19 urteko 
biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez  

Eguneratu gabe 

Bide‐istripuan nahasitako 14 urtetik beherako biztanleen kopurua (gidariak, 
bidaiariak, oinezkoak) 

Eguneratua 

Sexualitatea 

Sexu‐harreman osoak izan dituzten 14‐17 urteko biztanleriaren %‐a, 14‐17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Lehen sexu‐harremanaren batez besteko adina 14‐17 urteko biztanleriaren artean Eguneratu gabe 
Azken sexu‐harremanean haurduntza prebenitzeko metodo
antikontzeptibo segururen bat (preserbatiboa edota pilulak) erabili duten 14‐17 
urteko biztanleriaren %‐a, 14‐17 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Alkohola  eta  beste  droga  batzuk  kontsumitu  ondoren  arriskuzko
sexu‐jokabideak izan dituzten 15‐19 urteko biztanleriaren %‐a, 15‐19 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 neskako Eguneratua 
Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 neska atzerritarreko Eguneratua 
20 urtetik beherako nesken arteko borondatezko abortuen %, abortuen 
guztizkoarekin alderatuta 

Berria 

Osasunaren 
pertzepzio 
subjetiboa 

Oso osasun ona duela pentsatzen duen 15 eta 24 urte arteko biztanleen %, 15 eta 24 
urte arteko biztanle guztiekin alderatuta 

Berria 

Depentzia 
Jardueraren mugapen kronikoa duen 0 eta 14 urte arteko biztanleriaren %, 0 eta 14 
urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Berria 

 

Hezkuntza 
 

AZPIESPARRUA 
 
 

ADIERAZLEAREN IZENA 
 
 

 
Aurreko adierazle‐

sistemarekiko egoera 
 

Eskola‐
biztanleria 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen % (haur‐hezkuntza, lehen 
hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa), matrikulatutako ikasle guztiekin 
alderatuta (ikastetxe publikoak eta pribatuak) 

Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako (haur‐hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren 
hezkuntza eta batxilergoa) ikasle atzerritarren %, matrikulatutako ikasle atzerritar 
guztiekin alderatuta (ikastetxe publikoak eta pribatuak) 

Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan haur‐hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritarren %, 
haur‐hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritarren %, 
lehen hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako ikasle atzerritarren %, 
batxilergoan matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin alderatuta 

Berria 

D ereduan matrikulatutako ikasleen % (haur‐hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren 
hezkuntza eta batxilergoa), ikastetxe publiko eta pribatuetan matrikulatutako 
ikasle guztiekin alderatuta (A,B,D,X ereduak) 

Berria 

Hezkuntza‐premia bereziak dituen ikasle kopurua 2013/2014 ikasturtean Eguneratua 
15 eta 19 urte arteko euskaldunen %, 15 eta 19 urte arteko biztanleria guztiarekin 
alderatuta 

Eguneratua 

Hezkuntza 
sisteman 

iraunkortasuna 

17 urtekoen eskolatze‐tasa garbia Berria 
Ikasketak goizegi utzi dituen 18 eta 24 urte arteko biztanleen %, 18 eta 24 urte 
arteko biztanleekin alderatuta 

Eguneratua 

6 eta 19 urte artean langabezian dagoen biztanleriaren %, 16 eta 19 urte arteko 
biztanleria aktibo guztiarekin alderatuta 

Eguneratua 

16 eta 19 urte artean langabezian dagoen nesken %, 16 eta 19 urte arteko 
emakumezko biztanleria aktibo guztiarekin alderatuta 

Eguneratua 

Eskola‐
errendimendua 

12 urterekin (maila edo ikasturte jakin bat egiteko adin teorikoa) lehen hezkuntza 
amaitu duten ikasleen %, adin horretako ikasle guztiekin alderatuta (DBHn 
matrikulatutako 12 urteko ikasleen eta adin horretako ikasle guztien arteko 
portzentajezko lotura) 

Eguneratua 

15 urterekin (maila edo ikasturte jakin bat egiteko adin teorikoa) bigarren 
hezkuntza amaitu duen ikasleen %, adin horretako ikasle guztiekin alderatuta 

Berria 

DHB amaitzen duen ikasleen %, DBH = 16 urterekin amaitzeko adin teorikoan 
dagoen biztanleria guztiarekin alderatuta 

Eguneratua 

Lehen hezkuntza amaitzean behar bezala aurrera egiten duen ikasleen %, ikasle  Eguneratua 
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guztiekin alderatuta 
DBH amaitzean behar bezala aurrera egiten duen ikasleen %, ikasle guztiekin 
alderatuta 

Eguneratua 

PISAko irakurketa‐frogan errendimendu maila baxu/desegokia duten 15 urteko 
ikasleen %, PISA proba egin duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 

Eguneratua 

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa PISAko 
zientzietako proban 

Eguneratua 

PISAko zientzietako frogan errendimendu maila baxu/desegokia duten 15 urteko 
ikasleen %, PISA proba egin duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 

Eguneratua 

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa PISAko 
matematikako proban 

Eguneratua 

PISAko matematikako frogan errendimendu maila baxu/desegokia duten 15 
urteko ikasleen %, PISA proba egin duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 

Eguneratua 

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa PISAko 
irakurketa‐proban 

Eguneratua 

Eskola‐
bizikidetza 

Eskola batere gustatzen ez zaien 11‐17 urteko ikasleen %‐a, 11‐17 urteko guztizko 
ikasleei dagokienez 

Eguneratu gabe 

Eskola‐lanaren eraginez estutasuna sentitzen duten 11‐17 urteko ikasleen %‐a, 
11‐17 urteko guztizko ikasleei dagokienez 

Eguneratu gabe 

Irakaslen harreta jaso eta kontutan hartuak direla sentitzen duten 11‐14 urteko 
ikasleen %‐a, 11‐14 urteko guztizko ikasleei dagokienez 

Eguneratu gabe 

Beren institutuan edo ikastetxean zer jarduera egingo diren erabakitzeko hitza 
dutela uste duten 14‐17 urteko ikasleen %‐a, 14‐17 urteko guztizko ikasleei 
dagokienez 

Eguneratu gabe 

Eskolan integratzeko arazoren bat dutela adierazten duten 6‐16 urte arteko 
ikasleen %‐a, 6‐16 urte arteko guztizko ikasleen gain 

Eguneratu gabe 

Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten lehen hezkuntzako ikasleen %, lehen 
hezkuntzako ikasle guztiekin alderatuta 

Eguneratua 

Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten bigarren hezkuntzako ikasleen %, bigarren 
hezkuntzako ikasle guztiekin alderatuta 

Eguneratua 

Hezkuntzan 
egindako 
inbertsioa 

Ikasle bakoitzeko batez besteko hezkuntzako gastua (euro ikasle
bakoitzeko) ikastetxe publikoetan 

Eguneratu gabe 

Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Eguneratua 
Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua bigarren hezkuntzan Eguneratua 

 

Ongisate materiala 
 

AZPIESPARRUA 
 
 

ADIERAZLEAREN IZENA 
 
 

 
Aurreko adierazle‐

sistemarekiko egoera 
 

Errenta 

Euskadiko etxeetako batez besteko urteko errenta (eurotan) Berria 
Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden Euskadiko familien % Euskadiko 
familia guztiekin alderatuta 

Berria 

Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden eta gurasoen kargurako seme‐
alabak dauzkaten etxekoen unitateen %‐a, gurasoen kargurako seme‐alabak 
dauzkaten guztizko etxekoen unitateei dagokienez 

Eguneratu gabe 

Pobrezia 

Mantenu‐txirotasunean dauden 15 urtez azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko 
herritar guztiekin alderatuta 

Eguneratua 

Ongizate‐gabeziaren arriskuan dauden 15 urtez azpiko herritarren %, 15 urtez 
azpiko herritar guztiekin alderatuta 

Eguneratua 

Benetako (mantenuko) txirotasun‐egoeran dauden haurren (15 urtez azpikoak) 
%  

Berria 

Benetako ongizate‐gabeziako egoeran dauden haurren (15 urtez azpikoak) % Berria 
Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten eta 16 urtez azpiko seme‐alabak 
dituzten familien %, Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten familia 
guztiekin alderatuta 

Berria 

Gabezia 

Ezusteko gastuei aurre egiteko gaitasunik ez duten euskal etxeen % Berria 
Ezohiko gastuei aurreko egiteko diru‐sarrera nahikorik ez duten eta gurasoen 
kargurako seme‐alabak dauzkaten etxekoen unitateen %‐a, beren kargurako 
seme‐alabak dauzkaten guztizko etxekoen unitateei dagokienez 

Eguneratu gabe 

Hilaren amaierara iristeko zailtasunak edo zailtasun handiak dituzten euskal 
etxeen %  

Berria 

Seme‐alaben ikasketak ordaintzeko diru‐sarrera nahikorik ez duten eta 
gurasoen kargurako seme‐alabak dauzkaten etxekoen unitateen %‐a, gurasoen 
kargurako seme‐alabak dauzkaten guztizko etxekoen unitateei dagokienez 

Eguneratu gabe 
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(egoera horrek arazoa eragiten duen etxekoen unitatean).

Etxebizitza 

Etxebizitzarekin lotutako gastuak ordaintzean atzerapenak edo ez‐ordaintze 
arazoak dituzten etxeetan bizi diren euskal herritarren % 

Berria 

Egungo etxetik independizatu nahi duten eta arrazoi ekonomikoen ondorioz 
ezin duten 15 eta 24 urte arteko herritarren %, 15 eta 24 urte arteko herritar 
guztiekin alderatuta. 

Eguneratua 

Batzuetan azken neguan hotza pasatu duten etxebizitzetan bizi diren euskal 
herritarren % 

Berria 

 
Aisia eta Denbora Librea 

 
AZPIESPARRUA 

 
 

ADIERAZLEAREN IZENA 
 
 

 
Aurreko adierazle‐

sistemarekiko egoera 
 

Denboraren 
erabilera 

14‐17 urte arteko biztanleriak denboraren erabilerarekin duten gogobetetze maila Eguneratu gabe
Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten 14‐17 urteko adingabeen %‐a, 14‐17 
urteko adingabeen guztizkoei dagokionez 

Eguneratu gabe 

Astialdian estresatu egiten direla dioten 14‐17 urteko adingabeen %‐a, 14‐17 urteko 
adingabeen guztizkoei dagokionez 

Eguneratu gabe 

11‐17 urteko adingabeek eskola‐orduetatik kanpo etxeko lanak egiteko ematen 
dituzten orduen (orduak egunean) batez bestekoa, aste osoan 

Eguneratu gabe 

Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea...) kirola egiten duten 11‐17 urteko 
adingabeen %‐a, astialdian kirola egiten duen 11‐17 urteko guztizko adingabekoei 
dagokionez 

Eguneratu gabe 

Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) marraztu/margotu/eskulanak 
egiten dituzten 11‐17 urteko adingabeen %‐a, astialdian 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11‐17 urteko guztizko adingabekoei 
dagokionez 

Eguneratu gabe 

Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) musika jo edo
konposatzen duten 11‐17 urteko adingabeen %‐a,  musika jo edo 
konposatzen duten11‐17 urteko guztizko adingabekoei dagokionez 

Eguneratu gabe 

Kirola 

Astialdian kirola egiten duten 11‐17 urteko adingabeen %‐a,  astialdian kiroña egiten 
duten duten 11‐17 urteko guztizko adingabekoei dagokionez 

Eguneratu gabe 

Aisialdian ariketa fisikorik inoiz egiten ez duten edo oso gutxitan egiten duten 15 eta 
24 urte arteko herritarren % 

Berria 

Auzoan edo herrian ariketa fisikoa egiteko nahikoa instalazio edo instalazio egokirik 
ez dagoela uste duten 15 eta 24 urte arteko herritarren % 

Berria 

Informazio eta 
Komunikazio 
Teknologiak 

Egunean telebista ikusten ordubete edo gehiago ematen duen 15 urtez azpiko 
herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Astean egunero ordubete edo gehiago bideojokoetan, ordenagailuan edo Interneten 
ematen duten 15 urtez azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin 
alderatuta. 

Berria 

Etxean Internet duten 6 eta 14 urte arteko herritarren %, 6 eta 14 urte arteko 
herritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Azken 3 hilabeteetan Internet erabili duten 10 eta 15 urte arteko herritarren %, 10 
eta 15 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Sare sozialetara sartzeko internetera konektatzen diren 10‐12 urteko ikasleen %a, 
10‐12 urteko ikasle guztiekin alderatuta 

Eguneratu gabe 

Kultura 

Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten 1‐17 urteko biztanleriaren %a,  11‐17 
urteko biztanle guztiekin alderatuta   

Eguneratu gabe 

15 eta 24 urte arteko herritarren irakurketarekiko interes maila (1etik 10erako 
eskalan) 

Berria 

15 eta 24 urte arteko herritarren arte‐zentro eta museoekiko interes maila (1etik 
10erako eskalan) 

Berria 

15 eta 24 urte arteko herritarren musikarekiko interes maila oro har (1etik 10erako 
eskalan) 

Berria 

Seme‐alabak dituzten eta museoren edo erakusketaren batera haiekin inoiz ez edo 
oso gutxitan joaten diren euskal herritarren % 

Berria 

Astialdian erakusketak, kontzertuak (museoak, musika, zinema, antzerkia…) ikustera 
joaten diren 11‐17 urteko biztanleen %‐a, 11‐17 urteko biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Aisialdirako 
sarbidea 

Aisialdian gastuak murriztu dituzten etxeetan bizi diren pertsonen %  Berria 
Diru‐sarrera nahikorik ez izateagatik oporrak ordaindu ezin dituzten eta gurasoen 
kargurako seme‐alabak dauzkaten etxekoen unitateen %‐a, gurasoen kargurako 
seme‐alabak dauzkaten guztizko etxekoen 
unitateei dagokienez 

Eguneratu gabe 
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Ingurunea eta Integrazioa 
 

AZPIESPARRUA 
 
 

ADIERAZLEAREN IZENA 
 
 

 
Aurreko adierazle‐

sistemarekiko egoera 
 

Balioak 

Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen duten 15‐29 urteko biztanleriaren 
%a, 15‐29 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren aurka dauden 15‐29 urteko 
biztanleriaren %a, 15‐29 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Abortu libre eta borondatezkoaren aurka dauden 15‐29 urteko biztanleriaren %a, 
15‐29 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Politikarekin eta erlijioarekin loturiko ideiak indarraren bidez
defendatzearen aurka dauden 15‐29 urteko biztanleriaren %a, 15‐29 urteko 
guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Ijito‐etniako pertsona bat bizilagun izanez gero gustura egongo ez
liratekeen 15‐19 urteko biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Bizilagunak etorkin atzerritar izanez gero gustura egongo ez
liratekeen 15‐19 urteko biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Bizilagunak preso ohi izanez gero gustura egongo ez liratekeen 15‐19 urteko 
biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Bizilagunak droga‐mendekoak izanez gero gustura egongo ez
liratekeen 15‐19 urteko biztanleriaren %a, 15‐19 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Politika interesik ezarekin eta aspertzearekin lotzen duten 15‐29 urteko 
biztanleriaren %a, 15‐29 urteko guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Sare soziala 

14‐17 urteko populazioak lagunekiko gogobetetze‐maila kokatzea 1‐10
eskalan 

Eguneratu gabe 

15 eta 24 urte arteko herritarren lagun‐ eta familia‐sarearen batez besteko 
neurria  

Berria 

Lagun berriak egiteko erraztasunik izaten ez duten 14‐17 urteko populazioaren %‐
a, 114‐17 urteko populazioaren guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Gizarte‐gaitzespeneko arazoak dituzten 6‐16 urteko atzerritar populazioaren %a, 
6‐16 urteko populazio atzerritarraren guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Telefono mugikorra duten 10 eta 15 urte arteko herritarren %, 10 eta 15 urte 
arteko herritar guztiekin alderatuta 

Eguneratua 

Internet bidez ezagututako baina zuzenean ezagutzen ez duten lagun on bat, 
gutxienez, badutela dioten 14‐17 urteko populazioaren %‐a, 14‐17 urteko 
populazioaren guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez txateatzen duten 14‐17 urteko 
populazioaren %‐a, 14‐17 urteko populazioaren guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Bere telefono mugikorrean jasotako dei edo mezuen ondorioz deseroso, 
mehatxaturik edo iraindua sentitu den 10‐12 urteko ikasleen %a, 0‐12 urteko 
ikasleen guztizkoari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Egoitza ingurua 

Inguruan kanpoko zaraten arazoak daudela uste duten 15 eta 24 urte arteko 
herritarren %, 15 eta 24 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Inguruan delinkuentzia‐arazoak daudela uste duten 15 eta 24 urte arteko 
herritarren %, 15 eta 24 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Inguruan airearen kutsadura‐arazoak daudela uste duten 15 eta 24 urte arteko 
herritarren %, 15 eta 24 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 

Berria 

Haurrei 
zuzenduriko 
tratu txarrak 

Familiakoa ez den ingurunean tratu txarren eta sexu‐askatasunaren aurkako 
delituen eraginez 18 urtez azpiko herritarren biktimizazio kopurua 

Eguneratua 

Adingabe arau‐
hausleak  Adin txikikoei exekutatutako neurri kopurua 

Berria 
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4.  EAE‐KO  HAUR  ETA  NERABEEN  ERREALITATEARI  BURUZKO 
DATUAK 
Jarraian adierazle bakoitzarentzat 2014ko ekaina arte dauden datu eguneratuenak aurkezten 
dira,  fitxa  teknikoa  eta  interpretazioarekin  batera.  Orrialde  bakoitzean  datu/adierazle  bat 
aurkezten da eta aurreko kapituluan aurzkeztutako esparru eta azpiesparruen arabera sailkatu 
dira.  

Guztira 193 adierzle aurkezten dira. Informazioa honela izan da sailkatua: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 Eremua: Adierazlea sailkatzeko baliatzen den tematika orokorra, betiere dokumentua osatzen 
duten zazpi esparrutan oinarrituta. 

  Azpiesparrua: Eskaintzen den datu motaren gain gehiago zehaztea ahalbidetzen duen kategoria.

  Adierazlearen izena EAErako: Adierazlearen definizio operatiboa.

 Datua EAErako: Dokumentu honen amaiera‐datara arte dagoen datu eguneratuena. 

 Adierazlearen garrantzia: EAErako hautatutako adierazleak duen garrantziaren azalpen laburra. 

 Data: Datuari dagokion aldia EAErako.

 Iturria: EAErako adierazlearen datua nondik atera den.

 Estatistika‐eragiketa: EAErako adierazlearen datua baliatzea ahalbidetu duen eragiketa. 

 Hiperesteka: EAErako adierazlearen daturako zuzeneko sarbidea.

 Aldizkakotasuna: EAErako adierazlearen datuak eguneratzeko baliatzen den denboraldia. 

 Ohar argigarriak: EAErako datuaren inguruko informazio esanguratsua.

 Beste datu konparatibo batzuk: EAEko datuak beste errealitate batzuekin konparatzea  
ahalbidetzen duen informazioa: estatua, nazioartea, hainbat adin‐tarte eta abar. EAEren datua  
konparatzeko baliatzen den adierazlea, datuei berei dagokien esparru zehatza, datu konparatiboen 
data  egungoena,  datua  zer  iturri  eta  estatistika‐eragiketatik  atera  den  eta  dagozkion  ohar 
argigarriakbiltzen dituzten datu konparatiboak. 

 EAEko egungo datuaren azalpena: Datu esanguratsuenekin konparatuta EAErako aurkezten den 
datuaren azalpen laburra. 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen kopurua Espainian 
Datua: 8.364.567 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda Jarraituaren Estatistika 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen kopurua 2007an 
Datua: 319.784 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena 2007 
Oharrak: 

Populazioa 

DEMOGRAFIA 

18 urtetik beherako adingabeen kopurua 

355.258 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda 
Jarraituaren Estatistika 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeen 
kuantifikazioak ahalbidetzen du 
aztergaiaren unibertsoa mugatuta 
edukitzea. 
Ohar argigarriak: Datuek 2013ko 
urtarrilaren 1ean publikaturiko erroldako 
azken datuetan dute jatorria. Datuak 
otsailaren 2014 izan dira hartuak baina 
etorkizuneko garbiketa prozesuei lotuak 
egon daitezke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an EAEn 18 urtetik beherako neska-mutilen kopurua 355.258koa da guztira, 2011n baino 10.000 adingabeko 
gehiago ingurukoa eta 2007an baino 35.000 gehiagokoa. Espainiako adingabekoen kopurua 2013an 8.364.567 
lagunekoa denez, EAEko adingabekoak estatuko guztizkoaren % 4,25 dira. 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako biztanleriaren %-a biztanleriaren 
guztizkoari dagokionez Espainian 
Datua: 17,75 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda Jarraituaren Estatistika 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako biztanleriaren %-a biztanleriaren 
guztizkoari dagokionez 1996an 
Datua: 17,29 
Data: 1996 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena 1996 
Oharrak: 

18 urtetik beherako biztanleriaren %-a biztanleriaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda 
Jarraituaren Estatistika 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honek adingabeek 
biztanleriaren guztizkoaren gain duten 
garrantziaren portzentajeari buruzko 
erreferentzia bat izatea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populazioa 

16,21 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, 18 urtetik beherakoek EAEko biztanleria guztiaren % 16,21 osatzen dute, 2011ko tasa (% 15,78) baino apur 
bat altuagoa; duela hamar urte inguru, kolektibo horrek biztanleria guztiaren % 17,29 hartzen zuen. Estatu mailako 
adingabekoen proportzioa Euskadikoa baino handiagoa da, biztanleria guztiaren % 17,75ekoa, hain zuzen ere. 

 

 

DEMOGRAFIA 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako neska adingabeen %a, 
Espainiako 18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari 
dagokionez 
Datua: 48,61 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda Jarraituaren Estatistika 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako neska adingabeen %a, 2007ko 
18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: 48,65 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena 2007 
Oharrak: 

18 urtetik beherako neska adingabeen %a, 18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda 
Jarraituaren Estatistika 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Sexuaren 
araberako biztanleriaren banaketari 
buruzko informazioa ematen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populazioa 

48,56 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013ko datuen arabera, adingabeko neskek adingabeko kolektiboaren % 48,56 adierazten dute; 2011n (% 48,62) 
nahiz 2007an (% 48,65) erregistratutako datuen oso antzekoa.Sexuaren araberako kolektiboaren banaketa estatu 
mailan jasotakoaren oso oso antzekoa da. 

 

 

DEMOGRAFIA 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren 
%a,Espainiako 18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari 
dagokionez 
Datua: 22,42 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda Jarraituaren Estatistika 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: urteko edo hortik beherako biztanleriaren %a, 18 
urtetik beherako 2007ko biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: 24,92 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena 2007 
Oharrak: 

3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren %-a, 18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda 
Jarraituaren Estatistika 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
zerbitzu eta prestazio espezifikoen 
erabiltzaile potentzialak kuantifikatzen 
laguntzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populazioa 

23,78 

EAEko egungo datuaren azalpena 

18 urtetik beherako biztanleria guztiaren artetik 3 urte edo gutxiagoko haurren taldea % 23,78koa da EAEn 2013an, 
2011n (% 24,64) eta 2007an (% 24,92) jasotako datuak baino apur bat txikiagoa.Adin talde honek Espainian 
adingabeko guztien gainean gaur egun duen pisua puntu bat gutxiagokoa da, hau da, % 22,42koa. 

 

 

DEMOGRAFIA 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urtetik beherako biztanleriaren %-a, Espainiako 
guztizko biztanleria aktiboari dagokionez (15-64 urte) 
Datua: 22,31 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda Jarraituaren Estatistika 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urtetik beherako biztanleriaren %-a, Europako 
guztizko biztanleria aktiboari dagokionez (15-64 urte) 
Datua: 23,40 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak. Datu europearrak 
Oharrak: 

15 urtetik beherako biztanleriaren %-a, guztizko biztanleria aktiboari dagokionez (15-64 urte) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda 
Jarraituaren Estatistika 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da demografiaren eremuan 
eta agerian jartzen du gizarte jakin 
batean gurasoen kargura dagoen 
biztanleriaren zati baten eta biztanleria 
aktiboaren artean dagoen 
harremana.aktiboaren artean dagoen 
harremana. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populazioa 

20,97 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013ko datuen arabera, EAEko gazteen mendekotasun indizea, hau da, 15 urtetik beherako biztanleriaren ehunekoa 
biztanleria aktiboaren (15-64 urteko biztanleria) guztizkoarekin alderatuta % 20,97koa da, hau da, 2011koaren 
antzekoa (% 20,11).Espainian eta Europan indize hori apur bat altuagoa da, % 22,31koa lehenengoaren kasuan (% 
21,86koa 2011n) eta % 23,40koa bigarrenean 2011. urtean. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen %-a, 
(nazionalitatearen arabera) Espainiako 18 urtetik beherako 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: 11,60 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda Jarraituaren Estatistika 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen %-a 
(nazionalitatearen arabera) 18 urtetik beherako 2007ko 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: 5,51 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena 2007 
Oharrak: EAEko atzerritarrei buruz dauden datuak 0-19 urteko 
adin-tarteari buruzkoak dira.

18 urtetik beherako adingabeen %-a (nazionalitatearen arabera) 18 urtetik beherako adingabeen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Errolda 
Jarraituaren Estatistika 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker integrazioarekin lotutako neurriak 
eta jardunak aurreikus daitezke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populazioa 

7,71 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Azken urteetan adingabeko biztanleria atzerritarraren ehunekoa handitu egin da adingabeko biztanleria guztiarekin 
alderatuta; 2007an % 5,51 izatetik, 2011n % 7,40 eta 2013an % 7,71 izatera igaro da.EAEko tasa Espainiakoa baino 
(% 11,60) lau puntu inguru azpitik dago. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua Espainiako 1.000 biztanleko 
Datua: 9,69‰ 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua Europako 1.000 biztanleko 
Datua: 10,4‰ 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak. Datu europearrak 
Oharrak: Europako datuak 27ko Europari buruzkoak dira. 

Jaiotza kopurua 1.000 biztanleko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=IDB&idtab=2 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da demografiaren eremuan, 
jaiotza kopuruari buruzko erreferentzia 
ematen duena biztanleria kopuruari 
dagokionez. Hau da, une jakin batean 
biztanleria jakin baten ugalketaren 
oparotasuna adierazten duen neurria 
da.oparotasuna adierazten duen neurria 
da. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaiotza eta ugalkortasuna 

9,42‰ 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an EAEn jasotako jaiotza-tasa (% 9,42) apur bat jaitsi da 2010eko tasarekin alderatuta (% 9,90) eta Espainiakoa 
baino pixka bat baxuago jarraitzen du (% 9,69) eta baita Europako 2011ko tasa baino baxuago ere; hor 1.000 
biztanleko 10,4 jaiotza erregistratu ziren. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Emakume atzerritarren jaiotzen %-a Espainiako 
jaiotzen guztizkoari dagokionez 
Datua: 19,23 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak. 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Emakume atzerritarren jaiotzen %-a 2000ko jaiotzen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 2,80 
Data: 2000 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak. 2000 
Oharrak: 

Emakume atzerritarren jaiotzen %-a jaiotzen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/nacim/a2012/&file=p
caxis 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
atzerritarrek jaiotza-tasan duten 
intzidentziari buruzko informazioa 
ematen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaiotza eta ugalkortasuna 

14,72 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an EAEn jasotako jaiotzen % 14,72 ama atzerritarrenak izan ziren (2010ean % 14,13).EAEko datua Espainiako 
batez bestekoaren azpitik dago; Espainiako jaiotzen % 19,23 ama atzerritarrenak dira.Aipatzekoa da 2000. urtearekin 
alderatuta gertatu den ama atzerritarrek izandako jaiotzen gorakada; izan ere, urte horretako ehunekoa % 2,80koa 
zen. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako seme-alaben batez besteko kopurua 
adin emankorrean dagoen (15-49 urte) emakume bakoitzeko 
Datua: 1,32 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 1994ko seme-alaben batez besteko kopurua adin 
emankorrean dagoen (15-49 urte) emakume bakoitzeko 
Datua: 0,91 
Data: 1994 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira.

Seme-alaben batez besteko kopurua adin emankorrean dagoen (15-49 urte) emakume bakoitzeko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=IDB&idtab=11 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Emakume 
batek bere bizitzan izango lituzkeen 
bizirik jaiotako seme-alaben batez 
besteko kopuruari egiten dio 
erreferentzia, baldin eta emakumearen 
urte emankorrak urte jakin bateko 
adinaren araberako ugalkortasuntasetara 
egokituko balira. Beraz, fikziozko 
belaunaldi baten guztizko ugalkortasuna 
da. Adierazle hau ordezkapeneko 
ugalkortasun-maila adierazteko ere 
erabiltzen da. Herrialde garatuenetan, 
emakume bakoitzeko 2,1 seme-alaben 
proportzioa ordezkapeneko maila 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 

Jaiotza eta ugalkortasuna 

1,35 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEn egoeraren araberako ugalkortasunaren adierazlea, hau da, adin ugalkorrean dagoen (15 eta 49 urte artean) 
emakume bakoitzeko batez besteko seme-alaba kopurua 1,35ekoa zen 2012an, estatukoaren oso antzekoa (1,32) 
eta 1994koa baino apur bat altuagoa, orduan emakume bakoitzeko seme-alaba kopurua bat baino gutxiagokoa 
baitzen (tasaren gorakada biztanleria etorkinaren gorakadarekin bat etorri da), baina oraindik ere ordezkapen maila 
baino baxuagoa da. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 13 urtetik beherako adingabeak dituzten etxekoen 
unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: 24,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak etxekoen unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2004an 13 urtetik beherako adingabeak dituzten 
etxekoen unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: 20,60 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak etxekoen unitateei buruzkoak dira. 2004ko 
datuetan emandako ponderazioa dela eta datu hau ez dator bat 
aurreko adierazleeen sisteman emandakoarekin. 

13 urtetik beherako seme-alabak dituzten etxekoen unitateen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeak 
euren kargura dituzten familien kopurua 
kuantifikatzen duen adierazlea 
garrantzitsua da familia horietara 
bideratutako prestazioak 
aurreikusterakoan. 
Ohar argigarriak:  Datuak etxekoen 
unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia mota 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, EAEn, 13 urtetik beherako seme-alabak dituzten 197.743 etxekoen unitate zeuden beraz etxekoen unitateen 
guztizkoaren %24,90, 2004an emandako portzentaia baino ia bost puntu handiagoa. 
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197.743 



23 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako adingabeak dituzten etxekoen 
unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: 7,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak etxekoen unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2004an 3 urtetik beherako adingabeak dituzten 
etxekoen unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: 6,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2004 
Oharrak: 

3 urtetik beherako seme-alabak dituzten etxekoen unitateen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeak 
euren kargura dituzten familien kopurua 
kuantifikatzen duen adierazlea 
garrantzitsua da familia horietara 
bideratutako prestazioak 
aurreikusterakoan. 
Ohar argigarriak:  Datuak etxekoen 
unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia mota 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko 62.756 etxekoen unitatetan 3 urteko edo hortik beherako haurrak daude, hau da, etxekoen unitateen 
guztizkoaren % 8 inguru 2008an. Ehuneko hori % 6,3 zen 2004an. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urte edo gutxiagoko adingabekoak bizi diren 
etxebizitzen % 
Datua: 27,40 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Errolda 
Oharrak: 15 urteko edo hortik beherako biztanleak bizi diren 
etxeen kopurua kuantifikatuko duen adierazle bat garrantzitsua 
da familia horiei zuzendutako prestazioak aurrez ikusteko. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urte edo gutxiagoko adingabekoak bizi diren 
etxebizitzen % Espainian 
Datua: 32,02 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Errolda 
Oharrak: 15 urteko edo hortik beherako biztanleak bizi diren 
etxeen kopurua kuantifikatuko duen adierazle bat garrantzitsua 
da familia horiei zuzendutako prestazioak aurrez ikusteko. 

15 urte edo gutxiagoko adingabekoak bizi diren etxebizitzen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Errolda 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen
11_datos_resultados.htm 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: 15 urteko 
edo hortik beherako biztanleak bizi diren 
etxeen kopurua kuantifikatuko duen 
adierazle bat garrantzitsua da familia 
horiei zuzendutako prestazioak aurrez 
ikusteko. 
Ohar argigarriak:  Datuek etxeei egiten 
diete erreferentzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia mota 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n 243.605 etxebizitzetan bizi ziren 15 urte edo gutxiagoko adingabekoak EAEn, hau da, EAEko etxebizitzen % 
27,40an.Etxebizitza horien ehunekoa estatu mailan % 32,02koa da. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 5 urte edo gutxiagoko adingabekoak bizi diren 
etxebizitzen % 
Datua: 10,26 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Errolda 
Oharrak: 5 urtetik beherako biztanleak bizi diren etxeen kopurua 
kuantifikatuko duen adierazle bat garrantzitsua da familia horiei 
zuzendutako prestazioak aurrez ikusteko. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 5 urte edo gutxiagoko adingabekoak bizi diren 
etxebizitzen % Espainian 
Datua: 11,72 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Errolda 
Oharrak: 5 urtetik beherako biztanleak bizi diren etxeen kopurua 
kuantifikatuko duen adierazle bat garrantzitsua da familia horiei 
zuzendutako prestazioak aurrez ikusteko. 

5 urtetik beherakoak bizi diren etxebizitzen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Errolda 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen
11_datos_resultados.htm 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: 5 urtetik 
beherako biztanleak bizi diren etxeen 
kopurua kuantifikatuko duen adierazle 
bat garrantzitsua da familia horiei 
zuzendutako prestazioak aurrez 
ikusteko. 
Ohar argigarriak:  Datuek etxeei egiten 
diete erreferentzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia mota 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n bost urtetik beherako adingabekoak bizi ziren 91.170 etxebizitza erregistratu ziren, hau da, Euskadiko 
etxebizitzen % 10,26. Espainian etxebizitzen % 11,72an bizi dira 5 urtetik beherako adingabekoak. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familien %-a, guraso bakarreko etxekoen unitateen 
guztizkoaren gain 
Datua: 40 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Oharrak: Datual seme-alabak euren 
kargura dituzten guraso bakarreko 
familiei buruzkoak dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familien %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: 3,30 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta, 2008 
Oharrak: Datual seme-alabak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familiei buruzkoak dira. 

18 urtetik beherako seme-alabak euren kargura dituzten guraso bakarreko familien kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Guraso bakar 
batez eta horren kargura dauden 
semealabez osatutako familia kopurua 
kuantifikatzea garrantzitsua da familia 
mota horretara (bazterkeria-arriskuko 
indize handienak dituzten familiak) 
bideratutako ekintzak eta neurriak 
aurreikusterakoan. 
Ohar argigarriak:  Datuak seme-alabak 
euren kargura dituzten guraso bakarreko 
familiei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia ereduak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, EAEn, seme-alabak euren kargura dituzten guraso bakarreko 26.246 familia zeuden, hots, guraso bakarreko 
etxekoen unitateen % 40 eta EAEko etxekoen unitateen % 3. 

 

 

FAMILIA 

26.246 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Guraso bakarreko familietan bizi diren 16 urtetik 
beherako adingabeen %-a, 16 urtetik beherako adingabeen 
guztikoaren gain 
Datua: 6 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2004an guraso bakarreko familietan bizi diren 16 
urtetik beherako adingabeen %-a, 16 urtetik beherako 
adingabeen guztikoaren gain 
Datua: 6 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2004 
Oharrak: Datuak 16 urtetik beherako biztanleriari buruzkoak dira.

Guraso bakarreko familietan bizi diren 18 urtetik beherako adingabeen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Guraso 
bakarreko familietan bizi diren 
adingabeen kopurua kuantifikatzen duen 
adierazlea garrantzitsua da adingabe 
horietara bideratutako ekintzak eta 
neurriak ikusterakoan. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia ereduak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, 16 urtetik beherako 17.500 adingabe baino gehiago guraso bakarreko etxekoen unitateetan bizi zen. Horrek 
esan nahi du adin horretako adingabeen % 6 dagoela egoera horretan, 2004ko datuaren berdina. 

 

 

FAMILIA 

17.513 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeak euren kargura 
dituzten bikoteen banantzeen eta dibortzioen %-a, banantzeen 
eta dibortzioen guztizkoari dagokionez 
Datua: 50,70 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Ezkontzadeuseztasunen, 
banantzeen eta 
dibortzioen estatistika, 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2005 ean 8 urtetik beherako adingabeak euren 
kargura dituzten bikoteen banantzeen eta dibortzioen %-a, 
banantzeen eta dibortzioen guztizkoari dagokionez 
Datua: 56,75 
Data: 2005 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Ezkontzadeuseztasunen, 
banantzeen eta dibortzioen estatistika, 2005 
Oharrak: 

18 urtetik beherako adingabeak euren kargura dituzten bikoteen 

banantzeen eta dibortzioen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Ezkontza 
deuseztasunen, 
banantzeen eta 
dibortzioen estatistika, 2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft18/p420/p01&file=inebas
e&L=0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
banantzearen edo dibortzioaren eraginez 
etxekoen unitatean bi gurasoekin bizi ez 
diren adingabeen kopuruari buruzko 
erreferentzia ematen du. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia ereduak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an 18 urtetik beherako adingabekoak beren kargura zituzten bikoteen 2.075 banantze eta dibortzio erregistratu 
ziren guztira (2010ean baino 117 gutxiago), hau da, banandu edo dibortziatutako bikote guztien erdia. Azken 
urteetako joerak beherakada erakutsi du beren kargura adingabekoak dituzten bikoteen banantze eta dibortzioetan 
(2005ean seme-alabak zituzten bikoteen banantze eta dibortzioen portzentajea banantze eta dibortzio guztien % 
56koa izan zen). 

 

FAMILIA 

2075 



29 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako 18 urtetik beherako adingabeek 
beren familiarekin dauzkaten harremanekiko 
gogobetetzea balioestea 1etik 10era bitarteko eskalan 
Datua: 8,39 (media) 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako neska adingabeek beren 
familiarekin dauzkaten harremanekiko gogobetetzea 
balioestea 1etik 10era bitarteko eskalan 
Datua: 8,35 (media) 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 

18 urtetik beherako adingabeek beren familiarekin dauzkaten harremanekiko gogobetetzea balioestea 
1etik 10era bitarteko eskalan 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak:  Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

Familia harremanak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko 11-17 urteko gazteak pozik samar daude beren familia-harremanekin, 8.43 puntuko nota ematen diete 10en 
gain, baina nesken kasuan gogobetetze-maila mutilena baino zertxobait txikiagoa da. Estatuko datuei dagokienez, ia 
ez dago alderik (nahiz eta estatuko batez bestekoa 8,39tik zertxobait beherago dagoen). 

 

 

FAMILIA 

8,43 
(media) 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetan kezka eragiten dieten gauzei buruz 
amarekin hitz egitea zaila edo oso zaila egiten zaien 18 urtetik 
beherako adingabeen %-a, 18 urtetik beherako adingabeen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 14,70 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetan kezka eragiten dieten gauzei buruz 
aitarekin hitz egitea zaila edo oso zaila egiten zaien 18 urtetik 
beherako neska adingabeen %-a, 18 urtetik beherako 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: 40,90 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.

Benetan kezka eragiten dieten gauzei buruz aitarekin hitz egitea zaila edo oso zaila egiten zaien 18 urtetik 
beherako adingabeen %-a, 18 urtetik beherako adingabeen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak:  Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 

Familia harremanak 

FAMILIA 

32,80 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainian etxean hartzen diren erabakietan parte 
hartzeko aukera ez dutela uste duten 11-14 urteko populazio %-
a, 11-14 urteko populazio guztizkoari dagokionez 
Datua: 71,60 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak: Etxean hartzen diren erabakietan parte hartzeko 
aukera dutela ideiarekin ados edo oso ados daudenen 
portzentaiari dagokio datua.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxean hartzen diren erabakietan parte hartzeko 
aukera ez dutela uste duten 11-14 urteko neska %-a, 11-14 
urteko nesken guztizkoari dagokionez 
Datua: 78,40 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak: Etxean hartzen diren erabakietan parte hartzeko 
aukera dutela ideiarekin ados edo oso ados daudenen 
portzentaiari dagokio datua.

Etxean hartzen diren erabakietan parte hartzeko aukera ez dutela uste duten 11-14 urteko populazio %-a, 
11-14 urteko populazio guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta 
haurren ongizate subjektiboa Espainian, 
zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Ikerlan honek 
ISCWeB-rako (Haurren ongizateari 
buruzko nazioarteko inkeste ” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) egindako galderak hartzen ditu, 
batik bat; beraz, garrantzizkoa da, izan 
daitezkeen nazioarteko alderatzeen 
ondorioz. Ez da aldizkako inkesta bat. 
Ohar argigarriak:  Etxean hartzen diren 
erabakietan parte hartzeko aukera dutela 
ideiarekin ados edo oso ados daudenen 
portzentaiari dagokio datua. 
 
 
 
 
 

Familia harremanak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011ko datuen arabera 11-14 urteko populazioaren hiru laurdenak etxean hartzen diren erabakietan parte hartzeko 
aukera  dutela uste dute eta ez dago ezberdintasunik sexuaren arabera. Estatu mailako gogobetetzearekin alderatuz 
pixkat handiagoa da (Euskadin %76,6 eta Espainian %70,6). 

 

 

FAMILIA 

76,60 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurrek jasandako eta jakinarazitako tratu txarren 
kasuetatik zabarkeria kasuen % 
Datua: 75,71 
Data: 2009 
Iturria: Osasun, Gizarte Zerbitzuak eta Berdintasunerako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa babesteko neurrien oinarrizko 
estatistikaren buletina, II. zenbakia. 
Oharrak: Klasifikazio honek biltzen dituen tratu txar motak 
ondokoa dira: tratu txar fisikoa, zabarkeria, tratu txar psikiko eta 
sexu abusua.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurrek jasandako eta jakinarazitako tratu txarren 
kasuetatik abusu sexualen kasuen % 
Datua: 11,63 
Data: 2009 
Iturria: Osasun, Gizarte Zerbitzuak eta Berdintasunerako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa babesteko neurrien oinarrizko 
estatistikaren buletina, II. zenbakia. 
Oharrak: Klasifikazio honek biltzen dituen tratu txar motak 
ondokoa dira: tratu txar fisikoa, zabarkeria, tratu txar psikiko eta 
sexu abusua.

Haurren aurkako jakinarazitako tratu txarren kasu kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Osasun, Gizarte Zerbitzuak eta 
Berdintasunerako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa 
babesteko neurrien oinarrizko 
estatistikaren buletina, II. zenbakia. 
Hiperesteka: 
http://www.observatoriodelainfancia.mss
si.gob.es/productos/pdf/estadisticaBprote
ccion12.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Haurtzaroa 
Zifretan bezalako estatuko txostenek  
haurren tratu txarren kasuei buruzko 
adierazle hau biltzen dute. 
Ohar argigarriak:  Klasifikazio honek 
biltzen dituen tratu txar motak ondokoa 
dira: tratu txar fisikoa, zabarkeria, tratu 
txar psikiko eta sexu abusua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gatazka 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009 ko datuen arabera Euskadi haurren aurkako tratu txarraen 400 kasu erregistratu dira. %75a negligentziazkoak 
izan ziren eta sexu abusuen tratu txarrak %11,63a izan ziren. 

 

 

FAMILIA 

387 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Agertutako 18 urtetik beherako adingabeen kopurua 
Datua: 2168 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Barne Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak: Datu hau EAEn desagertutako adingabeen artetik 
agertutakoei buruzkoa da, desagertze-data edozein izanik ere.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Desagertutako 18 urtetik beherako mutil adingabeen 
kopurua 
Datua: 60,60 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Barne Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: 

Desagertutako 18 urtetik beherako adingabeen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Barne Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Herrizaingo Saila-estadistica@hsdi.ejgv. 
Es 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Beste kasu 
batzuk ere aintzat hartzen diren arren, 
datu honi esker adingabeak etxekoen 
unitatea uztea ekarriko duten arazoak 
dituzten etxekoen unitateen zati bat ikus 
dezakegu. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gatazka 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an 18 urtetik behera desagertutako 2.211 lagun erregistratu ziren guztira eta, beraz, desagerpen kopuruan 
goranzko joera nabari da (1.300 desagerpen inguru 2010ean, 1.500 inguru 2011n eta ia 2.000 2012. urtean). 2013an 
agertutako pertsona kopurua (desagerpen-data albo batera utzita) 2.168koa izan da eta horrek adierazten duenez, 
desagertutako pertsonak urte berean agertzen dira neurri handi batean.Desagertutako 10 adingabekoetatik 6 inguru 
mutila da. 

 

FAMILIA 

2211 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gurasoen aurkako seme-alaben indarkeriagatiko 
delituagatik ezarritako neurriak dituzten 18 urtetik beherako 
adingabeen kopurua 2004an 
Datua: 31 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio 
Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko III. Gazte Justizia Plana 
Oharrak: Epaitzeko neurriei buruzkoak dira datuak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Gurasoen aurkako seme-alaben indarkeriagatiko delituagatik ezarritako neurriak dituzten 18 urtetik 
beherakoen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 
.Haur eta Nerabeentzako txostena 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
gurasoak jotzen dituzten adigabeen 
kasuei buruzko erreferentzia ematen du 
eta indarkeria mota hori ikusaraztea 
ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gatazka 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an familiako kideren bat edo bikotea eraso duten adingabekoen 130 kasu erregistratu dira. 

 

 

 

FAMILIA 

130 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen biktimizazioen 
ehunekoa familia-ingurunean pairatutako tratu txarrengatik eta 
sexu-askatasuna urratzeagatiko delituengatik, 18 urtetik 
beherako adingabeekiko biktimizazioen guztizkoari dagokionez 
(familia-ingurunea eta familiakoa ez den ingurunea). 
Datua: 48,53 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Barne Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak: Datuak delituei buruzkoak (lesioak, erasoak, bahiketak, 
zaintza-urraketak eta abar) nahiz faltei buruzkoak (lesio-faltak, 
irain-faltak, mehatxu-faltak eta abar) dira. “Tratu txarrak” 
kontzeptuaren azpian, indarrean dagoen Kode Penalean 
jasotako tratu txar
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen biktimizazioen 
ehunekoa familia-ingurunean pairatutako tratu txarrengatik eta 
sexu-askatasuna urratzeagatiko delituengatik, 18 urtetik 
beherako adingabeekiko biktimizazioen guztizkoari dagokionez 
(familia-ingurunea eta familiakoa ez den ingurunea) 2008an. 
Datua: 32,79 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Barne Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak: Datuak delituei buruzkoak (lesioak, erasoak, bahiketak, 
zaintza-urraketak eta abar) nahiz faltei buruzkoak (lesio-faltak, 
irain-faltak, mehatxu-faltak eta abar) dira. 

18 urtetik beherako adingabeen biktimizazio kopurua familiaingurunean pairatutako tratu txarrengatik eta 
sexu-askatasuna urratzeagatiko delituengatik 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Barne Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Herrizaingo Saila-estadistica@hsdi.ejgv. 
Es 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker babesgabetasun-egoeran dauden 
adingabeen kasuak kuantifika daitezke. 
Ohar argigarriak:  Datuak delituei 
buruzkoak (lesioak, erasoak, bahiketak, 
zaintza-urraketak eta abar) nahiz faltei 
buruzkoak (lesio-faltak, irain-faltak, 
mehatxu-faltak eta abar) dira. “Tratu 
txarrak” kontzeptuaren azpian, indarrean 
dagoen Kode Penalean jasotako tratu 
txarraren kontzeptutik harago dauden 
arau-hauste multzoa biltzen da, besteak 
beste, homizidio delituak eta bere 
formak, lesioak, askatasunaren kontrako 
delituak (bahiketa, mehatxuak eta 
bortxak), tortura eta moralaren 
osotasunaren kontrakoak (tratu 
iraingarria eta ohiko tratu txarrak), 
sexualki ustiatzeko humanoen 
salerosketa, intimitatearen kontrako 
delituak, norberaren irudiaren eskubidea 
eta etxearen bortxaezintasun (bizilekua 
bortxatzea), ohorearen kontra (kalumniak 
eta irainak) familia-harremanen 
kontrakoak, Justizia Administrazioaren 
kontrakoak (urratzeak) eta norbanakoen 
kontrako faltak. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egunero edo ia egunero 18 urtetik beherako seme-
alabekin hitz egiten edo iritziak partekatzen tarte bat igarotzen 
duela adierazten duen biztanleriaren %, adingabeko seme-
alabak dituen biztanleriaren guztizkoarekin alderatuta 2001ean 
Datua: 55 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egunero edo ia egunero 18 urtetik beherako seme-
alabekin hitz egiten edo iritziak partekatzen tarte bat igarotzen 
duela adierazten duen emakumeen %, adingabeko seme-alabak 
dituen emakumeen guztizkoarekin alderatuta 
Datua: 75 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 

Egunero edo ia egunero 18 urtetik beherako seme-alabekin hitz egiten edo iritziak partekatzen tarte bat 
igarotzen duela adierazten duen biztanleriaren %, adingabeko seme-alabak dituen biztanleriaren 
guztizkoarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familian pasatzen den denbora 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEn adingabeko seme-alabak dituzten hamar lagunetik zazpik baino apur bat gehiagok egunero edo ia egunero 
seme-alabekin hizketan eta iritziak partekatzen tarte bat igarotzen zuela adierazi zuen 2012an (% 74); 2001ean 
jasotako zifra (% 55) nabarmen handitu dela esan nahi du horrek. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astean behin edo bitan gutxienez seme-alabei 
ikasketekin edo eskolako lanekin laguntzen dien biztanleriaren 
%, seme-alabak dituen biztanleriaren guztizkoarekin alderatuta 
2001ean 
Datua: 41 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egunero edo ia egunero seme-alabei ikasketekin 
edo eskolako lanekin laguntzen dien biztanleriaren %, seme-
alabak dituen biztanleriaren guztizkoarekin alderatuta 
Datua: 51 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 

Astean behin edo bitan gutxienez seme-alabei ikasketekin edo eskolako lanekin laguntzen dien 
biztanleriaren %, seme-alabak dituen biztanleriaren guztizkoarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familian pasatzen den denbora 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an adingabeko seme-alabak dituztenen % 62k laguntzen die astean behin edo bitan gutxienez ikasketekin edo 
eskolako lanekin (% 51k egunero edo ia egunero); 2001ean, berriz, portzentajea % 41ekoa zen (% 35ek egunero edo 
ia egunero). 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabekin etxean egunero edo ia egunero 
jolasten duela dioen biztanleriaren %, seme-alabak dituen 
biztanleria guztiarekin alderatuta 2001ean 
Datua: 43 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabekin etxean jai egunetan soilik jolasten 
duela dioen biztanleriaren %, seme-alabak dituen biztanleria 
guztiarekin alderatuta 
Datua: 7 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 

Seme-alabekin etxean egunero edo ia egunero jolasten duela dioen biztanleriaren %, seme-alabak dituen 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familian pasatzen den denbora 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an adingabeko seme-alabak dituen eta egunero edo ia egunero horiekin jolasen batean aritzen dela dioen 
pertsona kopuruak ez du % 45a gainditzen (2001ean jasotako zifraren antzekoa, % 43). Horri astean behin edo bitan 
(% 9) eta jaiegunetan soilik jolasten direnak (% 7) gehitzen bazaizkio, hamar lagunetik lauk oso denbora gutxi ematen 
duela seme-alabekin jolasean ondorioztatuko dugu. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabekin parkera paseatzera egunero edo ia 
egunero joaten dela dioen biztanleriaren %, seme-alabak dituen 
biztanleria guztiarekin alderatuta 2001ean 
Datua: 36 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabekin parkera paseatzera egunero edo ia 
egunero joaten dela dioen emakumeen %, seme-alabak dituen 
biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 48 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 

Seme-alabekin parkera paseatzera egunero edo ia egunero joaten dela dioen biztanleriaren %, seme-
alabak dituen biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familian pasatzen den denbora 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Parkera paseatzera ateratzea 2001az geroztik inolako aurrerapenik izan ez duen eguneroko jardueretako bat da; 
gurasoen % 39k egunero edo ia egunero egiten du 2012an (2001ean % 36).Oraingo honetan, esan daiteke nagusiki 
amek partekatzen dutela jarduera hori ondorengoekin, hain zuzen ere, amen % 48k egiten du eta aiten % 31k. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabekin egunero edo ia egunero bazkaltzen 
duela dioen biztanleriaren %, seme-alabak dituen biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2001ean 
Datua: 54 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Seme-alabekin egunero edo ia egunero bazkaltzen duela dioen biztanleriaren %, seme-alabak dituen 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familian pasatzen den denbora 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an duela hamar urte baino denbora gutxiago eskaintzen zaio familian bazkaltzeari. 2001ean gurasoen % 54k 
seme-alabekin bazkaltzen zuen egunero edo ia egunero eta gaur egun, berriz, % 33k soilik egiten du hori. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haur-hezkuntzako lehen zikloan matrikulatutako 0-2 
urteko haurren %-a Espainiako 0-2 urteko biztanleriaren gain 
Datua: 31,68 
Data: 2012-2013 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzei buruzko Estatistika. 2012-
2013 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haur-hezkuntzako lehen zikloan matrikulatutako 0-2 
urteko haurren %-a, 2008/2009 ikasturteko 0-2 urteko haurren 
gain 
Datua: 51,40 
Data: 2008-2009 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzei buruzko 
Estatistika 
Oharrak: Datuak 3 urtetik beherako haur eskolatuak 
harremanetan jartzen dituen tasa garbiari buruzkoak dira, tasak 
erreferentzia egiten dion adineko guztizko biztanleriaren arabera. 
Tasa kalkulatzeko EINk 2013ko urtarrilaren 1an eskaintzen duen 
0 eta 2 urte bitarteko pupulazioa hartu da. 

Haur-hezkuntzako lehen zikloan matrikulatutako 0-2 urteko haurren %-a 0-2 urteko haurren gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012-2013 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzei 
buruzko 
Estatistika. 2012-2013 ikasturteko 
datuen 
aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu hau 
derrigorrezkoa ez den etapa bateko 
eskolatze-mailari buruzkoa da, 
bizimoduekin lotuta dago, baita uztartze-
premiekin ere. 
Ohar argigarriak: Datuak 3 urtetik 
beherako haur eskolatuak harremanetan 
jartzen dituen tasa garbiari buruzkoak 
dira, tasak erreferentzia egiten dion 
adineko guztizko biztanleriaren arabera. 
Tasa kalkulatzeko EINk 2013ko 
urtarrilaren 1an eskaintzen duen 0 eta 2 
urte bitarteko populazioa hartu da. 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012/2013 ikasturteko haur-hezkuntzako lehen ziklorako (3 urtetik beherakoak) EAEko eskolatze-tasak estatu mailan 
erregistratutakoa baino altuagoa izaten jarraitzen du (EAEn % 51 eta Espainian, berriz, % 31). EAEko datuek ez dute 
aldaketa handirik erakusten azken urteetako eskolatze-tasarekin alderatuta. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak gaur egun heztea garai batean baino 
zailagoa dela pentsatzen duen banatu edo dibortziatutako 
biztanleriaren %, banatu edo dibortziatutako biztanleria 
guztiarekin alderatuta 
Datua: 67,00 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak gaur egun heztea garai batean baino 
zailagoa dela pentsatzen duen 65 urte edo gehiagoko 
biztanleriaren %, biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 61,00 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 

Seme-alabak gaur egun heztea garai batean baino zailagoa dela pentsatzen duen biztanleriaren %, 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera, euskal biztanleriaren % 55ek gaur egun seme-alabak heztea garai batean (duela 30-40 urte) 
baino zailagoa dela pentsatzen du eta proportzio hori % 67ra iristen da banandutako edo dibortziatutakoen artean eta 
% 61era pertsonak 64 urtetik gora dituenean. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egungo euskal familian, duela 20 urte baino 
gurasoekiko errespetu gutxiago dagoela pentsatzen duen 
biztanleriaren %, biztanleria guztiarekin alderatuta 2001ean 
Datua: 74,00 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egungo euskal familian, duela 20 urte baino 
gurasoekiko errespetu gutxiago dagoela pentsatzen duen 18-29 
urteko biztanleriaren %, biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 81,00 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 

Egungo euskal familian, duela 20 urte baino gurasoekiko errespetu gutxiago dagoela pentsatzen duen 
biztanleriaren %, biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, euskal biztanleriaren % 77k uste du egungo euskal familian duela 20 urte baino gurasoekiko errespetu 
gutxiago dagoela, oro har (% 81eko proportzioa 30 urtetik beherakoen artean). 2001ean % 74a iritzi horretakoa zen. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola-orduetatik kanpo, gurasoen lanorduetan, 
ordainsaria jasotzen duten pertsonek zaintzen dituzten 0 eta 2 
urte arteko adingabekoen %, adin horretako adingabeko 
guztiekin alderatuta 
Datua: 7,40 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta norberaren bizitzaren 
kontziliazioari buruzko inkesta. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola-orduetatik kanpo, gurasoen lanorduetan, 
bere aita edo ama ez den pertsona batek zaintzen dituzten 0 eta 
2 urte arteko adingabekoen %, adin horretako adingabeko 
guztiekin alderatuta 
Datua: 64,70 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta norberaren bizitzaren 
kontziliazioari buruzko inkesta. 
Oharrak: 

Eskola-orduetatik kanpo, gurasoen lanorduetan, ordainsaririk gabeko senideek edo pertsonek zaintzen 
dituzten 0 eta 2 urte arteko adingabekoen %, adin horretako adingabeko guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta 
norberaren bizitzaren kontziliazioari 
buruzko inkesta. 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_4
24/opt_0/ti_Conciliacion_de_la_vida_lab
oral_familiar_y_personal/temas.html#axz
z30BKw51js 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera, biztanleria okupatuaren 0 eta 2 urte arteko adingabekoen % 55,7 ordainsaririk gabeko 
senideek edo pertsonek zaintzen dute lanorduetan eskola-orduetatik kanpo eta % 7,4 ordaindutako langileek zaintzen 
dute. Hain zuzen ere, % 64,7 gurasoak ez diren beste norbaitek zaintzen ditu (ordainsaririk gabeko senideak, 
ordaindutako langileak, haurtzaindegiak edo ikastetxeak). 

 

FAMILIA 

55,70 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola-orduetan, gurasoen lanorduetan, ordainsaria 
jasotzen duten pertsonek zaintzen dituzten 0 eta 2 urte arteko 
adingabekoen %, adin horretako adingabeko guztiekin alderatuta 
Datua: 2,20 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta norberaren bizitzaren 
kontziliazioari buruzko inkesta. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola-orduetan, gurasoen lanorduetan, bere aita 
edo ama ez den pertsona batek zaintzen dituzten 0 eta 2 urte 
arteko adingabekoen %, adin horretako adingabeko guztiekin 
alderatuta 
Datua: 82,80 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta norberaren bizitzaren 
kontziliazioari buruzko inkesta. 
Oharrak: 

Eskola-orduetan, gurasoen lanorduetan, ordainsaririk gabeko senideek edo pertsonek zaintzen dituzten 0 
eta 2 urte arteko adingabekoen %, adin horretako adingabeko guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta 
norberaren bizitzaren kontziliazioari 
buruzko inkesta. 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_4
24/opt_0/ti_Conciliacion_de_la_vida_lab
oral_familiar_y_personal/temas.html#axz
z30BKw51js 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an biztanleria okupatuaren 0 eta 2 urte arteko hamar adingabekoetatik zortzi inguru aita edo ama ez den 
norbaitek zaintzen du eskola-orduetan eta lanorduen barruan (ordainsaririk gabeko beste senide batzuk, ordaindutako 
langileak, haurtzaindegiak edo ikastetxeak). 

 

 

FAMILIA 

13,40 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familiek hori nahi dutelako, haurtzaindegian edo 
haur-eskolan zaintzen ez diren 0-5 urteko haurren ehunekoa, 
zaitrza mota guztien gainean (haur-eskolak, etxean familiak hori 
nahi duelako, sistemaren ezintasuna) 
Datua: 24,2 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Adierazle honek aipatzen dituen arrazoiak inguruan 
plazarik ez izatearekin, plaza egokiturik ez izatearekin, ordutegia 
desegokia izatearekin edo garestiegiak izatearekin daude lotuta.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inguruan plazarik ez dagoelako, haurtzaindegian 
edo haur-eskolan zaintzen ez diren 0-5 urteko haurren %-a, 
familiaren lehentasuna ez den beste arrazoi batzuengatik 
haurtzaindegian edo haur-eskolan zaintzen ez diren guztizko 
haurren gain 
Datua: 45,80 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Adierazleak inguruan plazarik ez izatea aipatzen du 
bereziki haurtzaindegian edo haur-eskolan ez zaintzeko arrazoi 
gisa.

Familiek hori nahi dutelako, haurtzaindegian edo haur-eskolan zaintzen ez diren 0-5 urteko haurren 
ehunekoa, 0-5 urteko guztizko haurren gainean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/es_ens2010/ens2010.html 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
ikastetxeetako egungo sarea estaltzeko 
gaitasunari buruzko erreferentzia bat 
ematen du. 
Ohar argigarriak:  Adierazle honek 
aipatzen dituen arrazoiak inguruan 
plazarik ez izatearekin, plaza egokiturik 
ez izatearekin, ordutegia 
desegokia izatearekin edo garestiegiak 
izatearekin daude lotuta. 
 
 
 
 
 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuetan oinarrituz 0 eta 5 urte arteko 4.000 adingabeko inguru (2006an baino 500 gutxiago) ez dira 
haurtzaindegian edo haur-eskolan zainduak izan inguruan palzarik egon ez delako, plaza egokiturik egon ez delako, 
ordutegi ezaproposa dela eta edota gareztiegia zelako, beraz adin honetako %2,8a. Adingabe guzti hien artean ia 
1.500 ez dira zainduak izan inguruan plazarik egon ez delako (%43a 2006an). 

 

FAMILIA 

2,80 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 0-2 urteko haurrei eskaintzen zaien plaza kopurua 
Datua: 34.522 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Erakunde Arteko 
II. Planaren Bitarteko Ebaluazioa 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 0 urteko haurrentzat eskainitako plaza kopurua 
Datua: 4.328 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Erakunde Arteko II. Planaren Bitarteko 
Ebaluazioa 
Oharrak: 

0-2 urteko haurrentzako estalitako plazen %-a, eskolatze-adinean dauden 0-2 urteko guztizko haurrei 
dagokienez. 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Erakunde Arteko 
II. Planaren Bitarteko Ebaluazioa 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
plan_2_familia/es_planfami/planfamilia.ht
ml 
Aldizkakotasuna: Puntuala 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 2 
urtetik beherako haurrentzako plazak 
dituzten ikastetxeetako egungo sarea 
estaltzeko gaitasunari buruzko 
erreferentzia bat ematen du. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, 0-2 urteko 54.000 haur inguru zegoen eskolatzeko adinean eta 34.000 plaza inguru eskaini zirenez, adin-
talde horren estaldura % 63 izan zen. 0 urteko haurrentzat eskainitako plazak 4.000 baino zertxobait gehiago izan 
ziren; nolanahi ere, esan behar da eskolatu daitezkeen adin horretako haurren kopurua 13.000tik gorakoa dela. 

 

 

FAMILIA 

63,66 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lana eta familia kontziliatzeko laguntza 
ekonomikoetara bideratutako gastu publiko arruntaren %, 
familiari, haurtzaroari, gazteriari eta emakumeari zuzendutako 
gizarte-zerbitzuetako gastu publiko arrunt guztiarekin alderatuta 
2006an 
Datua: 15,20 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
II. Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera EAEn. Jatorriko iturria: 
Gizarte Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Lana eta familia kontziliatzeko laguntza ekonomikoetara bideratutako gastu publiko arruntaren %, familiari, 
haurtzaroari, gazteriari eta emakumeari zuzendutako gizarte-zerbitzuetako gastu publiko arrunt 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-
Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren II. 
Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera 
EAEn. Jatorriko iturria: Gizarte 
Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
familiaren, lanaren eta arlo pertsonalaren 
uztarketan egindako inbertsioari buruzko 
informazioa ematen du. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009an familiari, haurtzaroari, gazteriari eta emakumeari zuzendutako gizarte-zerbitzuetako gastu publiko arruntaren 
% 9,4 lana eta familia kontziliatzeko laguntza ekonomikoetara bideratu zen. 2006an baino gutxiago (ez dago aurreko 
daturik); urte horretan guztizkoaren % 15,2 bideratu zen. 

 

 

FAMILIA 

9,40 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurtzaindegietako laguntza ekonomikoetara 
bideratutako gastu publiko arruntaren %, familiari, haurtzaroari, 
gazteriari eta emakumeari zuzendutako gizarte-zerbitzuetako 
gastu publiko arrunt guztiarekin alderatuta 2004an 
Datua: 0,70 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
II. Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera EAEn. Jatorriko iturria: 
Gizarte Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Hartzaindegietarako laguntza ekonomikoetara 
zuzenduriko ohiko gastu publikoa (mila eurotan) 
Datua: 4203,5 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
II. Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera EAEn. Jatorriko iturria: 
Gizarte Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Oharrak: 

Haurtzaindegietako laguntza ekonomikoetara bideratutako gastu publiko arruntaren %, familiari, 
haurtzaroari, gazteriari eta emakumeari zuzendutako gizarte-zerbitzuetako gastu publiko arrunt 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-
Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren II. 
Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera 
EAEn. Jatorriko iturria: Gizarte 
Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
familiaren, lanaren eta arlo pertsonalaren 
uztarketan egindako inbertsioari buruzko 
informazioa ematen du. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontziliazioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009an familiari, haurtzaroari, gazteriari eta emakumeari zuzendutako gizarte-zerbitzuetako gastu publiko arrunt 
guztiaren % 2,10 haurtzaindegietako laguntza ekonomikoetara bideratu zen, hau da, lau milioi euro baino pixka bat 
gehiago. 2004. urtearekin alderatuta, haurtzaindegietara bideratutako laguntzetan gorakada nabarmendu da; izan ere, 
bost urte lehenago gastua familia, haurtzaroa, gazteria eta emakumean izandako gastu publiko guztiaren % 0,7koa 
izan zen. Hala ere, portzentajeak behera egin du 2007az geroztik; orduan guztizkoaren % 3,1 bideratu zen 
horretarako. 

FAMILIA 

2,10 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Emakume okupatuek adingabeko seme-alabak 
zaintzen ematen duen ordu kopuruaren batez bestekoa 
Datua: 4,6 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta norberaren bizitzaren 
kontziliazioari buruzko inkesta. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gizon okupatuek adingabeko seme-alabak zaintzen 
ematen duen ordu kopuruaren batez bestekoa 
Datua: 2,9 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta norberaren bizitzaren 
kontziliazioari buruzko inkesta. 
Oharrak: 

Biztanleria okupatuak adingabeko seme-alabak zaintzen ematen duen ordu kopuruaren batez bestekoa 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan, familia eta 
norberaren bizitzaren kontziliazioari 
buruzko inkesta. 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id
_3331/indiceRR.html#axzz2x4pvtH7h 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
informazioa ematen du biztanle landunek 
etxeko lanak banatzeko duten moduari 
eta adingabeen zaintzari eskainitako 
denborari buruz. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genero rolak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, gizonezkoek egunean 3 ordu inguru ematen zituzten adingabeko haurrak zaintzera eta emakumezkoek, 
berriz, 4 ordutik gora batez beste. 

 

 

FAMILIA 

3,7 



51 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko lanaldia 
laburtzeko espedientea aurkeztu duten gizonen % 
Datua: 7,24 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak: Datuek Enplegua eta Gizarte Laguntzak Sailak diruz 
lagundutako seme-alaben zaintzarako laburketetarako laguntza 
ekonomikoen eskaerak aipatzen dituzte. Kontziliazioko laguntzen 
espedienteen datuak ez datoz bat familia kopuruarekin, 
Dekretuan jasotako laguntzen baldintzen arabera, familia batek 
lau aldiz eska baitezake laguntza hori urte berean. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 
aurkeztutako lanaldia laburtzeko espedienteen kopurua 2009an 
Datua: 38.131 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: 2009ko Jarduera Memoria 
Oharrak: Datuek Enplegua eta Gizarte Laguntzak Sailak diruz 
lagundutako seme-alaben zaintzarako laburketetarako laguntza 
ekonomikoen eskaerak aipatzen dituzte. Kontziliazioko laguntzen 
espedienteen datuak ez datoz bat familia kopuruarekin, 
Dekretuan jasotako laguntzen baldintzen arabera, familia batek 
lau aldiz eska baitezake laguntza hori urte berean. 2009 eta 2011 
urteetako datuak alderatzerakoan, aintzat hartu behar dira 
ekainaren 29ko 177/2010 dekretutik eratorritako eskaera-
prozeduren aldaketak, familia eta lan bizitzaren kontziliazioaren 
laguntzei buruzkoa, zeinak uztailaren 17ko 118/2007 Dekretua 
ordezkatzera datorren; Dekretu horrek lan eta familia bizitzaren 
kontziliazioko neurriak arautzen ditu. Aldaketa horien arabera, 
eskaera aurkezteko epea aldatu egin da: ez da mugatua eta 
zabaldu egin da.

8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko aurkeztutako lanaldia laburtzeko espedienteen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-home/es/ 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honi esker seme-alabak zaintzeko 
uztartze-neurriren bati heldu dioten 
pertsonak kuantifika daitezke baita neurri 
horietan doiketak aurreikusi ere. 
Murrizketak sexuaren arabera banatzeak 
lagun dezake, halaber, doiketak 
aurreikusten berdintasunaren alorrean. 
Ohar argigarriak:  Datuek Enplegua eta 
Gizarte Laguntzak Sailak diruz 
lagundutako seme-alaben zaintzarako 
laburketetarako laguntza ekonomikoen 
eskaerak aipatzen dituzte. Kontziliazioko 
laguntzen espedienteen datuak ez datoz 
bat familia kopuruarekin, Dekretuan 
jasotako laguntzen baldintzen arabera, 
familia batek lau aldiz eska baitezake 
laguntza hori urte berean. 
 
 
 

Genero rolak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an seme-alabak zaintzeko lanaldia laburtzeko 15.385 espediente aurkeztu ziren guztira eta horietatik % 7,24 soilik 
ziren gizonezkoenak. 

FAMILIA 

15385 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 
eszedentzia-espedientea aurkeztu duten gizonen % 
Datua: 4,33% 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak: Datuek Enplegua eta Gizarte Laguntzak Sailak diruz 
lagundutako seme-alabak zaintzeko aurkeztutako eszedentzia-
espedienteak aipatzen dituzte. Kontziliazioko laguntzen 
espedienteen datuak ez datoz bat familia kopuruarekin, 
Dekretuan jasotako laguntzen baldintzen arabera, familia batek 
lau aldiz eska baitezake laguntza hori urte berean. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 
aurkeztutako eszedentzia-espedienteen kopurua 2009an 
Datua: 7.669 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: 2009ko Jarduera Memoria 
Oharrak: Datuek Enplegua eta Gizarte Laguntzak Sailak diruz 
lagundutako seme-alabak zaintzeko aurkeztutako eszedentzia-
espedienteak aipatzen dituzte. Kontziliazioko laguntzen 
espedienteen datuak ez datoz bat familia kopuruarekin, 
Dekretuan jasotako laguntzen baldintzen arabera, familia batek 
lau aldiz eska baitezake laguntza hori urte berean. 2009 eta 2011 
urteetako datuak alderatzerakoan, aintzat hartu behar dira 
ekainaren 29ko 177/2010 dekretutik eratorritako eskaera-
prozeduren aldaketak, familia eta lan bizitzaren kontziliazioaren 
laguntzei buruzkoa, zeinak uztailaren 17ko 118/2007 Dekretua 
ordezkatzera datorren; Dekretu horrek lan eta familia bizitzaren 
kontziliazioko neurriak arautzen ditu. Aldaketa horien arabera, 
eskaera aurkezteko epea aldatu egin da: ez da mugatua eta 
zabaldu egin da.

3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko aurkeztutako eszedentzia-espedienteen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data:  
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-home/es/ 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honi esker seme-alabak zaintzeko 
uztartze-neurriren bati heldu dioten 
pertsonak kuantifika daitezke baita neurri 
horietan doiketak aurreikusi ere. 
Murrizketak sexuaren arabera banatzeak 
lagun dezake, halaber, doiketak 
aurreikusten berdintasunaren alorrean. 
Ohar argigarriak:  Datuek Enplegua eta 
Gizarte Laguntzak Sailak diruz 
lagundutako seme-alabak zaintzeko 
aurkeztutako eszedentzia-espedienteak 
aipatzen dituzte. Kontziliazioko laguntzen 
espedienteen datuak ez datoz bat familia 
kopuruarekin, Dekretuan jasotako 
laguntzen baldintzen arabera, familia 
batek lau aldiz eska baitezake laguntza 
hori urte berean. 
 
 
 

Genero rolak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an seme-alabak zaintzeko 1.847 eszedentzia-espediente eskatu ziren guztira eta horietatik % 4,33 soilik ziren 
gizonezkoenak. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bi gurasoek 18 urtetik beherako seme-alabekin 
denbora libre bera igarotzen dutela pentsatzen duen euskal 
emakumeen % 
Datua: 38,00 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bi gurasoek 18 urtetik beherako seme-alabekin 
denbora libre bera igarotzen dutela pentsatzen duen euskal 
biztanleria horren %  2001ean 
Datua: 35 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 

Bi gurasoek 18 urtetik beherako seme-alabekin denbora libre bera igarotzen dutela pentsatzen duen 
euskal biztanleria horren % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
Lehendakaritza. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genero rolak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 18 urtetik beherako seme-alabak dituen euskal biztanleriaren % 41ek bi gurasoek seme-alabekin denbora 
libre bera ematen dutela pentsatzen du (horrela pentsatzen du gizonezkoen % 44k eta emakumezkoen % 38k), zifra 
hori ez dago duela hamar urte erregistratu zenetik oso urrun (% 35). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxeko lanetan egunero edo ia egutero laguntzen 
duela aitortzen duen 11-14 urteko populazio %-a, 11-14 urteko 
populazio guztizkoari dagokionez Espainian 
Datua: 52,70 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak: Egunero edo ia egunero etxeko lanetan laguntzen 
dutela aditzera ematen duten adingabekoei buruzkoa da datua.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxeko lanetan egunero edo ia egutero laguntzen 
duela aitortzen duen 11-14 urteko nesken %-a, 11-14 urteko 
nesken guztizkoari dagokionez 
Datua: 49,70 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak: Datuak egunero edo ia egunero etxeko lanetan 
laguntzen dutela dioten adingabekoen portzentaiari buruzkoak 
dira.

Etxeko lanetan egunero edo ia egutero laguntzen duela aitortzen duen 11-14 urteko populazio %-a, 11-14 
urteko populazio guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta 
haurren ongizate subjektiboa Espainian, 
zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Ikerlan honek 
ISCWeB-rako (Haurren ongizateari 
buruzko nazioarteko inkeste ” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) egindako galderak hartzen ditu, 
batik bat; beraz, garrantzizkoa da, izan 
daitezkeen nazioarteko alderatzeen 
ondorioz. Ez da aldizkako inkesta bat. 
Ohar argigarriak:  Egunero edo ia 
egunero etxean laguntzen dutela 
aitortzen duten agingabeen portzentaiari 
egiten diote erreferentzia datuek. 
 
 
 
 
 

Genero rolak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011ko datuer arabera 1-14 urteko adingabeen %46,50ak etxeko lanetan egunero edo ia egutero laguntzen duela 
aitortzen du, %52,70ak estatu maila. Etxean laguntzen dutela dioten nesken kopurua 6 puntu handiagoa da (%49a 
eta %43a), ezberdintasun hau estatu mailan areagotu egiten delarik. Beraz etxean egunero laguntzen duten neska 
gehiago dago. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurrentzako aldundiaren gizarte-zerbitzuek 
artatutako adingabeko berrien kopurua (Foru Aldundiek 
babesgabetasun-egoeran dauden adingabekoei zabaldutako 
espedienteetan jasotako adingabekoen kopurua) 2009an 
Datua: 1553 
Data: 2009 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurrentzako aldundiaren gizarte-zerbitzuek 
artatutako adingabeko berrien kopurua (Foru Aldundiek 
babesgabetasun-egoeran dauden adingabekoei zabaldutako 
espedienteetan jasotako adingabekoen kopurua) Bizkaian 
Datua: 844 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: 

Haurrentzako aldundiaren gizarte-zerbitzuek artatutako adingabeko berrien kopurua (Foru Aldundiek 
babesgabetasun-egoeran dauden adingabekoei zabaldutako espedienteetan jasotako adingabekoen 
kopurua) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 
.Haur eta Nerabeentzako txostena 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babesgabetasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an 1.918 izan ziren haurrentzako aldundiaren gizarte-zerbitzuetan jasotako adingabeko berriak (Bizkaian % 44). 
Zerbitzu horietan artatutako adingabekoen kopuruak etengabe gora egin du azken urteetan (2009an 1.553 izan ziren). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen zaintza- eta 
tutoretzakasuen kopurua 2003an 
Datua: 1.720 
Data: 2003 
Iturria: Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa. Nerabeen Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2008 
Oharrak: Tutoretzengatik eta 
zaintzengatik 2003an irekita 
zeuden espedienteen guztizkoari 
buruzkoak dira datuak.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irekita dauden tutoretza- eta zaintza-espedienteen 
tasa 
Datua: 779 
Data: 2011 
Iturria: Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa. Nerabeen Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2011 
Oharrak: Tutoretzengatik eta zaintzengatik 2011an irekita 
zeuden espedienteen guztizkoari 
buruzkoak dira datuak.

18 urtetik beherako adingabeen zaintza- eta tutoretza-kasu kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa. Nerabeen 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa 
Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.observatoriodelainfancia.mss
si.gob.es/productos/pdf/Proteccion_14.p
df 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker babesgabetasunegoeran 
dauden adingabeen kasuak kuantifika 
daitezke. 
Ohar argigarriak:  Tutoretzengatik eta 
zaintzengatik 2011an irekita zeuden 
espedienteen guztizkoari buruzkoak dira 
datuak. Adingabeen zaintza zuzenbide 
zibileko instituzio gisa defini daiteke, eta 
instituzio horren arabera pertsona edo 
instituzio publiko batek, aldi baterak 
 
 
 
 

Babesgabetasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011ko datuen arabera, 2.625 adingabeko baino gehiago zaintza edo tutoretzaren mendean dago; 2010ean 
jasotakoaren oso antzeko datua (2.646), 2003az geroztik zaintza eta tutoretza kopururik handiena erregistratu zen 
urte horretan. 2003an ia 1.000 adingabeko gutxiago izan ziren. 2011ko datuek 18 urtetik beherako ehun mila 
adingabekotik 779 haurreko tasa adierazten dute (2008an 589). Pertsona edo erakunde publiko batek adingabekoa 
aldi baterako eta guraso-ahala dutenen borondatez jasotzen duen kasuari egiten dio erreferentzia zaintzak eta horiek 
adingabekoaz arduratzeko, beraiekin izateko, zaintzeko, elikatzeko, hezteko eta prestakuntza osoa emateko 
betebeharra bere gain hartuko dute. Tutoretza, aldiz, arbasorik ez duen edo izanda ere, guraso-ahala bete ezin 
duten adingabekoei tutoretza emateaz arduratzen da. 

FAMILIA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Barnetegian hartutako adingabekoen kopurua 
2009an 
Datua: 1172 
Data: 2009 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Barnetegian hartutako adingabekoen % hartutako 
adingabeko guztiei dagokienez (barnetegian edo familian) 
Datua: 54,31 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: 

Barnetegian hartutako adingabekoen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 
.Haur eta Nerabeentzako txostena 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babesgabetasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an 931 adingabeko zeuden barnetegian hartuta, 2009an baino gutxiago (1.172). 2009az geroztik harrera-
egoitzan hartutako adingabekoen kopuruak behera egin duen arren, gorakada arina gertatu da 2011tik 2012ra (91 
adingabeko gehiago). Gaur egun harrera-erregimenean (familian eta egoitzan) dauden adingabekoen % 54,31 
harrera-egoitzan daude. 

 

FAMILIA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egoitza- eta familia-harrerako 
adingabeen kopurua 
Datua: 1.714 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 .Haur eta 
Nerabeentzako txostena 
Oharrak: Datuak Egoitza- eta familia- harrerako 
adingabeen datuei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familia-harreran dauden 18 urtetik 
beherako adingabeen %-a, 2001an hartutako 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: 26,74 
Data: 2001 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 .Haur eta 
Nerabeentzako txostena 
Oharrak: Datuak administrazio-arloko 
familiaharrerako adingabeen ehunekoari buruzkoak 
dira, hartutako adingabeen guztizkoari dagokionez 
(egoitza-harrera eta administrazio-arloko 
familiaharrera).

Familia-harreran dauden 18 urtetik beherako adingabeen %-a, hartutako adingabeen guztizkoari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako 
txostena 2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.js
p?layout=p_1_final_Home.jsp&codResi=1&language=e
s&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=8941&tip
o=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Infor
me+al+Parlamento+Vasco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi esker 
babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuak 
eta adingabe horiek euren kargura hartzearen aldeko 
apustua egin duten familien kasuak kuantifika daitezke. 
Ohar argigarriak:  Datuak administrazio-arloko familia-
harrerako 
adingabeen ehunekoari buruzkoak dira, hartutako 
adingabeen guztizkoari dagokionez (egoitza-harrera eta 
administrazio-arloko familia-harrera). 
Administrazio-arloko familia-harrera idazki bidez 
formalizatzen dena da, erakunde publikoaren, guraso-
ahalaren edo tutoretzaren titularren, hartzaileen, eta 
hala badagokio, 12 urte edo gehiago 
beteta dituen adingabearen baimenarekin, zeinaren 
arabera familia hartzaileak adingabea zaintzeko, 
berarekin egoteko, elikatzeko, hezteko eta prestakuntza 
emateko konpromisoa hartzen duen; horretaz gain, 
adingabe horrek erabateko partaidetza izango du 
familiaren bizitzan (KZren 173.1 artikulua). Sistema 
honetarako Arartekoaren Eusko Legebiltzarrarentzako 
txostenak eskaintzen dituen datuak hartu dira eta bere 
iturria foru aldundiek eskaintzen dituzten datuak dira.   
 

Babesgabetasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n ia 1.714 adingabeko zeuden harrera-egoitzan edo familia-harrera administratiboan (2009an baino ia 200 
adingabeko gutxiago, baina 2001ean baino ia 700 gehiago).% 45,68 inguruk familia-harrera administratiboa du, hau 
da, adingabekoaz arduratzeko, berekin izateko, elikatzeko, hezteko eta prestakuntza emateko konpromisoa hartu 
duen familiak egiten die harrera. Familia-harreren ehunekoa pixkanaka handituz joan da 2001az geroztik gaur egun 
arte. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen adopzio kopurua 
(naziokoak eta nazioartekoak) 2001an 
Datua: 572 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen nazioarteko 
adopzioen ehunekoa, 18 urtetik beherako adingabeen adopzioen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 20% 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: 

18 urtetik beherako adingabeen adopzio kopurua (naziokoak eta nazioartekoak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 
.Haur eta Nerabeentzako txostena 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker babesgabetasun-egoeran dauden 
adingabeak euren gain hartzearen 
aldeko apustua egin duten familiak 
kuantifika daitezke. 
Ohar argigarriak:  Sistema honetarako 
Arartekoaren Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostenak 
eskaintzen dituen datuak hartu dira eta 
bere iturria foru aldundiek eskaintzen 
dituzten datuak dira. 
 
 
 
 

Babesgabetasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an 130 adopzio-eskaera nazional eta nazioarteko jaso ziren guztira (124 esleituta). Adopzio nazionalek, nahiz 
nazioartekoek atzerakada izan dute 2001az geroztik. Daturik esanguratsuena erregistratutako adopzio nazionalen 
kopurua da; izan ere, duela urte askotatik joeraren aldaketa gertatu da, eta adopzio nazionalen eskaera kopurua 
nazioartekoena (% 80) baino handiagoa da. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Urte horretan, hiru Foru Aldundietako zentroren 
batean hartutako inoren kargura ez dauden adingabe atzerritar 
"berrien" kopurua 
Datua: 537 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: Datuak 2012. urtean hiru Foru Aldundietako zentroren 
batean hartutako inoren kargura ez dauden adingabe atzerritar 
berrien kopuruari buruzkoak dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inoren kargura ez dauden 18 urtetik beherako 
atzerritar adingabeen kopurua 2009an 
Datua: 576 
Data: 2009 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrerako Ohiko Txostena, 
2011 
Oharrak: Datuak 20011. urtean hiru Foru Aldundietako zentroren 
batean hartutako inoren kargura ez dauden adingabe atzerritar 
berrien kopuruari buruzkoak dira.

Inoren kargura ez dauden 18 urtetik beherako atzerritar adingabeen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 
.Haur eta Nerabeentzako txostena 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Inoren 
kargura ez dauden atzerritar adingabeen 
kuantifikazioa garrantzitsua da 
babesgabetasun-egoeran dagoen 
kolektibo hori artatzera bideratutako 
neurriei eta estrategiei ekiterakoan. 
Ohar argigarriak:  Datuak 2012ko 
abenduaren 31n hiru Foru Aldundietako 
zentroren batean hartutako inoren 
kargura ez dauden adingabe 
atzerritarren kopuruari buruzkoak dira. 
 
 
 
 

Babesgabetasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an bakarrik dauden 313 adingabeko atzerritar erregistratu dira guztira EAEn hiru Foru Aldundietako zentroren 
batean. 2008 eta 2012 arteko joera beheranzkoa izan da, 2012an 2011n erregistratutako adingabekoen kopurua 
gainditu bazen ere. Horrez gain, 537 izan dira guztira artatutako adingabeko berriak. 

 

 

FAMILIA 

313 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: EAEn familia, haurtzaroa, gazteria eta emakumeari 
bideratutako gizarte-zerbitzuetako biztanleko gastu publiko 
arrunta (eurotan) 2004an 
Datua: 40,9 euros 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
II. Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera EAEn. Jatorriko iturria: 
Gizarte Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: EAEn familia, haurtzaroa, gazteria eta emakumeari 
bideratutako gizarte-zerbitzuetako gastu publiko arrunta (mila 
eurotan) 
Datua: 198029 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
II. Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera EAEn. Jatorriko iturria: 
Gizarte Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Oharrak: 

EAEn familia, haurtzaroa, gazteria eta emakumeari bideratutako gizarte-zerbitzuetako biztanleko gastu 
publiko arrunta (eurotan) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-
Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren II. 
Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera 
EAEn. Jatorriko iturria: Gizarte 
Zerbitzuen Gastu Publikoa Ikerlana. 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du EAEko gizarte-
zerbitzuetan familiari eta haurtzaroari 
lotuta egiten den inbertsioari buruz. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gizarte Zerbitzuetako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009an, EAEko erakunde publikoetatik 198 milioi euro bideratu ziren familia, haurtzaroa, gazteria eta emakumearen 
kolektiboari arreta emateko zerbitzuetarako. Pertsona bakoitzeko 90,20 euro bideratu zirela esan nahi du horrek, bost 
urte lehenagoko biztanleko gastuarekin alderatuz gero, kopuru nabarmenki handiagoa (40,90 euro). 

 

 

FAMILIA 

91,2 
euros 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familiaren babesean egindako gastua BPGari 
dagokionez (gastua milako) 2005. urtean 
Datua: 1,70 
Data: 2005 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizartezerbitzuen 
egoerari buruzko VIII. 
txostena. 2009 
Oharrak: Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familiaren babesean egindako gastu publikoa 
BPGari dagokionez (gastua milako) 2007an 
Datua: 0,79 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizartezerbitzuen 
egoerari buruzko VIII. 
txostena. 2009 
Oharrak: Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira.

Familiaren babesean egindako gastua BPGari dagokionez (gastua milako) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-
Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko 
gizartezerbitzuen 
egoerari buruzko VIII. 
txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
content/es/contenidos/informacion/public
aciones_organos_ss/es_public/adjuntos/
VIII%20nforme_del_Consejo_Vasco_de_
Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVS
S%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu horri 
esker hainbat lurraldek hainbat urtetan 
egindako inbertsio ekonomikoen arteko 
konparazioak egin daitezke. 
Ohar argigarriak:  Txostenaren 
azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. Gizarte 
Zerbitzuetan ematen den gastuaz ari da 
(etxez etxeko zerbitzua, kontziliaziorako 
laguntzak, familia-harrera, etab.) 
 
 
 

Gizarte Zerbitzuetako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Según datos de 2007, el gasto en familia alcanza el 1,23‰ del PIB (el 64% gasto público), dato inferior al registrado 
en 2005 (1,70‰).    2007ko datuen arabera familiaren babesean egindako gastua BPGari dagokionez ‰1,23koa da. 
(%64a gastu publikoa), 2005 en baino gutxiago (‰ 1,70). 

 

 

FAMILIA 

1,23 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 10.000 biztanleko, haurren eta gazteen babesera 
bideratutako egoitza-plazen kopurua 2002an 
Datua: 4,4 plazas 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
II. Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera EAEn. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurren eta gazteen babesera bideratutako egoitza-
plazen kopuru totala 
Datua: 1447 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
II. Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera EAEn. 
Oharrak: 

10.000 biztanleko, haurren eta gazteen babesera bideratutako egoitza-plazen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Euskal Gizarte-
Ongizate Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren II. 
Txostena. Gizarte Zerbitzuen egoera 
EAEn. 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu horri 
esker hainbat lurraldek hainbat urtetan 
egindako inbertsio ekonomikoen arteko 
konparazioak egin daitezke. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gizarte Zerbitzuetako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009an 1.447 egoitza-plaza bideratu ziren haurtzaro eta gaztarorako, hau da, 6,7 plaza 10.000 biztanleko. 2002an, 
aldiz, 10.000 biztanleko plaza kopurua 4,4koa zen. 

 

 

FAMILIA 

6,7 
plazas 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osasun arloko gastuaren proportzioa, BPGd-arekin 
alderatuta 2008an 
Datua: 7,80 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Osasunaren kontua 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osasun arloko gastuaren proportzioa, BPGd-arekin 
alderatuta Espainian 
Datua: 9,30 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Osasunaren kontua eta ECO-SALUD 
OCDE 2011. Eustat. 
Oharrak: 

Osasun arloko gastuaren proportzioa, BPGd-arekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Osasunaren 
kontua 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00044
00/ti_Gasto_en_salud_de_la_CA_de_Eu
skadi_e_indicadores_2000-
2012a/tbl0004404_c.html#axzz2xWYvH
R00 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Beste gastu 
mota batzuekin alderatuta osasunean 
zer inbertsio egiten den neurtzen duen 
oinarrizko adierazle bat da. 
Ohar argigarriak: 2012ko datuak 
Eustatek emandako datuen aurrerapen 
bat dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasunean egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, gure komunitate autonomoko osasun arloko gastua BPGd-arekin alderatuta % 8,8koa izan zen, hau da, 
2008an baino puntu bat gehiago, baina 2011n jasotakoa baino gutxiago (9,3). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

8,80 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Biztanle bakoitzeko osasun arloko gastua (euro 
biztanleko) 2010an 
Datua: 2656 
Data: 2010 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Osasunaren kontua 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Biztanle bakoitzeko osasun arloko gastua (euro 
biztanleko) Espainian 
Datua: 2433 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: ECO-SALUD OCDE 2008. Eustat. 
Oharrak: Datuak dolarretan eskaintzen dira, jatorrizko iturrian 
egiten den bezala.

Biztanle bakoitzeko osasun arloko gastua (euro biztanleko) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Osasunaren 
kontua 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00044
00/ti_Gasto_en_salud_de_la_CA_de_Eu
skadi_e_indicadores_2000-
2012a/tbl0004404_c.html#axzz2xWYvH
R00 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Biztanle 
bakoitzeko osasunean egindako 
inbertsioa neurtzen duen oinarrizko 
adierazle bat da. 
Ohar argigarriak: 2012ko datuak 
Eustatek emandako datuen aurrerapen 
bat dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasunean egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Biztanleko gastuaren ratioak behera egin du, 2010eko 2.656 eurotik 2012ko 2.578 eurora igaro da eta horrek 
adierazten duenez, biztanleko gastuak 2008ko tasatik (2.433 euro pertsonako) gora egoten jarraitzen badu ere, krisia 
osasun arloko inbertsioan geldialdia eragiten ariko litzateke. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

2578 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pediatra bakoitzeko 14 urtetik beherako adingabeen 
kopurua 2006an 
Datua: 805 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila eta 
Eustat 
Estatistika-eragiketa: Ospitalez kanpoko Estatistika Publikoa. 
2010 
Oharrak: Datuak ospitalez kanpoko estatistika publikoetatik 
datozenez, osasun-sistema publikoari buruzkoa da informazioa.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pertsona kopurua mediku bakoitzeko medikuntza 
orokorrean 
Datua: 1.201 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila eta 
Eustat 
Estatistika-eragiketa: Ospitalez kanpoko Estatistika Publikoa. 
2010 
Oharrak: Datuak ospitalez kanpoko estatistika publikoetatik 
datozenez, osasun-sistema publikoari buruzkoa da informazioa.

Mediku pediatra bakoitzeko 14 urtetik beherako adingabekoen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila eta 
Eustat 
Estatistika-eragiketa: Ospitalez 
kanpoko Estatistika Publikoa. 
2010 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00000
00/ti_Extrahospitalaria_Publica_Principal
es_variables_e_indicadores_por_a%C3
%B1o_1992-
2009/tbl0000079_c.html#axzz1th3FMGV
t 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Gizarte jakin 
batek osasunean (giza baliabideak) 
egindako inbertsioa neurtzen duen 
oinarrizko adierazlea da. 
Ohar argigarriak: Datuak ospitalez 
kanpoko estatistika publikoetatik 
datozenez, osasun-sistema publikoari 
buruzkoa da informazioa. 
 
 
 
 
 
 
 

Osasunean egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, mediku pediatra bakoitzeko 0 eta 13 urte arteko adingabekoen kopurua 824koa zen, 2008an baino apur bat 
gehiago; orduko mediku bakoitzeko adingabekoen kopurua 805ekoa zen guztira. Medikuntza orokorrean 1.201 lagun 
erregistratu ziren guztira mediku bakoitzeko 2010. urtean (2009an 1.235). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

824 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Urte batetik beherako haurren heriotza kopurua 
Espainian bizirik jaiotako 1.000 haurreko 
Datua: 3,06‰ 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Urte batetik beherako haurren heriotza kopurua 
Europan bizirik jaiotako 1.000 haurreko 
Datua: 4,1‰ 
Data: 2010 
Iturria: EIN. Eurostat 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak. 
Europar datuak. 
Oharrak: Europako datuak 27ko Europari buruzkoak dira. 

1 urtetik beherako haurren heriotza kopurua, bizirik jaiotako 1.000 aurren artetik 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?divi=IDB
&his=0&type=db&L=0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Haurren 
heriotzaren adierazlea ezartzeko lehen 
urtea hartzen da kontuan lehen urtea 
delako kritikoena gizakiaren 
biziraupenean. Adierazle hori 
pobreziamailarekin eta doako 
osasunaren kalitate-mailarekin zuzenean 
lotuta dago (zenbat eta pobrezia 
handiagoa edo osasun-kalitate txikiagoa 
izan orduan eta handiagoa izango da 
haurren hilkortasunindizea), eta maila 
horiek jaistea Nazio Batuen 
Milurtekoaren 8 Helburuetako bat da. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 

Osasunean egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera, EAEko haurren heriotza-tasa Europako eta Espainiako tasen azpitik dago; izan ere, EAEn 
bizirik jaiotako 1.000 haurren artetik urtebetetik beherakoen 2,58 heriotza gertatzen dira; Espainian, berriz, tasa % 
3,06ra heltzen da eta Europan % 4,1era 2010ean (2006an % 4,6). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

2,58‰ 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen heriotza kopurua, 
Espainiako 18 urtetik beherako adingabeen guztizkoari 
dagokionez 1.000 adingabeko 
Datua: 0,28‰ 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen heriotza kopurua, 
1996ko 18 urtetik beherako adingabeen guztizkoari dagokionez 
1.000 adingabeko 
Datua: 0,50‰ 
Data: 1996 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak 
Oharrak: 

18 urtetik beherakoen heriotzen %, 1.000 adingabekoren artetik 18 urtetik beherako guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/defun/a2012/&file=pc
axis 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: 
Estatistikaparametro horien bitartez 
gizabanakoen eta komunitateen osasun-
egoera modu objektiboan jakin daiteke, 
osasunlaguntzari buruzko politikak eta 
programak modu egokian planifikatu eta 
kudeatu ahal izateko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasunean egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, EAEko adingabekoen heriotza-tasa espezifikoa % 0,25ekoa zen, Espainiako tasaren antzekoa, 18 urtetik 
beherako 1.000 adingabekoren arteko heriotza-tasa % 0,28koa baitzen eta 1996an jasotakoa baino txikiagoa (% 
0,50). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

0,25‰ 



69 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Arazo kronikoak dituzten 0 eta 14 urte arteko 
gizonezkoen ehunekoa, 0 eta 14 urte arteko gizonezko 
guztiarekin alderatuta 
Datua: 15,9 
Data: 2012 
Iturria: Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Arazo kronikoak dituzten 0 eta 14 urte arteko maila 
sozioekonomiko baxuko adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 urte 
arteko maila sozioekonomiko baxuko biztanleria guztiarekin 
alderatuta 
Datua: 31 
Data: 2012 
Iturria: Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: Euskadiko Osasun Inkestak kalifikazio gabeko 
langileak elkartzen ditu maila sozioekonomiko baxuenean; 
altuenean, berriz, 10 soldatapeko edo gehiago dituzten 
establezimenduen zuzendari eta gerenteak eta tradizionalki 
lizentziatura unibertsitarioekin lotutako langileak. 

Arazo kronikoak dituzten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du haurtzaroko 
arazo kronikoei buruz. 
Ohar argigarriak: Arazo kronikoen 
sailkapenean gaixotasun mota asko 
daude sartuta: Arazo kronikoak: 
kataratak, gorreria, tiroidea, asma, 
alergia, minbizia, antsietatea, depresioa, 
anemia eta abar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, 0 eta 14 urte arteko biztanleriaren % 13,7k osasun-arazo kronikoren bat du (mutilen % 15,9k eta nesken % 
11,2k). Maila sozioekonomikoaren araberako aldea nabarmena da; izan ere, mailarik baxuenean daudenen 
hamarretik hiruk (% 31) arazo kronikoren bat du eta egoera sozioekonomiko onagoa dutenen artean, aldiz, eragina % 
11,6ra jaisten da. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

13,7 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Asma duen 0 eta 14 urte arteko adingabekoen 
portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin 
alderatuta Espainian 
Datua: 5,3 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Asma duen 0 eta 14 urte arteko adingabekoen 
portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin 
alderatuta 2006an 
Datua: 13,31 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak: 

Asma duen 0 eta 14 urte arteko adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin 
alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du haurtzaroko 
arazo kronikoei buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Osasun Galdeketa Nazionalaren azken datuen arabera, 0 eta 14 urte arteko biztanleriaren % 18k asma du (% 5,30ek 
Espainian), 2006an baino gutxiagok (% 13,31). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

6,18 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alergia kronikoa duten 0 eta 14 urte arteko 
adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta Espainian 
Datua: 10,26 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alergia kronikoa duten 0 eta 14 urte arteko 
adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2006an 
Datua: 11,54 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak: 

Alergia kronikoa duten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du haurtzaroko 
arazo kronikoei buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

0 eta 14 urte arteko euskal biztanleen % 12,41ek alergia kronikoa du, estatuan baino gehiagok (% 10,26) eta 2006an 
baino apur bat gehiagok (% 11,54). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

12,41 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tumore gaiztoren bat duten 0 eta 14 urte arteko 
adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta Espainian 
Datua: 0,1 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tumore gaiztoren bat duten 0 eta 14 urte arteko 
adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2006an 
Datua: 0 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak: 

Tumore gaiztoren bat duten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen ehunekoa, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du haurtzaroko 
arazo kronikoei buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

% 0,51k tumore gaiztoren bat du (leuzemia eta linfoma barne); estatu mailan, berriz, % 0,1ek. 

 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

0,51 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jarrera-nahasmenduak dituzten 0 eta 14 urte arteko 
adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta Espainia 
Datua: 2,58 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jarrera-nahasmenduak dituzten 0 eta 14 urte arteko 
adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2006an 
Datua: 2,07 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak: 

Jarrera-nahasmenduak dituzten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen portzentajea, 0 eta 14 urte arteko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du osasun mentalari 
buruz. 
Ohar argigarriak: Hiperaktibitatea ere 
sartuta dago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

0 eta 14 urte arteko haur eta nerabe euskaldunen % 2,57k jarrera-nahasmenduak ditu. Ehuneko hori estatukoaren 
oso parekoa da (% 2,58) eta aurreko urteetan baino pixka bat altuagoa (2006an % 2,07). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

2,57 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Buru-nahasmenduak (depresioa, antsietatea eta 
abar) dituzten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen ehunekoa, 0 
eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta Espainian 
Datua: 1,05 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Buru-nahasmenduak (depresioa, antsietatea eta 
abar) dituzten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen ehunekoa, 0 
eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 2006an 
Datua: 2,11 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak: 

Buru-nahasmenduak (depresioa, antsietatea eta abar) dituzten 0 eta 14 urte arteko adingabekoen 
ehunekoa, 0 eta 14 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du osasun mentalari 
buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

% 0,25ek buru-nahasmenduren bat du (depresioa, antsietatea eta abar), baina oraingoan EAEko tasa estatukoa 
baino baxuagoa da (% 1,05) eta baita 2006an erregistratutakoa baino baxuagoa ere (% 2,11). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

0,25 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Antsietate- eta depresio-sintomak dituzten 15 eta 24 
urte arteko emakumezkoen ehunekoa, 15 eta 24 urte arteko 
emakumezkoen guztiarekin alderatuta 
Datua: 18,4 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Antsietate- eta depresio-sintomak dituzten 15 eta 24 
urte artekoen ehunekoa, 15 eta 24 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2007an 
Datua: 7,5 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 

Antsietate- eta depresio-sintomak dituzten 15 eta 24 urte artekoen ehunekoa, 15 eta 24 urte arteko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du osasun mentalari 
buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, 15 eta 24 urte arteko gazteen kolektiboko % 10ak antsietate- eta depresio-sintomak azaltzen ditu (2007an % 
7,5ek) eta ehunekoak % 18,4 arte egiten du gora nesken artean. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

10 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Noizbait bere buruaz beste egitea pentsatu duen 15 
eta 24 urte arteko emakumezkoen portzentajea, 15 eta 24 urte 
arteko emakumezko guztiarekin alderatuta 
Datua: 3,8 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Noizbait bere buruaz beste egitea pentsatu duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren portzentajea, 15 eta 
24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du osasun mentalari 
buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 eta 24 urte arteko gazteen % 3 inguruk bere buruaz beste egitea pentsatu du noizbait eta % 3,8k nesken artean. 

 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

2,9 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizitzan osoan noizbait errezeta mediko bidezko 
psikofarmakoren bat kontsumitu duten 18 urtetik beherakoen %-
a, 18 urtetik beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 6,60 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: Lasaigarriak, somniferoak eta antidepresiboak dira 
psikofarmakoak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 eta 24 urte bitarteko biztanleriaren azken urtean, 
mediku-errezetarekin hartutako psikofarmakoen kontsumo 
diferentzialeko ratioa sexuaren arabera. 
Datua: 1,8 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: Lasaigarriak, somniferoak eta antidepresiboak dira 
psikofarmakoak.

Azken urtean errezeta mediko bidezko psikofarmakoren bat kontsumitu duten 15-24 urtekoen %-a, 15-24 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: 
Psikofarmakoak eskatzen dituen 
osasunarazoren bat duen biztanleria 
nerabea kuantifikatzea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: Lasaigarriak, 
somniferoak eta antidepresiboak dira 
psikofarmakoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010an 15-24 urteko gazteen % 2ak errezeta mediko bidezko psikofarmakoren bat kontsumitu du azken urtean, 
2008an emandako portzentaia baino baxuagoa (4,10%). huneko hori % 6,60ra igotzen da bizitza osoan noizbait 
kontsumitu dutenak bilduz gero. Emakumeen kontsumoa gizonena baino handiagoa da. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

2,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osasun mentaleko zerbitzuetan artatzen diren 18 
urtetik beherako populazioaren %a, adingabeko populazio 
guztiari dagokionez 
Datua: 3,21 
Data: 2013 
Iturria: Osakidetza 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osasun mentaleko zerbitzuetan artatzen diren 18 
urtetik beherako populazioaren %a, osasun mentaleko 
zerbitzuetan artatutako populazio guztiari dagokionez 
Datua: 13,26 
Data: 2013 
Iturria: Osakidetza 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: 

Osasun mentaleko zerbitzuen sarean arreta jaso duen 18 urtetik beherako biztanleriaren kasu kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Osakidetza 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Osakidetza 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Osasun 
mentaleko arazoak dituzten adingabeeb 
Ikuantifikaziorako adierazle 
garrantzitsua. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasun arazoak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013ko datuen arabera, ia 11.400 adingabekok jaso dute arreta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako osasun mentaleko 
zerbitzuen sarean, hau da, zerbitzu horretara jo duten guztien % 13k baino pixka bat gehiagok. EAEko adingabekoen 
% 3,21 inguruk osasun mentaleko zerbitzuetan arreta jaso duela adierazten dute datuek. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

11.391 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2006an obesitatea duten 2-17 urtekoen %-a, 2-17 
urteko biztanleriari dagokionez 
Datua: 5,14 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainian obesitatea duten 2-17 urtekoen %-a, 2-17 
urteko biztanleriari dagokionez 
Datua: 9,56 
Data: 0 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 

Obesitatea duen 2 eta 17 urte arteko biztanleriaren %, 2 eta 17 urte arteko biztanleria guztiarekin 
alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2011/p06/l0/&file=06011.px&type
=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeen 
obesitatearen azterketak kolektibo 
horren ohitura osasungarrien ikuspegia 
izatea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: Obesitatea: gorputz 
masaren 
indizea 30 edo hortik gora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011-2012ko datuen arabera, Euskadiko adingabekoen % 6,97k obesitatea du; 2006an baino jende gehiagok, orduan 
portzentajea % 5,14koa baitzen. Obesitatea duten mutilen kopurua % 8,04koa da eta neskena, aldiz, % 5,69koa. 
Haur eta nerabeen obesitatea EAEn beste komunitate autonomoetan baino txikiagoa da; izan ere, estatuko batez 
bestekoa % 9,56koa da. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

6,97 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astean hirutan edo gehiagotan janari lasterra 
kontsumitzen duen 15 eta 24 urte arteko mutilen %, 15 eta 24 
urte arteko mutilen guztiarekin alderatuta 
Datua: 8,80 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astean hirutan edo gehiagotan janari lasterra 
kontsumitzen duen biztanleriaren biztanleria guztiarekin 
alderatuta 
Datua: 3,40 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 

Astean hirutan edo gehiagotan janari lasterra kontsumitzen duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %, 
15 eta 24 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du biztanle gazteen 
elikadura-ohiturei jarraipena egiteko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013ko datuen arabera, 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren % 7,9k astean hirutan edo gehiagotan kontsumitzen du 
janari lasterra (% 8,8k mutilen artean); biztanleria osoak egiten duen mota horretako kontsumoa bikoiztu egiten du (% 
3,4). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

7,90 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inoiz edo ia inoiz barazkirik jaten ez duen 15 eta 24 
urte arteko maila sozioekonomiko baxuko biztanleriaren 
ehunekoa, 15 eta 24 urte arteko maila sozioekonomiko baxuko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 3,80 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inoiz edo ia inoiz barazkirik jaten ez duen 16 eta 24 
urte arteko biztanleriaren ehunekoa, 16 eta 24 urte arteko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 2007an 
Datua: 5,10 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2007 
Oharrak: 2007ko Euskal Osasun Inkestaren datuak 16-24 urte 
bitarteko populazioari buruzkoak dira.

Inoiz edo ia inoiz barazkirik jaten ez duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren ehunekoa, 15 eta 24 urte 
arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du biztanle gazteen 
elikadura-ohiturei jarraipena egiteko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 eta 24 urte arteko biztanleriaren % 4,9k ez du inoiz edo ia inoiz barazkirik jaten (% 2,2k biztanleria osoaren artean) 
eta portzentaje horrek behera egin du 2007az geroztik (% 5,10). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

4,90 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inoiz edo ia inoiz arrainik jaten ez duen 15 eta 24 
urte arteko maila sozioekonomiko baxuko biztanleriaren 
ehunekoa, 15 eta 24 urte arteko maila sozioekonomiko baxuko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 10,30 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inoiz edo ia inoiz arrainik jaten ez duen euskal 
biztanleria, biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 2,20 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 

Inoiz edo ia inoiz arrainik jaten ez duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren portzentajea, 15 eta 24 urte 
arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du biztanle gazteen 
elikadura-ohiturei jarraipena egiteko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Inoiz edo ia inoiz arrainik jaten ez duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren ehunekoa % 5ekoa da eta zifra hori 
bikoiztu egiten da (% 10,3) maila sozioekonomiko baxueneko gazteen artean. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

5,00 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Elikadura-arazo larriak edo oso larriak dituzten 
etxebizitzetan bizi diren euskal biztanleen %, biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2008an 
Datua: 5,70 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta 2008 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Elikadura-arazo larriak edo oso larriak dituzten 
etxebizitzetan bizi diren euskal biztanleen %, biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2000n 
Datua: 3,50 
Data: 2000 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta 2008 
Oharrak: 

Elikadura-arazo larriak edo oso larriak dituzten etxebizitzetan bizi diren euskal biztanleen %, biztanleria 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei buruzko 
Inkesta 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS
_2012es.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du euskal etxeetako 
elikadura-ohiturei jarraipena egiteko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, euskal biztanleriaren % 7,7 elikadura-arazo larriak edo oso larriak zituzten etxebizitzetan bizi zen (2008an % 
5,7 eta 2000. urtean % 3,5). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

7,70 
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D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bi egunez behin gutxienez proteinak dituen 
elikagairik ordaindu ezin duen etxebizitzetan bizi den euskal 
biztanleriaren %, biztanleria osoarekin alderatuta 2008an 
Datua: 2,30 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta 2008 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Bi egunez behin gutxienez proteinak dituen elikagairik ordaindu ezin duen etxebizitzetan bizi den euskal 
biztanleriaren %, biztanleria osoarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei buruzko 
Inkesta 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS
_2012es.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du euskal etxeetako 
elikadura-ohiturei jarraipena egiteko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, biztanleriaren % 3,6 bi egunez behin gutxienez proteinak dituen elikagairik ordaindu ezin zuen etxebizitzetan 
bizi zen (2008an % 2,3). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

3,60 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Esklusiboki amagandiko edoskitze bidez elikatzen 
diren jaio berrien %-a, guztizko jaioberriei dagokionez 2011n 
Datua: 67,00 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko Sortzetiko Gaixotasunen 
Jaioberriko Baheketa Programa. 2013ko memoria. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Esklusiboki amagandiko edoskitze bidez elikatzen 
diren jaio berrien %-a, guztizko jaioberriei dagokionez 2011an 
Datua: 64,00 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko Sortzetiko Gaixotasunen 
Jaioberriko Baheketa Programa. 2011ko memoria. 
Oharrak: 

Esklusiboki amagandiko edoskitze bidez elikatzen diren jaio berrien %-a, guztizko jaioberriei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko Sortzetiko 
Gaixotasunen Jaioberriko Baheketa 
Programa. 2013ko memoria. 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/programa_cribado_ne
onatal/es_cribado/adjuntos/Memoria%20
Cribado%202013-c.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Haurrek 
duten nutrizio motaren gainean 
orientatzen du datuak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuek amagandiko edoskitzeaz soilik elikatzen diren haur jaioberrien proportzioan pixkanakako gorakada 
erakusten dute. Hori horrela, 2013. urtean haurren % 70ek edoskitze natural hori jarraitu zuen. Ehunekoa % 67an 
zegoen 2011. urtean eta % 64an 2009an. 2006ko Osasun Galdeketa Nazionaleko datuek erakusten dutenez, 6 
hilabeteko haur euskaldunen erdia amagandiko edoskitzez edo edoskitze mistoaz elikatzen da eta estatu mailan, 
berriz, ehunekoak behera egiten du % 38 arte. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

70,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ariketa fisiko osasungarria egiten duen 15 eta 24 
urte arteko emakumeeen %, 15 eta 24 urte arteko emakume 
guztiarekin alderatuta 
Datua: 73,30 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ariketa fisiko osasungarria egiten duen 15 eta 24 
urte arteko biztanleriaren %, 15 eta 24 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 2007 
Datua: 63,90 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 

Ariketa fisiko osasungarria egiten duen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %, 15 eta 24 urte arteko 
biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du biztanle gazteen 
ohitura osasungarriei jarraipena egiteko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Ariketa osasungarria egiten duen 15 eta 24 urte arteko gazteen proportzioa % 77,7koa zen 2012an (% 73,7koa 
nesken artean); 2007an, aldiz, ehunekoa % 63,9koa zen. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

77,70 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Duen pisuarekin kontent dagoen 15 eta 24 urte 
arteko emakumezkoen %, 15 eta 24 urte arteko emakume 
guztiarekin alderatuta 
Datua: 55,10 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Duen pisuarekin kontent dagoen 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %, 5 eta 24 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
gkgnrl00/es/contenidos/informacion/publi
caciones_informes_estudio/es_pub/r01h
RedirectCont/contenidos/informacion/enc
uesta_salud/es_escav/encuesta_salud.ht
ml 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
informazioa eskaintzen du euskal 
biztanleek haien itxura fisikoaren 
inguruan duten pertzepzioari buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 eta 24 urte arteko gazte euskaldunen % 60,4 kontent dago duen pisuarekin (gainerakoak pisua galdu edo irabazi 
nahiko luke), baina ehunekoak % 55,1 arte egiten du behera nesken artean. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

60,40 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako emakumezkoen barruan 
aitortutako elikadura nahasteren 
bat (anorexia eta bulimia) dutenen %-a, 18 urtetik beherako 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 94,00 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Zainketa Epidemiologikoa 
Oharrak: Elikadura nahasketak (anorexia eta bulimia kasurako) 
nerabezaroan agertu ohi diren nahasketak dira.  Sarritan beste 
gaixotasun batekin bat egiten dute, depresioa edo antsietatea 
kasurako eta  emakumeengan gizonengan baino eragin gehiago 
izaten dute. Hospitaleren batean egon den eta alta jaso duen 
populazioa soilik zenbatzen da.  
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako biztanleriaren barruan 
aitortutako elikadura nahasteren 
bat (anorexia eta bulimia) dutenen kasu kopurua 
Datua: 17 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Zainketa Epidemiologikoa 
Oharrak: Elikadura nahasketak (anorexia eta bulimia kasurako) 
nerabezaroan agertu ohi diren nahasketak dira.  Sarritan beste 
gaixotasun batekin bat egiten dute, depresioa edo antsietatea 
kasurako eta  emakumeengan gizonengan baino eragin gehiago 
izaten dute. Hospitaleren batean egon den eta alta jaso duen 
populazioa soilik zenbatzen da.

18 urtetik beherako biztanleriaren barruan aitortutako elikadura nahasteren bat (anorexia eta bulimia) 
dutenen %-a, 18 urtetik beherako guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Zainketa 
Epidemiologikoa 
Hiperesteka: Esanbidezko 
eskaera 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Eraginpeko 
biztanleria kuantifikatzen du datuak, 
gizarte-arazo horri jarraipena egitea 
ahalbidetzeaz gain. 
Ohar argigarriak: Elikadura nahasketak 
(anorexia eta bulimia kasurako) 
nerabezaroan agertu ohi diren 
nahasketak dira.  Sarritan beste 
gaixotasun batekin bat egiten dute, 
depresioa edo antsietatea kasurako eta  
emakumeengan gizonengan baino 
eragin gehiago izaten dute. Hospitaleren 
batean egon den eta alta jaso duen 
populazioa soilik zenbatzen da.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010an, aitortutako elikadura-nahasteen 17 kasu identifikatu ziren guztira (anorexia eta bulimia) 18 urtetik beherako 
biztanleriaren barruan eta kasu guztien %94a emakumeenak izan ziren. Adin horretako guztizko biztanleriaren % 0,01, 
hain zuzen ere. Aurreko urteekiko ia aldaketarik egon ez zela erakusten dute datuek. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

0,01 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urte baino gutxiagorekin alkohola kontsumitzen 
hasi zen 15-19 urteko biztanleriaren %a 
Datua: 29,30 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
11-17 urteko biztanleriaren artean 
Datua: 13,24 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Probatzeaz edota zurrutada bat emateaz haratago 
alkohola edan zen batez besteko adinari buruzkoak dira datuak. 
Ikastetxeetan egindako inkesta denez, batxilergoko bigarren 
mailan izanik 18 urte beteta dituzten gazteen kasuak egon 
daitezke. 

Alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko adina 15-19 urteko biztanleriaren artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
Drogak txostenak gazteek alkoholarekin 
duten harremana aztertzeko orduan 
garrantzitsua den adierazle honen 
aldizkako eguneratzea eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko adina 15 eta 19 urte arteko biztanlerian 14,8 
urte da. Zehazki 15 eta 19 urte arteko hamarretik hiru gazte 15 urte baino gutxiago zituela hasi zen edaten. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

14,8 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola kontsumitzen ohi duten 15-19 urteko 
biztanleria, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
2008an 
Datua: 13,50 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Oharrak: Ohiko kontsumo bezala azken hilabetean 6-20 
egunetan alkohola kontsumitu dutenen kontsumoa ulertzen da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-19 urteko biztanleriaren alkohok kontsumo tasa 
(inkesta burutu baino 30 egun lehenago) 
Datua: 77,10 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: Egungo alkohol kontsumo tasa azken 30 egunotan 
edonolako alkohol edaririk kontsumitu duen pertsona 
portzentaiari dagokio.

Alkohola kontsumitzen ohi duten 15-19 urteko biztanleria, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
Drogak txostenak gazteek alkoholarekin 
duten harremana aztertzeko orduan 
garrantzitsua den adierazle honen 
aldizkako eguneratzea eskaintzen du. 
Ohar argigarriak: Ohiko kontsumo 
bezala azken hilabetean 6-20 egunetan 
alkohola kontsumitu dutenen kontsumoa 
ulertzen da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera 15 eta 19 urte arteko biztanlerian %77ak inkesta burutu baino 30 egun lehenago alkohola 
kontsumitu zuen. Adin horretako gazteen ia %12ak alkohola kontsumitzen ohi du -ohiko kontsumo bezala azken 
hilabetean 6-20 egunetan alkohola kontsumitu dutenen kontsumoa ulertzen da- eta portzenta i horrek gora egiten du 
biztanleria osoaren datuak aztertzen badira (%33,90a). 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

11,80 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Asteburuetan gehiegi edaten duten eta arriskuzko 
edaleak diren 15-19 urteko emakumeen %-a, 15-19 urteko 
guztizko emakumeei dagokionez 
Datua: 21,60 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Oharrak: Arriskuzko edaletzat hartzen da batez besteko egun 
batean 10º-ko ardoaren 1.500 cc-tik gorako kantitate baliokidea 
(120 g alkohol baino gehiago) edaten duen pertsona. Gehiegizko 
edaletzat hartzen da batez besteko egun batean 10º-ko ardoaren 
801-1.500 cc edo horren baliokidea beste alkoholdun edari 
batean edaten duena (65-120 g alkohol). 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Asteburuetan gehiegi edaten duten eta arriskuzko 
edaleak diren 15-19 urteko populazioaren %-a, 15-19 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 2006an 
Datua: 30,60 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2006 
Oharrak: Arriskuzko edaletzat hartzen da batez besteko egun 
batean 10º-ko ardoaren 1.500 cc-tik gorako kantitate baliokidea 
(120 g alkohol baino gehiago) edaten duen pertsona. Gehiegizko 
edaletzat hartzen da batez besteko egun batean 10º-ko ardoaren 
801-1.500 cc edo horren baliokidea beste alkoholdun edari 
batean edaten duena (65-120 g alkohol). 

Asteburuetan gehiegi edaten duten eta arriskuzko edaleak diren 15-19 urteko populazioaren %-a, 15-19 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak: Arriskuzko edaletzat 
hartzen da batez besteko egun batean 
10º-ko ardoaren 1.500 cc-tik gorako 
kantitate baliokidea (120 g alkohol baino 
gehiago) edaten duen pertsona. 
Gehiegizko edaletzat hartzen da batez 
besteko egun batean 10º-ko ardoaren 
801-1.500 cc edo horren baliokidea 
beste alkoholdun edari batean edaten 
duena (65-120 g alkohol). 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15-19 urteko euskal biztanleriaren % 19a gehiegizko edalea edo arriskuzko edalea da asteburuetan.Indize honek 
badirudi behera egin duela izan ere 2008ko datuekin alderatuz 6 puntu jeitzi da (%26,20) eta 10 punti 2006ko 
datuekin alderatuz (3%0). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

19,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
15-19 urteko biztanleriaren artean 2008an 
Datua: 14,40 años 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
15-19 urteko emakumeen artean 
Datua: 15,10 años 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: 

Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 15-19 urteko biztanleriaren artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
Drogak txostenak gazteek tabakoarekin 
duten harremana aztertzeko orduan 
garrantzitsua den adierazle honen 
aldizkako eguneratzea eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 15 urte da 15-19 urteko biztanleriaren 
barruan, 2008an baino urte erdi neranduago.Ez dago alde esanguratsurik sexuari dagokionez. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

14,9 
años 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ohiko tabako erretzailea den 15-19 urteko 
emakumezkoen %a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: 14,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Erretzailea ez den 15-19 urteko biztanleriaren %a, 
15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 64,90 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: 

Ohiko tabako erretzailea den 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
Drogak txostenak gazteek tabakoarekin 
duten harremana aztertzeko orduan 
garrantzitsua den adierazle honen 
aldizkako eguneratzea eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera 15-19 urteko biztanleriaren %16,60a ohiko tabako erretzailea da, %14,70 emakumeen 
kasuan. Portzentaiak behera egin du 2008arekin alderatuz, urte honetan erretzaile ohiak %23,70a zirelarik. Adin 
honetako gazteen artean ez erretzaileak %64,90 dira. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

16,60 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
15-19 urteko biztanleriaren artean 2000n 
Datua: 15,90 años 
Data: 2000 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
nesken artean 
Datua: 19,90 años 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: Datuak populazio osoari buruzkoak dira 

Kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 15-19 urteko biztanleriaren artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010an, kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko adina (15-19 urteko biztanleriaren barruan) 15 urte da -
2008an gertatzen zen bezala-. 2000 urtean, berriz, 16 urte zen kontsumo horrekin hasteko batez besteko adina, adin 
talde horretan. 15-34 urteko biztanleriari dagokionez kontsumo horrekin hasteko batez besteko adina aintzat hartuz, 
emakumeak kontsumo horrekin beranduago hasten direla ikus daiteke, neskek 20 urterekin probatzen baitute 
kanabisa lehen aldiz. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

15,60 
años 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 30 egunetan kanabisa kontsumitu duen 
biztanleria orokorraren %-a, guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 7,20 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: Datuak biztanleria orokorrari buruzkoak dira. 
Kontsultaren aurreko 30 egunetan kanabisa kontsumitu izana 
hartzen da egungo kontsumotzat.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Noizbait kanabisa kontsumitu duten 15-19 urteko 
biztanleriaren %-a, 15-19 urteko  guztizko biztanleriari 
dagokionez (kontsumo esperimentala) 
Datua: 33,50 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: Noizbait kanabisa kontsumitu izana hartzen da 
kontsumo esperimentaltzat. 

Azken 30 egunetan kanabisa kontsumitu duten 15-19 urteko populazioaren %-a, 15-19 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez (egungo kontsumoa) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak.. 
Ohar argigarriak: Kontsultaren aurreko 
30 egunetan kanabisa kontsumitu izana 
hartzen da egungo kontsumotzat. 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera 15-19 urteko gazteen % 14 inguruk gaur egun kanabisa kontsumitzen duela pentsa daiteke 
(kontsultaren aurreko 30 egunetan kanabisa kontsumitu zuten), eta datu hori biztanleria orokorrarena (% 7,20) baino 
nabarmen handiagoa da nashiz eta 2008ko datuekin alderatuz jeitsi egin den (%19a). Kontsumo esperimentalari 
gagozkiola, 15-19 urteko biztanleriaren %33,50ak kanabisa kontsumitu du bizitzan noizbait (portzentai honek hamar 
puntu behera egin du 2008ko datuekin konparatuz). 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

14,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legezkoa ez den edozein droga kontsumitzen 
hasteko batez besteko adina biztanleriaren artean 2000n 
Datua: 19,70 años 
Data: 2000 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Oharrak: 15 urtetik aurrerako biztanleriari buruzkoak dira datuak. 
Kanabisa edota errezetarik gabeko psikofarmakoak ez diren 
legez kanpoko drogak hartzen dira legezkoak ez diren drogatzat. 
(sailkapen horren barruan hartzen dira kokaina, anfetamina, 
heroina, LSDa eta estasia).
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legezkoa ez den edozein droga kontsumitzen 
hasteko batez besteko adina biztanleriaren artean 2008an 
Datua: 20,27 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Oharrak: Kanabisa edota errezetarik gabeko psikofarmakoak ez 
diren legez kanpoko drogak hartzen dira legezkoak ez diren 
drogatzat. (sailkapen horren barruan hartzen dira kokaina, 
anfetamina, heroina, LSDa eta estasia).

Legezkoa ez den edozein droga kontsumitzen hasteko batez besteko adina biztanleriaren artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan  drogek 
duten intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak: Kanabisa edota 
errezetarik gabeko psikofarmakoak ez 
diren legez kanpoko drogak hartzen dira 
legezkoak ez diren drogatzat. (sailkapen 
horren barruan hartzen dira kokaina, 
anfetamina, heroina, LSDa eta estasia). 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Biztanleria osoa aintzat hartuta, legezkoak ez diren drogak kontsumitzen hasteko batez besteko adina 19,80 urte da 
2010an. Datu hau 2000 urtean jasotakoarekin bat dator eta 2008koa baino baxuagoa da (20,27 urte). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

19,80 
años 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Noizbait kokaina kontsumitu duten 15-19 urteko 
biztanleriaren %-a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
(kontsumo esperimentala) 
Datua: 1,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 30 egunetan estasia kontsumitu duten 15-19 
urteko biztanleriaren %-a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez (egungo kontsumoa) 
Datua: 0,60 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: 

Azken 30 egunetan kokaina kontsumitu duten 15-19 urteko biztanleriaren %-a, 15-19 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez (egungo kontsumoa) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010an 15-19 urteko gazteen % 1,4 inguruk gaur egun kokaina kontsumitzen duela pentsa dezakegu (kontsultaren 
aurreko 30 egunetan ehuneko horrek kokaina kontsumitu zuen) eta 1,7ak bizitzan noibait kontsumitu du. 2008ko 
datuekin alderatuz kokainaren kontsumoa bikoiztu egin da eta beste sustantzia batzuk baino kontsumo handiagoa da, 
kasurako 15-19 urteko gazteen % 0,60ak kontsumitzen du estasia. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

1,40 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osakidetzako toxikomaniak tratatzeko zentroen 
sarean tratamendua hasi duten 15 eta 19 urte arteko biztanle 
kopurua 
Datua: 121 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Toxikomaniei buruzko Estatuko 
Informazio Sistemaren txostena. SEIT. 2011 
Oharrak: Adierzle honek zentru pribatu kontzertatuak kontutan 
hartzen ditu.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osakidetzako toxikomaniak tratatzeko zentroen 
sarean tratamendua hasi duten 15 eta 19 urte arteko biztanleen 
%, zentro horietan arreta jasotzen duen biztanleria guztiarekin 
alderatuta (tratamenduaren adierazlea) 2006an 
Datua: 3,70 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Toxikomaniei buruzko Estatuko 
Informazio Sistemaren txostena. SEIT. 2011 
Oharrak: Adierzle honek zentru pribatu kontzertatuak kontutan 
hartzen ditu.

Osakidetzako toxikomaniak tratatzeko zentroen sarean tratamendua hasi duten 15 eta 19 urte arteko 
biztanleen %, zentro horietan arreta jasotzen duen biztanleria guztiarekin alderatuta (tratamenduaren 
adierazlea) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Toxikomaniei 
buruzko Estatuko 
Informazio Sistemaren txostena. SEIT. 
2011 
Hiperesteka: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
publ01/es/contenidos/informacion/public
aciones_informes_estudio/es_pub/r01hR
edirectCont/contenidos/informacion/drog
odependencias/es_seit/drogodependenci
as.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Toxikomaniei 
buruzko Estatuko Informazio Sistemaren 
txostenean bilduriko galdesortaren zati 
da adierazle hori; substantzia 
psikoaktiboak kontsumitzearen 
ondoriozko tratamendu-hasieren, 
artatutako ospitale-larrialdien eta 
heriotzaren gaineko informazioa ematen 
digu aipatutako txostenak. 
Ohar argigarriak: Adierzle honek zentru 
pribatu kontzertatuak kontutan hartzen 
ditu. 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n, Osakidetzako toxikomaniak tratatzeko zentroen sarean 15 eta 19 urte arteko 121 gazte onartu dituzte 
tratatzeko. Tratatzeko onartutako guztien % 4,50 adierazten du kopuru horrek, hau da, 2009an (% 4,10) eta 2006an 
baino gehiago (19 urtetik beherakoak % 3,7 ziren orduan). 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

4,50 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legezkoak ez diren drogen kontsumoa oso larritzat 
edo larri samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleriaren %a, 
15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 2006an 
Datua: 72,50 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2006 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legezkoak ez diren drogen kontsumoa oso larritzat 
edo larri samartzat jotzen duten 30-24 urteko biztanleriaren %a, 
30-24 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 72,20 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Oharrak: 

Legezkoak ez diren drogen kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat jotzen duten 20-24 urteko 
biztanleriaren %a, 20-24 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
publ01/es/contenidos/informacion/factore
s_determ/es_5464/adjuntos/OSANETTO
XICOMANIAS2008.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010an 15-19 urteko 3 gaztetik 4ren ustez, legezkoak ez diren drogak kontsumitzea larria edo oso larria da, eta 
dirudienez, pertzepzio horri eutsi zaio azken urteotan. Horrelako substantziak kontsumitzearen larritasun-pertzepzioa 
areagotu egiten da adinak aurrera egin ahala, beraz 25 urte edo gehiago dutenen larritasun pertzepzioa 25 urte baino 
gutxiago dutenena baino altuagoa da. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

77,40 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkoholaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 2006an 
Datua: 43,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2006 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkoholaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 20-24 urteko biztanleriaren %a, 20-24 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 47,00 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: 

Alkoholaren kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-
19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contdr/es/contenidos/informacion/publica
ciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publi
caciones_ovd_euskadi_drog.html 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, 15-19 urteko gazteen erdiak larritzat edo oso larritzat jotzen zuen alkohola kontsumitzea. 2006arekin 
alderatuz, alkohola kontsumitzearen larritasun-pertzepzioa areagotu egin zela dirudi, urte horretan adin-talde 
horretako % 43k jotzen baitzuen larritzat edo oso larritzat substantzia hori kontsumitzea. Adinak aurrera egin ahala, 
larritasun-pertzepzioak gora egin ohi du, 30-34 urteko pertsonen % 57 jotzen baitu halakotzat kontsumo hori. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

50,10 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Kanabis kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat 
jotzen duten 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 2006an 
Datua: 67,20 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2006 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Kanabis kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat 
jotzen duten 20-24 urteko biztanleriaren %a, 20-24 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 67,10 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: 

Kanabis kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contdr/es/contenidos/informacion/publica
ciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publi
caciones_ovd_euskadi_drog.html 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Dirudienez, kanabisaren kontsumoaren larritasun-pertzepzioa areagotu egin da azken urteotan. 2006an, 15-19 urteko 
mutilen eta nesken % 67k larritzat edo oso larritzat hartzen zuen kanabisaren kontsumoa, eta 2008an, ostera, % 71k. 
Nabarmendu beharrekoa da adinak aurrera egin ahala gazteen arteko larritasun-pertzepzioa ez dela areagotzen, 
alkoholaren eta tabakoaren kasuan gertatzen den legez. Kanabisaren kasuan, larritasun-pertzepzioa txikiagoa da 15-
19 urteko gazteen artean, baina egia da 45 urtetik aurrera larritasun-pertzepzioak gora egiten duela. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

71,20 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabako kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat 
jotzen duten 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 2006an 
Datua: 63,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2006 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabako kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat 
jotzen duten 20-24 urteko biztanleriaren %a, 20-24 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 58,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: 

Tabako kontsumoa oso larritzat edo larri samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contdr/es/contenidos/informacion/publica
ciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publi
caciones_ovd_euskadi_drog.html 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera 15-19 urteko 10 gaztetik 6k larritzat edo oso larritzat jotzen dute tabakoa kontsumitzea, eta 
2006koaren antzeko datua dugu hori. Gainera 2010eko datuek aditzera ematen duten legez 20-24 urteko 
biztanleriaren %58ak kontsumo hori larria dela uste du. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

61,50 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bide-istripuan nahasitako 14 urtetik beherako 
biztanleen kopurua (gidariak, bidaiariak, oinezkoak) 2011an 
Datua: 308 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2011 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bide-istripuan nahasitako 14 urtetik beherako 
biztanleen %-a (gidariak, bidaiariak, oinezkoak), bide-istripuan 
nahasitako populazioari dagokionez 
Datua: 2,20% 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2010 
Oharrak: 

Bide-istripuan nahasitako 14 urtetik beherako biztanleen kopurua (gidariak, bidaiariak, oinezkoak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen 
Estatistika Urtekaria 2012 
Hiperesteka: 
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdy
Evd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko
2 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Denbora-
tarte jakin batean trafiko-istripuetan 
inplikatutako adingabeak kuantifikatzea 
ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohiturak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an EAEn bide-istripuan nahasitako 0 eta 13 urte arteko 333 adingabeko kontatu dira guztira, gidari, bidaiari, 
nahiz oinezko gisa. Datu hori 2011n jasotakoa baino altuagoa da (308), baina 2010ekoa baino txikiagoa (394). 
2012an, EAEn bide-istripuetan (gidari, bidaiari edo oinezko gisa) kalteren bat izan duten 13 urtetik beherakoen 
ehunekoa kaltetutako biztanle guztiekin alderatuta % 2,20koa izan zen. Datu hori oso gutxi aldatu da aurreko urteekin 
alderatuta: 2011an % 1,90 eta 2010ean % 2,20. 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

333 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Sexu-harreman osoak izan dituzten 14-17 urteko 
biztanleria%-a, 14-17 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Espainian 
Datua: 32,60 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Sexu-harreman osoak izan dituzten 14-17 urteko 
emakumezkoen %-a, 14-17 urteko guztizko emakumeei 
dagokionez 
Datua: 32,60 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko azterlana 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.

Sexu-harreman osoak izan dituzten 14-17 urteko biztanleriaren %-a, 14-17 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: 14 urtetik 17 urtera 
bitarteko gazteei buruzko datuak dira (3. 
DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako 
inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 
 

Sexualitatea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko 14-17 urteko gazteen % 30,20k sexu-harreman osoak izan ditu, eta ehuneko hori handiagoa da nesken artean 
(nesken % 32 eta mutilen % 27). Estatuan, sexu-harreman osoak izan dituzten adingabeak % 32 dira. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

30,20 



105 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lehen sexu-harremanaren batez besteko adina 14-
17 urteko  biztanleriaren artean Espainian 
Datua: 15,17 años 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lehen sexu-harremanaren batez besteko adina 14-
17 urteko emakumezkoen artean 
Datua: 15,38 años 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.

Lehen sexu-harremanaren batez besteko adina 14-17 urteko biztanleriaren artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: 14 urtetik 17 urtera 
bitarteko gazteei buruzko datuak dira (3. 
DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako 
inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 
 

Sexualitatea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006an sexu-harreman osoren bat izan dutenen artean, horrelako harremana lehen aldiz izateko adina 15 urte da 
EAEn nahiz estatuan, eta ez da ia alderik nabarmentzen sexuari dagokionez. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

15,30 
años 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken sexu-harremanean haurduntza prebenitzeko 
metodo 
antikontzeptibo segururen bat (preserbatiboa edota pilulak) 
erabili duten 14-17 urteko biztanleriaren %-a, 14-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez Espainian 
Datua: 88,90 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken sexu-harremanean haurduntza prebenitzeko 
metodo antikontzeptibo segururen bat (preserbatiboa edota 
pilulak) erabili duten 14-17 urteko biztanleriaren %-a titulartasun 
pribatuko ikastetxeetan, 14-17 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: 96,50 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.

Azken sexu-harremanean haurduntza prebenitzeko metodo antikontzeptibo segururen bat (preserbatiboa 
edota pilulak) erabili duten 14-17 urteko biztanleriaren %-a, 14-17 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: 14 urtetik 17 urtera 
bitarteko gazteei buruzko datuak dira (3. 
DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako 
inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 
 
 

Sexualitatea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Sexu-harremanak izan dituzten gazteen % 92k metodo antikontzeptibo segururen bat erabili du (preserbatiboa edota 
pilula). Ikastetxe pribatuetan ikasten duten gazteen kasuan, ehuneko hori % 96 da (ikastetxe publikoetan ikasten 
dutenen kasuan % 88,60). Estatuan, metodo antikontzeptibo seguruen erabilera % 88,90 da. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

92,10 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola eta beste droga batzuk kontsumitu ondoren 
arriskuzko sexu-jokabideak izan dituzten 15-34 urteko 
biztanleriaren %-a, 15-34 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 5,30 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: Arriskuzko sexu-jokabidetzat hartzen dira babesik 
gabeko sexu-harremanak eta nahi ez diren sexu-harremanak.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola eta beste droga batzuk kontsumitu ondoren 
arriskuzko sexu-jokabideak izan dituzten 15-34 urteko 
bemakumezkoen %-a, 15-34 urteko guztizko emakumezkoei 
dagokionez 
Datua: 1,90 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak 2010 
Oharrak: Arriskuzko sexu-jokabidetzat hartzen dira babesik 
gabeko sexu-harremanak eta nahi ez diren sexu-harremanak.

Alkohola eta beste droga batzuk kontsumitu ondoren arriskuzko sexu-jokabideak izan dituzten 15-19 
urteko biztanleriaren %-a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta 
adintalde desberdinetan drogek duten 
intzidentzia, prebalentzia eta 
problematika ezagutzea ahalbidetzen du 
Euskadi eta Drogak txostenak. 
Ohar argigarriak: Arriskuzko sexu-
jokabidetzat hartzen dira babesik gabeko 
sexu-harremanak eta nahi ez diren sexu-
harremanak. 
 
 
 
 
 

Sexualitatea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010an,15-19 urteko euskal gazteen % 4,5ak aitortu du arriskuzko sexu-jokabideak izan zituela (babesik gabeko 
sexu-harremanak eta/edo nahi ez diren sexu-harremanak, hain zuzen ere) alkohola eta bestelakoa drogak kontsumitu 
ondoren. Ehuneko hori % 5,30era igotzen da 15-34 urteko biztanlerian (nahiz eta adin talde honetan arriskuak behera 
egin du 2008ko datuekin alderatuz, urte honetan arrisku jokabideak %6,20 zelarik). Dirudienez, errealitate hori hein 
handiagoan gertatu ohi da gizonen artean, edo gutxienez, gizonek hein handiagoan aitortu ohi dute, izan ere 
horrelako egoera bat bizi izan dutenen emakumeen kopurua bataz bestekoaren azpitik baitago (%1,90). 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

4,50 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 
neskako Espainian 
Datua: 2,51‰ 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 
neskako 1994an 
Datua: 0,60‰ 
Data: 1994 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira.

Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 neskako 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=7&L=0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
adingabeen artean emandako jaiotza 
kopuruaren eboluzioaren aztertzea 
ahalbideratzen du. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualitatea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera, 16 urtetik beherako 1.000 neskaren artetik 1,77 jaiotza gertatzen dira EAEn (adingabekoen 
ugalkortasun-tasa) eta Espainiako batez bestekoak, aldiz, balio altuagoa erakusten du, 1.000 adingabeko 2,51 jaiotza 
gertatzen baitira. Datua 1994an jasotakoa baino altuagoa da; garai hartan, adingabeko 1.000 neskako ez zen jaiotza 
batera heltzen. Hala ere, 2006ko datuekiko beherakada aipatzekoa da (% 2,45). 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

1,77‰ 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 neska 
atzerritarreko Espainian 
Datua: 7,62‰ 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 neska 
atzerritarreko 2009an 
Datua: 13,28‰ 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira.

Jaiotza kopurua 15 urte edo gutxiagoko 1.000 neska atzerritarreko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
Adierazle Demografikoak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=7&L=0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker 18 urtetik beherako neskak une 
eta leku jakin batean ama izateko duten 
probabilitatea ikus daiteke. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualitatea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an EAEn 16 urtetik beherako 1.000 neska atzerritarreko 9 jaiotza gertatu ziren, hau da, 16 urtetik beherako 
nesken ugalkortasun-tasa orokorrarekin alderatuta datua nabarmen altuagoa izan da (1,77 jaiotza 15 urte edo 
gutxiagoko 1.000 neska bakoitzeko). EAEko adingabeko atzerritarren ugalkortasun-tasa estatu mailan jasotakoa (% 
7,62) baino pixka bat altuagoa da, baina 2010ekoa baino txikiagoa hala ere (% 13,28). 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

9,32‰ 



110 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 20 urtetik beherako nesken arteko borondatezko 
abortuen kopurua 
Datua: 426 
Data: 2011 
Iturria: EIN eta MSPS 
Estatistika-eragiketa: Haurduntzaren borondatezko etetea.2011 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 20 urtetik beherako nesken arteko borondatezko 
abortuen %, abortuen guztizkoarekin alderatuta 2005an 
Datua: 10,41 
Data: 2005 
Iturria: EIN eta MSPS 
Estatistika-eragiketa: Haurduntzaren borondatezko etetea.2011 
Oharrak: 

20 urtetik beherako nesken arteko borondatezko abortuen %, abortuen guztizkoarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: EIN eta MSPS 
Estatistika-eragiketa: Haurduntzaren 
borondatezko etetea.2011 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/a044/a021/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
aukera ematen du haurdunaldien 
borondatezko eteteen bilakaera ikusteko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualitatea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n, 20 urtetik beherako 426 neskek jasan zuten haurdunaldiaren borondatezko etendura. Kopuruak 2005. 
urtearekin alderatuta gora egin badu ere (borondatezko 248 abortu erregistratu ziren guztira), 20 urteko gazteen 
abortuak duen garrantziak ia berdin jarraitzen du (2011n % 10,29 eta 2005ean % 10,41) eta, beraz, 2011n estatuan 
erregistratutakoaren azpitik jarraitzen du (% 12,32). 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

10,29 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Oso osasun ona duela pentsatzen duen 15 eta 24 
urte arteko biztanleen %, 15 eta 24 urte arteko biztanle guztiekin 
alderatuta 2007an 
Datua: 33,80 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko Osasun Inkesta 2007 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Oso osasun ona duela pentsatzen duen maila 
sozioekonomiko baxuko 15 eta 24 urte arteko biztanleen %, 
maila sozioekonomiko baxuko 15 eta 24 urte arteko biztanle 
guztiekin alderatuta 
Datua: 50,1 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 

Oso osasun ona duela pentsatzen duen 15 eta 24 urte arteko biztanleen %, 15 eta 24 urte arteko biztanle 
guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du biztanleek haien 
osasunaren inguruan duen pertzepzioari 
buruz. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osasunaren pertzepzio subjetiboa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 eta 24 urte arteko biztanleen % 52,4k oso osasun ona duela pentsatzen du eta 2007an, berriz, % 33,8k 
pentsatzen zuen horrela. 

 

 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

52,40 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jardueraren mugapen kronikoa duen 0 
eta 14 urte arteko biztanleria kopurua 
Datua: 6505 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jardueraren guztizko mugapen kronikoa 
duen 0 eta 14 urte arteko biztanleriaren %, 0 eta 14 
urte arteko jardueraren mugapen kromikoa duen 
populazio guztiarekin alderatuta 
Datua: 66,38 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 

Jardueraren mugapen kronikoa duen 0 eta 14 urte arteko biztanleriaren %, 0 eta 14 urte arteko biztanleria 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informa
cion/encuesta_salud_resultados/es_escav13/adjuntos
/Estado%20de%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Desgaitasunak epe luzeko 
mugak dira, osasunaren edozein arazo kronikorekiko 
bigarren mailakoak. Egoera funtzionalaren dimentsioa 
neurtzen duen osasun-neurri bat da: pertsona bat zer 
egiteko gai den. Osasun fisiko ona duten 
pertsonentzat arruntak diren hainbat motatako 
jarduerak egitea edo egiteko gaitasuna. Euskal 
Autonomia Erkidegoko 2013ko Osasun Inkestan 
erabilitako egoera funtzionalaren neurriak aukera 
ematen du biztanle adingabeen jardueretako mugatze 
kronikoan larritasun mailak bereizteko: 1) Erabateko 
mugatzea jarduera nagusian: adin eta sexu bereko 
pertsonetan ohikoak diren jarduerak egiteko muga 
iraunkorra duten pertsonak; hau da, 4 urtetik behera 
izan eta beste umeen ohiko jolasetan aritzeko 
ezintasuna dutenak eta 5-17 urteko adingabeak, 
osasun-arrazoiak medio ikastetxe batera joateko 
ezintasuna dutenak edo hezkuntza-zentro berezi 
batera edo eskola berezietara joateko beharra 
dutenak. 2) Mugatze partziala jarduera nagusian: hor 
sartzen dira ohiko jardueretan, jarduera motari eta 
kopuruari begiratuta mugatuta dauden pertsonak. 
Kategoria honetan daude sartuta 4 urtetik behera izan 
eta osasunak parte har dezaketen jolasen kopuruan 
edo motan mugatzen dituen pertsonak eta 5-17 
urtekoak, osasunak ikastetxera joatea mugatzen 
dienak. 3) Beste jarduera batzuetan mugak 
dituztenak: hor sartzen dira osasun-arazoengatik 
beste jarduera batzuetarako (jarduera sozialak, 
kiroletakoak, etab.) mugak dituzten pertsonak. 
Ohar argigarriak:  

Menpekotasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an jardueraren nolabaiteko mugapen kronikoa duten 0 eta 14 urte arteko adingabekoak biztanleriaren % 2,2 dira, 
6.500 inguru. % 66,38k, hain zuzen ere, jardueraren erabateko mugapena du. 

OSASUNA ETA SEXUALITATEA 

2,20 



113 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen % 
(haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta 
batxilergoa), matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta (ikastetxe 
publikoak eta pribatuak) 2007/2008an 
Datua: 48,92 
Data: 2007/2008 ikasturtea 
Iturria: Eustat eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Eusko 
Jaurlaritzako Ikerkuntza Departamentua 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen % 
(haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta 
batxilergoa), matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta (ikastetxe 
publikoak eta pribatuak) Espainian 
Datua: 66,85 
Data: Curso 2011/2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatea baino lehenagoko 
Irakaskuntza. Beste organismo Ppubliko batzuek buruturiko 
estatistikak 
Oharrak:  Ez dira hezkuntza bereziko ikasleak kontutan hartzen.

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen % (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza 
eta batxilergoa), matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta (ikastetxe publikoak eta pribatuak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013/2014 ikasturtea 
Iturria: Eustat eta Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Eusko Jaurlaritzako 
Ikerkuntza Departamentua 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren 
estatistika. Datuen aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00024
00/ti_Alumnado_de_ense%C3%B1anzas
_de_regimen_general_no_universitario_
de_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_his
torico_nivel_modelo_de_ense%C3%B1a
nza_bilingue_y_titularidad_1_Avance_de
_datos_20102011/tbl0002427_c.html#ax
zz1th3FMGVt 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxe 
motari dagokionez familiek egindako 
aukeraketarekin lotutako erreferentzia 
ematen du. 
Ohar argigarriak: Datuek ikastetxe 
berezietako ikasleak ere barnean 
hartzen dituzte. Eustatek ematen dituen 
datuei buruzko aurrerapena da.  
 
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013/2014 ikasturteko datuen arabera, euskal ikasleen % 50,28 ikastetxe publikoetan matrikulatuta dago (2007/2008 
ikasturtean % 48,92).Espainiarekin alderatuta aldea nabarmena da, estatu mailako ikastetxe publikoetako ikasleen 
ehunekoa % 66,85ekoa baitzen 2011/2012 ikasturtean. 

 

 

HEZKUNTZA 

50,28 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako (haur-
hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa) 
ikasle atzerritarren %, matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin 
alderatuta (ikastetxe publikoak eta pribatuak) 2007/2008an 
Datua: 64,17 
Data: 2007/2008 ikasturtea 
Iturria: Eustat eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Eusko 
Jaurlaritzako Ikerkuntza Departamentua 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren estatistika 
Oharrak:  Datuak haurhezkuntzako, bigarren hezkuntzako, 
DBHko eta batxilergoko ikasleei buruzkoak dira, eta hezkuntza 
bereziko ikasleak ere biltzen dituzte. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako (haur-
hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa) 
ikasle atzerritarren %, matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin 
alderatuta (ikastetxe publikoak eta pribatuak) Espainian 
Datua: 83,00 
Data: Curso 2012/2013 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 2012-2013 
Oharrak:  Datuak haurhezkuntzako, bigarren hezkuntzako, 
DBHko eta batxilergoko ikasleei buruzkoak dira, eta hezkuntza 
bereziko ikasleak ere biltzen dituzte. 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta 
batxilergoa) ikasle atzerritarren %, matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin alderatuta (ikastetxe 
publikoak eta pribatuak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012/2013  ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 
2012-2013 
Hiperesteka: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2012
-2013--Datos-Avances.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Erreferentzia 
bat ematen du ikastetxe 
publikoetakoetan biztanle atzerritarrek 
osatzen duten kopuruari buruz. 
Ohar argigarriak: Datuak 
haurhezkuntzako, bigarren hezkuntzako, 
DBHko eta batxilergoko ikasleei 
buruzkoak dira, eta hezkuntza bereziko 
ikasleak ere biltzen dituzte. Hezkuntza 
eta Kultura Ministerioko datuen 
aurrerapena da.  
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012/2013 ikasturtean (haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta batxilergoko zikloak kontuan 
hartuta), 10 ikasle atzerritarretik 7 inguru EAEko ikastetxe publikoren batean matrikulatuta zegoen; datu hori azken 
urteetan erregistratutakoaren antzekoa da eta estatukoa baino txikiagoa, estatu mailan ikasle atzerritarren % 83 
ikastetxe publikoetan matrikulatuta baitago. 

 

HEZKUNTZA 

70,24 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %, haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta 
Datua: 9,09 
Data: 2012/2013 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 2012-2013 
Oharrak:  Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren datuen 
aurrerapen bat da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %, haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta Espainian 
Datua: 10,17 
Data: Curso 2012/2013 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 2012-2013 
Oharrak:  Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren datuen 
aurrerapen bat da.

Ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritarren %, haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012/2013  ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 
2012-2013 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Erreferentzia 
bat ematen du ikastetxe publikoetako 
hezkuntza maila horretan biztanle 
atzerritarrek osatzen duten kopuruari 
buruz. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Haur-hezkuntzan matrikulatutako ikaste atzerritar guztien % 81,45 ikastetxe publikoetan matrikulatuta dago. 

 

 

 

HEZKUNTZA 

81,45 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %, lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta 
Datua: 9,62 
Data: 2012/2013 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 2012-2013 
Oharrak:  Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren datuen 
aurrerapen bat da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %, lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta Espainian 
Datua: 11,30 
Data: Curso 2012/2013 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 2012-2013 
Oharrak:  Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren datuen 
aurrerapen bat da.

Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritarren %, lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012/2013  ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 
2012-2013 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Erreferentzia 
bat ematen du ikastetxe publikoetako 
hezkuntza maila horretan biztanle 
atzerritarrek duten pisuari buruz. 
Ohar argigarriak: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioaren datuen aurrerapen bat da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Lehen hezkuntzan matrikulatutako ikaste atzerritar guztien % 72,98 ikastetxe publikoetan matrikulatuta dago. EAEko 
ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan matrikulatutako ikasleen % 9,62 atzerritarra da, estatuan erregistratutako 
ratioa baino apur bat gutxiago (% 11,30). 

 

 

HEZKUNTZA 

72,98 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako 
ikasle atzerritarren %, batxilergoan matrikulatutako ikasle 
guztiekin alderatuta 
Datua: 6,59 
Data: 2012/2013 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 2012-2013 
Oharrak:  Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren datuen 
aurrerapen bat da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako 
ikasle atzerritarren %, batxilergoan matrikulatutako ikasle 
guztiekin alderatuta Espainian 
Datua: 8,64 
Data: Curso 2012/2013 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 2012-2013 
Oharrak:  Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren datuen 
aurrerapen bat da.

Ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako ikasle atzerritarren %, batxilergoan matrikulatutako 
ikasle atzerritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012/2013  ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika.  Datuen aurrerapena 
2012-2013 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Erreferentzia 
bat ematen du ikastetxe publikoetako 
hezkuntza maila horretan biztanle 
atzerritarrek duten pisuari buruz. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Batxilergoan matrikulatutako ikaste atzerritar guztien % 65,15 ikastetxe publikoetan matrikulatuta dago (2010/2011 
ikasturtean % 72,73). EAEko ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako ikasle guztien artetik % 6,59 
atzerritarrak ziren 2012/2013 ikasturtean, estatuan (% 8,64) erregistratutako tasa baino bi puntu gutxiago eta EAEko 
aurreko ikasturtekoaren antzekoa. 

 

HEZKUNTZA 

65,15 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: D ereduan matrikulatutako ikasleen % (haur-
hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa), 
ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta 
Datua: 86,16 
Data: 2013/2014 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren estatistika 
Oharrak:  Eustaten datuen aurrerapen bat da. D eredua: 
irakasgai guztiak euskaraz, gaztelania eta gaztelaniazko 
literatura izan ezik. Hor sartzen da haur, lehen eta bigarren 
hezkuntzako hezkuntza berezia ere.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: D ereduan matrikulatutako ikasleen % (haur-
hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa), 
ikastetxe publiko eta pribatuetan matrikulatutako ikasle guztiekin 
alderatuta 2003/2004an 
Datua: 52,09 
Data: Curso 2003/2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren estatistika 
Oharrak:  Eustaten datuen aurrerapen bat da. D eredua: 
irakasgai guztiak euskaraz, gaztelania eta gaztelaniazko 
literatura izan ezik. Hor sartzen da haur, lehen eta bigarren 
hezkuntzako hezkuntza berezia ere.

D ereduan matrikulatutako ikasleen % (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta 
batxilergoa), ikastetxe publiko eta pribatuetan matrikulatutako ikasle guztiekin alderatuta (A,B,D,X 
ereduak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013/2014  ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren 
estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_3
00/opt_0/ti_Alumnos_profesorado_y_cen
tros/temas.html#axzz2xWYvHR00 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Informazioa 
ematen du ereduei buruz, D eredutik 
abiatuta (irakasgai guztiak euskaraz, 
gaztelania eta gaztelaniazko literatura 
izan ezik). 
Ohar argigarriak: Eustaten datuen 
aurrerapen bat da. D eredua: irakasgai 
guztiak euskaraz, gaztelania eta 
gaztelaniazko literatura izan ezik. Hor 
sartzen da haur, lehen eta bigarren 
hezkuntzako hezkuntza berezia ere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013/2014 ikasturtean, euskal ikasleen % 68,29 D ereduan matrikulatuta dago (ikastetxe publikoetan matrikulatutako 
ikasleei soilik erreparatuz gero, % 86,16). Eredu horrek gora egin du azken urteetan; 2003/2004 ikasturtean D 
ereduan matrikulatutako ikasleen kopurua erdia ingurukoa zen (% 52,09). 

 

 

HEZKUNTZA 

68,29 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Hezkuntza-premia bereziak dituen ikasle kopurua 
2011/2012 ikasturtean 
Datua: 11742 
Data: 2011/2012 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza Departamentua 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak:  Hezkuntzako behar bereziek honakoak biltzen dituzte: 
Entzumen desgaitasuna, motorra, intelektuala, bisuala, 
garapenarekin lotutako nahasmenduak, jokabide/nortasunarekin 
lotutako nahasmendu larriak, heltze atzerapena, lengoaiaren 
garapenarekin lotutako nahasmenduak, ikasketako 
nahasmenduak, heziketako lengoaiaren ezjakintasun 
nabarmena, desabantaila sozioekonomikoko egoera, eta abar.
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Desgaitasun edo jokabidearen trastorno larria 
dutenen %a,  ezkuntza-premia bereziak dituen ikasle guztiekin 
alderatuta 
Datua: 37,87 
Data: Curso 2013/2014 
Iturria: Hezkuntza Departamentua 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Oharrak:  Hezkuntzako behar bereziek honakoak biltzen dituzte: 
Entzumen desgaitasuna, motorra, intelektuala, bisuala, 
garapenarekin lotutako nahasmenduak, jokabide/nortasunarekin 
lotutako nahasmendu larriak, heltze atzerapena, lengoaiaren 
garapenarekin lotutako nahasmenduak, ikasketako 
nahasmenduak, heziketako lengoaiaren ezjakintasun 
nabarmena, desabantaila sozioekonomikoko egoera, eta abar.

Hezkuntza-premia bereziak dituen ikasle kopurua 2013/2014 ikasturtean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013/2014  ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza Departamentua 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Esanbidezko 
eskaera 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honek hezkuntza-premia bereziak 
dituzten iksleengan arreta jartzea 
ahalbideratzen du. 
Ohar argigarriak: Hezkuntzako behar 
bereziek honakoak biltzen dituzte: 
Entzumen desgaitasuna, motorra, 
intelektuala, bisuala, garapenarekin 
lotutako nahasmenduak, 
jokabide/nortasunarekin lotutako 
nahasmendu larriak, heltze atzerapena, 
lengoaiaren garapenarekin lotutako 
nahasmenduak, ikasketako 
nahasmenduak, heziketako lengoaiaren 
ezjakintasun nabarmena, desabantaila 
sozioekonomikoko egoera, eta abar.  
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Premia bereziak dituen ikasle kopuruak gora egin du azken urteetan eta 2013/2014 ikasturtean 13.998 ikasletara iritsi 
da (2011/2012 ikasturtean 11.742) eta hamarretik lau desgaitasun edo jokabide arazo larriak dauzkaten ikasleak dira. 

 

HEZKUNTZA 

13998 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 eta 19 urte arteko euskaldunen %, 15 eta 19 urte 
arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 2001ean 
Datua: 56,26 
Data: 2001 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta Etxebizitzen Errolda. 2011 
Oharrak:  Euskara ondo ulertu eta hitz egiten dutenak hartzen 
dira euskalduntzat.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Biztanleria euskaldunaren %a, euskal biztanleri 
guztiarekin alderatuta 
Datua: 37,24 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta Etxebizitzen Errolda. 2011 
Oharrak:  Euskara ondo ulertu eta hitz egiten dutenak hartzen 
dira euskalduntzat.

15 eta 19 urte arteko euskaldunen %, 15 eta 19 urte arteko biztanleria guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Errolda. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_4
58/opt_0/ti_Competencia_Linguistica/te
mas.html#axzz2vk1Gy769 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honek hizkuntza-errealitateari buruzko 
informazioa ematen du haurren eta 
nerabeen kolektiboari dagokionez. 
Ohar argigarriak: Euskara ondo ulertu 
eta hitz egiten dutenak hartzen dira 
euskalduntzat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-biztanleria 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n, Euskadiko 15 eta 19 urte arteko gazteen % 73,29 euskalduna da (euskaraz ulertu eta ondo hitz egiten du), 
hamarkada bat lehenago jasotakoa baino portzentaje nabarmen handiagoa da, adin horretako gazteen erdia inguru 
baitzen euskalduna (% 56,26). Oro har, euskalduna den biztanleriaren portzentajeak gora egiten du adin talde 
txikienen artean eta euskalduna den euskal biztanleriaren portzentajea bikoiztera iristen da (% 37,24). 

 

HEZKUNTZA 

73,29 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 17 urtekoen eskolatze-tasa garbia 1999/2000 
ikasturtean 
Datua: 91,10 
Data: 1999/2000 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza datuak Espainian 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 17 urtekoen eskolatze-tasa garbia Espainia 
Datua: 83,60 
Data: Curso 2009/2010 
Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza datuak Espainian 
Oharrak:  

17 urtekoen eskolatze-tasa garbia 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009/2010  ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza 
datuak Espainian 
Hiperesteka: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores
-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-
espana/2014.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Mota 
honetako datuek informazioa ematen 
dute eskolako errendimenduari buruz. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntza sisteman iraunkortasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009/2010 ikasturtean, EAEk 17 urtekoen ehuneko ehun inguruko (% 98,6) eskolatze-tasa zuen, hau da, Europako % 
88,3ko tasa baino handiagoa eta estatukoa baino nabarmen handiagoa (% 83,6). Duela hamar urtekoarekin 
alderatuta, bilakaera positiboa antzeman daiteke, Euskadiko tasak zazpi puntu eta erdi inguru egin baitu gora 
(1999/2000 ikasturtean % 91,1ekoa zen). 

 

HEZKUNTZA 

98,60 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasketak goizegi utzi dituen 18 eta 24 urte arteko 
gizonen %, 18 eta 24 urte arteko gizonekin alderatuta 
Datua: 13,50 
Data: 2011 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntzako Adierazleen Euskal Sistema 
Oharrak:  Datu horiek gehienez ere DBHko lehen etapa bukatu 
duen eta ikasten edo prestatzen jarraitu ez duen 18-24 urteko 
biztanleriari buruzkoak dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasketak goizegi utzi dituen 18 eta 24 urte arteko 
biztanleen %, 18 eta 24 urte arteko biztanleekin alderatuta 
Espainia 
Datua: 26,50 
Data: 2011 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntzako Adierazleen Euskal Sistema 
Oharrak:  

Ikasketak goizegi utzi dituen 18 eta 24 urte arteko biztanleen %, 18 eta 24 urte arteko biztanleekin 
alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntzako 
Adierazleen Euskal Sistema 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/sviec/doc2013/resultados/po
st/Rs5_cas.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-porrotari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Datu horiek gehienez 
ere DBHko lehen etapa bukatu duen eta 
ikasten edo prestatzen jarraitu ez duen 
18-24 urteko biztanleriari buruzkoak dira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntza sisteman iraunkortasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011. urteko datuen arabera, euskal ikasleen % 13k goizegi uzten ditu ikasketak (gehienez ere DBHko lehen zikloa 
osatzen du), % 13,50 mutilak dira eta % 12,50 neskak. EAE hurbil ibili den arren, ez du eskola-uzte goiztiarraren % 
10ean baloratuta zegoen 2010erako ezarritako Europako helburua lortu. Hala ere, Nafarroarekin batera helburu 
horretatik gertuen dabilen komunitate autonomoa da, eskola-uzte goiztiarraren estatuko batez bestekoa % 26,50ekoa 
baita. 2000. urtetik 2011. urtea bitarteko tasarik baxuena 2010ean (% 12,60) erregistratu zen eta altuena 2009an (% 
16). 

HEZKUNTZA 

13,00 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 6 eta 19 urte artean langabezian dagoen 
biztanleriaren %, 16 eta 19 urte arteko biztanleria aktibo 
guztiarekin alderatuta 2008an 
Datua: 36,66 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak:  2008ko batez bestekoaren datuak eskaintzen dira
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 6 eta 19 urte artean langabezian dagoen 
biztanleriaren %, 16 eta 19 urte arteko biztanleria aktibo 
guztiarekin alderatuta Espainian 
Datua: 74,19 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak:  2013ko bataz bestekoaren datuak eskaintzen dira.

6 eta 19 urte artean langabezian dagoen biztanleriaren %, 16 eta 19 urte arteko biztanleria aktibo 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria 
Aktiboaren Inkesta 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=EPA&idtab=864 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Gazteen 
jarduerarekin lotutako adierazleek 
kolektibo horren lan-egoerari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: 2009ko batez 
bestekoaren datuak eskaintzen dira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntza sisteman iraunkortasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, 16 eta 19 urte arteko biztanleria aktiboaren langabezia-tasa % 66,52koa da, bi urte lehenago erregistratutako 
tasa baino 17 puntu gehiagokoa eta 2008an erregistratutakoa baino 30 puntu gehiagokoa. Espainian lanik ez duten 
16 eta 19 urte arteko gazte aktiboak % 74,19 dira eta hor ere gorakada nabarmena izan da 2008az geroztik. EAE eta 
Espainiaren arteko aldea murriztu egin da azken urteetan; 2009an kolektibo horren langabezia-tasa Espainian EAEn 
baino 20 puntu gehiagokoa bazen ere, gaur egun alde hori 8 puntukoa baino ez da. 

 

HEZKUNTZA 

66,52 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16 eta 19 urte artean langabezian dagoen nesken 
%, 16 eta 19 urte arteko emakumezko biztanleria aktibo 
guztiarekin alderatuta 2008an 
Datua: 43,04 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak:  2008ko bataz bestekoaren datuak eskaintzen dira.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16 eta 19 urte artean langabezian dagoen nesken 
%, 16 eta 19 urte arteko emakumezko biztanleria aktibo 
guztiarekin alderatuta Espainian 
Datua: 76,45 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak:  2013ko bataz bestekoaren datuak eskaintzen dira.

16 eta 19 urte artean langabezian dagoen nesken %, 16 eta 19 urte arteko emakumezko biztanleria aktibo 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria 
Aktiboaren Inkesta 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=EPA&idtab=864 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Gazteen 
jarduerarekin lotutako adierazleek 
kolektibo horren lan-egoerari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: 2013ko bataz 
bestekoaren datuak eskaintzen dira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntza sisteman iraunkortasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, 16 eta 19 urte arteko euskal emakumeen artean langabezia-tasa % 77,28koa da (Espainian % 76,45), ia 
2008an baino 35 puntu gehiago eta EAEn gizonezkoen 2013ko tasa baino 23 puntu gehiago. 2011. urtean joera 
aldatu egin zen eta gizonezkoen tasa emakumezkoenaren gainetik kokatu zen arren, azken urteetan emakumezkoen 
arteko langabezia handiagoa da berriro ere. 

 

HEZKUNTZA 

77,28 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 12 urterekin (maila edo ikasturte jakin bat egiteko 
adin teorikoa) lehen hezkuntza amaitu duten ikasleen %, adin 
horretako ikasle guztiekin alderatuta (DBHn matrikulatutako 12 
urteko ikasleen eta adin horretako ikasle guztien arteko 
portzentajezko lotura) 
Datua: 91,70 
Data: 2012/2013 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 12 urterekin (maila edo ikasturte jakin bat egiteko 
adin teorikoa) lehen hezkuntza amaitu duten ikasleen %, adin 
horretako ikasle guztiekin alderatuta (DBHn matrikulatutako 12 
urteko ikasleen eta adin horretako ikasle guztien arteko 
portzentajezko lotura) 
Datua: 83,90 
Data: 2011/2012 
Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza datuak Espainian 
Oharrak:  

12 urterekin (maila edo ikasturte jakin bat egiteko adin teorikoa) lehen hezkuntza amaitu duten ikasleen 
%, adin horretako ikasle guztiekin alderatuta (DBHn matrikulatutako 12 urteko ikasleen eta adin horretako 
ikasle guztien arteko portzentajezko lotura) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012/2013  ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari 
buruzko Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in07&ti=Porcentaj
e%20de%20inadecuados%20en%20eda
d%20en%20ense%C3%B1anza%20de%
20r%C3%A9gimen%20general,%20por
%20nivel%20y%20caracter%C3%ADstic
as&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTe
ma=TEMA_300#axzz1yVfMLBIg 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntza sisteman iraunkortasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012/2013 ikasturtean, ikasleen % 87,8k lehen hezkuntza adin teorikoan amaitu du (12 urte), 2010/2011 ikasturtean 
baino puntu bat gutxiago. Ikastetxe pribatuetan ikasten dutenen artean (% 91,70) eta gaztelania eta literatura izan 
ezik, ikasgai guztiak D ereduan egiten dituztenen artean (% 89,40) ehunekoa handiagoa da. 

 

 

HEZKUNTZA 

87,80 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

15 urterekin (maila edo ikasturte jakin bat egiteko adin teorikoa) bigarren hezkuntza amaitu duen ikasleen 
%, adin horretako ikasle guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011/2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari 
buruzko Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in07&ti=Porcentaj
e%20de%20inadecuados%20en%20eda
d%20en%20ense%C3%B1anza%20de%
20r%C3%A9gimen%20general,%20por
%20nivel%20y%20caracter%C3%ADstic
as&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTe
ma=TEMA_300#axzz1yVfMLBIg 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntza sisteman iraunkortasuna 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011/2012 ikasturtean, zazpi ikasletik hamarrek bigarren hezkuntza 15 urterekin amaitu du (maila edo ikasturtea 
burutzeko adin teorikoa). 

 

 

HEZKUNTZA 

73,80 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DHB amaitzen duen ikasleen %, DBH = 16 urterekin 
amaitzeko adin teorikoan dagoen biztanleria guztiarekin 
alderatuta 2005/2006an 
Datua: 85,00 
Data: 2005/2006 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  Graduazioko tasa gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak amaitzen dituzten 
ikasleen eta irakaskuntza horiek amaitzeko adin teorikoa duten 
guztizko gazteen arteko harreman gisa definitzen da. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan adin teorikoa 16 urte da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DHB amaitzen duen emakumeen %, DBH = 16 
urterekin amaitzeko adin teorikoan dagoen emakume guztiekin 
alderatuta 
Datua: 91,00 
Data: Curso 2009/2010 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  Graduazioko tasa gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak amaitzen dituzten 
ikasleen eta irakaskuntza horiek amaitzeko adin teorikoa duten 
guztizko gazteen arteko harreman gisa definitzen da. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan adin teorikoa 16 urte da.

DHB amaitzen duen ikasleen %, DBH = 16 urterekin amaitzeko adin teorikoan dagoen biztanleria 
guztiarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009/2010  ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari 
buruzko Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in09&ti=Tasa%20
bruta%20de%20graduaci%F3n%20por%
20nivel%20y%20sexo&path=../spanish/t
ablas/&lang=1&idTema=TEMA_300#axz
z2vkGLYXOP 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Graduazioko tasa 
gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak 
amaitzen dituzten ikasleen eta 
irakaskuntza horiek amaitzeko adin 
teorikoa duten guztizko gazteen arteko 
harreman gisa definitzen da. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan adin 
teorikoa 16 urte da.  
 
 
 
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009/2010 ikasturtean, euskal gazteen % 85,10ek amaitu zuen Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza titulazio hori 
amaitzeko adin teorikoan (16 urte), bost urte lehenago jasotako tasarekiko alderik gabe. Adin teorikoan DHB 
gainditzen duen nesken kopuruak mutilenak baino altuagoa izaten jarraitzen du (nesken % 91 eta mutilen % 79,7). 

 

 

HEZKUNTZA 

85,10 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lehen hezkuntza amaitzean behar bezala aurrera 
egiten duen mutilen %, mutil guztiekin alderatuta 
Datua: 78,30 
Data: 2011/2012 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (ingurune naturalaren, sozialaren eta 
kulturalaren inguruko ezagutza; arte-hezkuntza; gorputz 
hezkuntza; gaztelania eta literatura; euskara eta literatura; 
atzerriko hizkuntzak eta matematika) dagokion ikasturtean 
gainditu direla. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lehen hezkuntza amaitzean behar bezala aurrera 
egiten duen D ereduko ikasleen %, D ereduko ikasle guztiekin 
alderatuta 
Datua: 83,80 
Data: Curso 2011/2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (ingurune naturalaren, sozialaren eta 
kulturalaren inguruko ezagutza; arte-hezkuntza; gorputz 
hezkuntza; gaztelania eta literatura; euskara eta literatura; 
atzerriko hizkuntzak eta matematika) dagokion ikasturtean 
gainditu direla. 

Lehen hezkuntza amaitzean behar bezala aurrera egiten duen ikasleen %, ikasle guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011/2012  ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari 
buruzko Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in05&ti=Porcentaj
e%20de%20aprobados%20en%20ense
%C3%B1anza%20de%20r%C3%A9gim
en%20general,%20por%20nivel%20y%2
0caracter%C3%ADsticas&path=../spanis
h/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_300#a
xzz1yVfMLBIg 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Aurrera egoki egiten 
du adierazleak esan nahi du irakasgai 
guztiak (ingurune naturalaren, sozialaren 
eta kulturalaren inguruko ezagutza; arte-
hezkuntza; gorputz hezkuntza; 
gaztelania eta literatura; euskara eta 
literatura; atzerriko hizkuntzak eta 
matematika) dagokion ikasturtean 
gainditu direla.  
 
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011/2012 ikasturteko datuen arabera, EAEko ikasleen % 81,70ek behar bezala egiten du aurrera lehen hezkuntza 
amaitzean; ikasgai bakoitza gainditu dutela esan nahi du horrek (natura-, gizarte- eta kultura-ingurunearen ezaguera; 
arte-hezkuntza; gorputz-hezkuntza; gaztelania eta literatura; euskara eta literatura; atzerriko hizkuntzak eta 
matematika). Behar bezala aurrera egiten duen mutilen kopuruak (% 78,30) neskena baino txikiagoa izaten jarraitzen 
du eta hezkuntza-ereduaren arabera, D ereduan (ikasgai guztiak euskaraz, gaztelania eta literatura izan ezik) ikasten 
dutenen behar bezalako aurrerapen maila handiagoa da (% 83,80). Joera horiek nabarmendu dira azken 
hamarkadan. 

HEZKUNTZA 

81,70 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DBH amaitzean behar bezala aurrera egiten duen 
mutilen %, mutil guztiekin alderatuta 
Datua: 62,00 
Data: 2011/2012 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (natura-zientziak, gizarte-zientziak, geografia 
eta historia, gorputz-hezkuntza, plastika eta ikus-hezkuntza, 
gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, atzerriko 
hizkuntza, matematika, oinarrizko teknologia, aukerako bigarren 
atzerriko hizkuntza, aukerako informatika, aukerako erlijioa) 
gainditu direla.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DBH amaitzean behar bezala aurrera egiten duen D 
ereduko ikasleen %, D ereduko ikasle guztiekin alderatuta 
Datua: 70,90 
Data: Curso 2011/2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (natura-zientziak, gizarte-zientziak, geografia 
eta historia, gorputz-hezkuntza, plastika eta ikus-hezkuntza, 
gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, atzerriko 
hizkuntza, matematika, oinarrizko teknologia, aukerako bigarren 
atzerriko hizkuntza, aukerako informatika, aukerako erlijioa) 
gainditu direla.

DBH amaitzean behar bezala aurrera egiten duen ikasleen %, ikasle guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011/2012  ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari 
buruzko Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in05&ti=Porcentaj
e%20de%20aprobados%20en%20ense
%C3%B1anza%20de%20r%C3%A9gim
en%20general,%20por%20nivel%20y%2
0caracter%C3%ADsticas&path=../spanis
h/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_300#a
xzz1yVfMLBIg 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Aurrera egoki egiten 
du adierazleak esan nahi du irakasgai 
guztiak (natura-zientziak, gizarte-
zientziak, geografia eta historia, gorputz-
hezkuntza, plastika eta ikus-hezkuntza, 
gaztelania eta literatura, euskara eta 
literatura, atzerriko hizkuntza, 
matematika, oinarrizko teknologia, 
aukerako bigarren atzerriko hizkuntza, 
aukerako informatika, aukerako erlijioa) 
gainditu direla.  
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011/2012 ikasturtean ikasleen % 66,80k egin zuen behar bezala aurrera DBH amaitzean, hau da, ikasgai guztiak 
gaindituta amaitu zuen (natur zientziak, gizarte-zientziak, geografia eta historia, gorputz-hezkuntza, plastika eta ikus-
hezkuntza, gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, atzerriko hizkuntza, matematika, musika, oinarrizko 
teknologia, atzerriko aukerako 2. hizkuntza, informatika aukerakoa, erlijioa aukerakoa). Neskek aurrerapen-indize 
egokiagoak azaltzen dituzte DBH amaitzean eta gauza bera gertatzen da D ereduan ikasten dutenekin. 

 

HEZKUNTZA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAko irakurketa-frogan errendimendu maila 
baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba egin 
duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta OCDEn 
Datua: 17,00 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
PISA txostenaren arabera, maila desegokia <1 eta 1 mailari 
dagokio, eta irakurtzeko gaitasun ezin hobea izateko ezarritako 
baremoak gainditzen ez dituztenen ehunekoa biltzen du. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAko irakurketa-frogan errendimendu maila 
baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba egin 
duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 2006an 
Datua: 17,70 
Data: 2006 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
PISA txostenaren arabera, maila desegokia <1 eta 1 mailari 
dagokio, eta irakurtzeko gaitasun ezin hobea izateko ezarritako 
baremoak gainditzen ez dituztenen ehunekoa biltzen du. 

PISAko irakurketa-frogan errendimendu maila baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba 
egin duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 
2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_c
ast.pdf 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa 
(PISA) Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
abian jarritako ebaluazioa da, ikasleen 
errendimendua zein den jakiteko neurri 
bat ezarri ahal izateko, funtsezko 
gaitasunak deiturikoei dagokie 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren 
lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko 
ikasleei buruzkoa da. PISA txostenaren 
arabera, maila desegokia <1 eta 1 
mailari dagokio, eta irakurtzeko gaitasun 
ezin hobea izateko ezarritako baremoak 
gainditzen ez dituztenen ehunekoa 
biltzen du.  
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, EAEko 15 urteko gazteen % 14,40k maila baxua eman zuen PISAko irakurketa-frogan eta ELGAko 
herrialdeen batez bestekoaren kasuan % 17k. 2006az geroztik beherakada antzeman da errendimendu baxuko 
mailetan (2006an % 17,7). 

 

 

HEZKUNTZA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko 
puntuazioa PISAko zientzietako proban OCDEn 
Datua: 501 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko mutilen errendimenduaren batez besteko 
puntuazioa PISAko zientzietako proban 
Datua: 510 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da.

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa PISAko zientzietako proban 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 
2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_c
ast.pdf 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa 
(PISA) Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
abian jarritako ebaluazioa da, ikasleen 
errendimendua zein den jakiteko neurri 
bat ezarri ahal izateko, funtsezko 
gaitasunak deiturikoei dagokie 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren 
lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da.  
 
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera, EAEko 15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa 506 puntukoa izan 
zen PISAko zientzietako proban, ELGAko puntuazioarekiko (501) alde nabarmenik gabe, eta estatuko batez 
besteko puntuazioa gainditu zuen (496) alde nabarmenik gabe bada ere. Mutilek eta neskek hobetu egin dute 
PISAko 2009ko probatik hona (11 puntu gehiago). Orain arteko emaitzarik onena lortu dute eta lehen aldiz ELGAko 
batez bestekoa gainditu dute. Nesken eta mutilen arteko puntuazioaren aldea nabarmena da, eta mutilak dira 
nagusi(mutilen kasuan 510 puntu eta nesken kasuan 501). Euskadi lehen 20 herrialdeen artean kokatuta dago, 
herrialde parte-hartzaileen sailkapenean tarteko posizioan eta, besteak beste, herrialde hauen antzeko datuak ditu: 
Belgika, Austria, Txekiar Errepublika, Aragoi, Kantabria eta Errioxa. 506 puntuko puntuazioak sei mailatik 
hirugarrenean kokatzen ditu euskal ikasleak (1. maila baxuena eta 6. maila altuena) eta horren arabera ikasleek 
erraz identifikatzen dituzte hainbat testuingurutan argi eta garbi azaldutako gai zientifikoak; fenomenoak azaltzeko 
gertakariak eta ezagutza hautatzen dituzte; ikerketako estrategien eredu arruntak aplikatzen dituzte; hainbat 
diziplinatako kontzeptu zientifikoak interpretatu eta erabiltzen dituzte; zuzenean aplikatzen dituzte; gertakariak 
kontuan izanda azalpen laburrak egin ditzakete eta ezagutza zientifikoan oinarritutako erabakiak har ditzakete. 

HEZKUNTZA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAko zientzietako frogan errendimendu maila 
baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba egin 
duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta OCDEn 
Datua: 17,80 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
PISA txostenaren arabera, maila desegokia <1 eta 1 mailari 
dagokio, eta zientzietarako gaitasun ezin hobea izateko 
ezarritako baremoak gainditzen ez dituztenen ehunekoa biltzen 
du.
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAko zientzietako frogan errendimendu maila 
baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba egin 
duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 2006an 
Datua: 15,70 
Data: 2006 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
PISA txostenaren arabera, maila desegokia <1 eta 1 mailari 
dagokio, eta zientzietarako gaitasun ezin hobea izateko 
ezarritako baremoak gainditzen ez dituztenen ehunekoa biltzen 
du.

PISAko zientzietako frogan errendimendu maila baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba 
egin duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 
2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_c
ast.pdf 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa 
(PISA) Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
abian jarritako ebaluazioa da, ikasleen 
errendimendua zein den jakiteko neurri 
bat ezarri ahal izateko, funtsezko 
gaitasunak deiturikoei dagokie 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren 
lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko 
ikasleei buruzkoa da. PISA txostenaren 
arabera, maila desegokia <1 eta 1 
mailari dagokio, eta zientzietarako 
gaitasun ezin hobea izateko ezarritako 
baremoak gainditzen ez dituztenen 
ehunekoa biltzen du.  
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 urteko euskal ikasleen % 11,80 errendimendu maila baxuenean zegoen; ELGAko batez bestekoa (% 
17,80) baino maila baxuagoan. 2006tik gaur egun arte lau puntu murriztu da maila baxuan zegoen ikasleen kopurua 
(2006an % 15,7). 

 

 

HEZKUNTZA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko 
puntuazioa PISAko matematikako proban OCDEn 
Datua: 494 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko mutilen errendimenduaren batez besteko 
puntuazioa PISAko matematikako proban 
Datua: 512 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da.

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa PISAko matematikako proban 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 
2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_c
ast.pdf 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa 
(PISA) Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
abian jarritako ebaluazioa da, ikasleen 
errendimendua zein den jakiteko neurri 
bat ezarri ahal izateko, funtsezko 
gaitasunak deiturikoei dagokie 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren 
lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da.  
 
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera EAEko ikasleek PISAko proban izandako errendimenduaren batez besteko puntuazioa 505 
puntukoa da. Puntuazio horrek ELGAko herrialdeen (494 puntu) edo estatuko (484 puntu) batez bestekoaren oso 
gainetik kokatzen du EAE. EAE sailkapeneko lehen hamar herrialdeen artean egotetik gertu dago Austria, 
Australia, Eslovenia edo Irlandaren pareko puntuazioarekin eta laginean parte hartzen duten 14 komunitate 
autonomoen artean hirugarren postuan dago, Nafarroaren eta Gaztela eta Leonen atzetik. Mutilek neskek baino 14 
puntu gehiago atera zituzten (512) eta alde hori estatistikoki nabarmena da. Bilakaera-datuen arabera, puntuazioak 
azken urteetan aldatu egin diren arren, emaitza bera izan denez aldea ez da handia. 505 puntuko puntuazioak sei 
mailatik hirugarrenean kokatzen ditu euskal ikasleak (1. maila baxuena eta 6. maila altuena) eta horren arabera 
ikasleek argi eta garbi azaldutako prozedurak exekuta ditzakete, bigarren mailako erabakiak hartzea eskatzen 
dutenak barne; problema arruntak ebazteko estrategiak hautatu eta aplikatzen dituzte; hainbat informazio-iturritan 
oinarritutako adierazpenak interpretatu eta erabiltzeko eta horietatik zuzenean arrazoitzeko gai dira, eta 
interpretazioak, emaitzak eta arrazoiketak azalduz idatzizko txosten laburrak egiteko gai dira. 

HEZKUNTZA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAko matematikako frogan errendimendu maila 
baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba egin 
duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta OCDEn 
Datua: 23,00 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
PISA txostenaren arabera, maila desegokia <1 eta 1 mailari 
dagokio, eta matematikarako gaitasun ezin hobea izateko 
ezarritako baremoak gainditzen ez dituztenen ehunekoa biltzen 
du.
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAko matematikako frogan errendimendu maila 
baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA proba egin 
duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 2006an 
Datua: 16,90 
Data: 2006 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
PISA txostenaren arabera, maila desegokia <1 eta 1 mailari 
dagokio, eta matematikarako gaitasun ezin hobea izateko 
ezarritako baremoak gainditzen ez dituztenen ehunekoa biltzen 
du.

PISAko matematikako frogan errendimendu maila baxu/desegokia duten 15 urteko ikasleen %, PISA 
proba egin duen ikasleen guztizkoarekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 
2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_c
ast.pdf 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa 
(PISA) Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
abian jarritako ebaluazioa da, ikasleen 
errendimendua zein den jakiteko neurri 
bat ezarri ahal izateko, funtsezko 
gaitasunak deiturikoei dagokie 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren 
lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. PISA txostenaren lagina 15 urteko 
ikasleei buruzkoa da. PISA txostenaren 
arabera, maila desegokia <1 eta 1 
mailari dagokio, eta matematikarako 
gaitasun ezin hobea izateko ezarritako 
baremoak gainditzen ez dituztenen 
ehunekoa biltzen du.  
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 urteko euskal ikasleen % 15,50 errendimendu maila baxuan kokatu zen PISAko matematikako frogan eta 
portzentaje hori ELGAko kide diren herrialdeen artean eta Espainian 10 puntu gorago kokatu zen. 2006arekin 
alderatuta portzentajeak behera egin duen arren (2006an % 16,90) gorakada arina gertatu da 2012. urtearekin 
alderatuta (% 0,6ko igoera). Hezkuntza-sistemako puntu indartsuenetako bat den arren, beharrezkoa da bikaintasun 
mailako ikasleen kopurua areagotzea. Estonia, Japonia, Finlandia, Suitza eta Kanadak maila baxuetan ikasle gutxien 
duten herrialdeak izaten jarraitzen dute. 

HEZKUNTZA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko 
puntuazioa PISAko irakurketa-proban OCDEn 
Datua: 496 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko mutilen errendimenduaren batez besteko 
puntuazioa PISAko irakurketa-proban 
Datua: 483 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 2012 
Oharrak:  PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da.

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa PISAko irakurketa-proban 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena 
2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_c
ast.pdf 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa 
(PISA) Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
abian jarritako ebaluazioa da, ikasleen 
errendimendua zein den jakiteko neurri 
bat ezarri ahal izateko, funtsezko 
gaitasunak deiturikoei dagokie 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren 
lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-errendimendua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 urteko euskal ikasleen errendimenduaren batez besteko puntuazioa PISAko irakurketa-proban (498) 
ELGAko herrialdeen batez bestekoan kokatu zen, alde estatistiko handirik gabe eta herrialde hauen parean: Frantzia, 
Norvegia, Erresuma Batua, AEB eta Danimarka.Nesken puntuazioa mutilena baino 30 puntu altuagoa izan zen (483), 
aldea nabarmena izanik. 2012ko puntuazioa 2003. urtean proba horretan parte hartzen hasi zenetik lortutako altuena 
den arren, aldeak ez dira oso handiak, oro har. 

 

HEZKUNTZA 

498 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola batere gustatzen ez zaien 11-17 urteko 
mutilen %-a, 11-17 urteko guztizko mutilei dagokienez 
Datua: 21,60 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak:  Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola batere gustatzen ez zaien 11-12 urteko 
ikasleen %-a, 11-12 urteko guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: 7,80 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak:  Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.

Eskola batere gustatzen ez zaien 11-17 urteko ikasleen %-a, 11-17 urteko guztizko ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan.  
 
 

Eskola-bizikidetza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera euskadiko 11-17 urteko ikasleen % 15en arabera, eskola ez zaio batere gustatzen, eta aldea 
oso esanguratsua da sexuaren arabera; izan ere, eskola batere gustatzen ez zaien mutilen ehunekoa % 21 da, eta 
nesken kasuan, aldiz, % 8ra jaisten da. Adina ere alderdi erabakigarria da, adinean aurrera egin ahala eskolarekiko 
gogobetetzerik eza igo egiten baita. Hortaz, 11-12 urteko adingabeen % 7,80k esan du eskola ez zaiola batere 
gustatzen, baina ehunekoa % 21era igotzen da 15-16 urte dituztenen artean. 

 

HEZKUNTZA 

15,00 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola-lanaren eraginez estutasuna sentitzen duten 
11-17 urteko mutilen %-a, 11-17 urteko guztizko mutilei 
dagokienez 
Datua: 26,40 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak:  Datuek eskola-lanaren eraginez estutasun handia 
sentitzen dutenak biltzen dituzte. Ikastetxeetan egindako inkesta 
izaki, 18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan.
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola-lanaren eraginez estutasuna sentitzen duten 
eskola pribatuetako 11-17 urteko ikasleen %-a, eskola 
pribatuetako 11-17 urteko guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: 23,80 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak:  Datuek eskola-lanaren eraginez estutasun handia 
sentitzen dutenak biltzen dituzte. Ikastetxeetan egindako inkesta 
izaki, 18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan.

Eskola-lanaren eraginez estutasuna sentitzen duten 11-17 urteko ikasleen %-a, 11-17 urteko guztizko 
ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta au 
Ohar argigarriak: Datuek eskola-
lanaren eraginez estutasun handia 
sentitzen dutenak biltzen dituzte. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren 
mailan.  
 

Eskola-bizikidetza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 11-17 urteko 10 adingabetatik bik estutasun handia sentitzen dute eskola-lana dela medio. 
Sexuaren arabera aldeak daude, estutasun handia sentitzen duten mutilen ehunekoa % 26 baita, eta nesken kasuan, 
aldiz, % 16ra jaisten da. Era berean, aldeak daude zentroaren titulartasunaren arabera, eskola-lanaren eraginez 
estutasun handia sentitzen duten adingabeen ehunekoa handiagoa delako zentro pribatuetan (% 23,80; zentro 
publikoen kasuan, aldiz, % 18,50). 

 

HEZKUNTZA 

21,20 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakaslen harreta jaso eta kontutan hartuak direla 
sentitzen duten 11-14 urteko ikasleen %-a, 11-14 urteko guztizko 
ikasleei dagokienez Espainian 
Datua: 87,30 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakaslen harreta jaso eta kontutan hartuak direla 
sentitzen duten 11-14 urteko emakumeen %-a, 11-14 urteko 
guztizko emakumeei dagokienez 
Datua: 88,40 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak:  

Irakaslen harreta jaso eta kontutan hartuak direla sentitzen duten 11-14 urteko ikasleen %-a, 11-14 urteko 
guztizko ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta 
haurren ongizate subjektiboa Espainian, 
zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Ikerlan honek 
ISCWeB-rako (Haurren ongizateari 
buruzko nazioarteko inkeste ” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) egindako galderak hartzen ditu, 
batik bat; beraz, garrantzizkoa da, izan 
daitezkeen nazioarteko alderatzeen 
ondorioz. Ez da aldizkako inkesta bat. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-bizikidetza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011an 11-14 urteko hamar ikasletatik bederatzik irakaslen harreta jaso eta kontutan hartuak direla sentitzen dute. Ez 
da ia ezberdintasunik ematen sexuaren arabera eta datuak estatu mailan ematen diren datuen antzerakoak dira. 

 

 

HEZKUNTZA 

89,40 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren institutuan edo ikastetxean zer jarduera 
egingo diren erabakitzeko hitza dutela uste duten eta 
landaingurunean 
bizi diren14-17 urteko ikasleen %-a, andaingurunean 14-17 
urteko guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: 45,70 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak:  Datu horietan ikastetxeko jarduerak erabakitzeko hitza 
edukitzearen ideiarekin ados edo oso ados daudenak biltzen 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren institutuan edo ikastetxean zer jarduera 
egingo diren erabakitzeko hitza dutela uste duten zentro 
pribatuetako 4-17 urteko ikasleen %-a, 14-17 urteko guztizko 
ikasleei dagokienez 
Datua: 35,90 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak:  Datu horietan ikastetxeko jarduerak erabakitzeko hitza 
edukitzearen ideiarekin ados edo oso ados daudenak biltzen 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Beren institutuan edo ikastetxean zer jarduera egingo diren erabakitzeko hitza dutela uste duten 14-17 
urteko ikasleen %-a, 14-17 urteko guztizko ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Datu horietan 
ikastetxeko jarduerak erabakitzeko hitza 
edukitzearen ideiarekin ados edo oso 
ados daudenak biltzen dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan.  
 
 
 
 

Eskola-bizikidetza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006an 14-17 urteko 10 adingabetatik gutxi gorabehera 7k uste du bere ikastetxean ez duela hitzik zer jarduera egingo 
diren erabakitzeko. Ehuneko hori txikiagoa da ikastetxe pribatuetako eta landa-inguruneko ikastetxeetako ikasleen 
artean; izan ere, ikastetxe horietako ikasleen % 35 eta % 45, hurrenez hurren, ados dago ikasleek jarduerak 
erabakitzeko aukera dutelako ideiarekin. 

HEZKUNTZA 

32,70 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan integratzeko arazoren bat dutela adierazten 
duten 6-16 urte arteko ikasle mutilen %-a, 6-16 urte arteko 
guztizko ikasle mutilen gain 
Datua: 3,30 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan integratzeko arazoren bat dutela adierazten 
duten 6-16 urte arteko ikasle ez nazionalen %-a, 6-16 urte arteko 
guztizko ikasle ez nazionale gain 
Datua: 4,10 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak:  

Eskolan integratzeko arazoren bat dutela adierazten duten 6-16 urte arteko ikasleen %-a, 6-16 urte arteko 
guztizko ikasleen gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correc
ciones.doc 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
horri esker adingabeen artean zer 
harreman-zailtasun dauden jakin daiteke. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskola-bizikidetza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera 6-16 urte arteko ikasleen %1,80ak eskolan integrazio arazoren bat pairatzen du (%3 
2006an). Mutilen kasuan portzentaia areagotu egiten da baina ezberdintasunik nabarnenena jatorriaren araberakoa 
da izan ere jatorri nazionala ez duten adingabekoen artean integrazio arazoren bat dutenen kopurua %4,10ekoa da. 

 

 

HEZKUNTZA 

1,80 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten lehen 
hezkuntzako ikasleen %, lehen hezkuntzako ikasle guztiekin 
alderatuta 2005ean 
Datua: 17,70 
Data: 2005 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Berdinen arteko tratu txarra. 2012 
Oharrak:  Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizartearloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten lehen 
hezkuntzako ikasle mutilen %, lehen hezkuntzako ikasle mutil 
guztiekin alderatuta 
Datua: 22,30 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Berdinen arteko tratu txarra. 2012 
Oharrak:  Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizartearloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira. Kontutan hartu beharra dago 2012ko 
txostenak jokabide gehiago aztertzen dituela bada txostenak 
berak datu ezberdinak eskaintzen ditu (beraien artean oso 
antzekoak) tratu txarren datu orokorra eskaintzeko  orduan. 

Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten lehen hezkuntzako ikasleen %, lehen hezkuntzako ikasle guztiekin 
alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Berdinen arteko 
tratu txarra. 2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/bullying2012/Informe_Ej
ecutivo%20_maltrato2012.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Eskolako 
tratu txarrekin lotutako adierazleak 
funtsezkoak dira adingabeek beren 
taldekideekin zer harreman mota duten 
jakiteko, baita neurri espezifikoak behar 
dituzten egoerak atzemateko ere. 
Ohar argigarriak: Honako hau hartzen 
da tratu txarren jokabidetzat: hitzezko 
tratu txarra (ezizenak, irainak…); 
gizartearloko tratu txarra (parte hartzeko 
aukerarik ez izatea, kontuan ez 
hartzea…); norberaren gauzei eraso 
egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, 
mehatxu egitea…); tratu txar sexuala 
(sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a 
(mezuak mugikorrera, email-ak…). 
Datuak askotan edo beti pairatutako tratu 
txarrei buruzkoak dira. 
 

Eskola-bizikidetza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, lehen hezkuntzako ikasleen % 21ek inguruk diote eskolan sarritan edo beti tratu txarrak jaso izan dituztela 
(ahozko tratu txarra, soziala, fisikoa, sexuala, jabetzekiko erasoa edo ciberbulling-a); hau da, 2005ean edo 2009an 
tratu txarrak jaso izana aitortzen zuten ikasleak baino % 4 inguru gehiago. Tratu txarren indizea pixka bat handiagoa 
da mutilen artean (% 22,30). 

 

HEZKUNTZA 

21,70 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten bigarren 
hezkuntzako ikasleen %, bigarren hezkuntzako ikasle guztiekin 
alderatuta 2005ean 
Datua: 11,90 
Data: 2005 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Berdinen arteko tratu txarra. 2012 
Oharrak:  Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizartearloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten bigarren 
hezkuntzako ikasle mutilen %, bigarren hezkuntzako ikasle mutil 
guztiekin alderatuta 
Datua: 15,60 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Berdinen arteko tratu txarra. 2012 
Oharrak:  Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizartearloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira. Kontutan hartu beharra dago 2012ko 
txostenak jokabide gehiago aztertzen dituela bada txostenak 
berak datu ezberdinak eskaintzen ditu (beraien artean oso 
antzekoak) tratu txarren datu orokorra eskaintzeko  orduan. 

Eskolan tratu txarrak jaso izana dioten bigarren hezkuntzako ikasleen %, bigarren hezkuntzako ikasle 
guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Berdinen arteko 
tratu txarra. 2012 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/bullying2012/Informe_Ej
ecutivo%20_maltrato2012.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Eskolako 
tratu txarrekin lotutako adierazleak 
funtsezkoak dira adingabeek beren 
taldekideekin zer harreman mota duten 
jakiteko, baita neurri espezifikoak behar 
dituzten egoerak atzemateko ere. 
Ohar argigarriak: Honako hau hartzen 
da tratu txarren jokabidetzat: hitzezko 
tratu txarra (ezizenak, irainak…); 
gizartearloko tratu txarra (parte hartzeko 
aukerarik ez izatea, kontuan ez 
hartzea…); norberaren gauzei eraso 
egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, 
mehatxu egitea…); tratu txar sexuala 
(sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a 
(mezuak mugikorrera, email-ak…). 
Datuak askotan edo beti pairatutako tratu 
txarrei buruzkoak dira. 
 
 
 

Eskola-bizikidetza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Gutxi gorabehera, DBHko ikasleen % 14k inguruk diote eskolan sarritan edo beti tratu txarrak jaso izan dituztela 
(ahozko tratu txarra, soziala, fisikoa, sexuala, jabetzekiko erasoa edo ciberbulling-a); hau da, 2005ean edo 2009an 
baino % 3 gehiago. Tratu txarren indizea mutilen artean pixka bat handiagoa da (% 15,60). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle bakoitzeko batez besteko hezkuntzako gastua 
(euro ikasle bakoitzeko) ikastetxe pribatuetan 
Datua: 5583 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntza publikoaren gastua eta 
finantziazioa 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle bakoitzeko batez besteko hezkuntzako gastua 
(euro ikasle 
bakoitzeko) ikastetxe publikoetan 2003an 
Datua: 4865 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntza publikoaren gastua eta 
finantziazioa 
Oharrak:  

Ikasle bakoitzeko batez besteko hezkuntzako gastua (euro ikasle bakoitzeko) ikastetxe publikoetan 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntza 
publikoaren gastua eta finantziazioa 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00001
00/ti_Gasto_total_tasa_por_alumno_y_ta
sa_por_unidad_por_tipo_de_gasto_y_añ
o_1993-
2007/tbl0000121_c.html#axzz1th3FMGV
t 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da, gizarte jakin batek 
hezkuntzan (giza baliabideak) egin duen 
inbertsioa neurtzen duena. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntzan egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Ikastetxe publikoetan ikasle bakoitzeko egindako gastuaren batezbestekoak gora egin du etengabean azken 
hamarkadan. Eskura dauden azken datuen arabera 2009an ikasle bakoitzeko gastuaren batezbestekoa 7.000€ 
ingurukoa izan da, ikastetxe pribatuetan eman den gastua baino nagusiagoa non ikasle bakoitzeko gastua 5.500€ 
baino gehiagokoa da. 2007an egindako inbertsioari dagokionez ikasle bakoitzeko gastua %15ean igo da, hau da, 
gutxi gora behera 1.100 euro gehiago ikasle bakoitzeko eta 2003an baino 2.000 euro inguru gehiago. 

 

HEZKUNTZA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua haur hezkuntzan 
eta lehen hezkuntzan eskola pribatuetan 
Datua: 16,00 
Data: 2011/2012 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua haur hezkuntzan 
eta lehen hezkuntzan 1998/1999 ikasturtean 
Datua: 12,60 
Data: Curso 1998/1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  

Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011/2012  ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren 
Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00001
00/ti_Ratios_profesoresgrupo_alumnosp
rofesor_y_alumnosgrupo_por_nivel_territ
orio_historico_y_titularidad_200809_/tbl0
000101_c.html#axzz1th3FMGVt 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da, gizarte jakin batek 
hezkuntzan (giza baliabideak) egin duen 
inbertsioa neurtzen duena. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntzan egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011/2012 ikasturtean, oinarrizko irakaskuntzan (haur hezkuntza eta lehen hezkuntza) 12 ikasle inguru daude 
irakasle bakoitzeko; orain hamar urte bezalako indizea da hori. Ikastetxe pribatuen kasuan, irakasle bakoitzeko ia 16 
ikasle daude. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua bigarren 
hezkuntzan eskola pribatuetan 
Datua: 10,50 
Data: 2011/2012 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua bigarren 
hezkuntzan 1998/1999 ikasturtean 
Datua: 11,00 
Data: Curso 1998/1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  

Irakasle bakoitzeko ikasle kopurua bigarren hezkuntzan 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011/2012  ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren 
Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00001
00/ti_Ratios_profesoresgrupo_alumnosp
rofesor_y_alumnosgrupo_por_nivel_territ
orio_historico_y_titularidad_200809_/tbl0
000101_c.html#axzz1th3FMGVt 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da, gizarte jakin batek 
hezkuntzan (giza baliabideak) egin duen 
inbertsioa neurtzen duena. 
Ohar argigarriak:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntzan egindako inbertsioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011/2012 ikasturtean, bigarren hezkuntzan 8 edo 9 ikasle inguru daude irakasle bakoitzeko, orain hamar urte baino 
ikasle kopuru txikiagoa (orduan 11 ziren). Ikastetxe pribatuen kasuan, irakasle bakoitzeko 10 ikasle daude. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Euskadiko etxeetako batez besteko urteko errenta 
(eurotan) 2008an 
Datua: 31197 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako etxeetako batez besteko urteko errenta 
(eurotan) 
Datua: 23972 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 
Oharrak: 

Euskadiko etxeetako batez besteko urteko errenta (eurotan) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei 
buruzko inkesta. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&
divi=ECV&his=0&type=db 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskal 
etxeetako batez besteko errentak eta 
horien bilakaerak aukera ematen dute 
familien gaitasun ekonomikoaren 
garapena ezagutzeko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Errenta 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Euskadiko etxeetako errentaren batez besteko maila 2012an 29.108 euro garbikoa zen etxe bakoitzean (gutxi 
gorabehera estatu mailako batez bestekoa baino 5.000 euro handiagoa); dena den, krisiak etxeetako errentaren 
batez besteko maila jaistea eragin du, 2008an 31.197 eurokoa baitzen. 

 

 

ONGIZATE MATERIALA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden 
Euskadiko familien % Euskadiko familia guztiekin alderatuta 
2008an 
Datua: 1,20 
Data: 2008 Hirugarren hiruhilekoa 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Aktibitatearekin Harremana Populazio 
Inkesta 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden 
Euskadiko famili kopurua 
Datua: 50200 
Data: 2013 Hirugarren hiruhilekoa 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Aktibitatearekin Harremana Populazio 
Inkesta 
Oharrak: 

Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden Euskadiko familien % Euskadiko familia guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 Hirugarren hiruhilekoa 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Aktibitatearekin 
Harremana Populazio Inkesta 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_3
7/opt_0/tipo_6/mas_1/ti_Poblacion_en_r
elacion_con_la_actividad_PRA/temas.ht
ml#axzz2yBVQ2qsG 
Aldizkakotasuna: Hiruhilekoa 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
ikuspegi bat erakusten du ordainsari gisa 
jasotako diru-sarrerarik ez dagoen 
etxeen inguruan. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Errenta 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Kide aktibo guztiak langabezian dituzten Euskadiko familien proportzioa ugaritzen joan da. 2008an, Euskadiko 
familien % 1,20k kide guztiak langabezian zituzten, baina 2013ko hirugarren hiruhilekoan % 5,78 dira (50.000 familia 
inguru). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden 
etxekoen unitateen %-a, guztizko etxekoen unitateei dagokienez 
Datua: 4,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta 2004 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden eta gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten etxekoen 
unitateen %-a, gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten guztizko etxekoen unitateei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
encuesta_hogares_2004/es_def/encuest
a_hogares.html 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
prekarietate-egoeren arrisku handian 
egon litezkeen etxekoen unitateen 
bolumenari buruzko erreferentzia ematen 
du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Errenta 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2004ko datuen arabera, gurasoen kargurako seme-alabak dituzten EAEko etxekoen unitateen % 4,5ean pertsona 
aktibo guztiak lanik gabe daude; ehuneko hori ez da ia aldatzen EAEko guztizko etxekoen unitateei dagokienez. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Mantenu-txirotasunean dauden 15 urtez azpiko 
herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin alderatuta 
2008an 
Datua: 9,10 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: Mantenu-pobrezia baliabide ekonomikoen 
eskasiaegoerarekin loturik dago; hain zuzen ere, 
epe motzera oinarrizko premiak (bereziki 
elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta 
oinetakoen gastuekin loturikoak) betetzeko adina baliabide ez 
izatearekin. Pobrezia-arriskuan daude honako hauek: aintzat 
hartutako erreferentzialdian, oinarrizko premiei aurre egiteko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, 
familia edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko 
PGDI metodoa hartu da erreferentziatzat. Datuak etxekoen 
unitatearen baliabideetan oinarritzen dira baliabide propioetan 
oinarritu ordez.  2012ko inkestak 2008ko datuei dagokienez 
egindako aldaketak direla eta 2012ko inkestak eskaintzen dituen 
datuak aurkeztea erabaki da 2008rako. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Mantenu-txirotasunean dagoen biztanleriaren %, 
biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 7,30 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: Mantenu-pobrezia baliabide ekonomikoen 
eskasiaegoerarekin loturik dago; hain zuzen ere, epe motzera 
oinarrizko premiak (bereziki elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien 
eta oinetakoen gastuekin loturikoak) betetzeko adina baliabide ez 
izatearekin. Pobrezia-arriskuan daude honako hauek: aintzat 
hartutako erreferentzialdian, oinarrizko premiei aurre egiteko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, 
familia edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko 
PGDI metodoa hartu da erreferentziatzat. Datuak etxekoen 
unitatearen baliabideetan oinarritzen dira baliabide propioetan 
oinarritu ordez. 

Mantenu-txirotasunean dauden 15 urtez azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS
_2012es.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu horrek 
prekarietate larriko edo pobreziako 
egoeren eraginpean dauden etxekoen 
unitateetan bizi diren adingabeak 
kuantifikatzen ditu. 
Ohar argigarriak: Mantenu-pobrezia 
baliabide ekonomikoen 
eskasiaegoerarekin loturik dago; hain 
zuzen ere, 
epe motzera oinarrizko premiak (bereziki 
elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta 
oinetakoen gastuekin loturikoak) 
betetzeko adina baliabide ez izatearekin. 
Pobrezia-arriskuan daude honako hauek: 
aintzat hartutako erreferentzialdian, 
oinarrizko premiei aurre egiteko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak 
dituzten pertsona, familia edo etxekoen 
unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko 
PGDI metodoa hartu da 
erreferentziatzat. 
Datuak etxekoen unitatearen 
baliabideetan oinarritzen dira baliabide 
propioetan oinarritu ordez. Datuak 15 
urtetik beherako adingabeei buruzkoak 
dira. 
 

Pobrezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 urtez azpiko 35.000 haur inguru (% 11,7), oinarrizko beharrak estali ezinik egoteko arriskuan dauden etxeetan bizi 
dira; krisia hasi zenean baino (2008) % 2,6 gehiago eta 2004koaren bikoitza (% 5,3). Mantenu-txirotasuneko arriskuan 
dauden euskal herritarren ehunekoa % 7,3koa da, hala, adin txikiko herritarretan txirotasun mota horren arriskua 
handiagoa da herritar guztiengan baino. 

ONGIZATE MATERIALA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ongizate-gabeziaren arriskuan dauden 15 urtez 
azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin alderatuta 
2008an 
Datua: 22,10 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: Ongizaterik ezeko arazoek honako egoera hauei egiten 
diete erreferentzia: gizarte jakin batean espero diren ongizateko 
eta erosotasuneko gutxieneko mailak mantentzeko 
beharrezkotzat hartzen diren ohiko gastuei, epe laburrean, aurre 
egiteko baliabide ekonomikoen urritasun-egoerak. Praktikan, 
gizarte jakin horretako ohiko bizimodu, ohitura eta jardueretan –
baldintza minimoetan bada ere– parte hartzeko aukera ematen 
duten gastuak dira. Ongizaterik ezeko arriskuan daude honako 
hauek: aintzat hartutako erreferentzialdian, bizi diren 
gizarteangutxienekotzat hartutako ongizate-maila lortzeko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, 
familia edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko 
PGDI metodoa hartu da erreferentziatzat. Datuak etxekoen 
unitatearen baliabideetan oinarritzen dira baliabide propioetan 
oinarritu ordez. Datuak 15 urtetik beherako gazteei buruzkoak 
dira. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ongizate-gabeziaren arriskuan dagoen 
biztanleriaren %, biztanleria guztiarekin alderatuta 
Datua: 19,90 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2008 
Oharrak: Ongizaterik ezeko arazoek honako egoera 
hauei egiten diete erreferentzia: gizarte jakin batean espero diren 
ongizateko eta erosotasuneko gutxieneko mailak mantentzeko 
beharrezkotzat hartzen diren ohiko gastuei, epe laburrean, aurre 
egiteko baliabide ekonomikoen urritasun-egoerak. Praktikan, 
gizarte jakin horretako ohiko bizimodu, ohitura eta jardueretan –
baldintza minimoetan bada ere– parte hartzeko aukera ematen 
duten gastuak dira. Ongizaterik ezeko arriskuan daude honako 
hauek: aintzat hartutako erreferentzialdian, bizi diren 
gizarteangutxienekotzat hartutako ongizate-maila lortzeko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, 
familia edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko 

Ongizate-gabeziaren arriskuan dauden 15 urtez azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin 
alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS
_2012es.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
gizarteko ongizate-maila estandarra 
bermatu ezin duten etxekoen unitateetan 
bizi diren adingabeak kuantifikatzen ditu. 
Mantenu-pobreziaren datuei buruzko 
informazio osagarria da. 
Ohar argigarriak: Ongizaterik ezeko 
arazoek honako egoera 
hauei egiten diete erreferentzia: gizarte 
jakin batean espero diren ongizateko eta 
erosotasuneko gutxieneko mailak 
mantentzeko beharrezkotzat hartzen 
diren ohiko gastuei, epe laburrean, aurre 
egiteko baliabide ekonomikoen urritasun-
egoerak. Praktikan, gizarte jakin 
horretako ohiko bizimodu, ohitura eta 
jardueretan –baldintza minimoetan bada 
ere– parte hartzeko aukera ematen 
duten gastuak dira. Ongizaterik ezeko 
arriskuan daude honako hauek: aintzat 
hartutako erreferentzialdian, bizi diren 
gizarteangutxienekotzat hartutako 
ongizate-maila lortzeko ezarritako 
atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten 
pertsona, familia edo etxekoen unitateak. 
Pobrezia-arriskua kalkulatzeko PGDI 
metodoa hartu da erreferentziatzat. 
Datuak etxekoen unitatearen 
baliabideetan oinarritzen dira baliabide 
propioetan oinarritu ordez. Datuak 15 
urtetik beherako gazteei buruzkoak dira. 

Pobrezia 

ONGIZATE MATERIALA 

22,20 
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PGDI metodoa hartu da erreferentziatzat. Datuak etxekoen 
unitatearen baliabideetan oinarritzen dira baliabide propioetan 
oinarritu ordez. Datuak 15 urtetik beherako gazteei buruzkoak 
dira.

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera, EAEn 15 urtez azpiko 66.458 haur daude (% 22,2) gutxieneko ongizate maila mantendu ezin 
izateko arriskuan (baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea, epe laburrean, gizarte jakin batean esperotako gutxieneko 
erosotasun eta ongizate mailak mantentzeko beharrezkotzat hartzen diren ohiko gastuei aurre egiteko), 2008ko 
antzeko ehunekoa, baina 2012ko herritarren batez bestekoaren gainetik (% 19,90). 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetako (mantenuko) txirotasun-egoeran dauden 
haurren (15 urtez azpikoak) % 2008an 
Datua: 7,40 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetako (mantenuko) txirotasun-egoeran dagoen 
biztanleriaren % 
Datua: 5,30 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 

Benetako (mantenuko) txirotasun-egoeran dauden haurren (15 urtez azpikoak) % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du haur-txirotasunari 
buruz. 
Ohar argigarriak: Mantenu-txirotasunak 
honako egoera honi egiten dio 
erreferentzia: behar besteko baliabide 
ekonomikorik ez izatea epe laburrean 
oinarrizko beharrak asetzeko, batez ere 
elikadurari, etxebizitzari, arropari eta 
oinetakoei lotuta. Txirotasun-arriskuan 
daude, erabili dugun erreferentzia-aldian 
oinarrizko behar horiek asetzeko 
adierazitako mugetara iristen ez diren 
diru-sarrerak dituzten pertsonak, familiak 
edo etxeak. 
 
 

Pobrezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008tik 2012ra % 7,4tik % 9,5era handitu da benetako mantenu-txirotasuneko egoeran dauden 15 urtez azpiko 
herritarren ehunekoa, hau da, oinarrizko beharrak asetzeko nahikoa sarrera ez izateaz gain, egoera horri aurre 
egiteko beste ondasunik ere ez dute. 

 

 

ONGIZATE MATERIALA 

9,50 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetako ongizate-gabeziako egoeran dauden 
haurren (15 urtez azpikoak) % 2008an 
Datua: 13,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 
Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetako ongizate-gabeziako egoeran dagoen 
biztanleriaren %a 
Datua: 10,10 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 
Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 

Benetako ongizate-gabeziako egoeran dauden haurren (15 urtez azpikoak) % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 
Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/epds_2
012/es_epds2012/epds_2012.html 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak informazioa 
ematen du haur-txirotasunari buruz. 
Ohar argigarriak: Ongizaterik ez izateari 
lotutako arazoek erreferentzia egiten diete 
gizarte jakin batean espero diren gutxieneko 
ongizate- eta erosotasun-baldintzei eusteko 
beharrezkoak diren ohiko gastuei epe laburrean 
aurre egiteko behar besteko baliabide 
ekonomikorik ez dagoen egoerei. Praktikan 
aukera ematen dute, gutxieneko baldintzetan 
behintzat, gizarte horretan ohikoak diren 
bizimoduan, ohituretan eta jardueretan parte 
hartzeko. Ongizaterik ez izateko arriskuan 
daude erreferentzia-aldi jakin batean EAEko 
etxeek batez beste bereizgarri duten gutxieneko 
esperantza soziala osatzen duten ongizate 
mailara iristeko mugen azpiko diru-sarrerak 
dituzten pertsonak, familiak edo etxeak. 
 
 

Pobrezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an % 13 izatetik 2012an % 14,1 izatera pasatu da benetako ongizate-gabezia. Ongizate-gabeziako egoeran 
dauden, eta beraz, gizarte jakin batean esperotako gutxieneko erosotasun eta ongizate mailak mantentzeko 
beharrezkotzat hartzen diren ohiko gastuei aurre egiteko ezintasuna duten 15 urtez azpiko haurren ehunekoa. 

 

ONGIZATE MATERIALA 

14,1 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten eta 16 
urtez azpiko seme-alabak dituzten familien kopurua 
Datua: 16000 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Zerbitzuen Behatokia. Haurren eta nerabeen Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haur Pobrezia EAEn 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Sarrerak Bermatzeko Errentaren onura izan duten 
16 urte baino gutxiagoko adingabekoen kopurua 
Datua: 24370 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Zerbitzuen Behatokia. Haurren eta nerabeen Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haur Pobrezia EAEn 
Oharrak: 

Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten eta 16 urtez azpiko seme-alabak dituzten familien %, 
Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten familia guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila. Gizarte 
Zerbitzuen Behatokia. Haurren eta 
nerabeen Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haur Pobrezia 
EAEn 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/co
ntenidos/informacion/publicaciones_obse
rv_infancia/es_publica/adjuntos/La%20p
obreza%20infantil%20en%20Euskadi.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobrezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 16 urtez azpiko seme-alabak dituzten 16.000 familia inguruk jaso zuten Sarrerak Bermatzeko Errenta 
(errenta hori jasotzen duten etxe guztien % 26,7).16 urtez azpiko ia 24.370 haurrek jaso zituzten (gutxi gorabehera 
adin horretako populazioaren % 8) prestazio horiek. 

 

 

ONGIZATE MATERIALA 

26,70 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ezusteko gastuei aurre egiteko gaitasunik ez duten 
euskal etxeen % 2008an 
Datua: 17,10 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ezusteko gastuei aurre egiteko gaitasunik ez duten 
etxeen % Espainian 
Datua: 34,54 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 
Oharrak: 

Ezusteko gastuei aurre egiteko gaitasunik ez duten euskal etxeen % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei 
buruzko inkesta. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&
divi=ECV&his=0&type=db 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
aukera ematen du euskal familia batzuek 
zer zailtasun dituzten jakiteko. 
Ohar argigarriak: 2013ko datuak behin-
behinekoak dira. 2004tik Bizi-baldintzen 
Inkestak emandako datuak aztertu zituen 
EINek 2013ko azaroaren 20an 2011ko 
Erroldako populazioak erabiliz eta 
adierazleen kalkuluak hobetuz. 
Horregatik dute datuek nolabaiteko 
aldakortasuna eta baliteke informazio 
berdina eskaintzen duten beste 
argitalpen edo txosten batzuetako 
datuekin bat ez etortzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013ko datuen arabera, euskal etxeen % 24,2k ez dute gaitasunik ustekabeko gastuei aurre egiteko. Ehuneko hori 
2008an erregistratutakoa baino sei puntu eta erdi handiagoa da (% 17,1), nahiz eta, estatu mailako batez 
bestekoaren azpitik dagoen. Izan ere, estatu mailan, hamar familiatik lauk ez dute gaitasunik ustekabean sortutako 
gastuei aurre egiteko. 

 

ONGIZATE MATERIALA 

24,20 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ezohiko gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik 
ez duten eta beren kargurako seme-alabak dauzkaten guraso 
bakarreko etxekoen unitateen %-a, beren kargurako semealabak 
dauzkaten guraso bakarreko guztizko etxekoen unitateei 
dagokienez 
Datua: 41,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ezohiko gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik 
ez izatearen intzidentzia-tasa EAEko guztizko etxekoen 
unitateetan 
Datua: 35,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan.

Ezohiko gastuei aurreko egiteko diru-sarrera nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, beren kargurako seme-alabak dauzkaten guztizko etxekoen unitateei 
dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxekoen 
unitateetan baliabide nahikorik ez izatea 
etxekoen unitate hori osatzen duten 
pertsonen ongizatearekin lotzen da. 
Ohar argigarriak: Etxekoen unitateen 
intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten EAEko etxekoen unitateen % 34k ez du ezohiko gastuei aurre egiteko 
diru-sarrera nahikorik, etxekoen unitate guztien ehunekotik puntu bat beherago. Proportzio hori % 41era igotzen da 
beren kargurako seme-alabak dauzkaten guraso bakarreko etxekoen unitateak soilik hartzen baditugu kontuan; 
hortaz, horrelako etxekoen unitateetan egoeraren intzidentzia bestelako etxekoen unitateetan baino handiagoa da. 

 

ONGIZATE MATERIALA 

34,54 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Hilaren amaierara iristeko zailtasunak edo zailtasun 
handiak dituzten euskal etxeen % 2008an 
Datua: 18,10 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Hilaren amaierara iristeko zailtasunak edo zailtasun 
handiak dituzten etxeen % Espainian 
Datua: 36,60 
Data: 2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 
Oharrak: 

Hilaren amaierara iristeko zailtasunak edo zailtasun handiak dituzten euskal etxeen % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei 
buruzko inkesta. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft25/p453&file=inebase&L=
0# 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
aukera ematen du euskal familia batzuek 
zer zailtasun dituzten ezagutzeko. 
Ohar argigarriak: 2013ko datuak behin-
behinekoak dira. 2004tik Bizi-baldintzen 
Inkestak emandako datuak aztertu zituen 
EINek 2013ko azaroaren 20an 2011ko 
Erroldako populazioak erabiliz eta 
adierazleen kalkuluak hobetuz. 
Horregatik dute datuek nolabaiteko 
aldakortasuna ez baliteke informazio 
berdina eskaintzen duten beste 
argitalpen edo txosten batzuetako 
datuekin bat ez etortzea. 
 
 
 
 
 
 
 

Gabezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, euskal etxeen % 24,7k hilaren amaierara iristeko zailtasunak edo zailtasun handiak dituzte (zailtasun hori 
2008an % 18,1ek zuten, eta 2004an, % 19,6k). Estatu mailan, hilaren amaierara iristeko zailtasuna gaur egun etxeen 
% 36,6k dute. 

 

 

ONGIZATE MATERIALA 

24,70 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alaben ikasketak ordaintzeko diru-sarrera 
nahikorik ez duten eta beren kargurako seme-alabak dauzkaten 
guraso bakarreko etxekoen unitateen %-a, beren kargurako 
seme-alabak dituzten guraso bakarreko guztizko etxekoen 
unitateei dagokienez 
Datua: 18,79 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
Guraso bakarreko etxekoen unitateetan beren kargurako 
semealabak dituzten bikote izandako etxekoen unitateak eta, 
zentzu zorrotzean, beren kargurako seme-alabak dauzkaten 
guraso bakarreko etxekoen unitateak hartu dira kontuan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alaben ikasketak ordaintzeko diru-sarrera 
nahikorik ez izatearen intzidentzia-tasa EAEko guztizko etxekoen 
unitateetan 
Datua: 5,40 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan.

Seme-alaben ikasketak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten guztizko etxekoen 
unitateei dagokienez (egoera horrek arazoa eragiten duen etxekoen unitatean). 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxekoen 
unitateetan baliabide nahikorik ez izatea 
etxekoen unitate hori osatzen duten 
pertsonen ongizatearekin lotzen da. 
Ohar argigarriak: Etxekoen unitateen 
intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabezia 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Beren kargurako seme-alabak dituzten EAEko etxekoen unitateen % 12k ez du diru-sarrera nahikorik ikasketak 
ordaintzeko, eta zailtasun hori areagotu egiten da guraso bakarreko etxekoen unitateen kasuan (% 18). Semealaben 
ikasketen gastuari aurre egiteko zailtasun gehiago dituzte beren kargurako seme-alabak dituzten etxekoen unitateek 
gainerako etxekoen unitateek baino, eta arazo mota hori duten EAEko etxekoen unitateen batez besteko 
ehunekoaren gainetik jartzen da nabarmen (% 5,4). 

 

ONGIZATE MATERIALA 

12,29 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxebizitzarekin lotutako gastuak ordaintzean 
atzerapenak edo ez-ordaintze arazoak dituzten etxeetan bizi 
diren euskal herritarren % 2008an 
Datua: 2,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Etxebizitzarekin lotutako gastuak ordaintzean atzerapenak edo ez-ordaintze arazoak dituzten etxeetan bizi 
diren euskal herritarren % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
aukera ematen du euskal familia batzuek 
zer zailtasun dituzten ezagutzeko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etxebizitza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Etxebizitzarekin lotutako gastuak (alokairua, hipoteka, ordainagiriak eta abar) ordaintzean atzerapenak edo ez-
ordaintze arazoak dituzten etxeetan bizi diren euskal herritarren ehunekoa. 2008an % 2,9 izatetik 2012an % 5,9 
izatera pasatu da. 

 

 

ONGIZATE MATERIALA 

5,90 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egungo etxetik independizatu nahi duten eta arrazoi 
ekonomikoen ondorioz ezin duten 15 eta 24 urte arteko 
herritarren %, 15 eta 24 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 
2006an 
Datua: 31,30 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Emantzipaturik bizi den 35 urte baino gutxiagoko 
biztanleria, 35 urte baino gutxiagoko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: 41,10 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuko Errolda. 2009ko datuen 
aurrerapena 
Oharrak: 

Egungo etxetik independizatu nahi duten eta arrazoi ekonomikoen ondorioz ezin duten 15 eta 24 urte 
arteko herritarren %, 15 eta 24 urte arteko herritar guztiekin alderatuta. 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correc
ciones.doc 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek gazteenek emantzipatzeko duten 
gogoaren intzidentziari buruzko 
erreferentzia bat ematen dute. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etxebizitza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, 15 eta 24 urte arteko euskal herritarren % 20k egungo etxetik independizatu egin nahi du eta ezin du egin 
arrazoi ekonomikoak direla eta (% 31 2006an). Ehuneko hori handitu egiten da adina handitu ahala, beraz, 25 eta 35 
urte arteko gazteen artean emantzipazio-nahia % 31k dute. 2009ko datuen arabera, 35 urtez azpiko 10 euskal 
gaztetatik 4 bakarrik daude emantzipatuta. 

 

ONGIZATE MATERIALA 

20,00 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Batzuetan azken neguan hotza pasatu duten 
etxebizitza pobreetan bizi diren euskal herritarren % 
Datua: 33,60 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Batzuetan azken neguan hotza pasatu duten etxebizitzetan bizi diren euskal herritarren % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
aukera ematen du euskal familia batzuk 
zer baldintzatan dauden ezagutzeko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etxebizitza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Euskal herritarren % 8,3 bizi diren etxeetan, batzuetan, azken neguan hotza pasatu dute. Ehuneko hori handiagoa da 
etxe txiroetan soilik aztertutakoan; izan ere, kasu horietan, % 33,6 dira hotza pasatu duten pertsonak. 

 

 

ONGIZATE MATERIALA 

8,30 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 14-17 urte arteko biztanleriak denboraren 
erabilerarekin duten gogobetetze maila Espainian 
Datua: 8,74 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 14-17 urte arteko emakumeek denboraren 
erabilerarekin duten gogobetetze maila 
Datua: 9,14 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta haurren ongizate 
subjektiboa Espainian, zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Oharrak: 

14-17 urte arteko biztanleriak denboraren erabilerarekin duten gogobetetze maila 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Bizi-kalitatea eta 
haurren ongizate subjektiboa Espainian, 
zerk eragiten die DBH 1eko mutiko eta 
neskato espainiarrei? 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Ikerlan honek 
ISCWeB-rako (Haurren ongizateari 
buruzko nazioarteko inkeste ” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) egindako galderak hartzen ditu, 
batik bat; beraz, garrantzizkoa da, izan 
daitezkeen nazioarteko alderatzeen 
ondorioz. Ez da aldizkako inkesta bat. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 

Denboraren erabilera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011ko datuen arabera EAEko 14-17 urteko gazteek 9 puntuko puntuazioz eskaintzen dioten bere denborarekin 
egiten duten erabileraren gogobetetzeari. Bataz bestekoa estatukoa baino pixkat handiagoa da (8,74) eta ia ez dago 
ezberdintasunik sexuaren arabera. 

 

 

AISIA ETA ASTIALDIA 

9,06 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten 14-17 
urteko adingabeen %-a, 14-17 urteko adingabeen guztizkoei 
dagokionez Espainian 
Datua: 91,70 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten eta 
hiri-ingurunean bizi diren 14-17 urteko adingabeen %-a, 14-17 
urteko adingabeen guztizkoei dagokionez 
Datua: 89,50 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.

Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten 14-17 urteko adingabeen %-a, 14-17 urteko adingabeen 
guztizkoei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Erantzuna ados edo 
oso ados izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 
 

Denboraren erabilera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 14-17 urteko 10 adingabetik 9k diote astialdian zer jarduera egin erabakitzen dutela; Estatuko 
proportzioaren berdina da hori. Alde txiki bat badago landa-eremuaren eta hiri-ingurunearen artean; izan ere, hiri-
inguruneko adingabeen % 89k egin nahi dituen jarduerak erabakitzen ditu baina landa-eremuan ehuneko hori % 94ra 
ere iristen da. 

 

AISIA ETA ASTIALDIA 

90,80 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian estresatu egiten direla dioten 14-17 urteko 
nesken %-a, 14-17 urteko nesken guztizkoei dagokionez 
Datua: 10,10 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian estresatu egiten direla dioten 15-16 urteko 
adingabeen %-a, 15-16 urteko adingabeen guztizkoei 
dagokionez 
Datua: 10,70 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira.

Astialdian estresatu egiten direla dioten 14-17 urteko adingabeen %-a, 14-17 urteko adingabeen 
guztizkoei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Haurraren 
Eskubideei buruzko Konbentzioaren 
arabera, haurren parte-hartzea funtsezko 
alderdia da (parte-hartzetzat jotzen da 
haurren esana entzuteko eta iritziak 
kontuan izateko eskubidea). Adingabeen 
iritzia eta gogobetetzea ezagutzearekin 
loturiko adierazleei esker, funtsezko 
alderdi horren betetze-mailaren 
jarraipena egin daiteke. 
Ohar argigarriak: Erantzuna ados edo 
oso ados izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  

Denboraren erabilera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006an 14-17 urteko adingabeen % 8,5ek dio astialdian estresatu egiten dela. Nesken artean presentzia handiagoa 
du estresak mutilen artean baino, izan ere, nesken % 10,10 estresatuta dago, mutilak % 6,80 izanik. Estresa gutxitu 
egiten da zaharragoen artean, 17-18 urteko gazteen artean % 5,7k baitio estresatuta dagoela, 15-16 urtekoen artean 
% 10,70 izanik. 

 

AISIA ETA ASTIALDIA 

8,50 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 11-17 urteko adingabeek eskola-orduetatik kanpo 
etxeko lanak egiteko ematen dituzten orduen (orduak egunean) 
batez bestekoa, aste osoan Espainian 
Datua: 1,96 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 11-17 urteko neskek eskola-orduetatik kanpo etxeko 
lanak egiteko ematen dituzten orduen (orduak egunean) batez 
bestekoa, aste osoan 
Datua: 1,73 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.

11-17 urteko adingabeek eskola-orduetatik kanpo etxeko lanak egiteko ematen dituzten orduen (orduak 
egunean) batez bestekoa, aste osoan 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 

Denboraren erabilera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 11-17 urteko biztaleriak astean batez beste 1,64 ordu ematen ditu etxeko lanak egiten eskola-
orduetatik kanpo, Espainiako adingabeek, oro har, ematen dutena baino gutxixeago (1,96 ordu, batez beste). Neskek 
denbora gehiago igarotzen dute etxeko lanak egiten, batez beste 1,73 ordu; mutilek, aldiz, 1,54 ordu. 

 

 

AISIA ETA ASTIALDIA 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea...) 
kirola egiten duten 11-17 urteko adingabeen %-a, astialdian 
kirola egiten duen 11-17 urteko guztizko adingabekoei 
dagokionez Espainian 
Datua: 51,20 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea...) 
kirola egiten duten eta landa-eremuan bizi diren 11-17 urteko 
adingabeen %-a, astialdian kirola egiten duen 11-17 urteko 
guztizko adingabekoei dagokionez 
Datua: 61,90 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea...) kirola egiten duten 11-17 urteko adingabeen %-a, 
astialdian kirola egiten duen 11-17 urteko guztizko adingabekoei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 

Denboraren erabilera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 11-17 urteko euskal biztanleriaren % 55ek astialdian kirola egiten du erakunderen batean 
(kluba, elkartea, akademia edo eskolaz kanpoko jarduera), eta Estatuan ehunekoa % 51 da. Landa-eremuan bizi 
direnen artean, erakunderen batean kirola egiten duten gazteen proportzioa handiagoa da hiri-ingurunean bizi direnen 
artean baino (% 61 eta % 52, hurrenez hurren). 

 

AISIA ETA ASTIALDIA 

55,00 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-17 urteko nesken 
%-a, astialdian marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-
17 urteko guztizko neskei dagokionez 
Datua: 25,20 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-12 urteko 
adingabeen %-a, astialdian kultura-jarduerak egiten dituen 11-12 
urteko guztizkoari dagokionez 
Datua: 34,30 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 

Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-17 
urteko adingabeen %-a, astialdian marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-17 urteko guztizko 
adingabekoei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 

Denboraren erabilera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera astialdian marraztu, margotu edo eskulanak egiten dituzten gazteen artean, % 23k 
erakunderen batean (kluba, elkartea…) egiten du jarduera hori. Sexuaren arabera ez dago alde handirik baina 
jarduera antolatuetan parte hartzen duten nesken ehunekoa handixeagoa da (% 25 nesken artean eta % 21 mutilen 
artean). Adinari erreparatuta, urteetan gora egin ahala gero eta gutxiago parte hartzen da talde formaletan horrelako 
jarduerak garatzeko. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
musika jo edo konposatzen duten 11-17 urteko nesken %-a,  
musika jo edo konposatzen duten11-17 urteko guztizko neskei 
dagokionez 
Datua: 35,10 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
musika jo edo konposatzen duten 11-12 urteko adingabeen %-a,  
musika jo edo konposatzen duten11-12 urteko guztizko 
adingabekoei dagokionez 
Datua: 38,70 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: 

Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) musika jo edo konposatzen duten 11-17 urteko 
adingabeen %-a,  musika jo edo konposatzen duten11-17 urteko guztizko adingabekoei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren 
mailan. 
  

Denboraren erabilera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera astialdian musika jo edo konposatzen dutela dioten 11-17 urteko 10 gaztetik 3k erakunde 
formalen batean (kluba, elkartea…) egiten du. Erakunde mota horretan nesken ehunekoa handiagoa da mutilena 
baino (% 35 eta % 31, hurrenez hurren), baina alde handiagoa ikusten da, bereziki, adinaren arabera; izan ere, 
zenbat eta urte gehiago izan orduan eta maiztasun txikiagoz egiten dira horrelako jarduerak erakunde formaletan (% 
38 11-12 urteko haurren kasuan eta % 26 17-18 urteko gazteen kasuan). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian kirola egiten duten 11-17 urteko 
adingabeen %-a,  astialdian kiroña egiten duten duten 11-17 
urteko guztizko adingabekoei dagokionez Espainian 
Datua: 72,40 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian kirola egiten duten 11-17 urteko nesken 
%-a,  astialdian kiroña egiten duten duten 11-17 urteko guztizko 
neskei dagokionez 
Datua: 79,10 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian kirola egiten duten 11-17 urteko adingabeen %-a,  astialdian kiroña egiten duten duten 11-17 
urteko guztizko adingabekoei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 

Kirola 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 11-17 urteko biztanleen % 84k kirolen bat egiten du astialdian -Estatuko ehunekoaren berdina 
da hori-, baina badira aldeak sexua aintzat hartuz gero; izan ere, nesken kasuan kirolen bat egiten dutenak % 79 dira 
eta mutilen kasuan, ehunekoa hamar puntu handiagoa da (% 89,60). Adinal aurrera egin ahala kirolak presentzia 
gutxiago du izan ere 11-12 urte arteko adingabeen artean %89,20ak kirola egiten du eta portsentaiak behera egiten 
du, %72,40, 17 edo 18 urte dituztenen artean. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Aisialdian ariketa fisikorik inoiz egiten ez duten edo 
oso gutxitan egiten duten 15 eta 24 urte arteko emakumeen % 
Datua: 30,90 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun Inkesta 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Aisialdian ariketa fisikorik inoiz egiten ez duten edo oso gutxitan egiten duten 15 eta 24 urte arteko 
herritarren % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du gazteen ohitura 
osasungarriei buruz. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirola 

EAEko egungo datuaren azalpena 

5 eta 24 urte arteko hamar gaztetik bik inguruk (% 22,60) inoiz ez edo oso gutxitan egiten du ariketa fisikoa aisialdian, 
eta ehunekoa hamarretik hirukoa da (% 30,90) emakumeen kasuan. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Auzoan edo herrian ariketa fisikoa egiteko nahikoa instalazio edo instalazio egokirik ez dagoela uste duten 
15 eta 24 urte arteko herritarren % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du gazteek kirol-
instalazioen inguruan duten pertzepzioari 
buruz. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirola 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 eta 24 urte arteko herritarren % 15,3k uste dute auzoan edo herrian ariketa fisikoa egiteko nahikoa instalazio edo 
instalazio egokirik ez dagoela. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egunean telebista ikusten ordubete edo gehiago 
ematen duen 15 urtez azpiko mutilen %, 15 urtez azpiko mutil 
guztiekin alderatuta 
Datua: 57,15 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egunean telebista ikusten ordubete edo gehiago 
ematen duen 15 urtez azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko 
herritar guztiekin alderatuta Espainian 
Datua: 63,37 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 

Egunean telebista ikusten ordubete edo gehiago ematen duen 15 urtez azpiko herritarren %, 15 urtez 
azpiko herritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du umeek egoneko 
jarduerei zenbat denbora eskaintzen 
dieten jakiteko. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazio eta Komunikazio Teknologiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

1 eta 14 urte arteko EAEko herritarren erdiak (% 49,80) egunean ordubete edo gehiago ematen du telebista ikusten 
astean zehar, aldiz, estatu mailako batez bestekoa % 63,37koa da.TB kontsumoa handiagoa da mutilen artean (% 
57,14 mutilen kasuan eta % 42,02 nesken kasuan). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astean egunero ordubete edo gehiago 
bideojokoetan, ordenagailuan edo Interneten ematen duten 15 
urtez azpiko mutilen %, 15 urtez azpiko mutil guztiekin 
alderatuta. 
Datua: 22,22 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astean egunero ordubete edo gehiago 
bideojokoetan, ordenagailuan edo Interneten ematen duten 15 
urtez azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin 
alderatuta Espainian 
Datua: 22,91 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2011-2012 
Oharrak: 

Astean egunero ordubete edo gehiago bideojokoetan, ordenagailuan edo Interneten ematen duten 15 
urtez azpiko herritarren %, 15 urtez azpiko herritar guztiekin alderatuta. 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011-2012 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2011-2012 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Aldizkakotasuna: bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du umeek egoneko 
jarduerei zenbat denbora eskaintzen 
dieten jakiteko. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazio eta Komunikazio Teknologiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

1 eta 14 urte arteko hamar nerabetik bik (% 20,82) astean egunero ordubete edo gehiago ematen dute bideojokoetan, 
ordenagailuan edo Interneten, mutilen kasuan % 22,22k, eta nesken kasuan, % 19,33k. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxean Internet duten 6 eta 14 urte arteko 
herritarren %, 6 eta 14 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 
2004an 
Datua: 48,60 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren gizarteari buruzko inkesta. 
-IGI. 2004 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxean Internet duten 6 eta 14 urte arteko 
herritarren %, 6 eta 14 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 
2008an 
Datua: 71,03 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren gizarteari buruzko inkesta. 
-IGI. 2008 
Oharrak: 

Etxean Internet duten 6 eta 14 urte arteko herritarren %, 6 eta 14 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren 
gizarteari buruzko inkesta. -IGI. 2013 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id
_2690/indiceRR.html#axzz2xjT6olMB 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du neska-mutilek Internet 
erabiltzeko zer aukera duten jakiteko. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazio eta Komunikazio Teknologiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, 6 eta 14 urte arteko hamar neska-mutiletik bederatzik (% 90,66) Internet dute etxean; aldiz, 2004an, 
herritarren erdiak inguruk zuten Internet (% 48,60) eta 2008an, hamarretik zazpik. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 3 hilabeteetan Internet erabili duten 10 eta 15 
urte arteko herritarren %, 10 eta 15 urte arteko herritar guztiekin 
alderatuta Espainian 
Datua: 91,80 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta. 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 3 hilabeteetan Internet erabili duten 10 eta 15 
urte arteko herritarren % etxeko diru-sarrera 900 eurotik 
beherakoa denean 
Datua: 71,30 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta. 2013 
Oharrak: 

Azken 3 hilabeteetan Internet erabili duten 10 eta 15 urte arteko herritarren %, 10 eta 15 urte arteko 
herritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan 
Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien 
ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta. 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/
p450/a2013/l0/&file=05003.px&type=pca
xis&L=0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honek erakusten du IKTek haurtzaroan 
eta nerabezaroan zer eragin duten. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazio eta Komunikazio Teknologiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013ko datuen arabera, 10 eta 15 urte arteko herritarren % 95 Interneteko erabiltzaileak dira (% 91,8 Espainian); hala 
ere, familiaren maila ekonomikoak zenbait alde ezartzen ditu, ehunekoa hamarretik zazpira jaisten baita (% 71,3) 
etxeko hileko sarrera garbiak 900 euro baino gutxiagoak direnean. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasketei begira informazioa bilatzeko internetera 
konektatzen diren 10-12 urteko ikasleen %a, 10-12 urteko ikasle 
guztiekin alderatuta 
Datua: 79,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kontsumo Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta tecnología berriak. 
Erabilera ohiturak eta ariskuen hautematea 2010 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Internetek eskaintzen duen aukerarik hoberena 
komunikatzeko aukera dela uste duten 10-12 urteko ikasleen %a, 
10-12 urteko ikasle guztiekin alderatuta 
Datua: 47,00 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kontsumo Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta tecnología berriak. 
Erabilera ohiturak eta ariskuen hautematea 2010 
Oharrak: 

Sare sozialetara sartzeko internetera konektatzen diren 10-12 urteko ikasleen %a, 10-12 urteko ikasle 
guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kontsumo 
Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta 
tecnología berriak. Erabilera ohiturak eta 
ariskuen hautematea 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
2252/es/contenidos/informacion/estudios
_no_publicados/es_erl/adjuntos/informe_
mynt.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du neska-mutilek sare 
sozialen zer nolako erabilera egiten dute 
jakiteko. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazio eta Komunikazio Teknologiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera 10- 12 urteko hamar gaztetik 4 internetera konektatzen da sare sozialetan sartzeko. 
Gainera, 10etik 8k ikasketei begira informazioa bilatzeko ere konektatzen dela aitortzen du. Adin honetako gazteen ia 
erdiak internetek eskaintzen duen aukerarik hoberena komunikaziorako aukerak direla uste du. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten 1-17 
urteko biztanleriaren %a,  11-17 urteko biztanle guztiekin 
alderatuta Espainian 
Datua: 22,10 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten 1-17 
urteko mutilen %a,  11-17 urteko mutil guztiekin alderatuta 
Espainian 
Datua: 29,90 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten 1-17 urteko biztanleriaren %a,  11-17 urteko biztanle guztiekin 
alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 
 

Kultura 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006an 11-17 urteko adingabeen % 25 inguruk dio ez duela inoiz libururik irakurtzen astialdian, eta Estatuko datuen 
arabera, % 22 dira. Ehuneko % 29ra igotzen da mutilen artean eta astialdian libururik irakurtzen ez duten nesken 
kasuan, ehunekoa % 19 da. 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Euskal biztanleriaren irakurketarekiko interes maila 
(1etik 10erako eskalan) 
Datua: 7,00 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 
Kulturaren Euskal Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikak 
eta kontsumoari buruzko estatistika 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 65 urte edo gehiago dauzkaten herritarren 
irakurketarekiko interes maila (1etik 10erako eskalan) 
Datua: 6,30 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 
Kulturaren Euskal Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikak 
eta kontsumoari buruzko estatistika 
Oharrak: 

15 eta 24 urte arteko herritarren irakurketarekiko interes maila (1etik 10erako eskalan) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila. Kulturaren Euskal 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko 
kultura-ohiturei, -praktikak eta 
kontsumoari buruzko estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
19123/es/contenidos/informacion/est_hp/
es_hp_cae/hp_cae.html 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du gazteek 
irakurketarekiko zer interes duten 
jakiteko. 
Ohar argigarriak: Irakurketa orokorrean 
(liburuak, egunkariak edo aldizkariak 
diren zehaztu gabe) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 eta 24 urte arteko herritarrek irakurketarekiko duten interes maila (6,4 1etik 10erako interes-eskala batean) euskal 
herritar guztien interes mailaren azpitik dago (7 puntu). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Euskal biztanleriaren arte-zentro eta museoekiko 
interes maila (1etik 10erako eskalan) 
Datua: 4,90 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 
Kulturaren Euskal Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikak 
eta kontsumoari buruzko estatistika 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 65 urte edo gehiago dauzkaten herritarren arte-
zentro eta museoekiko interes maila (1etik 10erako eskalan) 
Datua: 4,40 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 
Kulturaren Euskal Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikak 
eta kontsumoari buruzko estatistika 
Oharrak: 

15 eta 24 urte arteko herritarren arte-zentro eta museoekiko interes maila (1etik 10erako eskalan) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila. Kulturaren Euskal 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko 
kultura-ohiturei, -praktikak eta 
kontsumoari buruzko estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
19123/es/contenidos/informacion/est_hp/
es_hp_cae/hp_cae.html 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du gazteek museoekiko 
zer interes duten jakiteko. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 eta 24 urte arteko herritar gazteek museoekiko eta arte-zentroekiko duten interes maila 10 puntutik 4,1ekoa da; 
hori euskal herritar guztien multzoak erakutsitako interes mailarekin bat dator, hamarretik 5 izatera ez baita iritsi (4,9 
puntu). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Euskal biztanleriaren musikarekiko interes maila oro 
har (1etik 10erako eskalan) 
Datua: 7,40 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 
Kulturaren Euskal Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikak 
eta kontsumoari buruzko estatistika 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 65 urte edo gehiago dauzkaten herritarren 
musikarekiko interes maila oro har (1etik 10erako eskalan) 
Datua: 6,50 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 
Kulturaren Euskal Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikak 
eta kontsumoari buruzko estatistika 
Oharrak: 

15 eta 24 urte arteko herritarren musikarekiko interes maila oro har (1etik 10erako eskalan) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007-2008 
Iturria: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila. Kulturaren Euskal 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Euskal Herriko 
kultura-ohiturei, -praktikak eta 
kontsumoari buruzko estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
19123/es/contenidos/informacion/est_hp/
es_hp_cae/hp_cae.html 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du gazteek musikarekiko 
zer interes duten jakiteko. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15 eta 24 urte arteko gazteek musikarekiko duten interes maila (8,3 puntu) handiagoa da euskal gizarteak 
osotasunean duen interesa baino (eskala hori baino puntu bat gorago). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak dituzten eta museoren edo 
erakusketaren batera haiekin inoiz ez edo oso gutxitan joaten 
diren euskal herritarren % 2001ean 
Datua: 73 
Data: 2001 
Iturria: Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 2012ko uztaila 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 

Seme-alabak dituzten eta museoren edo erakusketaren batera haiekin inoiz ez edo oso gutxitan joaten 
diren euskal herritarren % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Prospekzio Soziologikoen 
Kabinetea 
Estatistika-eragiketa: Familia EAEan. 
2012ko uztaila 
Hiperesteka: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Aldizkakotasuna:  
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak 
aukera ematen du familiak museoetara 
eta erakusketetara zenbat joaten diren 
jakiteko. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura 

EAEko egungo datuaren azalpena 

18 urtez azpiko seme-alabaren bat duten euskal herritarren % 59k aitortzen du inoiz edo ia inoiz ez direla haiekin 
joaten museoren batera edo erakusketaren batera 2012ko datuen arabera. Ehuneko hori azken urteetan murriztu egin 
da (2011ean % 73). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakusketak, kontzertuak (museoak, 
musika, zinema, antzerkia…) ikustera joaten diren 11-17 urteko 
biztanleen %-a, 11-17 urteko biztanleriari dagokionez Espainian 
Datua: 51,20 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakusketak, kontzertuak (museoak, 
musika, zinema, antzerkia…) ikustera joaten diren 11-17 urteko 
mutilen %-a, 11-17 urteko mutilei dagokionez 
Datua: 42,20 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian erakusketak, kontzertuak (museoak, musika, zinema, antzerkia…) ikustera joaten diren 11-17 
urteko biztanleen %-a, 11-17 urteko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 
 

Kultura 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 11-17 urteko euskal adingabeen % 46 erakusketak edo kontzertuak (museoak, musika, 
zinema, antzerkia…) ikustera joaten da astialdian; Estatuko batez bestekoa baino apur bat txikiagoa da ehuneko hori, 
adingabeen erdiak egiten baititu horrelako jarduerak Estatuan. Sexuaren arabera badira aldeak; izan ere, astialdian 
erakusketak edo kontzertuak ikustera joaten direla dioten nesken ehunekoa handiagoa da mutilena baino (% 50 eta 
% 42, hurrenez hurren). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Aisialdian gastuak murriztu dituzten etxeetan bizi 
diren pertsonen % 2008an 
Datua: 10,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Aisialdian gastuak murriztu dituzten etxeetan bizi 
diren pertsonen % 2008an 
Datua: 27,00 
Data: 1986 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Oharrak: 

Aisialdian gastuak murriztu dituzten etxeetan bizi diren pertsonen % 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta 
Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du familiek aisialdian 
egin dituzten murrizketei buruz. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aisialdirako sarbidea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012ko datuen arabera, hamar pertsonatik bik inguruk (% 21,6) aisialdiko gastuak murriztu egin dituzte etxean, 
2008koen bikoitzak (% 10,1) eta 1986an erregistratutako antzeko kopurua (% 27). 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Diru-sarrera nahikorik ez izateagatik oporrak 
ordaindu ezin dituzten eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, gurasoen kargurako seme-
alabak dauzkaten guztizko etxekoen unitateei dagokienez 
Espainian 
Datua: 38,90 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Diru-sarrera nahikorik ez izateagatik oporrak 
ordaindu ezin dituzten eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, gurasoen kargurako seme-
alabak dauzkaten guztizko etxekoen unitateei dagokienez 
2004an 
Datua: 25,50 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko inkesta, 2004 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 

Diru-sarrera nahikorik ez izateagatik oporrak ordaindu ezin dituzten eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten guztizko etxekoen 
unitateei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko 
inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxekoen 
unitateetan baliabide nahikorik ez izatea 
etxekoen unitate hori osatzen. 
Ohar argigarriak: Etxekoen unitateen 
intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aisialdirako sarbidea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, EAEko 10 etxekoen unitatetatik ia 3k ezin ditu oporrak ordaindu diru-sarrera nahikorik ez duelako, eta 
errealitate hori Estatuaren kasuan 10 etxekoen unitatetatik ia 4tan ikusten da. 2004. urteari dagokionez, oporrak 
ordaindu ezin dituen etxekoen unitateen ehunekoa portzentajezko 3 puntuan igo da (2004an % 25 izatetik 2008an % 
28 izatera igaro da). 

 

AISIA ETA ASTIALDIA 

28,50 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen duten 
15-29 urteko emakumeen %a, 15-29 urteko emakumeei 
dagokionez 
Datua: 40,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen duten 
15-29 urteko atzerritar biztanleriaren %a, 15-29 urteko atzerritar 
biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: 9,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:

Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen duten 15-29 urteko biztanleriaren %a, 15-29 urteko 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko daruen arabera  15-29 urteko gazteen % 43k bere burua ateotzat edo agnostikotzat du eta ehunekoa 
zertxobait txikiagoa da nesken artean (% 40, eta mutilen artean % 48). Ehuneko hori nabarmen murrizten da 
atzerritarrei erreparatuz gero; izan ere, 15-29 urteko atzerritarren % 9k dio agnostikoa edo ateoa dela. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

43,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren aurka dauden 15-29 urteko biztanleriaren %a, 15-29 urteko 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera EAEko 15-29 urteko gazteen % 9 sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen aurka dago. 

 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

9,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:

Abortu libre eta borondatezkoaren aurka dauden 15-29 urteko biztanleriaren %a, 15-29 urteko guztizkoari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera EAEko 15-29 urteko gazteen % 15 abortu libre eta borondatezkoaren aurka dago. 

 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

15,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:

Politikarekin eta erlijioarekin loturiko ideiak indarraren bidez defendatzearen aurka dauden 15-29 urteko 
biztanleriaren %a, 15-29 urteko guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera EAEko 15-29 urteko 10 gaztetik 7 ez dago ados politikarekin eta erlijioarekin loturiko ideiak 
indarraren bidez defendatzearekin. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

70,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen 20-24 urteko biztanleriaren %a, 
adin horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: 44,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen 25-29 urteko biztanleriaren %a, 
adin horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: 45,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:

Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero gustura egongo ez liratekeen 15-19 urteko biztanleriaren 
%a, 15-19 urteko guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an EAEko 15-19 urteko gazteen % 40k dio ez litzatekeela gustura egongo ijito-etniako pertsona bat bizilagun 
suertatuz gero. Ehuneko hori handixeagoa da 20-29 urteko gazteen artean (%45 inguru). 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

40,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak etorkin atzerritar izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 20-24 urteko biztanleriaren %a, adin 
horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: 15,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak etorkin atzerritar izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 25-29 urteko biztanleriaren %a, adin 
horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: 13,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:

Bizilagunak etorkin atzerritar izanez gero gustura egongo ez 

liratekeen 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 urteko guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera EAEko 15-19 urteko gazteen % 17k dio ez litzatekeela gustura egongo bizilagunak etorkin 
atzerritar izanez gero. Ehuneko hori txikiagoa da 20-29 urteko gazteen artean (%14 inguru). 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

17,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak preso ohi izanez gero gustura egongo 
ez liratekeen 20-24 urteko biztanleriaren %a, adin horretako 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 24,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak preso ohi izanez gero gustura egongo 
ez liratekeen 25-29 urteko biztanleriaren %a, adin horretako 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 24,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:

Bizilagunak preso ohi izanez gero gustura egongo ez liratekeen 15-19 urteko biztanleriaren %a, 15-19 
urteko guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera EAEko 15-19 urteko gazteen % 29k dio ez litzatekeela gustura egongo bizilagunak preso ohi 
izanez gero, eta 20-29 urteko gazteei dagokienez, deserosotasun hori % 24k izango luke. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

29,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 20-24 urteko biztanleriaren %a, adin 
horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: 46,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 25-29 urteko biztanleriaren %a, adin 
horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: 44,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:

Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero gustura egongo ez liratekeen 15-19 urteko biztanleriaren %a, 
15-19 urteko guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko 15-19 urteko gazteen erdiak ez lirateke gustura egongo bizilagunak droga-mendekoak izanez gero; 
proportzioa txikiagoa da 20-29 urteko gazteen artean (%45 inguru). 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

50,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Politika gezurrekin eta edukirik gabeko hitzekin 
lotzen duten 15-29 urteko biztanleriaren %a, 15-29 urteko 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 24,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Politika ustelkeriarekin eta diruarekin lotzen duten 
15-29 urteko biztanleriaren %a, 15-29 urteko guztizkoari 
dagokionez 
Datua: 12,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:

Politika interesik ezarekin eta aspertzearekin lotzen duten 15-29 urteko biztanleriaren %a, 15-29 urteko 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera EAEko 15-29 urteko gazteen % 12k politika interesik ezarekin eta aspertzearekin lotzen du. 
Ehuneko berdinak ustelkeriarekin eta diruarekin lotzen du. Halaber, % 24k gezurrekin eta edukirik gabeko hitzekin 
lotzen du politika. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

12,00 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 14-17 urteko populazioak lagunekiko gogobetetze-
maila kokatzea 1-10 
eskalan Espainian 
Datua: 8,62 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 14-17 urteko populazioak lagunekiko gogobetetze-
maila kokatzea 1-10 eskalan zentro pribatuetako adingabeen 
kasuan 
Datua: 8,80 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

14-17 urteko populazioak lagunekiko gogobetetze-maila kokatzea 1-10 eskalan 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta au 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 

Sare soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 14-17 urteko euskal gazteak oso gustora sentitzen dira beren lagunekin 8,68ko nota jartzen 
baitiote harreman honi, estatu mailan ematen dena datua baino altuagoa. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

8,68 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 65 urte edo gehiago dauzkaten biztanleen  lagun- 
eta familia-sarearen batez besteko neurria 
Datua: 19,70 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Kapital Sozialaren Inkesta. 2012 
Oharrak: Gazteak bizikide dituen familiakoek eta ohiko 
komunikazioa eskaintzen dien familiakoek osatzen duten sare 
zabala eta lagun-sare zabala hartzen ditu kontuan adierazleak.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Euskal populazioaren lagun- eta familia-sarearen 
batez besteko neurria 
Datua: 22,20 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Kapital Sozialaren Inkesta. 2012 
Oharrak: Gazteak bizikide dituen familiakoek eta ohiko 
komunikazioa eskaintzen dien familiakoek osatzen duten sare 
zabala eta lagun-sare zabala hartzen ditu kontuan adierazleak.

15 eta 24 urte arteko herritarren lagun- eta familia-sarearen batez besteko neurria 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Kapital 
Sozialaren Inkesta. 2012 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_3
62/opt_0/ti_Capital_social/temas.html#ax
zz2vkGLYXOP 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
informazioa ematen du gazteek duten 
sare sozialaren neurriari buruz. 
Ohar argigarriak: Gazteak bizikide 
dituen familiakoek eta ohiko 
komunikazioa eskaintzen dien 
familiakoek osatzen duten sare zabala 
eta lagun-sare zabala hartzen ditu 
kontuan adierazleak. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sare Soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 eta 24 urte arteko herritarren lagun- eta familia-sarearen batez besteko neurria 24 pertsonakoa da, euskal 
herritar guztien sarearen batez besteko neurria baino handiagoa, 21,2 lagunekoa baita. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

23,90 



196 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagun berriak egiteko erraztasunik izaten ez duten 
14-17 urteko populazioaren %-a, 114-17 urteko populazioaren 
guztizkoari dagokionez Espainian 
Datua: 8,40 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagun berriak egiteko erraztasunik izaten ez duten 
eta hiri-ingurunean bizi diren 14-17 urteko populazioaren %-a, 
hiri-ingurunean bizi diren14-17 urteko populazioaren guztizkoari 
dagokionez 
Datua: 8,80 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Lagun berriak egiteko erraztasunik izaten ez duten 14-17 urteko populazioaren %-a, 114-17 urteko 
populazioaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta au 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 
 
 

Sare Soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera EAEko 14-17 urteko gazteen % 9,5 inguruk zailtasunak ditu lagun berriak egiteko, Estatuko 
batez bestekoa (% 8,4) zertxobait gaindituz. Hiri-ingurunean bizi diren gazteen kasuan, lagun berriak egiteko 
zailtasunak dituztenen ehunekoa handiagoa da landa-eremuan baino (% 10 eta % 8,3, hurrenez hurren). 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

9,50 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten 6-16 urteko 
populazio autoktonoaren %-a, 6-16 urteko populazio 
autoktonoaren guztizkoari dagokionez 
Datua: 1,60 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Gaitzespen-arazotzat jotzen dira 
jazarpena, tratu txarrak eta bestelako 
gaitzespen-arazoak.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten 6-16 urteko 
atzerritar populazioaren %-a, 6-16 urteko populazio 
atzerritarraren guztizkoari dagokionez 2006an 
Datua: 7,70 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2006 
Oharrak: Gaitzespen-arazotzat jotzen dira jazarpena, tratu 
txarrak eta bestelako gaitzespen-arazoak. 

Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten 6-16 urteko atzerritar populazioaren %a, 6-16 urteko populazio 
atzerritarraren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/es_ens2010/adjuntos/ENS_20
10_es.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Datua 
erreferentziatzat har daiteke 
integrazioarazoak 
dituzten adingabe atzerritarrak 
kuantifikatzeko. 
Ohar argigarriak: Gaitzespen-arazotzat 
jotzen dira jazarpena, tratu txarrak eta 
bestelako gaitzespen-arazoak. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sare Soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean 6-16 urteko atzerritarren % 4,10ak gizarte-gaitzespen motaren bat jasaten du (tratu txarrak, jazarpena edo 
bestelako gaitzespen-arazoak); aldiz, autoktonoen kasuan % 1,6k jasaten du gaitzespen mota hori.2007ko datuekin 
alderatuz beherakada bat nabarmen daiteke bai atzerritarren kasian (%7,7) bai adingabeko autoktonoen kasuan ere 
(%2,7). 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

4,10 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Telefono mugikorra duten 10 eta 15 urte arteko 
herritarren %, 10 eta 15 urte arteko herritar guztiekin alderatuta 
Espainian 
Datua: 63,00 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta. 2013 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Telefono mugikorra baduten eta 900 eurotik 
beherako diru-sarrerak dituzten etxekoen unitateetan bizi diren 
10 eta 15 urte arteko herritarren %, 
Datua: 65,10 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta. 2013 
Oharrak: 2012ko EAEko Haur eta Nerabeen errealitatearen 
jarraipena egiteko adierazleen sisteman 1.100 eurotik beherako 
diru-sarrerak dituzten etxekoen unitateak aztertzen ziren. Datuen 
jatorria den estatistika eragiketan emandako aldaketen ondorioz 
900 eurotik beherako diru-sarrerak dituztenen kasua soilik 
eskaini daiteke.

Telefono mugikorra duten 10 eta 15 urte arteko herritarren %, 10 eta 15 urte arteko herritar guztiekin 
alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan 
Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien 
ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta. 2013 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t25/p450/a2013/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bizimoduei 
buruzko informazioa eskaintzen du 
datuak, betiere informazioaren eta 
Komunikazioaren teknologien 
erabileraohiturei 
dagokienez. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sare Soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, 10 eta 15 urte arteko 10 adin txikikotik 7k inguruk telefono mugikorra du, 2011n baino % 10 gutxiagok, baina 
estatu mailako 2013ko tasa baino handiagoa oraindik ere (% 63). Mugikorra duten adin txikikoen ehunekoa 5 puntu 
baxuagoa da (% 65) 900 euro baino gutxiagoko sarrerak dituzten etxeetan bizi direnen kasuan. Dena den, joera 
kontuan hartuta, badirudi telefono mugikorra izateak gero eta lotura gutxiago duela familiako sarrerekin, azken 
urteetan sarrera baxuak dituzten etxeetan bizi diren eta mugikorra duten adin txikikoen ehunekoa handitu egin baita. 
Hala eta guztiz ere, % 9ko aldea dago oraindik ere 2.500 euro baino gehiagoko sarrerak dituzten etxeetan bizi diren 
adin txikikoekiko, haietan % 74ekoa baita. 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

71,20 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Internet bidez ezagututako baina zuzenean 
ezagutzen ez duten lagun on bat, gutxienez, badutela dioten 14-
17 urteko populazioaren %-a, 114-17 urteko populazioaren 
guztizkoari dagokionez Espainian 
Datua: 36,00 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Internet bidez ezagututako baina zuzenean 
ezagutzen ez duten lagun on bat, gutxienez, badutela dioten eta 
zentro pribatuetan ikasten duten 14-17 urteko populazioaren %-
a, zentro pribatuetan ikasten duten 14-17 urteko populazioaren 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 42,70 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Internet bidez ezagututako baina zuzenean ezagutzen ez duten lagun on bat, gutxienez, badutela dioten 
14-17 urteko populazioaren %-a, 14-17 urteko populazioaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in 
School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako 
gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  

Sare Soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 14-17 urteko euskal gazteen %35,6ak internet bidez ezagututako baina zuzenean ezagutzen 
ez duten lagun on bat, gutxienez, badutela dio, estatu maila jasotako datuaren parekoa. Zentruaren titulartasunaren 
araberako datuen azterketak ikastetxe publikoetako ikasleen portzentaiak gora egiten duela adierazten du, % 42 eta 
% 33, hurrenez hurren. 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

35,60 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez 
txateatzen duten 14-17 urteko populazioaren %-a, 14-17 urteko 
populazioaren guztizkoari dagokionez Espainian 
Datua: 34,40 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan.
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez 
txateatzen duten eta zentru pribatuetan ikasten duten 14-17 
urteko populazioaren %-a, zentro pribatuetan ikasten duten 14-
17 urteko populazioaren guztizkoari dagokionez 
Datua: 35,70 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez txateatzen duten 14-17 urteko populazioaren %-a, 14-
17 urteko populazioaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte 
Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour 
in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 
osasungarriei buruzko 
azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
  
 

Sare Soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera 14-17 urteko  euskal gazteen %32ak lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez 
txateatzen du. Zentru pribatuetan ikasten dute nikasleen artean lagunekin ohiki txateatzen dutenen portzentaia 
%35,70, berriz ikastetxe publikoetan ikasten dutenena %29,50. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

32,60 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Noizbait bere telefono mugikorrarekin beste 
pertsona bat, beronen baimenik gabe, grabatu edo argazki bat 
atera duon 10-12 urteko ikasleen %a, 10-12 urteko ikasleen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: 24,50 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kontsumo Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta teknologia berriak. 
Erabilera ohiturak eta ariskuen hautematea 2010 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:

Bere telefono mugikorrean jasotako dei edo mezuen ondorioz deseroso, mehatxaturik edo iraindua sentitu 
den 10-12 urteko ikasleen %a, 0-12 urteko ikasleen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kontsumo 
Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta 
teknologia berriak. Erabilera ohiturak eta 
ariskuen hautematea 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
2252/es/contenidos/informacion/estudios
_no_publicados/es_erl/adjuntos/informe_
mynt.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Haur eta 
nerabeen sentipenen inguruko 
informazioa eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sare Soziala 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera 10-12 urteko ikasleen %15a deseroso, mehatxaturik edo iraindua sentitu da bere mobilean 
jasotako dei edo mezuen ondorioz. Halaber, adin honetako ikasleen %24ak noizbait bere telefono mugikorrarekin 
beste pertsona bat, beronen baimenik gabe, grabatu edo erretratatu du. 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

15,60 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:

Inguruan kanpoko zaraten arazoak daudela uste duten 15 eta 24 urte arteko herritarren %, 15 eta 24 urte 
arteko herritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
gazteek haien inguruari buruz zer 
pertzepzio duten adierazten du 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egoitza Ingurua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 eta 24 urte arteko gazteen % 3,6k uste dute ingurunean kanpoko zaratarekiko arazoak daudela. 

 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

3,60 
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Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:

Inguruan delinkuentzia-arazoak daudela uste duten 15 eta 24 urte arteko herritarren %, 15 eta 24 urte 
arteko herritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
gazteek haien inguruari buruz zer 
pertzepzio duten adierazten du 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egoitza Ingurua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 eta 24 urte arteko gazteen % 1,6k uste dute ingurunean delinkuentzia-arazoak daudela.<0} 

 

 

 

INGURUNEA ETA GIZARTERATZEA 

1,60 



204 
 

D 

 
 
Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:

Inguruan airearen kutsadura-arazoak daudela uste duten 15 eta 24 urte arteko herritarren %, 15 eta 24 
urte arteko herritar guztiekin alderatuta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskal Osasun 
Inkesta 2013 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
gazteek haien inguruari buruz zer 
pertzepzio duten adierazten du 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egoitza Ingurua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an, 15 eta 24 urte arteko gazteen % 1,2k uste dute ingurunean airearen kutsadura-arazoak daudela. 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  18 urtetik beherako adingabeen biktimizazioen 
ehunekoa familiakoa ez den ingurunean pairatutako tratu 
txarrengatik eta sexu-askatasuna urratzeagatiko delituengatik, 18 
urtetik beherako adingabeekiko biktimizazioen guztizkoari 
dagokionez (familia-ingurunea eta familiakoa ez den ingurunea). 
Datua:51,46 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak:  Datuek delituak (kalteak, agresioak, bahiketak, 
kustodia urraketak…) zein faltak aipatzen ditu (kalte faltak, irain 
faltak, mehatxu faltak…). “Tratu txarrak” kontzeptuaren azpian, 
indarrean dagoen Kode Penalean jasotako tratu txarraren 
kontzeptutik harago dauden arau-hauste multzoa biltzen da, 
besteak beste, homizidio delituak eta bere formak, lesioak, 
askatasunaren kontrako delituak (bahiketa, mehatxuak eta 
bortxak), tortura eta moralaren osotasunaren kontrakoak (tratu 
iraingarria eta ohiko tratu txarrak), sexualki ustiatzeko humanoen 
salerosketa, intimitatearen kontrako delituak, norberaren 
irudiaren eskubidea eta etxearen bortxaezintasun (bizilekua 
bortxatzea), ohorearen kontra (kalumniak eta irainak) familia-
harremanen kontrakoak, Justizia Administrazioaren kontrakoak 
(urratzeak) eta norbanakoen kontrako faltak. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  18 urtetik beherako adingabeen biktimizazioen 
ehunekoa familiakoa ez den ingurunean pairatutako tratu 
txarrengatik eta sexu-askatasuna urratzeagatiko delituengatik, 18 
urtetik beherako adingabeekiko biktimizazioen guztizkoari 
dagokionez (familia-ingurunea eta familiakoa ez den ingurunea) 
2008an 
Datua: 67,21 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Datuek delituak (kalteak, agresioak, bahiketak, 
kustodia urraketak…) zein faltak aipatzen ditu (kalte faltak, irain 
faltak, mehatxu faltak…).

Familiakoa ez den ingurunean tratu txarren eta sexu-askatasunaren aurkako delituen eraginez 18 urtez 
azpiko herritarren biktimizazio kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2013 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzako 
Herrizaingo Saila 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: 
Babesgabestasun egoeran dauden 
agingabeen kopurua jakiteko baliogarria 
da. 
Ohar argigarriak: Datuek delituak 
(kalteak, agresioak, bahiketak, kustodia 
urraketak…) zein faltak aipatzen ditu 
(kalte faltak, irain faltak, mehatxu 
faltak…). “Tratu txarrak” kontzeptuaren 
azpian, indarrean dagoen Kode 
Penalean jasotako tratu txarraren 
kontzeptutik harago dauden arau-hauste 
multzoa biltzen da, besteak beste, 
homizidio delituak eta bere formak, 
lesioak, askatasunaren kontrako delituak 
(bahiketa, mehatxuak eta bortxak), 
tortura eta moralaren osotasunaren 
kontrakoak (tratu iraingarria eta ohiko 
tratu txarrak), sexualki ustiatzeko 
humanoen salerosketa, intimitatearen 
kontrako delituak, norberaren irudiaren 
eskubidea eta etxearen bortxaezintasun 
(bizilekua bortxatzea), ohorearen kontra 
(kalumniak eta irainak) familia-
harremanen kontrakoak, Justizia 
Administrazioaren kontrakoak (urratzeak) 
eta norbanakoen kontrako faltak. 

Haurrei zuzenduriko tratu txarrak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2013an, guztira 18 urtez azpiko herritarren 633 biktimizazio erregistratu dira familia-ingurunetik kanpokoren batek 
egindako tratu txarren eta sexu-askatasunaren aurkako delituen eraginez. Arrazoi horregatik egindako biktimizazio 
guztien % 51,46 dira (familia-ingurunekoak nahiz familia-ingurunetik kanpokoak hartuta), 2008an baino kopuru 
baxuagoa. 2008an, familia-ingurunetik kanpoko biktimazazioak biktimizazio guztien % 67 ziren. Aurreko bi urteekin 
alderatuta, biktimizazio kopurua murriztu egin da (2011n 692 eta 2012an 714). 
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Izen operatiboa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Adin txikikoei exekutatutako neurri kopurua 2009an 
Datua: 1239 
Data: 2009 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak: 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Komunitatearen onurarako zerbitzuek eta askatasun 
zaindu finkoak suposatzen duten %a 
Datua: 53,02 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 
2012 .Haur eta Nerabeentzako txostena 
Oharrak:

Adin txikikoei exekutatutako neurri kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2012 
Iturria: Ararteko 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrarentzako txostena 2012 
.Haur eta Nerabeentzako txostena 
Hiperesteka: 
http://argitalpen.ararteko.net/index.php?l
eng=cast&id_l=72 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
adingabe arau-hausleei buruzko 
ikuspegia eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adingabe arau-hausleak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2012an exekutatutako neurriak kontuan hartuta, 2009arekiko % 19ko jaitsiera izan da (behin betiko 1.239 neurri 
2009an, eta 2012an, 992). Neurrien % 53,02 komunitatearen alde egindako prestazioak eta zaintzapeko askatasun 
irmoa izan ohi dira. 
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