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UDALAREN GAZTE PLANA  
Hausnarketa fasea 

 
 
 
 
Sarrera  
 
 
“Oraingo Erronka: Gazteak” Plan Berezia eraikitzeko, errealitatea aztertzeko bigarren 
txostena aurkezten dugu. Lehenengoa ekainaren 11n bidali ondoren,  bigarren hau 
osatzen dituzten informazio desberdin guztiak jaso ditugu., atal batzuetan aurreko 
txostena aipatuko dugu, ez delako ezer aldatu, eta beste batzuetan datu berriak 
sartuko dira (erregistratutako langabeziari buruzko datu berriak atera dira), eta beste 
batzuetan guztiz berriak izango dira. 
 
Ekainaren 11ko errealitatea aztertzeko 1go txostena . 
 
Analisi-txostenari hasiera emateko, analisi kualitatiboa egin genuen, jasotako iturri eta 
ekarpen desberdinak oinarri hartuta. 
 
Laguntzen atala beste egitura batekin guztiz birmoldatu da, eta aurrekoa baino 
informazio gehiagorekin osatu da. 
 
Alkatetza Saileko Azterlan Kabineteak gazteen langabeziaren ezaugarriak aztertzen 
dituen txosten bat prestatu digu (adin-taldeen, sexuaren, langabeziaren iraupenaren, 
hilabete arteko eta urte arteko aldaketen, jatorrizko eremuaren, titulazioaren eta 
langabeziagatiko estaldura-tasaren arabera). Guztioi lagunduko digu errealitate hori 
hobeto ezagutzen eta koronabirusaren krisia gazteengan izaten ari den eragina 
ikusten. Zuen laguntza eskertzen dizuegu eta zuekin partekatzen dugu. 
 
Jakina, txosten hau ez da inoiz behin betikoa izango, noizean behin eguneratzen 
jarraituko dugu, eta eraikuntza-prozesu horren barruan ondorengo dokumentuetan 
bidaltzen edo aipatzen jarraituko dugu. 
 
Eskerrak eman nahi dizkiegu prozesuan lagundu duten eta laguntzen jarraitzen duten 
pertsona eta erakunde guztiei, eta animatzen zaituztegu ekintzak proposatzeko 
hurrengo fasean aurrera egiten jarrai dezazuen. Fase horretan, azterketa hau 
eguneratuko dugu, esparru-dokumentuan erreferentzia bat eginez (hor ere egongo da 
lehentasun-taula, COVID19aren pandemiak sortutako egoera honen aurrean), ekintzak 
proposatzeko balioko diguna, eta ondoren kontrastearekin eraikuntza-prozesua 
osatuko dugu.   
 
Agur bero bat, 2020ko ekainaren 25ean. 
Udal Gazte Plana 
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Egoeraren hausnarketa orokorra 
 
Zenbait eremutako egoera aztertzeko, are gehiago datu kuantitatiboen ekarpena 
osatuko duen hausnarketa kualitatibo gisa, Kataluniako Joventut Agentziak "Joventut, 
Covid i desigualtats" bere lehen zatian egindako azterketa hartu dugu oinarritzat: 
"Situació i necesidad de la joventut". Dokumentu osoa esteka honetan kontsulta 
daiteke. Gainera, informazio gehiago jaso dugu helarazi dizkiguzuen beste dokumentu 
eta ekarpen batzuetatik. 
 
Hezkuntzaren eremua: 
Ezaugarri nabarmenetako bat konfinamendua eta on-line hezkuntzarekin duen lotura 
izan da. Inpaktu negatiboa izan da, baina desberdina, ez die familia guztiei berdin 
eragin, desberdintasunak sortu ditu honako gai hauetan: ikasteko behar diren taldeak, 
Interneterako sarbidea, etxean ikasteko lekuaren edo lekuen eskuragarritasuna, 
familiaren tentsioak bizikideen kopuruaren eta etxebizitzaren tamainaren arabera, 
ikasteko orduan familiak ematen duen laguntza desberdina. 
 
Garrantzitsua izan da, halaber, eskolak hezkuntzarekin zerikusia duen guztian duen 
garrantzia ikusaraztea; ildo horretan, indartuta atera da. Kasu berezi bat Lanbide 
Heziketan ikusi behar da, enpresetan praktikak egin behar direlako. Hori ezinezkoa 
izan da, eta zenbait kasutan atzeratu egingo da ikasketa jakin batzuen amaiera. Gauza 
bera gertatu da unibertsitate-ikasketen adar batzuetan, hezkuntza duala gero eta 
ohikoagoa baita, eta horrek enpresetan praktikak egitea ere badakar. 
 
Hezkuntza-aisialdiari dagokionez, eremu horretan sartzen ziren pertsonengan, 
elkarteengan, prestakuntza-eskolengan eta gazte askorengan izan dute eragina 
nabaria da, udako lanaren beherakadagatik, oraindik ere oso airean dago eta. 
 
Hezkuntzaren amaierako eskemaren logikak, egoera hori zuzentzen ez bada, urrats 
hauetara eramango gaitu: 
 

Lanerako kualifikazio txikiagoa eta gaitasun gutxia go 
 
 

Enpleagarritasun txikiagoa 
 
 

Lan-ibilbide txarragoa (enpleguaren marjinak) 
 
 

Posizio sozial okerragoa 
 
Eskema honek laguntzen du ikustera pobrezia oinordetu egiten dela, ez bakarrik 
arrazoi ekonomikoengatik, beste gazte belaunaldi batzuekin hezkuntza aldaketa 
posible izatea gertatu den bezala, orain hezkuntza-munduak gauzak aldatzeko 
aukerarik eman ezin duelako. 
 
Aipamen berezia merezi du euskarak. Kasu honetan, konfinamenduak eragina izan du 
ikastetxean euskararen erabilerarekin lotura handiena zuten pertsonentzat, eta galera 
handia izan da, denbora baten buruan neurtu ahal izango duguna. 
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Lan-eremua 
 
Gazteek lanaren edo lan munduan zuten egoera ez zen onena. Bereziki ahula zen, 
2016tik 2019ra hobekuntza arinak izaten ari ziren urte gutxiren ondoren, askok 
atzeraldi handia deitzen duten krisitik atera ondoren (2008tik 2015era). Eta ahultasun 
horrek hainbat kasutan izan du eragina: langabezia gehiago eta ABEE gehiago. Izan 
ere, gazteak kasu askotan sektore prekarizatuenetan eta enplegua gehien suntsitu den 
lekuetan (turismoa, ostalaritza) daude. Horiei soldata baxuko kontratu motak gehitu 
behar zaizkie (aldi baterakoak, nahi gabeko lanaldi partzialekoak) (ez dago koltxoi 
handirik egoerari eusteko). Ditugun datuek hala markatzen digute. Biztanleria 
Aktiboaren Inkestaren datuek ez dute eraginik izan uztailaren erdialdera bigarren 
hiruhilekoaren datua iritsi arte. 
 
Horrez gain, gizarte-prestazioak gutxiago iristen dira gazteengana, bai eta lehendik 
zeuden desberdintasunak ere, jatorriari, generoari eta, kasu batzuetan, gizarte-kapital 
maila txikiko auzoetan eta ISEC (indize sozioekonomiko kulturala) kokatzeari 
dagokienez. 
 
Krisi berria aurrekoarekin lotuta dago, eta maiatzeko jardunaldietan Gasteizen 
diseinatu genuen galdera jarri du mahai gainean: gazteen prekarietatea barneratzen, 
normalizatzen, kronifikatzen ari al gara?. Neurri batean edo guztiz galdutako belaunaldi 
gazte bat izateko arriskua dugu. Dualtasunaren gizartea sendotzen ari da, 
desberdintasun sozialak polarizatzen ari baitira, eta, horiekin batera, hezkuntzarako eta 
lan duinerako sarbidea. 
 
Krisi honetan, telelana da indar handiz azaleratu den beste gai bat. Aukera gisa eta 
mehatxu gisa. Lan-aukera berriak sor ditzake, eta desberdintasunak, gazteen egoera 
zailean prekarietate handiagoa eta arazo berriak ere sor ditzake. Jarraian Kataluniako 
Joventut Agentziaren azterketaren taula bat osatuko dugu. 
 
 
 Aldia 
Egungo gazteen 
belaunaldia  

Atzeraldi handia  
(2008-2015) 

Errekuperazio 
ahula (2016-2019) 

Pandemiaren 
krisia (2020- ¿?) 

Nerabe eta gazte 
gazteenak (16-23) 

Prestakuntza-
aldia 

Prestakuntza-
aldia 

Prestakuntza-
aldia eta lan-
trantsiziokoa. 
Estrategia bat 
ikasketak luzatzea 
edo hauetara 
itzultzea izan 
daiteke 

Gazte helduak 
(24-29) 

Prestakuntza-
aldia 

Prestakuntza-
aldia eta lan-
trantsiziokoa. 
Trantsizioak 
hazkunde ahul 
batean gertatzen 
dira, eta horrek 
zaildu egiten du 
laneratzea 
sendotzea 

Gehienek 
arriskuan ikusiko 
dute aurreko 
aldian lortutako 
gizarteratze ahula. 
Beste batzuek 
nazioarteko 
mugikortasuna 
aukeratuko dute. 
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Heldu gazteak 
(30-35) 

Eragin zuzena 
gehiengoarentzat: 
langabezia, 
prekarietatea eta 
diru-sarrera 
txikiak. 
Emigrazioa nahi 
eta ahal 
zutenentzat 

Egoerak hobera 
egin zuen, baina 
krisi aurreko 
egoerara iritsi 
gabe. 
Prekarietateak eta 
soldata baxuek 
bere horretan 
jarraitzen dute, 
bai eta biztanleria 
orokorra baino 
langabezia 
handiagoak ere, 
iraupen luzeko 
langabezia 
gutxiengoa izanik. 

Aurreko aldian 
egoera egonkortu 
dutenek krisiari 
aurre egin ahal 
izango diote, 
baina gehienak 
arriskuan edo 
egoera ahulean 
egongo dira. Zati 
handi batek bi 
krisiak kateatuko 
ditu, laneratzea 
finkatu gabe 

 
Etxebizitzaren eremua: 
Pandemiaren egoerak eta alarma-egoerak eragindako konfinamenduak, kasu 
batzuetan, jatorrizko etxera itzultzea ekarri du, emantzipatzeko hasitako modu 
desberdinak utziz. Gazteek emantzipazio-prozesuak eta bizi-proiektua osatu ahal 
izateko etxebizitza bat eskuratzeko duten zailtasuna egitura-zailtasun bat da, kronikoa 
azken hamarkadetan, eta areagotu egin da osasun-pandemiaren ondoriozko azken 
krisi horrekin. 
 
Osasunaren eremua: 
Eremu horretan, gazteen artean eragina izan duten hainbat alderdi aipatu eta izendatu 
behar dira: itxura fisikoa, lekurik eza, ariketarik eza eta elikadura-arazoak. Alderdi 
animikoari dagokionez, osasun mentalarekin eta horri lotutako gaiekin zerikusia duen 
guztia: harreman-zailtasunak, berdinekin espaziorik ez izatea, lehendik dauden 
nahasmenduak, jokoarekin eta ludopatiarekin lotutako arazoak (kasu honetan, on line 
jokoaren arazoak). 
 
Balorazio kualitatiboa egitean kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk pantailak 
erabiltzearekin lotutakoak dira (beharrezkoak dira hezkuntza-alderdietan, baina 
gehiegizkoa izan daiteke kasu askotan), baita indarkeria matxistarekin edo LGTBI+ 
ibilbideetan normalizazio-prozesuak haustearekin lotutako gaiak ere. 
 
Kulturaren esparrua: 
Gazteak kultura-kontsumitzaile edo sortzaile gisa bereiz genitzake, bai amateurren 
mailan, bai profesionalen mailan. Biei eragin die krisiak ekarri duen online egiteko 
joerak. Lehenengoetara, eskaintza murriztu egin da, eta, kasu askotan, garestitu, eta, 
ondorioz, eremu horretan ere desberdintasun gehiago sortzen jarraitzen du. Sortzaile 
gazteei ere murriztu egin zaie beren sorkuntzak egin ahal izateko eskaintza, baita ere, 
laguntzen murrizketa ere, eta eragina izan du berez ahula zen sektorean, lan-arloan. 
 
Parte-hartzearen eremua: 
Online arloaren garrantzia azpimarratzea, eremu guztietan bezala, eta gazteen ekintza 
solidarioak izan duen garrantzi handia nabarmentzea, batez ere konfinamenduan 
zehar sortu den boluntariotza-mugimenduan. 
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 Adierazleak arloka 
 

Enplegua: 
Eremu horretan, jarduerari, okupazioari eta langabezia-tasari buruzko datuak aurreko 
txosteneko berberak dira. Erregistratutako langabeziari eta kontratuei buruzko datuak 
eguneratu ditugu, 2020ko maiatzeko datuak gehituta. Horrez gain, Ekonomia 
Sustatzeko Udal Saileko Prestakuntza eta Enplegu Zerbitzuak ematen dizkigun hainbat 
gogoeta eta datu gehitu ditugu. 
 
Erregistratutako langabezia 
 
Dagoeneko ezagutzen ditugu LANBIDEn erregistratutako langabeziaren maiatzeko 
datuak, eta igoerak aurreko hilabeteetan bezain handiak izan ez badira ere, langabeen 
zerrendetan izena emandako gazteen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Hurrengo 
grafikoan ikus daitekeen bezala, gorakadak handiagoa izaten jarraitzen du lan-
merkatura gehien joaten diren gazteen artean (25-29 urte eta 30-34 urte). 
 
16-29 urteko gazteak zenbatzen baditugu, 3.404 dira langabeziaren zerrendetan izena 
emanda daudenak, hiru hilabete lehenago baino 1.055 gehiago, eta 16 urtetik 34 urtera 
bitarteko egoera aztertzen badugu, 5.413 gazte daude izena emanda, 2020ko 
otsailean baino 1.587 gehiago. 

Erregistratutako langabezia Lanbiden. 
Gasteizko gazteak.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

16-19 urte 279 276 298 280 257 260 283 313 343 375 397

20-24 urte 733 795 774 778 760 682 766 796 969 1.118 1.203

25-29 urte 1.284 1.408 1.267 1.235 1.148 1.130 1.250 1.240 1.501 1.772 1.804

30-34 urte 1.482 1.598 1.544 1.478 1.456 1.442 1.463 1.477 1.739 1.953 2.009

19ko 
uzt

19ko 
abuz

19ko 
irai

19ko urr
19ko 
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19 abe 20ko urt
20k0 
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20ko 
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20ko 
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20ko 
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Iturria: Lanbideren datuekin geuk egina 

 
Gazteen enplegua galtzen jarraitu da, eta, txikiagoa bada ere, COVID19a enpleguan 
izandako krisiaren ondorioek jarraitzen dute, eta hori erregistratutako langabezia-
kopuruetan nabaritzen da. 
 
Sexuen araberako alderaketa egiten badugu, ikus dezakegu emakume gazteek 
gehiago sufritzen jarraitzen dutela erregistratutako langabeziaren igoera horretan. Urte 
amaieratik begiratuta, 1.043 emakume gaztek egin dute bat zerrenda horiekin, eta 856 
gizonek. Maiatzean mantendu egin dira krisiaren ondorioen printzipioa aztertzean 
ikusten genituen joerak. 
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Erregistratutako langabezia Lanbiden. Gasteizko gaz teak.
16-34 urteko sexuen arteko konparazioa.

0
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3.500

gizonak 1.527 1.710 1.613 1.589 1.500 1.553 1.590 1.621 2.001 2.347 2.409

emakumeak 2.251 2.367 2.270 2.182 2.121 1.961 2.172 2.205 2.551 2.871 3.004
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Iturria: Lanbideren datuekin geuk egina 

 
Apirilean ikusi genuen gazteek hiriko langabeen guztizkoan zuten ehunekoa 
garrantzitsua zela eta gora egiten zuela krisiak aurrera egin ahala (ez da langabezia-
tasa, baizik eta langabezia-zerrendetan izena eman duten pertsonen proportzioa). 
Duela urtebete, 2019ko apirilean, guztizkoaren % 25 ziren, eta hiru hilabete horien 
ondoren, 2020ko maiatzean, langabe guztien % 28,9 ziren. Ehunekoak gora egiten 
jarraitzen du, eta horrek adierazten du krisiak bereziki gazteei eragiten diela, azken 
krisialdietan gertatu den bezala, eta aurreko egoerekin bat egiten duela. 
 

Gazteen ehunekoa LANBIDEn erregistratutako langabe 
guztiekiko. 
2019ko apiriletik 2020ko maiatzera arteko konparazi oa 
2019ko 
apirila  

2020ko 
martxoa 

2020ko 
apirila 

2020ko 
maiatza  

Gazteak guztira 
% 15,2 % 16,7 % 17,7 % 18,2 16-29 urte 
% 25,0 % 27,1 % 28,3 % 28,9 16-34 urte 
Gizon gazteak 
% 16,3 % 18,5 % 19,4 % 19,8 16-29 urte 
% 24,9 % 27,5 % 28,9 % 29,3 16-34 urte 
Emakume gazteak 
% 14,3 % 15,4 % 16,3  % 16,9 16-29 urte 
% 25,1 % 26,8 % 27,8 % 28,5 16-34 urte 

Iturria: Lanbideren datuekin geuk egina 
 
 
Zertxobait handiagoa da gizonen artean ( % 28,9) emakumeen artean baino ( % 27,8). 
Halaber, 16 eta 29 urte bitarteko adin-tartearekin geratzen bagara, ehunekoak ere ikus 
daitezke, ehuneko 3 puntu inguru igo baita. 
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LANBIDEn izena emanda duten gazte langabeen kopuruaren gorabeherak egoeraren 
bilakaera erakusten digun beste datu bat da. Horrek aurreko hilabeteetan izandako 
hobekuntza txikia islatzen du. Lehenengo taulan zenbaki absolutuak ikusten ditugu, eta 
bigarrenean, aurreko hilabetearekin alderatuta, igoeraren edo jaitsieraren ehunekoa. 
Aurreko hilabetearekiko aldakuntza da. Ikus daitekeenez, maiatzean zertxobait leundu 
da aurreko bi hilabeteetako joera, baina langabeziak gora egin du etengabe. 
 

LANBIDEn erregistratutako langabeen kopuruak gora e do behera egitea 

 19 uzt 19 abu 19 ira 19 urr 19 aza 19 abe 20 urt 20 ots 20 mar  20 api 20 mai 

Langabezi
ak guztira  105 601 -418 -161 -296 -20 700 -62 1723 1623 304 

16-19 urte  -7 -3 22 -18 -23 3 23 30 30 32 22 
20-24 urte  2 62 -21 4 -18 -78 84 30 173 149 85 
25-29 urte  32 124 -141 -32 -87 -18 120 -10 261 271 32 
16 29 urte  27 183 -140 -46 -128 -93 227 50 464 452 139 
30-34 urte  3 116 -54 -66 -22 -14 21 14 262 214 56 
16 34 urte  30 299 -194 -112 -150 -107 248 64 726 666 195 

Iturria: Lanbideren datuekin geuk egina 
 
 
Oso adierazgarria iruditzen zaigu biztanleria orokorraren arteko portaera-aldea, 
martxoan % 11,4 eta apirilean % 9,6 igo baitira, gazteen artean, 16-34 urte bitartekoen 
kasuan, martxoan % 18,9 eta apirilean % 14.6koak izan dira, edo 16-29 urte 
bitartekoen kasuan % 19,7 martxoan eta % 16 apirilean. Langabe guztiekiko aldeak 
jarraitzen du, nahiz eta hilabete honetan txikiagoa izan, gazteen artean bikoitza baino 
gehiago igo da, guztizkoaren % 1,6tik % 3,7ra, 16 eta 34 urte bitarteko gazteak 
kontuan hartuz gero. 
 
 

Langabetuen kopuruaren igoera edo beherakada Gastei zen, Lanbideren zerrendetan 
 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 May-20 

Langabeziak 
guztira  -0,14% 4,84% -0,41% 11,41% 9,65% 1,65% 

16-19 urte  1,17% 8,85% 10,60% 9,58% 9,33% 5,87% 
20-24 urte  -10,26% 12,32% 3,92% 21,73% 15,38% 7,60% 
25-29 urte  -1,57% 10,62% -0,80% 21,05% 18,05% 1,81% 
16 29 urte -4,30% 10,96% 2,17% 19,75% 16,07% 4,26% 
30-34 urte  -0,96% 1,46% 0,96% 17,74% 12,31% 2,87% 
16 34 urte -2,95% 7,06% 1,70% 18,98% 14,63% 3,74% 

Iturria: Lanbideren datuekin geuk egina 
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Kontratuak 
 
LANBIDEn sinatutako kontratuen beherakada nabarmena da, eta apirilean ikusten 
genuena baino askoz nabarmenagoa, urte bakoitzeko lehen lau hilabeteetako datuak 
aztertzen genituenean. Kasu honetan, urte bakoitzeko urtarriletik apirilera (2018tik 
2020ra) doan aldia taldekatu dugu, gaur egun ditugun datuak baitira. Etorkizuneko 
txostenetan eguneratzen joango gara eta bilakaera ikusiko dugu. 

Gasteizen sinatutako kontratuak. Urte bakoitzeko le hen 5 
hilabeteen konparazioa.

54386 54683

3580226149
26903

17631

18580 19558

13042

2018ko urt-maiatza 2019ko urt-maiatza 2020ko urt-maia tza

kontratu osoak

16-34 urte

16-29 urte

 
Iturria: Lanbideren datuekin geuk egina 

 
Aldi baterako kontratuen eta kontratu mugagabeen ehunekoak aurreko urteetako 
berberak dira. 
 

Aldi baterako kontratuen ehunekoa. Urte 
bakoitzeko lehen hilabeteen konparazioa 

 
Urt-maia 

2018 
Urt-maia 

2019 
Urt-maia 

2020 
16 - 29 

urte 
93,1% 93,6% 93,0% 

16 - 34 
urte 

92,2% 92,8% 92,1% 

gizonak 
16 - 29 

urte 
93,3% 92,8% 91,6% 

16 - 34 
urte 

92,1% 92,1% 90,8% 

emakumeak 
16 - 29 

urte 
93,0% 94,5% 94,4% 

16 - 34 
urte 

92,2% 93,6% 93,4% 

Iturria: Lanbideren datuekin geuk egina 
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Ekonomia Sustatzeko Sailaren ekarpenak: 
 
Gaur egun, ekonomia-, lan- eta gizarte-ondorioak ezin dira aurreikusi. Izan ere, 
susperraldia ez da berehalakoa izango, ezta gauzatzen erraza ere, batez ere gazteen 
kasuan; izan ere, langabezia- eta azpienplegu-tasa handia zuten, eta askoz ere 
ahulagoak dira eskulanaren murrizketaren aurrean. 
 
Zehazki, honako datu hauek aztertu dira: 
• "La COVID-19 y el mundo del trabajo" LANEren Beha tokia: 
"Gazteak dira COVID19ak gehien erasandako kolektiboa maila sozial eta 
ekonomikoan: pandemiak beren enpleguak suntsitzen ditu, beren hezkuntza eta 
prestakuntza mugatzen ditu eta lan-merkatuan sartzeko edo enpleguz aldatzeko bidea 
oztopatzen du". LANEren datuen arabera, halaber, "Koronabirusaren krisia sortzean 
gehien sufritu duten sektoreetan lan egiten zuten munduko langile gazteen % 45ek 
baino gehiagok: txikizkako merkataritza, fabrikazioa, higiezinak, turismoa eta 
zaharberritzea, besteak beste". 
 
• Randstand txostena: 
Zaila da etorkizunerako estimazioak egitea, baina Randstadek ikerketa bat egin du, 
enpresek datozen hilabeteetarako duten ikuspegia azaltzeko. 
Txostenaren arabera, "2021eko bigarren seihilekora iritsi baino lehen, enpresaburuen 
% 80k espero du koronabirusaren krisia erabat sendatzea", eta "enpresaburuek aldi 
baterako 3,3 langile kontratatuko dituzte, bataz be ste, pandemiaren osteko 
susperraldian beren negozioak suspertzeko" . "Aldi baterako langileak kaltetuenak 
izan dira orain, baina lehen lan-merkatura itzuliko direnak ere izango dira". Behin-
behinekotasuna, kostuen murrizketa edo kaleratzeko erraztasunak langile bakoitzaren 
ikuspuntutik negatiboak izan daitezkeen neurriak dira, baina lan-merkatuaren ikuspegi 
agregatutik positiboak ", adierazi du Pau Cortadas BUOko Ekonomia eta Enpresa 
Ikasketen irakasleak. 
Sektorekako errekuperazioari dagokionez, Randstadek esan du osasungintza eta 
industria farmazeutikoa izango direla errekuperazio azkarrena izango dutenak, 
"Enpresa gehienek 2021eko lehen hiru hilabeteak baino lehen lortuko dutela krisiaren 
aurreko jarduera". "Kontabilitatea, zerbitzu juridikoak, aseguruak, handizkako 
merkataritza, logistika, telekomunikazioak, nekazaritza eta abeltzaintza eta industria 
kimikoak bezalako sektoreetan erabateko susperraldia" iragarri dute. 
"Eraikuntzak, txikizkako merkataritzak, automobilgi ntzak, aireko garraioak, 
ostalaritzak eta industriaren zati handi batek enpr esa gehienen susperraldia 
atzeratuko dute 2022ra arte".  Inkestatuen % 26,6k adierazi du dagoeneko hasi duela 
bere jarduera, eta % 15,3k ez daki noiz normalizatuko den, "Murrizketak kentzearen 
mende" dagoelako. % 13,4k ekainean normaltasunez "pertsiana altxatzea" espero 
dute, eta % 10,6k uztailean eta abuztuan egitea posible izango dela uste dute. 
 
Proposamenen irismenak , 1go lekuan, "Makro" izan behar du, eta urte anitzeko 
denbora-perspektiba izan behar du, pixkanaka lurreratzen joateko eta "tokiko eremura" 
iritsi ahal izateko. Horrek berekin ekarriko luke, besteak beste: 
 
- Europak apustu bateratua egin behar du  (estatu kide bakoitzaren banakako 
erantzuna baino askoz eraginkorragoa), itun handiekin eta Erkidegoaren ekarpen 
garrantzitsuarekin, oinarrizko eskubideak bermatuko dituzten "neurri 
sozioekonomikoen paketeetan" islatuko dena, hala nola osasuna, etxebizitza eta 
enplegua. 
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- Enplegu-politika pasiboen, langabezian eta baztertu ta geratzeko arriskuan 
dauden biztanleen errentei  eusteko birbanatze-neurrien eta politika aktiboen arteko 
konbinazioaren garrantzia, jarduera ekonomikoaren susperraldiak berriro xurgatu ahal 
izan arte; politika aktiboak (puntuen esleipen- eta banaketa-mekanismoak berrikusiz, 
eta horien aplikazioa malgutuz, ingurune bakoitzaren beharretara egokitu dadin). Hori 
guztia krisi honetatik modu bidezkoago, gizatiarrago eta berdinzaleago batean atera 
ahal izateko. 
 
- Esku-hartze horiek lurraldeetara (maila nazionalean, autonomikoan, foralean eta 
tokikoan) lekualdatzen eta hurbiltzen joango diren gobernantza-ereduak . 
 
- "Mikro" esku-hartzerako malgutasuna , testuinguru bakoitzera egokituta; izan ere, 
lurraldeen araberako eragina desberdina izango da, ekoizpen- eta lan-egituraren 
arabera. 
 
"Tokian tokiko" esku-hartzeak "lurreratu" ondoren, kontuan hartu beharreko 
lehentasunetako batzuk hauek izan daitezke: 
 
• Enpleguaren bilakaerari buruzko informazio-sistemez  hornitzea , ahalik eta esku-
hartze egokienei buruzko erabakiak hartzen laguntzeko (okupazio-behatokiak, 
merkatuaren prospekzioa). 
 
• Enplegu Zerbitzu Publikoen eginkizuna eta udaletako  gizarte-zerbitzuekin duten 
koordinazioa indartzea,  eragindako eta/edo ahulena den gazte-kolektiboaren 
beharretara iritsi eta horiei erantzun ahal izateko. Oro har, sektore publikoak du 
erantzun eraginkor eta, batez ere, ekitatibo bat emateko gaitasun handiena, bizi dugun 
salbuespenezko egoera baten aurrean. 
 
• Lankidetza publiko-pribatua tokiko garapeneko ekime nak egiteko , eta sareko 
lana, eskura dauden baliabideei buruzko informazioa hobetzeko, horien erabilera 
koordinatzeko eta emaitzak optimizatzeko. 
 
• Gazteen ezaugarri espezifikoei arreta jartzea. 
A) larrialdi-egoeran izan dituzten bizipenak, datozen urteetan beren jokabideetan, 
balioetan eta itxaropenetan eragin iraunkorra izango dutenak. LANEren behatokiaren 
arabera, "Ikasleen ia erdiek adierazi dute beharbada atzerape narekin amaituko 
dituztela ikasketak pandemiagatik, eta % 10ek uste dute ezingo dituztela amaitu . 
Maila emozionalean ere eragina izan dute; izan ere, gazteen erdiek baino gehiagok 
adierazi dute antsietatea eta depresioa izan dutela osasun-krisia hasi zenetik ". 
 
B) kualifikazio-mailak:  gure udalerriko gazte langabeen gehiengo handi batek 
kualifikazio-maila ertaina/baxua du, eta horrek bereziki eragiten du 
babesgabetasunean eta lanean eta gizartean aurrera egiteko zailtasunean. 
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LANEren Behatokiak gazteen langabeziari aurre egite ko egindako proposamenak 
COVIDAren aurrean 
 
LANEren Behatokia berehalako neurriak ezartzearen alde dago, lau zutabeko 
estrategiari laguntzeko: Ekonomia eta enplegua sustatzea; enpresei, enpleguei eta 
diru-sarrerei laguntzea; langileak lantokian babestea; eta gizarte-elkarrizketaren bidez 
irtenbideak bilatzea. Irudi honetan deskribatzen dira deskribatutako lau zutabeetako 
bakoitzari lotutako ekintzak: 
 

 
 
 
Gainera, erakunde horrek eta Espainiako Bankuak honako proposamen hauek egin 
dituzte COVIDearen ondorioz gazteen langabezia geldiarazteko: 
 
1. Gazteak trebatzea lan-mota berrietara igarotzea erraztuko duten gaitasunetan 
15 eta 24 urte bitarteko pertsonen ongizate ekonomikoa eta soziala mugatzen duen 
egoera horren aurrean, LANEk eta Espainiako Bankuak uste dute beharrezkoa dela 
pandemiak gehien kaltetutako sektoreetako langabeen prestakuntza bultzatzea, krisiak 
gutxien eragindako beste adar batzuetan lan mota berrietarako bidea erraztuko dieten 
gaitasunak eta trebetasunak eskura ditzaten. 
Adibidez, pandemiaren ondorioz indarra har lezaketen sektoreek, hala nola logistikak 
edo telekomunikazioek, gaitasun gehiago eskatzen dituzte informazioaren eta 
komunikazioen teknologiekin, idazketarekin, irakurketarekin eta zenbaki-trebetasunekin 
lotuta. 
 
 
2. Gazteen berme-planak bultzatzea 
LANEk, halaber, Espainiako ekonomia eta gizartea berreraikitzeko Legebiltzarreko 
Batzordeari gomendatzen dio gazteak bermatzeko plan berezi bat jaso dezala, lanik 
eta ikasketarik gabeko gazteei lan bat edo prestakuntza-proposamen bat eskain 
diezaieten, lan-merkatura itzultzeko edo sartzeko. 
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3. Gazteen enplegua bultzatzeko politika makroekono mikoak aplikatzea 
LANEren Behatokiak dei egiten die gobernuei, mundu osoan, gazteen lana babesteko 
premiazko politika zehatzak eta eskala handikoak ezar ditzaten. 
Era berean, erakundeak ohartarazi du krisiak epe luzerako ondorioak izango dituela, 
non eta ez diren behar diren esku-hartzeak egiten arau-arloan, gazteek lan-merkatuan 
duten egoera hobetzeko, bereziki egoera ahulenean daudenena. 
 
4. Banakako lanbide-orientazio handiagoa enplegu-ze rbitzu publikoetan 
Banakako lan-orientazioa funtsezkoa da gazteen langabezia geldiarazteko, Espainiako 
Bankuaren ikerketaren arabera. Horregatik, enplegu-zerbitzu publikoa indartzea eta 
banakako lan-orientazioa politika aktibo gisa ezartzea proposatzen du, bai eta gazteei 
enplegua aktiboki bilatzen eta, beharrezkoa izanez gero, prestakuntza espezializatuan 
bilatzen laguntzea. 
 
5. COVID19a kutsadura-kontaktuak detektatzeko eta a rakatzeko probetan 
inbertitzea 
Era berean, LANEren arabera, lanera itzultzeko giro segurua sortu behar da, eta, 
beraz, proben ugaritzeak eta COVID19aren kutsatzeen trazabilitateak (PT) langabezia 
geldiarazten lagun dezakete, batez ere gazteena. "PT sistema sendoa duten 
herrialdeetan, lanorduen batez besteko murrizketa % 50 txikiagoa da PT intentsitate 
txikia duten herrialdeetan baino", azaldu du erakundeak. 
 
Honako hiru arrazoi hauengatik dira beharrezkoak PTak gazteen langabezia 
murrizteko: mendekotasuna murrizten dute konfinamendu-neurri zorrotzetan; 
herritarren konfiantza sustatzen dute, eta, ondorioz, kontsumoa sustatzen eta enplegua 
babesten dute; eta lantokiko jarduerak ahalik eta gutxien eteten laguntzen dute. 
Gainera, LPek enplegu berriak sor ditzakete, baina aldi baterakoak izan daitezke, eta 
gazteei eta lehentasunezko beste talde batzuei zuzenduta egon daitezke. 
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Etxebizitza: 
 
Etxebizitza, gazteek enpleguarekin batera emantzipatzeko prozesuen gakoetako bat 
den aldetik, arretaz aztertu behar da, faktore horrek gazteen bizi-garapeneko 
prozesuetan duen eragina ulertzeko. 
 
Ez da aldaketarik egon aurreko txostenarekin alderatuta, eta, beraz, bere garaian 
irakurtzen ez zuenarentzat aipatzen dugu: 
Ekainaren 11ko errealitatea aztertzeko 1. txostena. (Gazteleraz) 
 

Osasuna: 
 
Etxebizitzaren arloan bezala, aholkularitzetako arreta-datuak eta beste datu batzuk 
lehen aipatutako lehen txostenean agertu ziren. 
 

Prestakuntza: 
 

 
Agerikoa da pandemiak herritar guztiei eragin diela, eragiten diela eta eragingo diela, 
baina, pobrezia-tasari erreparatuz gero, oso litekeena da hipotesi hau ezartzea: 
koronabirusak beste sektore batzuetan baino eragin handiagoa izango du gazteengan 
(pobrezia-tasak batez bestekoa gainditzen du). 
 
 
Jarraian, modu sinoptikoan, egoera horrek hezkuntzaren edo prestakuntzaren 
eremuan izan ditzakeen ondorioetako batzuk azalduko ditugu: 
• Laguntza eta babesa eskaintzen duten hezkuntza- eta gizarte-egiturak/-baliabideak 
murriztea eta/edo etetea. 
• Eskola uztea eta, ondorioz, hezkuntza-ibilbide egokia eraikitzeko aukera areagotzea. 
• Baliabide digitalen sarbidea eta erabilera murriztea. 
• Hezkuntza-laguntza murriztea. 
• "Hezkuntzari" emandako balioa murriztea. 
• Arazo emozionala areagotzea (antsietate-maila handiagoak, beldurra). 
• Bizi-ohitura osasungarriak haustea (elikadura, loaren higienea, errutinak). 
• Etxeko lanen eta/edo mendekotasunarekin lotutako lanen okupazioa handitzea, 
nesken kasuan. 
• Indarkeria-egoerak areagotzea (genero-indarkeria, etxeko indarkeria, sexu-indarkeria, 
sareetako jazarpena). 
• Arrisku-jokabideak areagotzea (alkohola edo drogak kontsumitzea, jazarpena). 
• Baliabide gutxi edo isolatuak dituzten eta gizarte-laguntzako sareetara (hala nola 
gizarte-zerbitzuetara edo zerbitzu komunitarioetara) iristeko zailtasunak dituzten 
auzoetan etxebizitza ez-seguruak edo azpietxebizitzak bizitzearen ondoriozko egoerak. 
• KAPITULUA 
• Desberdintasuna areagotzea. 
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Aukera-berdintasuna: 
 
Atal honetan hainbat atal aztertuko ditugu, hala nola indarkeria matxistari buruzko 
datuak, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE), gure hiriko gazteen arteko 
desberdintasun- eta kalteberatasun-egoeren adierazle gisa, maiatzeko datuekin eta 
Gizarte politiketako Sailak emandako datu batzuekin eguneratuta. 
 

Indarkeria matxista: 
 
Indarkeria matxista eskubideen urraketa bat da, eta genero-desberdintasunen 
adierazpen larriena, batez ere emakumeei eragiten diena, nahiz eta LGTBI pertsonek 
ere pairatzen duten. Arazo horri aurre egiteko, Gasteizko Udalak politika publikoak 
abiarazi ditu detekziorako eta arretarako (nora jo, aholkuak, mitoak eta errealitateak...) 
eta prebentzio eta sentsibilizaziorako (estrategia, erantzun-protokoloa, programak eta 
kanpainak...). 
 
Gasteizko Udaleko Udaltzaingoak Genero Indarkerian eta Familia Indarkerian Esku 
Hartzeko Talde bat du, 9 emakume agentek osatua. Talde horrek genero-indarkeriaren 
biktimei laguntza eta babesa eskaintzen die, eta tratu txarren ondorioak ahalik eta 
gehien moteltzen ditu. Lan integrala eginez, esku-hartze bat ez dute amaitutzat joko 
biktimaren bizitza guztiz normalizatu arte. 
 
Ez dauzkagu datuak adinka sailkatuta, beraz ez dakigu zein intzidentzia duten 
pertsona gazteengan, baina segurunik eragina izango du ere beraiengan. 
Udaltzaingoaren 2019ko memoriako datuen arabera, jakin badakigu, Familian Esku 
Hartzeko Taldeak 204 babes-agindu izapidetu zituen, Etxeko Indarkeriaren Biktimak 
Babesteko Agindua arautzen duen 27/2003 Legea aplikatuz (2018an 175 izan ziren). 
Familia-eremuan, izapidetutako tratu txarren delituek (genero-indarkeria eta etxeko 
indarkeria) gora egin zuten 2018. urtearekin alderatuta (242 2019an eta 196 2018an), 
eta sexu-askatasunaren aurkako delituek behera egin zuten 2018an 2 izatetik 2019an 
1 izatera. Babes-aginduak urratzea eta kautela-neurriak ez betetzea areagotu egin 
ziren, 2018an 57 kasu izatetik 2019an 73 izatera igaro baitziren. 
 
 

   Delitu mota Atestatuak Atxilotuak  Ikertuak 

Pertsonen aurkako delituak 
 Familia-eremuan 

   
Ezkontidearen aurkako ohiko indarkeria 
fisikoa 72 34 34 

   
Ezkontidearekiko indarkeria fisiko ez-
ohikoa 53 28 17 

   
Ezkontidearekiko ohiko indarkeria 
psikikoa 52 4 42 

   
Ezkontidearekiko indarkeria psikiko ez-
ohikoa 6 1 3 

   
Seme-alaben aurkako indarkeria 
fisikoa/psikikoa 23 2 21 

   
Seme-alaben eta gurasoen arteko 
indarkeria fisikoa/psikikoa 29 9 21 

   Beste etxeko indarkeria bat 46 15 38 

 FAMILIA EDO ETXE BARRUKO GUZTIZKOA 281 93 176 
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Sexu-askatasunaren aurkako delituak 
 Familia-loturarik gabe 
   Sexu-abusua 14 4 6 

   Sexu-erasoa 2 1   

   
Exhibizionismoa 
adingabeari/urritasunari 3   2 

   
Sexu-askatasunaren aurkako beste 
delitu batzuk 7   6 

 FAMILIA-LOTURARIK GABEKO GUZTIZKOA 26 5 14 

 Familia-eremuan 

   
Sexu-askatasunaren aurkako beste 
delitu batzuk 1   1 

 FAMILIA EDO ETXE BARRUKO GUZTIZKOA  1   1 

 
SEXU-ASKATASUNAREN AURKAKO DELITUAK 
GUZTIRA 27 5 15 

Iturria: Udaltzaingoen 2019ko memoriako datuekin guk eginda. 
 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) 
 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta prestazio ekonomikoa da, aldizkakoa eta eskubide 
subjektibokoa, eta bizikidetza-unitate bateko kideei zuzenduta dago, oinarrizko premiei 
lotutako gastuei nahiz laneratzeko edo gizarteratzeko prozesu baten ondoriozko 
gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik ez badute. 
 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentak bi modalitate ditu: 
 
1.- Gizarteratzeko eta Gizarte Babeserako Oinarrizko Errenta, lan-errenten ondoriozko 
diru-sarrerarik ez duten pertsonei zuzendua, haien hileko baliabide konputagarrien 
maila ez denean iristen legokiokeen Gizarteratzeko eta Gizarte Babeserako Oinarrizko 
Errentaren zenbatekora. 
 
2.- Laneko Diru-sarrerak Osatzeko Errenta bizikidetza-unitateen baliabide-maila 
osatzera bideratuta dago; izan ere, lanetik datozen diru-sarrerak izan arren, hileko 
baliabide konputagarrien maila legokiokeen Gizarteratzeko eta Gizarte Babeserako 
Oinarrizko Errentaren zenbatekoa baino txikiagoa da. 
 
Laguntza horrekin batera, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EPO) ere 
jaso daiteke. Prestazio hori aldian behin ematen da, gehienez ere 250 eurokoa, 
DSBEren titularren ohiko etxebizitzarekin edo bizitokiarekin lotutako beharrak 
estaltzeko, hau da, ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuak ordaintzeko, 
errentamenduaren, alokairuaren, baterako alokairuaren, ostatuaren eta logelen 
alokairuaren modalitateetako edozeinetan. 
 
Prestazio ekonomiko hori egokitzen duen arauan salbuespenak badaude ere, oro har 
gutxienez 3 urteko erroldatze-antzinatasuna eta 23 urtetik gorakoa izatea eskatzen da. 
 
Gure hirian Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jaso duten Gasteizko gazteen datuak 
aztertuz gero, ikus dezakegu 2020ko lehen hilabeteetan zifrak egonkor mantendu 
direla, nahiz eta gorakada txiki bat izan dugun maiatzean, azken hilabetean eskura 
ditugun datuekin. Gorakada handienak adin-talde aurreratuenetan gertatu dira, non 
pertsonek emantzipazio-esperientziak bizi dituzten eta krisiaren hasieraren ondorioz 
laguntza handiagoa behar izan dezaketen. 
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Iturria: Lanbideren datuekin guk eginda 

 
Datu hori behar bezalako zuhurtziaz hartu behar da; izan ere, azken hilabeteetan 
gizarte osoa konfinatuta egon denez eta administrazio-prozesuak eten direnez, 
laguntza mota hori behar duten pertsonen benetako kopuruek eragina izan dute. 
Adierazle horren jarraipenarekin jarraitu beharko da datozen hilabeteetan, 
administrazio-izapidetzea normalizatu ondoren haren benetako bilakaera egiaztatzeko. 
 
Era berean, nabarmendu behar da datuek laguntza mota horien feminizazioa 
erakusten dutela, eta horrek agerian uzten du emakume gazteek gizon gazteek baino 
zaurgarritasun handiagoa dutela. 
 

DSBE, Gasteizen, 2020ko apirilean 
Adima Gizonak Emakumeak  Guztira 

16 -19 3 13 16 
20 - 24 47 82 129 
25 - 29 149 224 373 
30 - 34 231 384 615 
DSBE, Gasteizen, 2020ko maiatzean 

Adima Gizonak Emakumeak  Guztira 
16 a19 3 10 13 
20 a 24 48 85 133 
25 a 29 148 226 374 
30 a 34 232 396 628 

Iturria: Lanbideren datuekin guk eginda 
 
Iragarritako krisi ekonomikoaren ondorioz datozen hilabeteetan egoera hori 
larriagotzen den aztertzea garrantzitsua da,. 
 
Interesgarria izango da, halaber, hurrengo hilabeteetan aztertzea zer-nolako eragina 
izan duen Bizi Diru-sarrera Gutxieneko Estatu mailan onartzeak gure hirian laguntza 
ekonomiko mota horiek eskatu dituzten gazteengan. 
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Gasteizko Udaleko Gizarte politiketako Saileko giza rte-
zerbitzuen datuak ematea: 

 
 
 
Hala ere, bizitegi-bazterketa gazteengan izaten ari den eragina adierazi nahi genuen 
(nik aukera-berdintasunean sartuko nuke hori, etxebizitzan baino gehiago, eta uste dut 
gizarte-desberdintasuneko egoerak jasotzen dituen atala dela). Krisia baino 
lehenagoko egoera bat da, azken urteotan ikusi duguna, eta horregatik sartu da gure 
dokumentuetan eta memorietan arreta emateko kolektibo sentikor gisa. Hala, aldatu 
egin behar izan ditugu datuen ustiapena lehen egiten zen adin-tarteak, 30 urtera arte 
doitzeko (lehen 26-34 tartea zegoen, eta horrek ez zigun uzten gazteen datua 
ustiatzen). 
 
Egoera hori bereziki ikusi dugu AIZn (estaldura txikieneko baliabidea izango litzateke): 
2018an 18 eta 30 urte bitarteko pertsonak egoiliar guztien % 29 izan ziren, 2019an % 
31, eta 2020 honetan % 35,3raino igo da, adin-tarteen araberako kolektibo ugariena 
izanik. 
 
Joera bera ikus dezakegu Aterpen ere: 2017an % 22,3 ziren, 2018an % 27,7 eta 
2019an % 31,1. Eta, azkenik, une honetan tutoretzapeko etxebizitzetan, prestazioaren 
40 titularretatik 17 ( % 42,5) gazteak dira. 
 
Maila kualitatiboan, nabarmentzekoa da haurrak babesteko sistemetan amaitzen duten 
gazteak, baztertzeko arriskuan dauden biztanleei zuzendutako zerbitzuetarako 
sarbidea egiten dutela (bereziki Jena kolektiboa, lagundu gabeko gazteak) Egoera hori 
ikertu zuen enplegu-plan bat egon zen gehiago sakondu behar bada. 
 
 
 

 Sormena: 
 

Boluntariotza: 
 

Informazioa: 
 
Hiru eremu horiek aurreko txostenean egiten genuen errealitatearen azterketari eusten 
diote. 
 
Ekainaren 11ko errealitatea aztertzeko 1. txostena. (Gazteleraz) 
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Beste: 
 

Euskara: 
 
COVID19aren krisiak euskararen sektorea ere kolpatu du eta agerian utzi ditu zenbait 
hutsune eta ahulezia. Hartara, nabarmentzekoak dira honakoak: 
 
Euskaraz komunikatzea 
 
Komunikazio soziala eta instituzionala. Urte askotako ahaleginari esker, eta hutsuneak 
hutsune, lortua genuen gizarte mailako komunikazio orokorrak eta instituzionalak 
euskaraz edo ele bietan izatea, bereziki hartzaileak gazteak zirenean. Zer 
komunikatzen zen inportantea zen baita zein hizkuntzatan egiten genuen ere. Krisiaren 
aurrean, azkar komunikatzea lehenetsi da, eta bertan behera geratu da egindako 
lanaren parte handi bat. Era inplizituan zabaldu den mezua arriskutsua izan da: 
urgentzia dagoenean, euskara kengarria da, ez da "nahitaezkoa". Euskararen 
zaurgarritasuna geratu da agerian. 
 
Gazteen arteko komunikazioari dagokionez, harreman sareetan euskararen erabilera 
nahiko mugatua izan da. Sare sozialetan, esate baterako, (baita, adibidez, Gazteria 
Zerbitzuak berak sustatzen duen Instagram profilean) gazteek euskaraz 
komunikatzeko inolako arazorik ez dutenek ere- inertziaz, gaztelaniaz jardun dute 
nagusiki. Bada hor zer hausnartu: euskararen presentzia sare sozialetan. 
 
 
Euskara gaitasuna, erabilera eta euskaraz sozializa tzeko aukera 
 
Euskara hezkuntzarekin lotzen da edota eskola orduz kanpoko ekintzekin (eskolari 
lotuta, beti ere) edota, (maila txikiagoan) aisialdiarekin edo kirol praktikarekin ere. 
Egunotan, hezkuntzan, arrakala digitala aipatu izan da. Hizkuntza-arrakala ere bada, 
eta etxean euskara ez duten gazteak desabantailan daude (bereziki, atzerriko jatorria 
duten familien kasuan). 
 
Horri gehitu behar zaio euskararen gaitasuna hobetzeko, euskara erabiltzeko eta 
euskaraz sozializatzeko ezinbesteko genituen eskolaz kanpoko jarduerak, aisialdia eta 
kirola bertan behera geratzearekin batera euskara desagertu egin dela gazte askoren 
bizimodutik. Hutsunea nabarituko da, eskolara itzultzen direnean. 
 
 
Euskararen bizitasuna 
 
Etxealdiak baldintzatu ditu guretzat baliabide ziren arlo batzuk (aisialdia, eskolaz 
kanpoko jarduerak, topaketak…). Dena ez da txarra izan. Hainbat arlotan bizitasuna 
ere antzeman dugu. Kulturgintzan dabiltzan gazteak ikusi ditugu, zailtasun guztien 
gainetik, beren proiektua aurrera ateratzen eta sare sozialetan beren lana euskaraz 
zabaltzen (Gazte Sortzaileak deialdiko kideak, Eta kiTTorik ez!!! proiektuarekin, esate 
baterako). 
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Laguntzak  
COVIDAK SORTUTAKO EGOERARI AURRE EGITEKO LAGUNTZEN 
ZERRENDA19 
2020ko ekainaren 16an eguneratua 
 
LAGUNTZEN EREMUAK 
1. SOZIALA 
2. ENPLEGUA 
3. PRESTAKUNTZA 
4. ETXEBIZITZA 
5. IRABAZI ASMORIK GABEKO EKIMENAK ETA PROIEKTUAK 
6. ENPRESAK ETA AUTONOMOAKSOCIAL  
 

1. SOZIALA  
IMV, Bizi Gutxieneko Diru-sarrera 
DSBEren baldintzak betetzen ez dituztenek, baina bai IMVrenak, LANBIDEn eskatu 
beharko dituzte laguntzak ekainaren 15etik aurrera. DSBE jasotzen dutenek ez dute 
ezer egin beharko. 
 
 
2. ENPLEGUA 
Aldi baterako kontratua amaitzeagatiko aparteko sor ospena 
Deialdia egiten duena: SEPE Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa 
Onuradunak: 
Ikusi baldintzak SEPEren webgunean 
Epea: 2020/05/05etik alarma egoera amaitu eta hilabetera arte 
Informazio gehiago: SEPEren webgunea 
 
Etxeko langileentzako aparteko sorospena 
Deialdia egiten duena : SEPE Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa 
Onuradunak : Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko Etxeko Langileen Sistema 
Berezian dauden pertsonak 
SEPEren webguneko betekizunak 
Epea:  alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte. 
Informazio gehiago : http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepario-
personas-empleadas-hogar.html  
 
Artisten langabezia-prestazioaren ezohiko sarbidea 
Deialdia egiten duena : SEPE Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa 
Onuradunak : COVID19agatik eratorritako osasun-krisiaren ondorioz, lan-jarduera 
egiten jarraitu ezin duten langileak. 
SEPEren webguneko betekizunak 
Epea: 2020ko ekitaldia amaitu arte 
Informazio gehiago : http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-excepario-
prestacion-desempleo-artistas.html  
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3. PRESTAKUNTZA  
Jarraipen akademikorako laguntza itzulgarriak 
Jarraipen akademikorako laguntza itzulgarriak, gerora sortutako edo denboran irauten 
duten egoerengatik zailtasun ekonomikoak dituzten UPV/EHUko ikasleentzat 
Deialdia egiten duena : UPV/EHU 
A modalitatea : matrikula ordaintzeko laguntza itzulgarriak. Laguntzaren zenbatekoa 
izango da 2019/2020 ikasturteko matrikulan ordaintzeko dagoen kopuru osoa. 
B modalitatea : COVID19 osasun-krisiaren ondoriozko aparteko gastuetarako laguntza 
itzulgarriak 
Informazio gehiago :  
https://www.ehu.eus/documents/3026289/14622773/CONVOCATORIA_es_ayudas_rei
ntegrables_2020_06_01_sin.pdf/8579edc7-cdac-ba41-1682-7746e0fbcd48  
 
Covid19 krisiaren ondorioz egoera ahulean dauden ik asleentzako ikasketa-bekak 
Deialdia egiten duena : errenta Fundazioa 4 
Onuradunak: 
Unibertsitateko ikasle gazteak, COVID19aren krisiak zuzenean eragin dienak 
Ikusi baldintzak oinarrietan 
Epea: 2020/06/15etik 2020/09/15era 
Informazio gehiago : errenta Fundazioko beken oinarriak 4  
 
 
 

4.- ETXEBIZITZA 
Parke publikoko errentariei alokairuak eta komunita te-gastuak ordaintzetik 
salbuestea 
Erakundea : Eusko Jaurlaritza 
Onuradunak : Alokabide, Bizigune, ADA, Eusko Jaurlaritza edo ASAP parkeko 
alokairuko etxebizitza baten maizterrak (kontratuaren titularrak), COVID19ren krisiak 
eragindako ahultasun ekonomikoko egoera batean daudenak. 
Epea: 2020/04/03tik 2020/12/31ra 
Informazio gehiago : eskabidea eta dokumentazioa 
 
Etxebizitza libreak alokatzeko laguntza 
Erakundea : Eusko Jaurlaritza. Alokabide 
Onuradunak : 
Pertsona fisikoak, banaka edo bizikidetza-unitate batean elkartuta, COVID19ren 
krisiaren ondorioz kaudimengabezia ekonomikoa dutenak, etxebizitza libreen 
alokairuak ordaintzea eragozten dutenak. 
Genero-indarkeriaren biktimak, ohiko etxebizitzatik kaleratutako pertsonak, etxerik 
gabeko pertsonak eta udaleko oinarrizko gizarte-zerbitzuek bereziki ahultzat jotako 
beste pertsona batzuk. 
Epea: 2020/05/06tik 2020/09/30era 
Informazio gehiago : etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak 
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5.- IRABAZI ASMORIK GABEKO EKIMENAK ETA PROIEKTUAK  

Alkatetza Sailak garatu beharreko proiektu komunita rioen poltsa deialdia 
Deialdia egiten duena : Gasteizko Udala 
Onuradunak: egoitza Gasteizen duten eta jarduera-eremua Gasteizen duten pertsona 
fisikoak, kolektiboak, sareak, elkarteak eta fundazioak, gazteriarekin, berdintasunarekin 
eta aniztasunean oinarritutako bizikidetzarekin lotutako ekimenak egiten dituztenak. 
Epea: 2020/06/30era arte 
Informazio gehiago : proiektu komunitarioen poltsa 
 
Vital Fundazioaren ezohiko laguntzen deialdia, COVI D19k Arabako gizartean 
dituen ondorioak arintzeko 
Deialdia egiten duena : Vital Fundazioa 
Onuradunak : Arabako Lurralde Historikoan garatzen diren irabazi asmorik gabeko 
ekimenak eta proiektuak, COVID19k eragindako ondorioei zuzenean erantzuteko, 
honako esku-hartze arlo hauek kontuan hartuta: 
Gizarte arloa. 
Lurraldeari laguntzea. 
Ikerketari eta teknologiari laguntzea. 
Epea: 2020/07/15era arte 
Informazio gehiago : Vital Fundazioaren deialdiaren oinarriak 
 
6.- ENPRESAK ETA AUTONOMOAK  
COVID19 laguntzei buruzko informazio-zerbitzua 
Gasteizko merkatari, autonomo, mikroenpresa eta enpresentzat. Helburua da egin 
beharreko izapideen inguruan argitasuna ematea eta laguntzak eskatzeko prozesuan 
sor daitezkeen zalantzak argitzea. 
Kontsultak honela egin daitezke: 
Inprimaki honen bidez. 
Helbide elektroniko honen bidez: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org  
Edo 010 telefonoan (945 161100). 
Informazioa:  https://www.vitoria-
laiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?Idioma=es&uid=u4965a1f3_1711025e7ff__7fa
9 
Alarma-egoeraren deklarazioak eragindako enpresentz ako aparteko laguntzen 
deialdia 
Eragindako enpresek  laguntzak jaso ahal izango dituzte COVID19rekin lotuta 
egindako inbertsio eta gastuengatik. 
Deialdia egiten duena : Gasteizko Udala 
Eskaera egiteko epea : 2020ko ekainaren 15etik 30era. 
Kontaktua: infoempresas@vitoria-gasteiz.org  
Informazioa : https://sedeelectronica.vitoria-arguiz.org/j30-
01s/contenidoAction.do?Idioma=es&uid=u4e161b67_17254600d92__7ed5   
 
Enpresak sortzeko eta finkatzeko laguntzen deialdia  2020 
8.000 €arteko diru-laguntza 5 urtetik beherako enpresek egindako proiektu eta 
inbertsioetarako. 
Deialdia egiten duena : Gasteizko Udala 
Eskaera egiteko epea: 2020ko ekainaren 11tik uztailaren 17ra 
Kontaktua : infoempresas@vitoria-gasteiz.org 
Informazioa:: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-
01s/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u392039bb_13e8cad3e5
0__7ff6  
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COVID19 ekonomia- eta finantza-aholkularitzako doak o zerbitzua 
Enpresei laguntzeko zerbitzua, finantza-aholkularitzaren bidez eta egungo 
ziurgabetasun-ingurunean erabakiak hartzen lagunduz. 
Deialdia egiten duena : Gasteizko Udala 
COVID19k eragindako krisiak eragindako Gasteizko enpresentzat. 
Informazioa : https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u_73
68c21b_171e84096be__7f20  
 
 
Aparteko laguntzak norberaren konturako langileentz at edo langile 
autonomoentzat, baldin eta beren jarduerak etenda g eratu badira Kobidak 
osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu du elako 19 
Deialdia egiten duena : Lanbide. Euskal Enplegu Zerbitzua 
Onuradunak : 
Enpresaburu indibiduala edo autonomoa 
Ondasun Erkidegoak eta Sozietate Zibilak 
Deialdiko betekizunak 
Epea: 2020/04/16tik 2020/09/30era 
Informazio gehiago : Covid19 laguntzen deialdia 
 
Bideratu COVID19 programa: COVID19ren eragin ekonom ikoaren ondorioz 
krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrab iarazteko laguntzak. 
 
Deialdia egiten duena : Eusko Jaurlaritza 
Onuradunak : 
Krisian dauden eta hogei langile baino gehiago dituzten enpresa txiki eta ertainak 
(ETEak) 
Deialdiko betekizunak 
Epea: 2020/04/16tik 2020/11/30era 
Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/bideratu-covid-
19/web01-tramite/eu/  
 
Euskal turismo sektorerako "Covid19" laguntza-progr ama 
Deialdia egiten duena : Eusko Jaurlaritza 
Onuradunak:  norberaren konturako langileak edo autonomoak, mikroenpresak eta 
enpresa txikiak 
3. artikuluan adierazitako erakunde onuradunek gerora sortutako COVIDa 
pandemiaren testuinguruan sortutako fakturazio-egoera nuluan edo oso txikian 
hartutako gastu operatiboak eta arruntak babestea  
Epea: 2020/05/27tik 2020/06/26ra 
Informazio gehiago  https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/covtur/web01-
tramite/eu/  
 
Euskal merkataritza-sektorerako "Covid19" laguntza- programa 
Deialdia egiten duena : Eusko Jaurlaritza 
Onuradunak : 
ETEak (enpresa txikiak eta ertainak) 
Epea: 2020/05/30etik 2020/06/29ra 
Informazio gehiago https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/covid-19-
merkataritza/web01-tramite/eu/  
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Finantza-laguntza emateko programa, enpresa txiki e ta ertainentzat, banakako 
enpresaburuentzat eta profesional autonomoentzat, 2 020rako, 19kodearen eragin 
ekonomikoari erantzuteko. 
Deialdia egiten duena : Eusko Jaurlaritza eta Elkargi SGR 
Onuradunak : 
A) Honako baldintza hauek betetzen dituzten Euskadiko ETEak (ikusi deialdia) 
B) Euskadiko banakako enpresaburuak (mikroETEak) eta profesional autonomoak 
Deialdiko betekizunak 
Epea:  2020/04/16tik 2020/11/30era 
Informazio gehiago  https://www.euskadi.eus/albistea/2020/2020rako-enpresa-txiki-
eta-ertanei-banakako-enpresa-buruei-eta-profesional-autonomoei-covid19aren-eragin-
ekonomikoari-erantzuteko-finantza-laguntza-emateko-programa/web01-a2finan/eu/  
 
Oharra: dokumentu honetan jaso ez diren gazteentzako beste laguntza interesgarri 

batzuk ezagutzen badituzu, jakinarazi, mesedez, helbide honetara: 

coordinaomij@vitoria-gasteiz.org 
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Eranskina: 
Azterlan Kabinetearen ekarpenak (Alkatetza Saila) 

 
GAZTEEN LANGABEZIAREN DATUAK ETA ANALISIA  

1. Enplegu-eskatzaile langabeak, adin-taldearen ara bera (n) 

Demandantes de empleo, por grupos de edad

311 338 337 361 382
780 769 781 931 1.039 1.115

1.235 1.187 1.218
1.456 1.692 1.720

1.909 1.843 1.819
2.083

2.321 2.388

339

16-35 años; 4.263

 4.110

;4.156

4.807

5.413

 5.605

100

1.100

2.100

3.100

4.100

5.100

6.100

7.100

8.100

9.100

10.100

11.100

12.100

3-2019 4-2019 5-2019 3-2020 4-2020 5-2020

16-19 20-24 25-29 30-35 16-35 años
 

 
2019ko martxotik 2020ko maiatzera bitartean, 4.263 langabe izatetik 5.605 izatera 
igaro da. Bilakaera hori adin-tarteen arabera aztertuz gero, 30 eta 35 urte bitarteko 
taldea da nagusi kuantitatiboki, 2.388 langabe baitaude Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
bulegoetan lana eskatzen. 
Gazte-aldi horretako adin-taldeen pisuaren banaketa ez da aldatu urte batean; talde 
nagusiak 30-35 urtekoak eta 25-29 urtekoak dira oraindik ere, % 40 baino gehiago 
lehenengo kasuan urte batean eta bestean, eta % 30 inguruko ehunekoa bigarren 
kasuan, bi urteetan. 
 

2. Enplegu-eskatzaileak eta langabeak, adin-taldear en arabera (N). 
Hilabete arteko bilakaera 

 
Era berean, 2019ko apiriletik martxora bitarteko tartea aldi positiboa izan zen 
aztertutako adin-talde guztietan, batez beste ia % 4 jaitsi baitzen, baina beherakada 
nabarmenak izan ziren 16-19 urtekoen kasuan (-% 9), eta gainerako tarteetatik oso 
urrun, kasu onenean % 4ko jaitsierara iritsi baitziren. 
Hurrengo urtean eta aztertutako aldi berberetan, igoera orokortuak izan ditugu tarte 
guztietan, % 6,7tik % 14ra 25 eta 29 urte bitarteko taldean, 2020ko apiriletik martxora 
bitarteko urte arteko tasan. 
Eraginik handiena izan duen hilabeteen arteko tartea 2020ko apiriletik 2020ko 
martxora bitartekoa izan da: 25-29 urtekoen artean % 14 hazi da, eta 20-24 urtekoen 
eta 30-34 urtekoen artean, berriz, % 10. 
2020ko maiatzetik apirilera bitartean, eraginak ez dira hain altuak izan; izan ere, 
beherakada txiki bat gertatu da hilabete arteko tasa guztietan, batez beste % 3,43 16-
35 urteko taldean. Gehikuntzen neurritasun hori krisiaren ondorioak leuntzeko neurri 
politiko-ekonomikoek azal dezakete, ABEE (Aldi Baterako Enplegu-erregulazio 
Espedientea) bezalako figuren bidez. 
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Evolución intermensual Paro registrado

-9,00

-0,96

6,65
10,39

13,95
10,25 11,20

6,55

5,50 6,82

1,63 2,81 3,43
0,81

2,55
-1,32

1,11
-0,78

-3,72-3,58-4,04-1,43

7,99
1,54

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

evolucion abril marzo 2019 evolucion abril marzo 2020 evolucion mayo abril 2020 evolucion mayo abril 2019

evolucion abril marzo 2019 -9,00 -1,43 -4,04 -3,58 -3,72 -0,96

evolucion abril marzo 2020 6,65 10,39 13,95 10,25 11,20 6,55

evolucion mayo abril 2020 5,50 6,82 1,63 2,81 3,43 0,81

evolucion mayo abril 2019 7,99 1,54 2,55 -1,32 1,11 -0,78

16-19 20-24 25-29 30-35 16-35 años
Resto de 
edades

 
3. Enplegu-eskatzaile langabeak, adin-taldearen ara bera (N). 
Urtetik urterako bilakaera 
 
ADIN-TALDEAK URTE ARTEKO HAZKUNDEA 2019KO 

MAIATZETIK MAIATZERA 2020 
20-24 30,0 
25-29 29,2 
30-34 24,5 
Guztira  18,6 
54 urtera arte 18,5 
35-39 17,8 
16-19 urte 11,5 
55 urtetik gora 7,9 
Urtetik urterako tasan erregistratutako langabeziaren bilakaerak, adin-taldeen arabera, 
maiatzeko estatistikekin, batez beste % +18,6ko igoera erakusten du, batez besteko 
hori lau urteko talde hauetan gaindituz: 20-24 urte (+ % 30), 25-29 urte (+% 29), 30-34 
urte (+% 24,5), 45-49 (+% 19,8) eta 40-44 (+18,9). 50-54 urtekoen taldean, batez 
bestekotik oso hurbil dago joera (+% 18,5), eta, azkenik, jokabide baikorragoak dituzte 
55 urtetik gorakoek (+% 8), 16-19 urtekoek (+% 11,5) eta 35-39 urtekoek ( % 17,8). 
 
Aztertutako azken hilabetean, eta gazte-aldiari soilik erreparatuz, 20-24 urteko taldea 
da ia % 30 hazi dena, eta 25-29 urteko taldetik oso gertu, eskatzaileen kopurua % 29 
igo baita. Arestian aipatu ditudan bi talde horiek batez bestekotik gorako emaitzak 
dituzte, negatiboagoak ( % 25,85). 
Goranzko jokabideak, baina ez hain handiak, gaztaroko adin handieneko taldeak eta 
aldi bereko adin txikieneko taldeak erakusten dituzte, hau da, 30-35 eta 16-19 
urtekoek, hurrenez hurren. 
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Evolución interanual, por grupo de edad

11,52

13,85

-0,59

29,96

16,22

24,69
29,19

15,18

29,85

23,83

8,35

20,59

25,85

11,32

24,07

-3,00

2,00

7,00

12,00

17,00

22,00

27,00

32,00

marzo 2019-marzo 2020 abril 2019-2020 mayo 2019-mayo 2020

16-19 20-24 25-29 30-35 16-35 años

 
 

4. Erregistratutako langabeziaren urte arteko bilak aera. Saldoa 
Aurten, 3.419 pertsonak eman dute alta enplegurik gabeko enplegu-eskatzaile 
gisa. Lana bilatzen ari den biztanleria langabea eta lanean ari den edo lan egiteko 
prest dagoen biztanleria lotzen dituen ekuazioaren izendatzailea zein den 
aztertzeke dagoen arren, ikusten da 25 eta 29 urte bitartekoen taldean handitu dela 
gehien (502 gehiago), eta gazteen artean, berriz, 30 eta 34 urte bitartekoen taldean 
(480 gehiago). 
Azterlan honetan interesekoak diren beste talde batzuek, hala nola 35-39 urtekoek 
eta 19 urtera artekoek, langabezia-bolumena 406 eta 44 pertsonatan hazi zen, 
hurrenez hurren.. 
 

Adin-taldeak 2019ko maiatza-2020ko maiatza saldoa ( N) 
Guztira 3.419 
25-29 502 
40-44 498 
30-34 480 
45-49 468 
35-39 406 
54 urtera arte  389 
20-24 334 
55 urtetik gora 298 
16-19 urte 44 
 
1.449 pertsonarekin, adin-talde handiena da (30-35), baina joera oso goranzkoa da, 
bai apirilean, bai maiatzean, eta gora egin du gazteen adin-talde guztietan.. 



Gazte Plan Berezia 
Oraingo erronka: gazteak 

Hausnaketa fasea 
2. Txosten teknikoa 

 29 

Saldo interanual, por grupo de edad
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5. Erregistratutako langabeziaren urte arteko bilak aera. Guztira 

 
16-35 urteko adin-taldean, 2019ko apirilean, 4.110 pertsonak eman zuten izena; 
kopuru hori 2019ko maiatzean gertatu zen hurrengo hilabetean gertatu zenaren 
antzekoa da. 
Hala ere, 2020ko apirilean eta 202ko maiatzean, 5.400 enplegu-eskatzaile baino 
gehiago 
daude.

Stock de desempleo, por grupo de edad y mes 
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Langabeak, sexuaren arabera 

Demandantes de empleo, según sexo.Mayo 2020

56,30%59,20%54,20%53,10%56,20%58,20%61,20%56,30%50,30%

Mujer 
41,40%
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20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16-19
años

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 o
más

Total

Hombre Mujer
 

Emakumeak langabe guztien % 56 dira 2020ko maiatzean. Emakumeak batez 
besteko horretatik gora dauden adin-tarteak hauek dira: 30 eta 34 urte bitartekoak ( 
% 61,2), 55 urte edo gehiagokoak ( % 59) eta 35 eta 39 urte bitartekoak ( % 58). 
2019-2020 urteen arteko konparazioan, % 5 gehiago dira 16 eta 19 urte bitarteko 
emakumeak; baina, 20 eta 24 urte bitartekoen taldean eta 25 eta 29 urte 
bitartekoen taldean, berriz, 5 PP inguru jaitsi dira. Adin handieneko gazteen artean, 
jaitsiera 4 puntukoa izan da aurten.. 
 
6. Enplegu-eskatzaile langabeak, adin-taldearen eta  sektorearen arabera  

Aurreko jarduera  Ezer 
ez 

Lehen 
sektorea 

Industria Eraikuntza Zerbitzuak Guztira 

 2019ko maiatza 
       
16 - 19 urte 78,70   0,90   3,00   0,30   17,20   100,00   
20-24 urte 41,10   1,90   6,50   1,80   48,70   100,00   
25-29 urte 21,30   2,10   8,80   1,30   66,50   100,00   
30-34 urte 19,60   2,80   7,70   3,20   66,60   100,00   
Gainerako adinak 8,50   3,00   12,80   7,70   68,10   100,00   
Guztira 13,90   2,80   11,40   6,20   65,70   100,00   
 2020ko maiatza 
16 - 19 urte 72,30   0,50   2,40   0,80   24,10   100,00   
20-24 urte 30,20   1,30   5,50   1,60   61,30   100,00   
25-29 urte 17,00   1,70   8,10   1,20   72,00   100,00   
30-34 urte 15,40   2,10   10,50   2,70   69,30   100,00   
Gainerako adinak 7,40   2,70   12,90   6,80   70,10   100,00   
Guztira 11,90   2,40   11,50   5,40   68,70   100,00   

Sektoreko osaeraren egitura ez da aldatu aztergai ditugun bi urte hauetan; izan ere, 
guztien % 84 baino gehiago eta 34 urtera arteko gazteak bi jarduera horietako batean 
daude (edo aurreko jarduerarik gabe edo zerbitzuen sektorean). 
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Aurreko okupazio ohikoenen rankinga, jardueraren ar abera 
Egoerarik ohikoena aurreko esperientziarik ez izatea da, baina 2020ko maiatzean, 
2019ko hilabete berarekin alderatuta, 6 puntu gutxiago dira aurreko esperientziarik ez 
dutenak. 
Enplegu-eskatzaileen aurreko lanbideen erdia baino gehiago jarduera horietako batean 
zeuden: ostalaritzan, txikizkako merkataritzan eta aldi baterako laneko enpresetan edo 
langileen hautaketan. 
Actividad de la ocupación anterior grupo de 16 a 35 años mar-19 mar-20 abr-19 abr-20 may-19 may-20

Sin actividad anterior 28,10% 24,00% 28,40% 22,40% 28,60% 22,50%

Servicios de comidas y bebidas 10,40% 11,70% 10,40% 11,90% 11,00% 11,90%

Actividades relacionadas con el empleo 7,00% 9,40% 7,50% 10,60% 7,50% 10,30%

Comercio al por menor 10,10% 10,40% 10,10% 10,10% 9,90% 10,20%

Servicios a edificios y actividades de jardinería 4,00% 4,00% 3,60% 4,00% 3,50% 4,00%

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 3,00% 2,60% 3,20% 2,60% 2,90% 2,60%

Educación 1,70% 2,40% 2,10% 2,60% 2,00% 2,60%

Actividades administrativas de oficina y otras auxiliares empresas 2,10% 1,90% 2,20% 2,10% 2,10% 2,20%

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 1,60% 2,00% 1,50% 1,90% 1,40% 2,00%

Hogares como empleadores de personal doméstico 2,70% 2,00% 2,60% 1,90% 2,70% 1,90%

Otros servicios personales 1,70% 1,60% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Agricultura, ganadería 2,30% 2,10% 2,40% 1,90% 2,20% 1,70%

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,20% 1,40% 1,40% 1,70% 1,50% 1,70%

Asistencia en establecimientos residenciales 2,10% 1,40% 1,40% 1,40% 1,50% 1,60%

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1,20% 1,40% 1,30% 1,20% 1,30% 1,30%

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 0,90% 1,20% 1,00% 1,30% 0,90% 1,30%

Actividades sanitarias 1,60% 1,10% 1,10% 1,10% 1,50% 1,20%  
 

7. Enplegu-eskatzaile langabeak, iraupen motaren ar abera 
2019ko maiatzean, eskatzaileen % 52 iraupen luzeko langabezia-egoeran zeuden, 6,5 
puntu gehiago iaz, 2020ko maiatzean baino. 
Iraupen luzeko langabeziak neurri txikiagoan eragiten dio gazte-kolektiboari; hau da, ez 
da hain litekeena gazte bat 180 egun edo 365 egun langabezian egotea (adinaren 
arabera), zaurgarritasun-egoera hori izateko arrisku handiagoa duten beste adin-talde 
batzuekin alderatuz gero. 
2019an, neurri handiagoan eragiten zien 34 urtetik gorakoei ( % 58), adin horretatik 
beherakoei baino. 2020an, ehuneko hori % 52ra jaitsi da, 6 puntu gutxiago. 
16-19 urtekoen taldean, langabezia-tasa hori 13 puntu igo da; 30-34 urtekoen taldean, 
berriz, 10 puntu gutxiago. 25 eta 29 urte bitartekoen artean eta gazteak ez direnen 
artean, berriz, 6 puntu egin du behera. Biztanle guztien artean, batez beste 6,5 puntu 
jaitsi da iraupen luzeko langabeen kopurua.. 

 2019ko maiatza 2020ko maiatza 

 Iraupen laburra Iraupen luzea Guztira Iraupen laburra Iraupen luzea Guztira 

16-19 urtekoak 76,30  23,70  100,00  63,40  36,60  100,00  

20-24 urte 62,90  37,10  100,00  62,00  38,00  100,00  

25-29 urte 71,10  28,90  100,00  77,20  22,80  100,00  
30-34 urte 57,80  42,20  100,00  67,90  32,10  100,00  

Gainerako adinak 41,70  58,30  100,00  48,10  51,90  100,00  

Guztira 47,60  52,40  100,00  54,10  45,90  100,00  

Oharra: iraupen luzeko langabeak: > urtebetetik gora langabezian 24 urtetik 
gorakoentzat eta 180 egunetik gora 25 urtetik beherakoentzat 
Pertsona bat eskatzaile gisa langabezian dagoen egunen kopuruak goranzko joera 
argia du, hau da, zenbat eta urte gehiago izan, orduan eta aukera handiagoa dago 
langabezian egun gehiago igarotzeko. 
Batez bestekoa urte erdi (146 egun) eta 27 urte bitartekoa da.. 
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8. Langabezian emandako denboraren estatistikoak (e gunak), adin-taldearen 
arabera 

Adina 2019ko maiatza 2020ko maiatza 
  Batez 

bestekoa 
Maximoa Mediana Gutxie 

nekoa 
Batez 
bestekoa 

Maximoa Mediana Gutxie 
nekoa 

16-19 146 975 87 1 197 1.341 139 4 
20-24 301 2.689 109 1 265 3.055 131 2 
25-29 431 3.336 149 1 350 3.702 129 1 
30-34 629 4.421 254 1 515 4.787 185 2 
35-39 769 4.544 338 1 640 4.910 250 3 
40-44 835 6.662 374 1 735 7.028 271 1 
45-49 1.029 9.999 542 1 837 7.987 319 3 
50-54 1.125 9.999 557 1 996 9.999 401 1 
55-59 1.347 9.999 823 1 1.227 9.999 607 3 
Gainera 
koak 

1.675 9.999 1.047 1 1.699 9.999 990 5 

  
Adina 2019ko maiatza 2020ko maiatza 
  Batez 

bestekoa 
Maximoa   Batez 

bestekoa 
Maximoa   Batez 

bestekoa 
Maximoa 

16-19 ,40 2,67 ,24 ,00 ,54 3,67 ,38 ,01 
20-24 ,82 7,37 ,30 ,00 ,73 8,37 ,36 ,01 
25-29 1,18 9,14 ,41 ,00 ,96 10,14 ,35 ,00 
30-34 1,72 12,11 ,70 ,00 1,41 13,12 ,51 ,01 
35-39 2,11 12,45 ,93 ,00 1,75 13,45 ,68 ,01 
40-44 2,29 18,25 1,02 ,00 2,01 19,25 ,74 ,00 
45-49 2,82 27,39 1,48 ,00 2,29 21,88 ,87 ,01 
50-54 3,08 27,39 1,53 ,00 2,73 27,39 1,10 ,00 
55-59 3,69 27,39 2,25 ,00 3,36 27,39 1,66 ,01 
Gainera 
koak 

4,59 27,39 2,87 ,00 4,66 27,39 2,71 ,01 

9. Enplegu-eskatzaile langabeak, jatorrizko eremuar en arabera 
Jatorri-eremuen araberako banaketak aldi baterako egonkortasun orokorra erakusten 
du, Espainiako Estatuko 20-24 urteko gazteen taldean 5 PPko nolabaiteko aldearekin; 
hau da, duela urtebete baino bost puntu gehiago dira Espainiako estatuan jatorria 
duten gazteak. 
 Espainiako 

Estatua 
Ipar Afrika Amerika 

Erdi eta 
Hegoaldea 

Gainerako 
Atzerritarra 

Informaziorik 
gabe 
 

2019ko maiatza 
16-19 urte 83,40% 4,10% 4,40% 8,00%  
20-24 urte 74,40% 7,80% 6,90% 10,80%  
25-29 urte 70,00% 12,60% 6,80% 10,70%  
30-34 urte 65,10% 17,60% 5,30% 11,90% 0,10% 
Gainerako adinak 77,70% 10,10% 3,30% 9,00%  
Guztira 75,80% 10,80% 4,00% 9,40% 0,00% 
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2020ko maiatza 
16-19 urte 82,70% 3,40% 5,50% 8,20%  
20-24 urte 79,60% 5,70% 6,50% 8,20%  
25-29 urte 72,00% 9,20% 8,30% 10,40% 0,10% 
30-34 urte 66,60% 14,20% 7,60% 11,60% 0,10% 
Gainerako adinak 77,30% 9,40% 4,00% 9,10%  
Guztira 75,90% 9,60% 4,90% 9,40% 0,00% 

10. Enplegu-eskatzaile langabeak, titulazioaren ara bera 
Adin-taldeen bi dimentsioko azterketak, kualifikazio-mailaren arabera, nolabaiteko 
egonkortasuna erakusten du profilean, eta nabarmenena da 25 eta 29 urte bitarteko 
gazteak ia 4 puntu gutxiago direla aurten derrigorrezko ikasketak dituztenak eta 
Batxilergoa amaitu duten 16 eta 19 urte bitartekoak ia 3 PP gehiago direla. Gainerako 
kategorietan ez dago ia aldaketarik. 
Aztertutako azken hilabete honetan, eta 20 urtetik 34ra bitarteko adin-tartea soilik 
kontuan hartuta, profila honako hau da: % 64k derrigorrezko ikasketak zituzten, % 7k 
Batxilergoa amaitu zuten, beste % 7k erdi-mailako LH amaitu zuten, ia % 8k goi-
mailako LH eta % 13k unibertsitate-ikasketak amaitu dituzte. 
 
 
 Derrigo 

rrezkoak 
Batxilergoa Goi Mailako 

 LH 
Erdi-mailako  
LH 

Unibertsita 
tekoak 

Guztira 

 2019ko maiatza 
16-19 urte 85,80% 7,10% 6,20% 0,60% 0,30% 100,00% 
20-24 urte 71,20% 9,60% 7,20% 4,70% 7,30% 100,00% 
25-29 urte 62,70% 6,30% 6,70% 7,60% 16,70% 100,00% 
30-34 urte 66,80% 4,30% 6,80% 8,10% 14,00% 100,00% 
Gainerako adinak 70,50% 5,90% 6,50% 7,40% 9,70% 100,00% 
Guztira 69,80% 6,00% 6,60% 7,20% 10,30% 100,00% 
 2020ko maiatza 
16-19 urte 84,00% 9,90% 5,50%  0,50% 100,00% 
20-24 urte 69,60% 11,50% 7,40% 5,00% 6,50% 100,00% 
25-29 urte 59,10% 7,20% 7,50% 9,00% 17,30% 100,00% 
30-34 urte 65,70% 5,00% 7,00% 8,50% 13,80% 100,00% 
Gainerako adinak 68,50% 6,10% 7,00% 8,30% 10,10% 100,00% 
Guztira 67,70% 6,50% 7,10% 8,00% 10,70% 100,00% 

 
 
 

11. Langabezia-prestazioen estaldura-tasa 
Langabezia-prestazioen batez besteko estaldura-tasa % 30ekoa zen 2019an, eta % 
34koa izan da 2020an.  
Informazio hori bi taldetan banatuz gero (16-35 eta gainerako adinak), alde 
nabarmenak ikus daitezke; izan ere, 2019an, gazteen estaldura-tasa % 25ekoa zen, 
gainerakoena % 31,5ekoa, eta 2020an sei puntuko aldea mantentzen da gazteak ez 
diren biztanleen alde, baina estaldura hori handitu egin da bi taldeetan, eta gazteen 
artean % 30era igaro da. 
Gainerakoetan, % 36ra 
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2019KO MAIATZA 

Adin taldeak Laguntzarik 

gabe 

PAE Ordain… 

prestazioa  

RAE Subsidioa  Guztira 

16-19 urte 328 0 5 0 5 338 

20-24 urte 654 0 112 1 14 781 

25-29 urte 850 3 325 6 34 1.218 

30-34 urte 1.034 4 362 8 69 1.477 

Gainerako 
adinak 

7.550 77 1.862 171 1.440 11.100 

Guztira 10.416 84 2.666 186 1.562 14.914 

2020ko maiatza 

16-19 urte 371  5 0 6 382 

20-24 urte 896  175 5 39 1.115 

25-29 urte 1.114  538 6 62 1.720 

30-34 urte 1.261  574 12 110 1.957 

Gainerako 
adinak 

8.389  2.814 156 1.800 13.159 

Guztira 12.031  4.106 179 2.017 18.333 

 

2019KO MAIATZA 

Adin taldeak  Laguntzarik 

gabe 

PAE Ordain… 

prestazioa  

RAE Subsidioa Guztira 

16-19 urte 97,00%  1,50%  1,50% 100,00% 

20-24 urte 83,70%  14,30% 0,10% 1,80% 100,00% 

25-29 urte 69,80% 0,20% 26,70% 0,50% 2,80% 100,00% 

30-34 urte 70,00% 0,30% 24,50% 0,50% 4,70% 100,00% 

Gainerako 
adinak 68,00% 0,70% 16,80% 1,50% 13,00% 100,00% 

Guztira 69,80% 0,60% 17,90% 1,20% 10,50% 100,00% 

2020ko maiatza 

16-19 urte 97,10%  1,30%  1,60% 100,00% 

20-24 urte 80,40%  15,70% 0,40% 3,50% 100,00% 

25-29 urte 64,80%  31,30% 0,30% 3,60% 100,00% 

30-34 urte 64,40%  29,30% 0,60% 5,60% 100,00% 

Gainerako 
adinak 63,80%  21,40% 1,20% 13,70% 100,00% 

Guztira 65,60%  22,40% 1,00% 11,00% 100,00% 
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Informazioa gehiago lortzeko estekak eta 
erlazionatutako dokumentualk: 

 
 

Web orriak: 
Euskadiko Gazteriaren behatokiaren web orria , eta 
Gazteaukera  
Lanbide web orria  
SEPE estadistiken web orria  
Eustat web orria  
Pandemia dela eta Eusko Jarlatitza martxan jarri di tuen 
neurrien web orria 
Garraio, Mugikortasuna eta Hiriko Agentzia 
Ministeritzaren web orria  
 
 

Dokomentuak: 
2019ko Gazte Planaren Behatokiaren txostena  
Udalaren IV. Gazte Plana. Txosten teknikoa  
Udalaren IV. Gazte Planaren ebaluazioa   
 

Erronka: Gazteak, Gazte plana: 
Egiteko prozesuaren txosten teknikoa  
Eerrealitatea aztertzeko 1. txostena . (Gazteleraz)  
 
 
 
 

 


