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Sarrera 

2016an, Bilboko Udalak Bilbo Haurren Lagun den Hiria aitortza jasotzeko izapideak hasi zituen; 
zigilu horren bidez, herriek eta hiriek haurren alde egindako lana aitortzen eta balioesten du 
UNICEF Espainiako Batzordeak.  
 
Haurren Lagun Diren Hirien Programaren helburu nagusia Haurren eskubideei buruzko 
Konbentzioaren (NBE, 1989) aplikazioa sustatzea da; Espainia konbentzio horren sinatzaileetako 
bat da, Gobernu Lokalean arloan. 
 
Programa horrek haurrentzako eta nerabeentzako tokian tokiko planen sorrera sustatzen du, 
haurren eta nerabeen herritar parte-hartzea bultzatzen du udal bizitzan, haurren eta nerabeen 
eskubideen garapenari mesede egitera bideratutako udal politika guztiak indartzen ditu eta 
herritarren kolaborazioa eta erakundeen arteko koordinazioa dinamizatzen ditu, politika horien 
etengabeko hobekuntza eta garapena errazteko bide gisa. Programari buruzko informazio 
gehiago eskura daiteke lotura honetan: http://ciudadesamigas.org/ 
 
Lehen urtean, datuak biltzeko eta sistematizatzeko prozesu bat jarri zen abian (udal iturrien zein 
kanpoko beste iturri batzuen bidez), eta datu horiekin udalerriko haurren eta nerabeen 
errealitatearen hastapeneko lehen diagnostiko kuantitatibo bat egin ahal izan zen, ondorengo 
faseak garatzeko oinarritzat hartu dena eta fase horietan osatu eta aberastu dena. 
 
Ondoren, 2017ko lehen erdian, informazio kualitatiboa jasotzeko kontsulta-ekimen sail bat jarri 
da abian, haurren eta nerabeen egoeran sakontzeko, beren eskubideei dagokienez, lehentasuna 
emanez protagonisten ikuspegiei. Horrela, diagnostikoan askotariko eragileek parte hartu 
badute ere (familiak, erakunde sozialak...), batez ere gogoeta udalerriko haurren eta nerabeen 
biztanleriarekin partekatzea bilatu da. 
 
Dokumentu honek prozesu horien emaitza jasotzen du, eta aurkezten du, alde batetik, Bilboko 
haurren eta nerabeen egoera globalaren analisi bat, datu estatistiko sail batean oinarrituta, 
aukeran zeudenen artean errealitatea deskribatzeko eta aurreikusteko esanguratsuenak 
iritzitakoak erabilita (errealitate hau denboran zehar monitorizatzeko erabili nahi den adierazle 
sistema bateko parte diren datuak).  
 
Daturik berrienak aurreko urteetako beste batzuekin eta beste lurralde batzuetakoekin 
alderatuta aurkezten dira, eta horiek testuinguruan jartzea errazten dute, bai eta sexuaren 
adinaren eta abarren araberako desagregazioak ere, lagungarri kolektiboaren barruko 
errealitate espezifiko askotarikoen berri emateko.  
 
Eta, beste alde batetik, txostenak haurrekin, nerabeekin eta horien ongizatearekin 
konprometitutako beste eragile batzuekin partekatutako gogoetatik eratorritako balioespeneko 
informazio esanguratsuena ere jasotzen du. Parte horretan, haurren eta nerabeen 
biztanleriaren premiei eta eskubideei eragin diezaioketen indarguneei, aukerei, ahuldadeei eta 
mehatxuei buruzko hausnarketak ere badira, eta bereziki nabarmenduta daude gaur egun kezka 
handiena sortzen duten problematikak. 
 
Analisian, ikuspegi zabal baten aldeko hautua egin da, eta horrek dakar analisiaren ardatz 
bakarra ez izatea zaurgarritasun egoera berezian dagoen biztanleria, ezpada aintzat hartzea 
Bilboko haurren eta nerabeen biztanleria osoaren ezaugarriak, premiak eta ikuspegiak.  
 

http://ciudadesamigas.org/
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Horrez gain, eskubideei eta bizi-kalitateari buruzko ikuspegian haurren eta nerabeen 
ongizatearen berri emateko dimentsio ugari aintzat hartzen dituen diagnostiko baten aldeko 
apustua egin da. Txosten osoa dimentsio horietan oinarrituta egituratzen da: demografia eta 
biztanleria, familia, osasuna, hezkuntza, ongizate materiala, haurtzaro zaurgarria, kultura, 
aisialdia eta denbora librea eta ingurua. 
 
Txostenaren ataletan zehar, aukera baliatzen da datu batzuk “Haurren eskubideei buruzko 
Konbentzioa”1 deritzonean jasotako eskubideekin konektatzeko; Nazio Batzuen Erakundeko 
(NBE) Batzarrak aho batez onartu zuen konbentzio hori 1989ko azaroaren 20an, eta Espainiak 
1990ean berretsi zuen. 
 
Txostenak, gainera, informazio sintetikoa eskaintzen duten bi atal ditu amaieran. Horietako 
batean, datu kuantitatibo esanguratsuenen adierazleen zerrenda bat ematen da, gogoetatik 
eratorritako gakoen laburpenarekin batera. Besteak, identifikatutako kezka nagusietan 
oinarrituta, haurren eta nerabeen biztanleriaren ongizatearen hobekuntzan konprometitutako 
eragileek, beren eskumenen barruan, hurrengo urteetan aurre egin beharko dieten lan arloak 
eta erronkak jasotzen ditu.  
  

                                                           
1Haurren eskubideei buruzko Konbentzioa haurren eta nerabeen eskubideak aitortzeko nazioarteko lehen tresna izan zen (haurrei 
gizarteko eragile aktibo gisa agintea eman ziena), eta kolektiboaren defentsaren marko unibertsala osatzen du, beste tratatu eta 
arautegi batzuekin batera, kolektiboa ikusgarri eginez eta haren babesa, hornikuntza eta parte-hartzea bermatuz.  
UNICEF. Convención sobre los derechos del niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea general en su Resolución 
44/25, de 20 de noviembre de 1989 [sarean]. New York: NBE, 1988 [kontsulta: 2017ko otsailak 22]. Gaztelaniaz eskuragarri hemen: 

https://www.unicef.org/ecuador/convencion(5).pdf. Testua euskaraz irakurtzeko aukera dago hemen: 

https://sites.google.com/site/euskallegezalea/nazioartekotestuak/haurren-eskubideei-buruzko-konbentzioa-nbe-1 

 

https://www.unicef.org/ecuador/convencion(5).pdf
https://sites.google.com/site/euskallegezalea/nazioartekotestuak/haurren-eskubideei-buruzko-konbentzioa-nbe-1
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Gako metodologikoak 

Diagnostiko-txosten hau egiteko lan prozesuan hainbat estrategia konbinatu dira. 
 
Honako hiru estrategia hauek erraztu dute, bigarren mailako iturriak bilatzeaz gain, aliantzak 
egitea ere: 
 

1. Iturri estatistiko eta dokumentalak berrikustea datu eskuragarriak identifikatzeko: udal 
memoriak, Eustaten eta INEren era askotako operazio estatistikoak, hainbat 
behatokiren txostenak eta abar berrikusi dira; 
 

2. Eragile lagin zabal bati galdetegia, edukirik interesgarrienak bereizteko eta adierazle 
sistemaren egitura ezartzeko: 70 bidalketa baino gehiago egin zaizkie udal sailei, maila 
lokaletik gorako administrazio publikoei, ezagutzan eta ikerketan erreferentziazkoak 
diren eragileei eta udalean kolektiboarekiko esku-hartze soziala egiten duten 
erakundeei, batez ere; 
 

3. Delphi teknikaren aldaera batetik abiatutako ariketa, adierazle sistema egiaztatzeko: 
bidalketa egin zaie aurreko eragileen artean ikertutako gaiarekin lotura estuena duten 
eta/edo parte hartzeko prestago agertu diren 23 pertsonei. 
 

 
 

 

 

“Bilboko haurtzaroaren eta nerabezaroaren errealitatearen jarraipenerako Adierazle Sistema” 
eraikitzeko prozesuan azkenean 20 erakundek/sailek parte har dezaten lortu da, sistemari 
ekarpenak egiten2. 
 
Sortutako adierazle sistema 250 inguru adierazlek3 osatzen dute, erabilgarritasun osagarrien 
arabera horiek hiru mailatan bereiz badaitezke ere. Horietatik 70 inguru oinarrizko jarraipen 
adierazletzat jo daitezke. 

                                                           
2 Eranskinean, prozesuan parte hartu zuten eragileen zerrenda kontsultatu daiteke. 
3 Eranskinean, modalitatearen arabera dimentsio bakoitzeko adierazle kopurua laburbiltzen duen taula kontsultatu daiteke. Horrez 
gain, txosten honi laguntzen dion Excel dokumentuak adierazle guztien zerrenda osoa eta haietako bakoitzaren fitxa teknikoa ere 
badauzka (datua ematen duen iturria, datuaren on-line lotura, aktualizazioaren maiztasuna, interpretazio egoki baterako oharrak 
eta abar), datuen tartekako eguneratzea errazteko. 

Iturri estatistiko 
eta dokumentalen 
berrikuspena

Galdetegia

Delphi aldaera

5 iturri: Udal arlo eta erakundeak, maila 
lokaletik gaineko administrazio publikoa, 

ezagutzan eta ikerketan erreferentziazkoak 
diren eragileak, kolektiboarekiko esku-

hartze soziala egiten duten udal 
erakundeak. 

 10 Aditu: Udal arlo eta erakundeak, talde 
motorra, ezagutzan eta ikerketan 
erreferentziazkok diren eragileak, 

kolektiboarekiko esku-hartze soziala egiten 
duten udal erakundeak. 

Orotara, 20 lagunek parte hartu zuten egiaztatzean. 

Udal memoriak, Eustat, INE, 
haurtzaroari eta nerabezaroari 

buruzko txostenak… 

HELBURUA: Udalerriko haurtzaroaren eta 
nerabezaroaren hastapeneko lehen diagnostiko 

kuantitatibo bat izatea, ondorengo gogoeta 
kualitatibo baterako oinarri gisa baliagarri. 
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Adierazleak hautatzeko, honako irizpide 
hauek hartu dira aintzat: 
 

 Haurtzaroaren eta nerabezaroaren 
errealitatea maila lokalean 
deskribatzeko erabilgarritasuna; 

 Datuaren eguneratze maiztasuna 
(lehentasuna eman zaie denboran 
jarraitutasuna duten operazio 
estatistikoei); 

 Iturriaren fidagarritasuna eta 
onarpena (lehentasuna eman zaie 
iturri ofizialei); 

 Konparatiboak egiteko aukera; 
 

 

 
Honako lau estrategia hauek erraztu egin dute izaera kualitatiboa duten lehen mailako 
iturrietako informazioa biltzea, bai eta udalerriko haurren eta nerabeen biztanleriaren 
pertzepzioari dagozkion datu kuantitatibo batzuk osatzea ere (mota horretako datuak bigarren 
mailako iturrien bidez izateko aukerak urriak dira): 
 
 

1. Erreferentziazko beste lan batzuk berrikustea gogoeta osagarriak txertatzeko: Bilboko 
Udaletxeko Gazteria eta Kirol Sailaren azken txostenak berrikusi dira, bai eta gaiaren 
inguruan ibilbide aitortua duten beste eragile batzuenak ere (Arartekoa, Unicef…)4; 
 

2. Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako, eta DBHko 
1. eta 2. mailako ikasleekin egindako gogoetarako tailer-topaketak: topaketa 
bakoitzean, hainbat barrutitako ikastetxeetako ikasleek hartu dute parte. Zehazki, 7 
barrutitako 7 ikastetxetako 138 haur eta nerabek (2-3-4-5-6-7-8 barrutiak)5; 
 

3. 8 eta 18 urte arteko biztanleriari zuzendutako galdetegia: horretan parte hartzea 
sustatu da ikastetxeekin egindako aliantzen bidez (udalerriko 20 ikastetxek kolaboratu 
dute); paperezko galdetegiaren eta on-line galdetegiaren arteko aukera egin ahal izan 
dute. Gainera, on-line galdetegia proiektuaren web orrian eskuragarri izan da, eta 
Bilboko edozein haur edo nerabek izan du galdetegia eskura hilabetez6. Zehazki, adin-
tarte horretako 2.216 bilbotarrek eman dute iritzia ikerketa honetarako; horrek esan 
nahi du laginak biztanleria osoa ordezkatzen duela estatistikoki %95,5eko konfiantza 
mailarekin eta +/-%2ko errore-marjinarekin7. 

 
4. Eztabaida taldeak nerabeekin, familiekin eta eragile sozialekin: Zehazki, eztabaida talde 

bat osatu zen DBHko bigarren zikloko 5 neraberekin 1. BARRUTIA-Deustuko 
Gaztegunean; beste eztabaida talde bat, familiekin, eta 8 aita-amek parte hartu zuten; 
ea beste eztabiada talde bat, udalerriko haurtzaroaren eta nerabezaroaren alde lan 
egiten duten gizarte erakundeekin, eta 10 erakundek hartu zuten parte8. 

                                                           
4 Eranskinean, erreferentzia bibliografiko nagusien zerrenda bat kontsultatu daiteke. 
5 Eranskinean, Bilborocken apirileko 25-26 eta 27an egin ziren 3 topaketetako agiriak kontsultatu daitezke, eta horietan parte hartu 
zuten ikastetxeen zerrenda bat ere badago. 
6 Eranskinean, kontsultarako erabilitako galdetegia kontsultatu daiteke.  
7 Eranskinean, laginen geruzen araberako banaketari buruzko informazio xehatuagoa kontsultatu daiteke. 
8 Eranskinean, eztabaida taldeak dinamizatzeko erabili ziren gidoiak kontsultatu daitezke, bai eta ikerketan parte hartu duten 
erakundeen zerrenda ere. 

Diagnostiko 
adierazleak-bigarren 

mailako iturriak
Haurtzaroko eta 

nerabezaroko berezko 
inkestaziorako 

adierazleak

Udal jardueraren 
adierazleak

Oinarrizko jarraipen 
adierazleak

• Lehen Haurtzaro Planari 
euskarria emango dion lehen 
diagnostiko bat elikatzea

• Ikerketagai den kolektiboaren 
pertzepzioari buruzko 
informazioa zabaltzea

• Haurtzaroarentzako eta 
nerabezaroarentzako jarduera 
espezifikoen memoria elikatzea

• Gako diren datu batzuei 
jarraipena egitea denboran 
zehar
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HELBURUA: Haurtzaroaren eta nerabezaroaren egoerari buruzko 
txosten bat izatea, biztanleria hori deskribatzen duena eta hari buruzko 
diagnostikoa egiten duena (lehen jasoaldia aberastuko duen informazio 
kualitatibo osagarria barne). 

 

 

 

 

Aquí falta un párrafo 

  

• Lehen 
Hezkuntzako 3. 
mailatik DBHko 

4.era arteko 
Bilboko 

biztanleriari 
zuzendutako 

galdetegia

• Topaketa, Lehen 
Hezkuntzako 3. eta 4. 
mailako ikasleak

• Topaketa, Lehen 
Hezkuntzako 5. eta 6. 
mailako ikasleak

• Topaketa, DBHko 1. eta 2. 
mailako ikasleak

• Eztabaida taldea 
gizarte eragileekin

• Eztabaida taldea 
familiekin 

• Eztabaida taldea 
DBHko bigarren 

zikloko nerabeekin

• Txostenak…

Bigarren 
mailako 
iturriak

Eztabaida 
taldeak

Inkesta
Topaketak 

eta 
tailerrak

P
ar

te
-h

ar
tz

e 
h

an
d

ia

Topaketak: Bilboko 8 
barrutietako 7 
ikastetxetako eta 
gazteleku 1eko 138 
haur eta nerabeekin.

Inkestazioa 20 
ikastetxetako 8 
eta 18 urte 
arteko 2.216 haur 
eta neraberi.

Gogoeta: 
udalerrian 
kolektiboaren 
alde lan egiten 
duten 10 
erakunde.
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DEMOGRAFIA ETA BIZTANLERIA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
30. artikulua  

Gutxiengo etnikoak, erlijiosoak eta linguistikoak edo indigena-jatorriko pertsonak dauden estatuetan, gutxiengo 
horietako haurrei edo haur indigenei ez zaie ukatuko dagokien eskubidea, euren taldeko gainerako kideekin batera, 
euren kultura-bizitza izateko, euren erlijioa izan eta praktikatzeko, edo euren hizkuntza erabiltzeko. 

 

Zenbat haur eta nerabe bizi dira Bilbon? 
 

Udal erroldaren arabera, 2016an 
Bilbok 345.642 biztanle zituen. 
Hiriburu honetan bizi da gutxi 
gorabehera Bizkaiko 
biztanleriaren %30,9% eta euskal 
biztanleriaren %15,79. 
 
 

BIZTANLERIAREN BANAKETA SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERA. 
BILBO. Absolutuak eta %. 2016 

  Absolutuak. % 

Biztanleria osoa Emakumeak 182.697 52,86 

Gizonak 162.945 47,14 

Guztira 345.642 100,00 

0-17 urte artekoak 

Neskak  24.366 48,62 

Mutilak  25.746 51,38 

Guztira 50.112 100,00 

Iturria: Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin 

 

Biztanleen artean 0 eta 17 urte arteko 50.112 haur eta nerabe daude, %48,62 

neskak eta %51,38% mutilak. 
 
Adin horretako biztanleria, beraz, bilbotar biztanleria osoaren %14,50 da, Bizkaian jasotako 
ratioaren pixka bat azpitik (%15,74).  

 
Kolektiboaren adin-tarteen 
araberako banaketak honako 
hauek erakusten ditu:  
 
 0 eta 3 urte arteko 10.621 

haur daudela udalerrian 
(adingabeen biztanleriaren 
%21,19);  
  

 13 urtetik beherakoen 
biztanleria 36.328koa dela 
udalerrian (%72,49); 

 
 13 eta 15 urte arteko 

nerabeen biztanleriak 8.409 
pertsona ditutela (%16,78); 

 
 

 16 eta 17 urte arteko gazte-
aurrekoen biztanleria 5.375 
pertsonak osatzen dutela 
(%10,73). 

 
 

0-17 URTE BITARTEKO BIZTANLERIAREN BANAKETA SEXUAREN ETA 
ADINAREN ARABERA (urtez urte). BILBO Absolutuak. 2016 

 Neskak Mutilak Guztira Metatua 

0 urteko biztanleria 1192 1297 2489 2.489 

Urtebeteko biztanleria 1383 1375 2758 5247 

2 urteko biztanleria 1342 1331 2673 7920 

3 urteko biztanleria 1331 1370 2701 10621 

4 urteko biztanleria 1370 1391 2761 13382 

5 urteko biztanleria 1326 1488 2814 16196 

6 urteko biztanleria 1381 1472 2853 19049 

7 urteko biztanleria 1515 1556 3071 22120 

8 urteko biztanleria 1393 1487 2880 25000 

9 urteko biztanleria 1341 1439 2780 27780 

10 urteko biztanleria 1398 1461 2859 30639 

11 urteko biztanleria 1382 1488 2870 33509 

12 urteko biztanleria 1408 1411 2819 36328 

13 urteko biztanleria 1399 1452 2851 39179 

14 urteko biztanleria 1266 1469 2735 41914 

15 urteko biztanleria 1327 1496 2823 44737 

16 urteko biztanleria 1342 1390 2732 47469 

17 urteko biztanleria 1270 1373 2643 50112 

18 urtetik beherakoak 24366 25746 50112  

 Iturria: Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin  
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0-17 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN BANAKETA SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERA. BILBO. Absolutuak eta %. 2016 

 Neskak Mutilak Guztira % % metatua 

0 eta 3 urte arteko biztanleria 5.248 5.373 10.621 21,19 21,19 

4 eta 7 urte arteko biztanleria 5.592 5.907 11.499 22,95 44,14 

8 eta 12 urte arteko biztanleria 6.922 7.286 14.208 28,35 72,49 

13 eta 15 urte arteko biztanleria 3992 4417 8.409 16,78 89,27 

16 eta 17 urte arteko biztanleria 2612 2763 5.375 10,73 100 

18 urtetik beherako biztanleria 24.366 25.746 50.112 100 - 

 Iturria: Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin 

Honako taula honek erakusten du 0 eta 17 urte arteko biztanleriaren banaketa adin-tarteen eta 
udalerriko barrutien arabera. Ibaiondo da haurren eta nerabeen biztanleria handiena duen 
barrutia, bai kopuru absolutuetan eta bai erlatiboetan, biztanleria segmentu horrek duen pisua 
(%16,99) udalerriko batez bestekotik gora baitago (%14,5). Beste muturrean Begoña legoke, 
gazteen proportzio txikiena duen barrutia (%12,76).  

0-17 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN BANAKETA SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERA. Absolutuak. 2016 

 0 eta 3 
urte 

arteko 
biztanleria 

4 eta 7 
urte 

arteko 
biztanleria 

8 eta 12 
urte 

arteko 
biztanleria 

13 eta 15 
urte 

arteko 
biztanleria 

16 eta 17 
urte 

arteko 
biztanleria 

18 urtetik 
beherako 

biztanleria  

Biztanleria 
guztira 

18 urtetik 
beherako 

biztanleriaren 
pisua. % 

1. BARRUTIA-Deustu 1.324 1.436 1.902 1254 760 6.676 48.977 13,63 

2. BARRUTIA-Uribarri 1.022 1.006 1.311 840 547 4.726 36.294 13,02 

3. BARRUTIA-
Otxarkoaga/Txurdinaga 

721 799 1.105 
774 524 

3.923 26.254 14,94 

4. BARRUTIA-Begoña 1.149 1.254 1.443 818 546 5.210 40.841 12,76 

5. BARRUTIA-Ibaiondo 2.507 2.728 2.892 1490 906 10.523 61.931 16,99 

6. BARRUTIA-Abando 1.515 1.646 2.167 1348 838 7.514 51.154 14,69 

7. BARRUTIA-
Errekalde 

1.451 1.654 2.017 
1144 764 

7.030 47.584 14,77 

8. BARRUTIA 
Basurtu/Zorrotza 

932 976 1.371 
741 490 

4.510 32.607 13,83 

BILBO 10.621 11.499 14.208 8409 5375 50.112 345.642 14,50 

Iturria: Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin 

 

Haurren biztanleriak Bilboko biztanleria osoarekin alderatuta duen pisua apala da, eta hori 
lotuta dago biztanleriaren zahartzearekin; EAE osoan zabaldutako errealitatea da hori. Datuen 
bilakaerak aldaketa gutxi erakusten ditu tasan; 2014an, Bilboko biztanleriaren %13 inguruk zuen 
16 urte baino gutxiago, duela bi hamarkada jasotako kopuruaren oso antzekoa. 

16 URTETIK BEHERAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA. BILBO. Absolutuak eta %. 1996-2014 
 1996 2004 2012 2014 

16 urtetik beherako biztanleria 47.385 41.866 45.361 44.851 

16 urtetik beherako biztanleriaren pisua 
biztanleria osoarekin alderatuta 

%13,2 %11,85 %12,98 %12,99 

Iturria: INE. Etengabeko Erroldaren Estatistika 

Eragina du jaiotza-tasa %8,01 ingurukoa izateak ere, hau da, 2014an 2.771 haur jaio ziren, eta 
horrek esan nahi du Bilboko 1.000 biztanleko 8 jaiotza izan zirela, Bizkaian jasotako tasa baino 
pixka bat baxuagoa (‰8,46)9.  

Aintzat hartzekoa da emakume bizkaitarrek beren lehen haurra jaiotzean 33 urte zituztela batez 
beste, eta adin ugalkorrean zeuden emakumeek 1,32 haur zutela batez beste10. 
 

                                                           
9 Eustat. Jaiotzen estatistika. 
10 INE. Ugalkortasun adierazleak.  
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Datu demografiko horien bilakaera beste faktore batzuekin ere lotu daiteke, hala nola 
etxebizitza izateko eta emantzipazioa eskuratzeko zailtasuna, horrek amatasun edo aitatasun 
proiektuei ekiteko unea atzeratzea eragiten baitu11. 

BIZIRIK JAIOTAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA. BILBO. Absolutuak. 2000-2014 

 
Iturria: Eustat. Jaiotzen estatistika 2000-2014 

 
2014an, jaiotza baino heriotza gehiago izan ziren udalerrian, eta hazkunde begetatiboaren tasa 
negatiboa izan zen (‰-2,52)12. Nahiz eta atzerriko pertsonen sarrerak ugariagoak izan ziren 
irteerak edo atzerrirako emigrazioak baino (hiriburuak ‰0,86ko kanpo-migrazioko saldo 
positiboa jasotzen du, Bizkaiak duen ‰0,29ko batez bestekoaren gainetik, baina EAEk osorik 
duen ‰1,64ko batez bestekora iritsi gabe) 13, ez ziren nahikoa izan aurrez adierazitako galerak 
parekatzeko, eta horrenbestez biztanleria murriztu egin zen. 

Bilboko udalerrian azken urteotan nabaritzen ari den joera bat da. Biztanleriaren urtetik 
urterako aldaketek %0,41 inguruko jaitsiera erakusten dute 2014an, eta orain dela hamar 
urtekoarekin alderatuz gero biztanleriak %2,27ko jaitsiera izan zuen urte horretan14. 

 

Zer ezaugarri soziodemografiko ditu udalerri honetako biztanleriak? 
 
EAEko biztanleriaren zahartze-tasa Estatuko altuenetako bat da eta Europako altuenetako 
batzuen parera iristen da. Bilbo ez dago fenomeno horretatik kanpo. 2015eko datuen arabera, 
Bilboko biztanleriaren %29,53 60 urtekoa edo gehiagokoa da (Bizkaiak duen %27,83ko batez 
bestekotik ia bi ehuneko gorago dagoela esan nahi du horrek). %23,50 65 urtetik gorakoa da eta 
75 urte baino gehiagoko pertsonak udalerri honetako biztanleria osoaren %12,91 dira15.  
 
Atzerriko biztanleriaren presentziari dagokionez, aipatzekoa da ugariagoa dela lurraldeko beste 
herri batzuetan baino. Zehazki, 2016an udal erroldaren arabera, atzerriko biztanleria Bilboko 
biztanleria osoaren %7,43 zen16, atzerriko biztanleriak Bizkaian duen pisua gaindituz (biztanleria 
osoaren %5,69), eta baita EAEkoa ere (%6,29)17. 
 
Ibaiondo eta Errekalde dira atzerritar biztanleriaren pisu handiena kontzentratzen duten 
barrutiak (barruti horietan bizi den biztanleria osoaren %10 inguru); immigrazio gutxien 
dutenak, aldiz, Otxarkoaga/Txurdinaga (%3,33) eta Abando (%5,51) dira. 

                                                           
11 Horri buruzko informazioa ematen da aurrerago, ongizate materialari eskainitako atalean, etxebizitzaren gaia lantzen denean. 
12 Tasa hau lortzen da jaiotza-tasari heriotza-tasa kenduz. Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 
13 Tasa hau lortzen da atzerritik etorritako immigranteen kopuruari atzerrira joandako emigranteena kenduz. Iturria: Eusko 
Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap.  
14 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 
15 INE. Etengabeko Erroldaren Estatistika. 
16 Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin 
17 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 

2718 2683 2874 2799 2886 2930 2926 3071 3241 3005 2936 2927 2807 2706 2771

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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18 urtetik beherako 
biztanleriaren segmentua 
aintzat hartuz gero, ikusten 

da atzerriko jatorria 
duten pertsonen 
portzentajeak pixka bat 
gora egiten duela, %7,74ra 
iritsi arte. Adingabe 
atzerritarren biztanleria 
handieneko eta txikieneko 
barrutiak bat datoz 
aurrekoekin (Errekalde, 
Otxarkoaga, Txurdinaga eta 
Abando, hurrenez hurren). 

ATZERRIKO BIZTANLERIAREN PISUA 0 ETA 17 URTE ARTEKO BIZTANLERIA 
OSOAREKIN ALDERATUTA. BILBO ETA BARRUTIAK. %. 2016 

 Atzerriko biztanleriaren pisua 
18 urtetik beherakoen 

biztanlerian. % 

1. BARRUTIA-Deustu 6,28 

2. BARRUTIA-Uribarri 9,08 

3. BARRUTIA-Otxarkoaga/Txurdinaga 3,77 

4. BARRUTIA-4-Begoña 8,39 

5. BARRUTIA-Ibaiondo 9,49 

6. BARRUTIA-Abando 3,91 

7. BARRUTIA-Errekalde 11,61 

8. BARRUTIA-Basurtu/Zorrotza 7,45 

BILBO 7,74 

Iturria: Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin 

0 eta 3 urte arteko tartean 
kontzentratzen da atzerriko 
biztanleriaren pisu 
handiena. Zehazki, Bilboko 0 
eta 3 urte arteko haurren 
%10,92 atzerritar 
jatorrikoak dira. 

ATZERRIKO BIZTANLERIAREN PISUA BIZTANLERIA OSOAREKIN ALDERATUTA 
ADINAREN ARABERA. BILBO. %. 2016 

 Atzerriko biztanleriaren pisua. % 

0 eta 3 urte arteko biztanleria 10,92 

4 eta 7 urte arteko biztanleria 7,61 

8 eta 12 urte arteko biztanleria 6,06 

13 eta 15 urte arteko biztanleria 6,46 

16 eta 17 urte arteko biztanleria 8,17 

18 urtetik beherako biztanleria 7,74 

Iturria: Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin 

Bestalde, 2005ean egin eta 2006an argitaratutako “Ijito Herriak Euskal Autonomia Erkidegoan 
duen egoerari buruzko azterketa” 18 txostenarekin lotuta Ijito herriaren sustapenerako eta 
integraziorako II. Euskal plana deritzonean jasotako datuen arabera, EAEn ijito etniako 14.000 
pertsona inguru daude, horietatik 8.000 bizi dira Bizkaian, eta horien %50 Bilbon, hau da, 4.000 
pertsona inguru. Kopuru hori erreferentziatzat hartzen baldin bada eta udalerriko gaur egungo 
biztanleriarekin alderatzen baldin bada, esango genuke Bilbon biztanleriaren %1,15 dela ijito 
etniakoa.  

 “Diagnóstico Social de la comunidad gitana de España" txostenak (“Espainiako ijito 
komunitatearen Diagnostiko Soziala”) dio, halaber, ijito etniako biztanleriaren %40 16 urtetik 

beherakoa dela. Erreferentzia horietan oinarrituta, kalkula daiteke Bilbon ijito etniako 16 

urtetik beherako 1.600 pertsona inguru egon daitezkeela, eta hori udalerrian dagoen adin 
horretako biztanleriaren %3,58 izango litzateke. 

  

                                                           
18 Ikusbidek Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizate Zuzendaritzaren enkarguz egindako txostena. 
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FAMILIA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
9. artikulua 

1. Estatu alderdiek zainduko dute haurrak gurasoengandik bananduak ez izatea horien borondatearen aurka, salbu eta, 
berrikuspen judiziala gorabehera, agintari eskudunek erabakitzen dutenean, aplikagarri diren lege eta prozedurekin bat 
etorriz, banantze hori beharrezkoa dela haurren interes gorenari begira. Erabaki hori beharrezkoa izan daiteke kasu 
jakin batzuetan, hala nola, gurasoek haurrei tratu txarra ematen dietenean edo haurrei begira arretarik jartzen ez 
dutenean, edo gurasoak bananduta bizi direnean eta haurrek bizilekua izateko tokiari buruz erabakia hartu behar 
denean.  
2. Artikulu honen 1. paragrafoarekin bat etorriz hasitako prozeduretatik edozeinetan, alderdi interesdun guztiei 
eskainiko zaie prozedura horretan parte hartu eta euren iritzien berri emateko aukera. 
3. Estatu alderdiek errespetatuko dute guraso batengandik edo bi gurasoengandik bananduta dauden haurren 
eskubidea, bi-biekin maiztasunez harreman pertsonalak eta zuzeneko lotura izateko, salbu eta hori haurren interes 
gorenaren aurka doanean. 
4. Banantze hori estatu alderdi batek hartutako neurri baten ondorio bada, neurri horien artean dela haurren guraso bat 
edo bi gurasoak nahiz haurrak eurak atxilotzea, espetxeratzea, erbesteratzea, deportatzea edo hiltzea (barnean dela 
edozein arrazoirengatik gertatutako heriotza, pertsona estatuaren zaintzaren mende dagoen bitartean, orduan estatu 
alderdiak informazioa emango die, hala eskatzen zaionean, gurasoei, haurrei edo, bidezkoa bada, familiako beste kide 
batzuei, absente dagoen familiakoren edo absente dauden familiakoen gainean, betiere, hori ez bada kaltegarria 
haurren ongizaterako. Estatu alderdiek egiaztatuko dute, halaber, eskari hori aurkezteak ez dituela berarekin ekarriko 
mesedegarri ez diren ondorioak pertsona interesdunentzat. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
18. artikulua 

1. Estatu alderdiek ahalik eta ahalegin gehien egingo dute, bi gurasoek, haurrak hazteari eta garatzeari dagokienez, 
betebehar erkideak dituztela dioen printzipioa bermatzeko. Gurasoek edo, hala denean, lege-ordezkariek izango dute 
haurrak hazteko eta garatzeko oinarrizko ardura. Euren kezka nagusia haurren interes gorena izango da.  
2. Konbentzio honetan adierazitako eskubideak bermatu eta sustatzeko, estatu alderdiek gurasoei eta lege-ordezkariei 
laguntza egokia emango diete, haurrak hazteari dagokionez euren eginkizunak gauza ditzaten, eta zainduko dute 
haurrez arduratzeko erakunde, instalazio eta zerbitzuak sortzea.  
3. Estatu alderdiek egoki diren neurri guztiak hartuko dituzte, lan egiten duten gurasoen haurrek eskubidea izan dezaten 
haurren zaintza-zerbitzu eta -instalazioak baliatzeko, halakoak horretarako ezarritako baldintzak betetzen dituztenean. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
31. artikulua 

1. Estatu alderdiek aitortzen dute haurrek duten eskubidea, atsedenaldirako eta aisialdirako, euren adinaren araberako 
jolasetarako eta jolas-jardueretarako eta kultura-bizitzan eta arteetan askatasunez parte hartzeko. 

 
 
Aldaketa asko izan dituen erakundea den arren, familia da gaur egun ere haurren eta nerabeen 
sozializaziorako testuinguru nagusia, eta familiako harremanek eragin esanguratsua dute haien 
garapenean eta ongizatean. 
 

Nolakoak dira Bilboko haurren eta nerabeen familiak? 
 
2016an udal erroldako datuen arabera, Bilboko hamar familia-etxetik bitan (%21,22) 18 urtetik 

beherako pertsonaren bat bizi zen gutxienez; beraz, 34.175 familia-etxe zeuden 
adingabeekin19. 
 
Honako taula honek familia-etxe horien banaketa erakusten du barrutien arabera (aintzat hartu 
behar da datuak ez direla aipatutako iturriak emanak eta aurreko urteari egiten diotela 
erreferentzia). Aurreko kapituluan adierazitakoa aintzat hartuta, Ibaiondo da adingabeak 
dituzten familia-etxeek pisu handiena duen barrutia. 
 

  

                                                           
19 Udal errolda. Udalerriko biztanleria 2015/12/31 datarekin 
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18 URTETIK BEHERAKOAK BIZI DIREN FAMILIA-ETXEAK. BILBO ETA BARRUTIAK. %. 2015 

 Familia-etxeen 
kopurua 

Familia-etxeen % 18 urtetik beherakoen familia-
etxeen % familia-etxe guztiekin 

alderatuta 

1. BARRUTIA-Deustu 4.430 13,55 22,00 

2. BARRUTIA-Uribarri 3.192 9,76 20,40 

3. BARRUTIA-Otxarkoaga/Txurdinaga 2.625 8,03 25,25 

4. BARRUTIA-4-Begoña 3.565 10,90 20,30 

5. BARRUTIA-Ibaiondo 6.741 20,62 26,50 

6. BARRUTIA-Abando 4.504 13,78 21,65 

7. BARRUTIA-Errekalde 4.674 14,3 23,69 

8. BARRUTIA-Basurtu/Zorrotza 2.956 9,04 22,59 

BILBO 32.687 100 22,89 

Iturria: Eustat. Etxebizitzaren Udal Estatistika. 2015eko urtarrilak 1 eta Biztanleen Udal Estatistika. 2015eko urtarrilak 1 
 

 
Etxe horien arteko gehienetan seme-alabak 

dituzten bikoteak bizi dira, baina familia-
etxe gurasobakarrek gero eta 

presentzia handiagoa dute. Eustaten 
Inkesta Demografikoaren arabera, 2011n 
Bilbon 5.000 familia-etxe zeuden guraso 
bakar batez eta 18 urtetik beherako seme-
alabez osatuak, seme-alaba adingabeak 
zituzten familia-etxeen %15,03 (etxe 
horietako hamarretik bederatzitan 
familiako burua emakume bat zen). 
 

ETXE GURASOBAKRRAK. BILBO. Absolutuak eta %. 2011 
  

18 urtetik beherako seme-alabak dituzten 
familia-etxe gurasobakarrak 

5.000 

Seme-alaba adingabeak dituzten familia-etxe 
gurasobakarren pisua 18 urtetik beherako 

seme-alabak dituzten etxe guztiekin alderatuta 

%15,03 

18 urtetik beherako biztanleria familia-etxe 
gurasobakarretan 

6.400 

Familia-etxe gurasobakarretako 18 urtetik 
beherako biztanleriaren pisua adingabeen 

biztanleria osoarekin alderatuta 

%12,69 

Iturria: Eustat. Inkesta demografikoa 2011 

 

Iturri berak adierazten du 6.400 haur eta nerabe bizi zirela era horretako familia-etxeetan; 
orientazio gisa, hori udalerriko 18 urtetik behereko biztanleriaren %12,69 da20. Beste ikerketa 
batek EAErako jasotako kopuruaren antzekoa da hori, baina haren gainetik dago; ikerketa horrek 
adierazten du 2015ean 16 urtetik beherakoek familia-etxe gurasobakarretan zuten pisua %11,8 
ingurukoa dela (tasa hori ia-ia bikoiztu egin da 2008az geroztik)21. 
 
Zaindu beharreko seme-alabak dituzten familia-etxe nuklearren artean, gero eta presentzia 

handiagoa hartzen ari dira familia-etxe berrosatuak (bigarren edo are geroagoako 

bikote-batzetik edo ezkontzatik aurrerakoak), eta gaur egun EAEko era horretako familia-etxeen 
%3,8 dira. Familia-etxe horietan, elkarrekin bizi daitezke nukleo nagusia osatzen duen bikoteko 
kide bakarraren alabak edo semeak diren haurrak; zehazki, familia nuklearretako seme-alaben 
%2,7 ez da bi gurasoen seme edo alaba22. 
 
Bestalde, seme-alabak dituzten familia nuklearren batez besteko tamaina murrizten joan da 
Bizkaian azken urteotan, eta Eustaten 2011ko Inkesta Demografikoak 3,56 pertsonakoa zela 
adierazi zuen.  
 
 
 

                                                           
20 Portzentajea orientatiboa da, kalkulua egiteko 18 urtetik beherako biztanleria 2015/12/31 datako udal erroldan oinarritu baita. 
21 Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Euskal Familien eta Familia-Etxeetako Inkesta (FFEI). 2015 
22 Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Euskal Familien eta Familia-Etxeetako Inkesta (FFEI). 2015 
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Dena den, gogoratu behar da urte horretan Bilbon 5.220 familia ugari zeudela (hiru seme-

alaba edo gehiagokoak)23 18 urtetik beherako seme-alabekin, eta horiek udalerrian 
adingabeekin zeuden familia guztien %15,63 zirela. Horietan 14.200 adingabe bizi ziren, hau da, 
gutxi gorabehera udalerrian bizi diren guztien %28,1524.  
 
Ezkontza hausturen hazkundea aurreko datuekin lotuta dago, banaketaren edo dibortzioaren 
ondoren askotan adingabeak familia-etxe gurasobakarretan edo familia berrosatuetan bizitzen 
hasten baitira, bikote berriko kide batek edo biek aurreko bikotekideekin izandako haur bat edo 
batzuk dituztela25. Ezkontza hausturen adierazlea (banaketak 100 ezkontzako) %54,40 izan zen 
Bizkaian 2011n eta banaketa eta dibortzioen erdietan baino gehiagotan (%57,71) izan ziren 18 
urtetik beherako inplikatuak26. 

Ezkontzen ez diren bikoteen kopuruak, sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen kopuruak eta 
kideetako bat atzerritarra den bikote mistoen kopuruak ere dauden familia ereduen 
dibertsitatea uzten dute agerian27: 

- 2014an, Bilbon jaiotako haurren %45,05 ezkondu gabeko bikote batetik sortu zen.  
- Urte berean, Bilbon ezkondutako bikoteen %3,02 sexu bereko pertsonek osatuak ziren.  
- Bizkaian izandako ezkontzen %11,14tan ezkontideetako bat atzerritar jatorrikoa zen. 

Gainera, ama atzerritarra duten haurren jaiotzek %12,65ko pisua izan zuten jaiotza guztiekin 
alderatuta. 

 
Nolakoak dira familia harremanak? Zenbat denbora ematen da familian? 
 
Familien egiturei buruzko datuetatik harago, garrantzi berezikoa da familia harremanen 
kalitatearekin lotutako beste alderdi batzuei erreparatzea, hala nola adingabeen zaintzari 
eskainitako denbora eta abar. Ez dago era horretako daturik udalerriari dagokionez, baina EAEko 
biztanleriari buruzko erreferentziak baliagarriak izan daitezke errealitate horretara hurbiltzeko.  
 
Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 2014an egindako ikerketa batek 
adierazten du 18 urtetik beherako seme-alabak dituen euskal biztanleriaren %85ek haiekin hitz 
egin eta iritziak trukatzen dituela ia egunero, eta %64 seme-alabekin jolasten dela ia egunero. 
Hortik ondoriozta daiteke kasuen %15ean komunikazioa urria izan daitekeela, eta hiru 
pertsonatik batek ez duela seme-alabekin gutxieneko maiztasun batekin jolasteko ohiturarik28. 
 
Ikasle biztanleriaren pertzepzioa jasotzen duten beste ikerketa batzuek hobekuntza batzuk 
adierazten dituzte alde horretatik. EAEko 12 eta 18 urte arteko biztanleriaren %48k aisialdiko 
uneak ditu gurasoekin eta haiekin hitz egiten du astero, duela bost urte baino 5,4 puntu 
goragoko portzentajea, baina oraindik ere biztanleriaren erdia izatera ere iristen ez dena29.  

                                                           
23 Bi arbaso edo gehiago dituzten familiak, ekonomikoki mendekoak diren hiru seme-alaba ezkongaberekin edo gehiagorekin, izan 
daitezkeelarik komunak zein ez (salbuespen gisa, aintzat hartzen dira bi seme-alaba dituzten familiak ere, gurasoetako batek edo 
seme-alabetako batek desgaitasun bat duenean edo lanerako ezinduta dagoenean; edo gurasoetako bat hila denean). 
24 Portzentajea orientatiboa da, kalkulua egiteko 18 urtetik beherako biztanleria 2015/12/31 datako udal erroldan oinarritu baita. 
25 Pentsatzekoa da familia ugarien artean daudela honela osatutakoak ere: aita edo ama banandu edo dibortziatua, hiru seme-
alabarekin edo gehiagorekin, horiek komunak izan edo ez, nahiz eta familia unitate desberdinetan egon, aita edo ama horrekiko 
mendekotasun ekonomikoan baldin badaude betiere, nahiz eta ez bizi bikotearen etxean. 
26 INE. Baliogabetzeen, banaketen eta dibortzioen estatistika. 2011ko datuak. Datuak sexu desberdinetako kideen ezkontzei egiten 
die erreferentzia. 
27 INE. Biztanleria mugimendu naturalak. 2014 
28 Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio Soziologikoen Kabinetea. Familia EAEn. 2014 
29 Drogak eta Eskola VIII. Droga-menpekotasunen Deustuko Institutua, 2011 
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Oro har, biztanleria okupatuaren 15 urtetik 
beherako seme-alaben zaintza lanegunetan eta 
eskola orduetan ikastetxeen eta haurtzaindegien 
ardura izaten da.  
 
Eskolako orduak amaitutakoan, biztanleriaren 
zati handi batek beste pertsona batengana jotzen 
du seme-alaben zaintzaz arduratzeko. Horrela, 
2015eko Lana, familia eta norberaren bizitza 
bateratzeari buruzko inkestaren arabera, 
biztanleria okupatuaren 15 urtetik beherako 
seme-alaben %48,9 ez ditu gurasoetako batek 

zaintzen. Portzentaje hori %52,9raino igotzen 

da 0 eta 2 urte arteko umeen kasuan.  
 

BATERATZEAREKIN LOTUTAKO ADIERAZLEAK. EAE. 
%.2015 

 % 

Lana eta familia bateratzeko zailtasun 
handia duen biztanleria  

31,2 

Eskola orduetatik kanpo ahaideek edo 
ordaindutako pertsonek zaindutako 0 
eta 15 urte arteko biztanleria 

48,9 

Eskola orduetatik kanpo ahaideek edo 
ordaindutako pertsonek zaindutako 0 
eta 2 urte arteko biztanleria 

52,9 

ITURRIA: Eustat. Lana, familia eta norberaren bizitza 
bateratzeari buruzko inkesta. 2015 

Kasurik gehienetan (seme-alaba horien %31,7) ahaide batek edo ordaindu gabeko pertsona 
batek zaintzen ditu haurrak, beste %5,1 ordaindutako pertsona batek zaintzen du, %6,8k 
ikastetxeko egonaldia luzatu egiten du eta gainerako %5,3 bakarrik gelditzen da. 

Faktore askok eragin dute familia harremanak aldatzea eta zaintzari zein familian egindako 

jarduera batzuk partekatzeari denbora gutxiago eskaintzea. Horietako bat lana eta familia 
bateratzeko zailtasunarekin lotuta dago. Zehazki, 2015eko arestian aipatutako inkestak 

jasotzen du euskal biztanleria okupatuaren %31,2 kezkatuta dagoela gai honekin, eta 
bateratzeko zailtasun handiak dituela adierazten duela.  

Datuek adierazten dute, halaber, oraindik ere ez dagoela gaindituta familiako mendeko 
pertsonen zaintzari lotutako rol banaketa tradizionala, eta adierazten dute gizonen eta 

emakumeen arteko berdintasun errealik ez dagoela. Denbora-aurrekontuen Inkestaren 

arabera, 2013an EAEko gizonek ordubete eta 37 minutu eskaintzen zioten etxeko lanei, eta 
emakumeek batez beste hiru ordu eta zortzi minutu30.  

Biztanleria okupatuaren artean ere desberdintasun garrantzitsuak igartzen dira. 2015ean 
emakume okupatuek lau ordu eta erdi inguru eskaini zioten egunero seme-alaba adingabeen 
zaintzari; gizonek horri eskainitako batez besteko denbora ez zen iritsi hiru orduetara (2,90 
ordu). Gainera, ordaindutako lana egin eta seme-alabak zaintzeari 5 ordu edo gehiago 
eskaintzen dizkioten emakumeen portzentajea %49,2 ingurukoa da, eta gizonetan hori egiten 
dutenen portzentajea %19,50koa baino ez da31. 

Lana eta familia bateratzeko laguntza publikoak, halaber, emakumeek eskatzen dituzte 
gehienetan. 2015ean, seme-alaben zaintzarako eskatu eta onartutako lanegunaren murrizketa 
eta lanuzte espedienteen %92,5 emakumeek eskatutakoak izan ziren32.  

Ikerketa honen markoan, Bilboko udalerrian bizi diren 8 eta 18 urte arteko biztanleriari 
zuzendutako inkesta bat egin da; inkesta horrek egiaztatu du familien barruko giroa 

gogobetegarria dela kasurik gehienetan, eta komunikazioa nahikoa jariakorra izaten dela.  

                                                           
30 Eustat. Denbora-aurrekontuen Inkesta. 2013 
31 Eustat. Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta. 2015 
32 Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 
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Adin horretako biztanleriaren %93,6 oso edo nahikoa gustura sentitzen da familiarekin, %89,1 
entzuna sentitzen da arazo baten berri eman behar duenean, eta %74,9k sentitzen du gurasoek 
aintzat hartzen duela bere iritzia etxean zerbait erabakitzen dutenean. 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA FAMILIA HARREMANEI BURUZ. %. BILBO. 2017 

 % oso gutxi % 
gutxi 

% ez gutxi 
ez asko 

% nahikoa % oso 

Gustura zaude etxean eta zure familiarekin? 0,8 0,8 4,8 16,3 77,3 

Zure amak edo zure aitak entzuten zaituzte 
arazo baten berri ematen diezunean? 2,2 2 6,7 18,2 70,9 

Zure amak edo zure aitak zer iritzi duzun 
galdetzen dizute etxeari edo familiari buruzko 
zerbait erabakitzen dutenean? 5,6 5,4 14,1 27,8 47,1 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 
 

Inkestan galdetutakoen %77k adierazten du oso gustura dagoela etxean, baina datu hori taldeka 
aztertuz gero bizitza-zikloaren logikari dagozkion desberdintasunak ikusten dira: 8-10 urte 
dutenen %89,7k adierazten du oso gustura dagoela, baina portzentajea %63,7ra jaisten da 15 
urtetik gorakoen artean. 

Inkestan galdetutakoen %70,9k adierazten du bere gurasoek asko entzuten dutela arazo baten 
berri ematen dienean, eta %2,2k baino ez du adierazten gutxi entzuten dituztela. Ez dago 
desberdintasun handirik sexuaren edo adinaren arabera, baina 11-12 urteko adingabeak dira 
entzunen sentitzen direnak (%92,2). 

Inkestan galdetutakoen %47,1ek adierazten du beren gurasoek asko galdetzen diotela etxeari 
edo familiari buruzko zerbait erabakitzen dutenean, eta %11k adierazten du gutxi edo oso gutxi 
galdetzen diotela. 11-12 urte dituztenen %80,8k uste du bere iritzia nahikoa edo oso aintzat 
dutela, eta portzentajea %70,2ra jaisten da 15 urtetik gorakoen artean. 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA FAMILIA HARREMANEI BURUZ SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERA. %. 
BILBO. 2017 

% NAHIKOA OSO Gustura zaude 
etxean eta zure 

familiarekin? 

Zure amak edo zure aitak entzuten 
zaituzte arazo baten berri ematen 

diezunean? 

Zure amak edo zure aitak 
zer iritzi duzun galdetzen 

dizute etxeari edo familiari 
buruzko zerbait 

erabakitzen dutenean? 

SEXUA MUTILAK 93,3 89,5 73,8 

NESKAK 93,8 88,6 76,2 

ADINA 8-10 URTE 96,7 90,1 74,9 

11-12 URTE 96,1 92,2 80,8 

13-14 URTE 90,8 86,3 75,9 

15-18 URTE 90,4 88 70,2 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 
 

Gogoeta osagarri batzuk… 
 
Informazio kuantitatibo horretaz gain, hainbat kolektiborekin (adingabeak, gurasoak eta 
adingabeekin aritzen diren eragileak) txosten honetan landutako gaiei buruzko beren iritziak 
biltzeko egindako lan kualitatiboko saioetan jasotakoa ere badugu. 
 
Gurasoen erronka nagusietako bat, hain zuzen ere, familian egoteko denbora gehiago izatea da, 
gaur egun ez diotelako nahiko luketen adina denbora eskaintzen. 
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Ikuspegi horretatik begiratuta, lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea oztopatzen ari 
diren faktore nagusiak honako hauek direla dirudi: 

o Eskolako eta laneko egutegiak eta ordutegiak bateragarri egiteko zailtasuna; 

o Gurasoei laneguna murriztea eta soldataren zati bati uko egitea zailtzen eta eragozten 
dieten lan baldintza prekarioak; 

o Azken hamarkadetan arlo horretan asko aurreratu den arren, genero bakoitzari lotutako 
rolei eusteko joera, horren arabera emakumeek hartzen baitute, oro har, seme-alabak 
hazteko eta zaintzeko ardura; 

o Kasu askotan, laguntza ez arautuko sare baten gabezia, familiakoa batez ere, haurrak 
hazteko. 

Ildo berean, zenbait arlotan adingabeekin lan egiten duten erakundeek berresten dute haurrek 
eta nerabeek denbora asko ematen dutela bakarrik, aita edo ama ondoan izan gabe. Absentzia 
hori izan daiteke egoera pertsonal edo familiarren ondorio (familia gurasobakarrak, sarerik 
eza...), zein lanaren ondorio (bikoteko bi kideek lan egiten dute, prekarietateak zailtasunak 
sortzen dizkie laneguna eta soldata murrizteko eta abar). 

Udalerriko haurrek eta nerabeek, berriz, familiarekin duten harremana, oro har, ona delako 
pertzepzioa dute, eta ohikotzat jotzen dute denbora familian pasatzea eta elkarrekin planak 
egitea, batez ere asteburuetan eta oporraldietan. Familiek eta hezkuntzako eragileek 
esandakoaren kontra, ez dute uste beren aiten eta amen lanak eragin negatiboa duenik familia 
harremanen gabezian. 

Horrez gain, adierazten dute aitekin eta amekin duten komunikazioa ona dela eta konfiantza 
dagoela haiekin gai askori buruz hitz egiteko, nahiz eta batzuei buruz ez hitz egitea nahiago izan, 
batez ere kezkarazi egingo dituztela dakitenei buruz. 

Galdetzen zaienean beren seme-alaben parte-hartzeari buruz, amek eta aitek uste dute 
garrantzitsua dela beren seme-alaben iritzia aintzat hartzea gai batzuetan (adibidez, zer 
ikastetxetara joango diren edo eskolatik kanpoko zer jardueratan izena emango duten 
erabakitzean), bai eta haiei erabakiak hartzen irakastea ere. Uste dute seme-alabek beraiei zein 
familia osoari eragiten dieten gaietan duten parte-hartze maila pixkanaka handitu behar dela, 
hazten diren heinean. 

 
Adingabeak bat datoz amek eta aitek esandako azkeneko horrekin, eta esaten dute beraiei 
eragiten dieten kontuetan, eta familia-etxeari eragiten dietenetan, duten parte-hartzea handitu 
egiten dela adinean gora egiten duten heinean. Horrela, txikienei kontu puntual eta bereziki 
aisialdiari lotutakoen inguruan egiten zaie kontsulta (jarduera puntualak, oporretara joateko 
lekuak...), eta hazten diren heinean kontsulta egiten zaie beren hezkuntzari dagozkien kontuei 
buruz (zer ikastetxetara joan, noiz aldatu hezkuntza zikloa) zein etxebizitzari dagozkienei 
(adibidez, dekorazioari buruz edo beren geletan egin beharreko erreformei buruz). 
 
Esan daiteke, halaber, familiek zailtasunak dituztela gatazka egoera batzuk kudeatzeko 
hazkuntzaren etapetan, bai eta seme-alaben babesa eta haien autonomiarako hezkuntza modu 
egokian orekatzeko ere. 
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OSASUNA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
23. artikulua 

1. Estatu alderdiek aitortzen dute ezintasun mentala edo fisikoa duten haurrek izan beharko dutela bizitza bete-betea 
eta egokia, baldintza jakin batzuetan, duintasuna ziurtatuko dietenak, beraien kabuz baliatzea ahalbidetuko dietenak 
eta haurrek erkidegoan modu aktiboan parte hartzea ahalbidetuko dutenak.  
2. Estatu alderdiek aitortzen dute ezintasuna duten haurren eskubidea arreta bereziak izateko, eta bultzatu eta 
ziurtatuko dute, eskuragarri dituzten baliabide guztiekin, zein baldintza ezarri eta baldintza horiek betetzen dituzten 
haurrei eta haur horiek zaintzeko ardura dutenei laguntza ematea, hala eskatu beharko dena, eta bat etorri beharko 
dena, haurren egoerarekin eta gurasoen edo haur horiek zaintzen dituzten pertsonen inguruabarrekin. 
 3. Ezintasuna duten haurren beharrizan berezien arabera, artikulu honetako 2. paragrafoarekin bat etorriz ematen den 
laguntza dohainekoa izango da, ahal den guztietan, kontuan harturik gurasoen edo haurrak zaintzen dituzten beste 
pertsonen egoera ekonomikoa; laguntza hori bideratuko da ezintasuna duten haurrek modu eragingarrian eskura izan 
ditzaten hezkuntza, gaitasuna, osasun-zerbitzuak, birgaikuntza-zerbitzuak, enplegurako prestakuntza eta aisialdirako 
aukerak, eta zerbitzu horiek jaso ditzaten, haurrek gizarteratzea eta banakako garapena erdiesteko, bai eta euren 
kultura- eta espiritu-garapena ahalik eta gehien erdiesteko ere.  
4. Estatu alderdiek sustatuko dute, nazioarteko lankidetzako espirituarekin, ezintasuna duten haurren osasun-arreta 
prebentiboaren eta tratamendu mediko, psikologiko eta funtzionalaren esparruan informazioa trukatzea, horretara 
biltzen dela birgaikuntza-metodoen eta irakaskuntza-zerbitzuen nahiz lanbide-heziketaren zerbitzuei buruzko 
informazioa zabaltzea, bai eta informazio hori lortzea ere, estatu alderdiek esparru horietan gaitasuna eta ezaguerak 
hobetu ditzaten eta esperientzia gehiago har dezaten. Ondore horietarako, modu berezian kontuan hartuko dira 
garapen-bidean dauden herrialdeen beharrizanak. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
24. artikulua 

1. Estatu alderdiek aitortzen dute haurrek duten eskubidea, ahalik eta osasun-mailarik handiena eta gaixotasunak 
tratatzeko eta osasuna berreskuratzeko zerbitzuak izateko. Estatu alderdiek ahaleginak egingo dituzte, ziurtatzeko 
haurrak gabetuak ez izatea osasun-zerbitzu horiek baliatzeko eskubideaz.  
2. Estatu alderdiek ziurtatuko dute eskubide hori bete-betean aplikatzea eta, bereziki, neurri egokiak hartuko dituzte, 
helburu hauek lortzeko: a) Haurren heriotza-tasa eta haurtzarokoa murriztea; b) Haur guztientzat beharrezkoak diren 
osasun-laguntza eta osasun-arreta ziurtatzea, lehentasuna emanez oinarrizko osasun-arreta garatzeari; c) 
Gaixotasunaren eta nutrizio gabeziaren aurka borrokatzea, oinarrizko osasun-arretaren esparruan, besteak beste, 
eskura dagoen teknologia aplikatuta eta nutrizio-izaerako elikagai egokiak eta edateko ur osasungarria hornituta, 
kontuan hartuz ingurumena kutsatzeko peril eta arriskuak; d) Haurrak jaio aurretik nahiz ostean amei osasun arreta 
egokia ziurtatzea; e) Ziurtatzea gizarteko sektore guztiek, eta bereziki gurasoek eta haurrek, ezagutzen dituztela haurren 
osasunaren eta nutrizioaren oinarrizko printzipioak, edoskitze naturalaren, higienearen eta ingurunea garbi izatearen 
abantailak, eta arriskuak prebenitzeko neurriak; eskura dutela kasuan kasuko hezkuntza; eta jakitate horiek aplikatzean 
babesa dutela; f) Garatzea oinarrizko osasun-arreta prebentiboa, gurasoei eman beharreko orientazioa eta familia 
planifikazioari dagokionez hezkuntza eta zerbitzuak.  
3. Estatu alderdiek egoki eta eragingarri diren neurri guztiak hartuko dituzte, haurren osasunarentzat kaltegarriak diren 
eginera tradizional guztiak abolitzeko.  
4. Estatu alderdiek konpromisoa hartzen dute, nazioarteko lankidetza sustatu eta bultzatzeko, artikulu honetan 
aitortutako eskubidea arian-arian erabat gauza dadin. Ondore horietarako, modu berezian kontuan hartuko dira 
garapen-bidean dauden herrialdeen beharrizanak. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
25. artikulua 

Agintari eskudunek haurrak establezimendu batean barneratzen dituztenean, helburu izanik osasun fisiko edo mentalari 
buruzko arreta, babesa edo tratamendua, estatu alderdiek haurren eskubidea aitortzen dute, haur horiek zein 
tratamenduren mende izan eta tratamendu horren eta euren barneratzearen inguruko gainerako inguruabarren aldian 
aldiko azterketa izateko. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
33. artikulua 

Estatu alderdiek egoki diren neurri guztiak hartuko dituzte, legegintza-, administrazio-, gizarte- eta hezkuntza-neurriak 
barne, haurrak babesteko, kasuan kasuko nazioarteko tratatuetan aipatutako estupefazienteen eta substantzia 
psikotropikoen aurka, halakoak zilegi ez den moduan erabiltzen direnean, eta eragozteko haurrak erabiltzea, 
substantzia horiek zilegi ez den moduan ekoitzi eta trafikatzen. 

 
Inguru jakin bateko heriotza-tasaren indarra, osasun baldintzak, medikuntzako eta teknologiako 
aurrerapenak, elikadura ohiturak, bizitza estiloak zein osasun zerbitzuetarako sarbidea haurren 
ongizatean eragina duten garapen adierazleak dira. 
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Zer nolako osasuna dute Bilboko haurrek eta nerabeek? 
 
Azken hamarkadetan, nabarmen hobetu dira euskal biztanleriaren osasun baldintzak. Horren 
froga da modu esanguratsuan egin duela gora jaiotzeko bizi-itxaropenak; Bizkaian 82,1 urtetan 
zegoen 2015ean (85,2 emakumeentzat eta 78,9 gizonentzat)33.  
 
Bizi-itxaropenaren gorakada hori erraztu egin dute haurren heriotza-tasaren jaitsierak eta, batez 
ere, adin aurreratuetako heriotza-tasarenak. Bilbon, haurren heriotza-tasa ‰2,16koa zen 
2014an, hau da, bizirik jaiotako 1.000 haurretik urtebetetik beherako 2 hiltzen dira. Antzekoa da 
EAE osoko maila (‰2,22), baina Bizkaikoa Estatukoaren zein Europakoaren azpitik dago (‰2,82 
eta ‰4,1 hurrenez hurren).  
 

Bestalde, 18 urtetik beherakoen heriotza-tasa 
espezifikoa ere jaitsi egin da azken urteotan. 
2014an, ‰0,28koa izan zen Bilbon eta 
‰0,22koa EAEn, eta hamabost urte lehenago 
gure autonomia erkidegoan tasa hori ‰0,39koa 
izan zen. Tasa hori haurren heriotza-tasa baino 
nabarmen baxuagoa da, heriotzen %42,89 
adingabeek urtebete baino gutxiago dutenean 
gertatzen direlako34. 

HAURREN HERIOTZA-TASAK. BILBO, EAE, ESPAINIA ETA 
EB. ‰2014 

Haurren heriotza-tasa – urtebetetik beherakoak 

Bilbo ‰2,16 

EAE ‰2,22 

Espainia ‰2,82 

EB* ‰4,1 

*Oharra: EBko datuak 2012koak dira  
ITURRIA: INE: Oinarrizko adierazle demografikoak eta 

Biztanleria mugimendu naturalak; ETA Eustat: Jaiotzen 
Estatistika 

 

 
2012ko EAEko Osasun Inkestako datuen arabera, EAEko 15 urtetik beherakoen %13,7k osasun 
arazo kroniko edo iraupen luzeko bat du, hala nola alergia kronikoa, asma, kataratak, gorreria, 
tiroideak, minbizia, antsietatea, depresioa... Arazo horiek gehixeago eragiten diete mutilei 
neskei baino (mutilen %15,9k eta nesken %11,2k dituzte osasun arazo kronikoak), eta arazoak 
murriztu egiten dira maila sozioekonomikoa handitu ahala (maila sozioekonomiko altuko 
familietan bizi diren adingabeen %11,6, batetik; maila sozioekonomiko baxuagoko familietan 
bizi diren adingabeen %31, bestetik)35. 
 
Arazo psikologikoek nagusitasun esanguratsua dute bereziki biztanleria nerabearen artean; 
Gazteen Euskal Behatokiaren txosten baten arabera, 15 eta 19 urte arteko biztanleriaren %13k 

adierazten du antsietate, estres edo depresio arazoak36 izan dituela. Gainera, 

aipatzekoa da osasunari buruzko euskal inkestak ohartarazten duela 15 eta 14 urte arteko 
biztanleriaren %3k pentsatu duela inoiz bere buruaz beste egitea. 
 
Bestalde, inkesta horrek berak adierazten du Bizkaian 0 eta 14 urte arteko biztanleriaren %2k 
duela eguneroko bizitzako jardueretarako muga kronikoren bat, eta portzentajea handiagoa da 
mutilen artean (%3,3) adin bereko nesken artean baino (%0,7)37.  

                                                           
33 Aztertutako inguruko biztanleen artean adin bakoitzean behatutako heriotza-tasaren patroira egokitutako pertsona-belaunaldi 
bateko kideak biziko diren urteen batez bestekoa, sexuaren arabera urtean zehar. Iturria: INE. Oinarrizko adierazle demografikoak. 
2015eko datuak. 
34 INE-Biztanleria mugimendu naturalak eta Etengabeko Erroldaren Estatistika. 
35 Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. EAEko Osasun Inkesta. 2012.  
Maila sozioekonomikoak erreferentziazko pertsonaren okupazioa du oinarri. Maila baxuko kategorian langile ez kualifikatuak sartzen 
dira. Maila altuko kategorian soldatapeko 10 langile edo gehiago dituzten establezimenduetako zuzendari eta gerenteak sartzen 
dira, bai eta tradizionalki unibertsitate lizentziaturetara lotutako profesionalak ere. 
36 Gazteen Euskal Behatokia. Euskal Gazteria txostena. 2012. 
37 EAEko Osasun Inkestan, desgaitasuntzat jotzen da edozein osasun arazo kronikotatik eratorritako iraupen luzeko muga. Osasun 
fisiko ona duten pertsonen kasuan, normalak diren jarduera multzo bati egiten dio erreferentzia. Inkesta horretan erabilitako estatus 
funtzionalaren neurriak aukera ematen du hainbat gradu bereizteko adingabeen biztanleriako kideek jardueretarako dituzten muga 
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Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintzako Saileko erregistroko datuetan oinarrituta38, 
kalkulatu ahal izan da 0 eta 5 urte arteko 873 inguru haur bilbotarrek izan lezakeela 

desgaitasun bat, hau da, udalerriko haur biztanleriaren %1,95ak39. Gaixotasun mentalak 

desgaitasuna duten haurren kolektiboaren %47,58ari eragiten dio; %34,54k desgaitasun fisiko 
eta/edo organikoa du; %10,10ak desgaitasun intelektuala, eta %7,77k ezgaitasun sentsoriala. 

Pertsona batek bere osasunari buruz duen pertzepzio subjektiboak ere badu loturarik haren 
ongizatearekin. Bizkaiko biztanleria gazteak (15 eta 24 urte artekoak) bere osasunaz duen 
pertzepzioa hobetu egin da azken urteotan; %52,4k uste du oso osasun ona duela, eta 2007an, 
aldiz, adin horretako %32,3k jotzen zuen bere osasuna ontzat. Neskek okerxeagotzat jotzen dute 
beren osasuna; zehazki, nesken %48,2k uste du oso osasun ona duela, eta mutilen artean 
portzentaje hori %56,4koa da. 

Osasunaren Inkesta Nazionalak 8 eta 14 urte 
arteko biztanleriaren osasunarekin lotutako 
bizi-kalitatea neurtzen duen adierazle 
espezifiko bati buruzko informazioa ematen 
du (adierazle horrek mugikortasunarekin 
autozainketarekin, eguneroko jarduerekin, 
minarekin edo ondoezarekin eta 
antsietatearekin edo depresioarekin lotutako 
arazoak neurtzen ditu). EAEko haurren 
biztanleriak bizi-kalitateko balio optimoak 
erakusten ditu bere osasunarekin eta 
ongizate emozionalarekin lotuta, haurren 
osasuneko adierazle onenak dituzten 
Europako herrialdeetakoen parekoak. 0 eta 
100 arteko eskalan (100 izanik puntuazio 
onena), EAEko emaitzak 84,94 puntukoak 
dira (87,88 Estatukoak). 
 

BERE OSASUNA OSO ONA DELA USTE DUEN 15 ETA 24 URTE 
ARTEKO BIZTANLERIA. %. BIZKAIA. 2007-2013 

 2012 2007 
Guztira 52,4 32,3 
Neskak 48,2 25,4 
Mutilak 56,4 39,1 

ITURRIA: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. EAEko Osasun 
Inkesta 2013. 

 
 

OSASUNAREKIN LOTUTAKO BIZI-KALITATEAREN ADIERAZLEA. 
0-100 puntuazioa. EAE eta Espainia. 2011 

EAE Guztira 84,94 

Neskak 84,8 

Mutilak 85,06 

Espainia  87,88 

ITURRIA: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun 
Ministerioa. 2011-2012ko Osasun Inkesta Nazionala 

Osasunari dagokionez, zer ohitura dituzte Bilboko haurrek eta nerabeek? 
 
Obesitatea da gaur egun mundu mailako arazorik larrienetako bat. Elikagai hiperkalorikoen 
kontsumoak gora egin du, eta jarduera sedentarioak gero eta ezarriago daude. Haurren 
biztanlerian ere eragina du horrek, eta obesitate arriskua dakar etorkizunera begira, heldu 
izandakoan desgaitasunak izateko arriskua, eta arnasketako arazoak eta arazo kardiobaskularrak 
izateko arriskua, eta abar. 

2011ko datuen arabera, 2 eta 17 urte arteko EAEko biztanleriaren %25,52k gehiegizko pisua 

eta, zehazki, %6,97k obesitatea du, eta portzentajea handiagoa da mutilen artean nesken 

artean baino (mutilen %8,04k eta nesken %5,69k nozitzen dute obesitatea).  

                                                           
kronikoen larritasunean: Jarduera nagusirako erabateko muga (4 urtetik beherakoen artean, modu iraunkorrean mugatuta egotea 
beste haurren ohiko jolasetarako, eta 5 eta 17 urte artekoetan, modu iraunkorrean mugatuta egotea ikastetxe batera joateko edo, 
osasun arazoen ondorioz, ikastetxe berezi batera edo eskola berezi batzuk hartzera joan behar izatea; Jarduera nagusirako muga 
partziala (4 urtetik beherakoen artean, jarduera mota eta kantitate batzuetarako mugatutakoak, eta 5 eta 17 urte artekoetan, gisa 
berean mugatutakoak ikastetxe batera joateko; Beste jarduera batzuetan mugatutakoak (sozialak, kiroletakoak eta abar). 

38 Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi-kalitaterako plana. 2016-2021. 
39 Atzemandako desgaitasun bat duten adingabeei buruz Bilborako ematen den datua orientatiboa da eta Bizkaiko Foru Aldundiko 
eta udal erroldako datuekin kalkulatu da. 



Bilboko Haurtzaroaren eta nerabezaroaren DIAGNOSTIKOA 23 
 
 

 
 

Gure autonomia erkidegoko batez bestekoa Estatukoaren azpitik badago ere (Espainiako 
adingabeen %9,56k dute obesitatea), kopurua gero eta kezkagarriagoa da, ia bi ehuneko egin 
baitu gora azkeneko bost urteetan40. 

Udaletxetik elikadura osasuntsua sustatzeko bultzatzen diren programen artean, aipatzekoa da 
Elikadura Osasungarriko Programa, 2015-2016 ikasturtean 1.691 ikasleren parte-hartzea 
izandakoa41.  
 

 Kopurua 

Elikadura osasungarriko programan parte hartutako ikasleak 1.691 

Iturria: Bilboko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. 2015/2016 
 
Ariketa fisikoak aurreko urteetan baino presentzia handiagoa du, antza denez, biztanleria 
gaztearen artean. 2013ko EAEko Osasun Inkestako azken datu eskuragarriek adierazten dute 
Bizkaian 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %78,9k jarduera fisiko osasuntsua egiten duela, 
baina portzentajea %71,5era jaisten da nesken artean.  
 
Garrantzitsua da droga, alkohola eta tabakoa kontsumitzeko ohituren jarraipena egitea ere, 
horiek osasunean ez ezik beste dimentsio batzuetan ere duten eraginarengatik, aisialdian, 
hezkuntza eta abarretan. 
 
Doga-menpekotasunen Deustuko Institutuaren Drogak eta Eskola VIII ikerketan argitaratutako 
2011ko datuen arabera, ikastetxeetako 12 eta 18 urte arteko biztanleria ez unibertsitarioaren 

%55,3k alkohola kontsumitzen du asteburuetan, eta horrek adierazten du tasak 11,3 

puntu egin duela behera aurreko bost urteetan.  
 
Kontsumoa handiagoa da adinak gora egin ahala. 12-13 urteko neska-mutilen artean, %14,8k 
alkohola kontsumitzen du asteburuetan; 14-15 urte dituztenen artean, kontsumitzaileen pisua 
erditik gorakoa da (%56,5); eta ikastetxeetako 16-18 urte arteko gazteen artean, %84,8 da 
asteburuetako kontsumitzailea. 
 
Ez da ahaztu behar 12 eta 18 urte arteko gazteriaren %31,6 gehiegizko edalea dela, eta arriskua 
duela asteburuetan, sexuaren araberako desberdintasun handirik gabe. Lehen mozkorraldia 14 
urterekin izaten da batez beste (sexuaren araberako aldaketa handirik gabe). 
 

Iturri beraren arabera, 12 eta 18 urte arteko lau gaztetik batek (%25,3k) tabakoa 
kontsumitzen du42, zortzi urte lehenago baino ia-ia %2 gehiagok, eta nesken artean 

kontsumoa pixka bat handiagoa da (nesken %26,3k eta mutilen %24,2k kontsumitzen dute 
tabakoa).  
 

Kasu honetan ere kontsumo tasak 
desberdinak dira adinaren arabera. 
Horrela, 12 eta 13 urte artean dituztenen 
%7,9k erretzen du, 14 eta 15 urte arte 
dituztenen %25ek; eta 16 eta 18 urte arte 
dituztenen %37,4 dira erretzaileak.  

ZENBAIT KONTSUMOREN ERAGINA 12 ETA 18 URTE ARTEKO 
ADINGABEEN ARTEAN. EAE. %. 2006-2011 

  Tabakoaren 
kontsumoa 

Alkoholaren 
kontsumoa 

asteburuetan 

Haxixaren 
kontsumoa 

inoiz 

EAE 2006 23,3 66,6 35,6 

2011 25,3 55,3 28,3 

                                                           
40 Pertsona bat gizentzat jotzen da haren Gorputz Masaren Indizea (GMI) 30ekoa edo handiagoa denean. Osasun, Gizarte Zerbitzu 
eta Berdintasun Ministerioa. Iturria: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa. 2011-2012ko Osasun Inkesta Nazionala. 
41 Datuak Bilboko Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailaren 2015eko Memoriako datuetan (xehetasun handiagoz kontsultatu daiteke 
azken kapituluan) eta Eustat-Eskola-jardueraren estatistikan jasotako udalerriko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako datuetan 
oinarrituta kalkulatu dira. 
42 Kontsumo ohikoaz ari da, azkeneko 30 egunetan tabakoa erre duten adingabeen portzentajeaz. 
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Iturria: Drogak eta Eskola VIII. Droga-menpekotasunen 
Deustuko Institutua, 2011 

ZENBAIT KONTSUMOREN ERAGINA 15 ETA 16 URTE ARTEKO 
NERABEEN ARTEAN. EAE, ESPAINIA ETA EUROPA. %. 2011 

 Tabakoaren 
kontsumo 

ohikoa 

Haxixaren kontsumoa 
inoiz edo behin  

EAE 31 43 

Espainia   22 

Europa  28 13 

Oharra: Haxixaren kontsumoari buruzko Espainiako eta 
Europako datuak 2010ekoak dira. 

 Iturria: Drogak eta Eskola VIII. Droga-menpekotasunen 
Deustuko Institutua, 2011 

Gutxi gorabehera 15 eta 16 urte arteko 
euskal nerabeen %31 jo daiteke erretzaile 
ohikotzat, Europako batez bestekoaren 
gainetik dagoen tasa (Europan gazteen %28 
dira erretzaile ohikoak). 

 

Bestalde, 12 eta 18 urte arteko neska-mutilen %28,3k kontsumitu du haxixa azken 

urtebetean, eta horrenbestez badirudi kontsumoak behera egin duela bost urte lehenago 
jasotako datuekin alderatuta (gazteen %7 inguru gutxiago). Kontsumo tasa handiagoa da 
mutilen artean (%31,2) nesken artean baino (%25,1).  

Kontsumoa handiagoa da gazteen adinak gora egin ahala, eta horrenbestez 13 urte dituztenen 
%6k eta 17 urte dituztenen %46,9k kontsumitu dute haxixa azken urtebetean. 

Haxix kontsumoaren euskal tasa nerabea Estatukoa eta Europakoa baino altuagoa da. Zehazki, 
15 eta 16 urte arteko neska-mutilen %43k kontsumitu dute haxixa azken urtebetean, datu 
nabarmen altua, adin talde horren Espainiako eta Europako kontsumoarekin alderatuta (%22 
eta %13 hurrenez hurren). 

Udaletik ohitura osasungarriak sustatzeko bultzatutako programen artean, nabarmentzekoak 
dira (duten ibilbidearengatik eta pertsona kopuru handi bati bideratuta egoteagatik) droga-
mendekotasunen prebentziora bideratutakoak. 2015-2016 ikasturtean Lehen Hezkuntzako 
5.380 ikaslek eta Bigarren Hezkuntzako 6.109k hartu zuten parte xede horretarako egin ziren 
saioetan, eta horrek esan nahi du gutxienez Bilboko eskola biztanleriaren %23,95engana iristea 
lortu zela43.  
 

 Kopurua 

Droga-mendekotasunaren prebentziorako udal programetan parte hartutako eskola biztanleria (Lehen 
Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak) 11.489 

Lehen Hezkuntza 5.380 

Bigarren Hezkuntza  6.109 
Iturria: Bilboko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. 2015/2016 

 
Osasun baliabideei buruzko beste datu batzuk: 
 

 Eremua Datua 

14 urtetik beherako haurrak pediatriako medikuko bakoitzeko (1) EAE 824 

Ospitalez kanpoko zentro publikoak (2) Bilbo 52 

Anbulatorioak  Bilbo 7 

Kontsultategiak  Bilbo 0 

Osasun zentroak Bilbo 23 

Larrialdi zerbitzuak  Bilbo 4 

Zentro periferikoak  Bilbo 0 

Osasun mentaleko zentroak  Bilbo 6 

Mutualitateen laguntza zentroak  Bilbo 9 

Beste batzuk  Bilbo 3 

Iturria (1): Eustaten Ospitalez Kanpoko Estatistika Publikoa. 2010 

                                                           
43 Datuak Bilboko Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailaren 2015eko Memoriako datuetan (xehetasun handiagoz kontsultatu daiteke 
azken kapituluan) eta Eustat-Eskola-jardueraren estatistikan jasotako udalerriko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako datuetan 
oinarrituta kalkulatu dira. 
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Iturria (2): Bilbo Behatokia. Bilbao Ekintza. 2010 

 
Gogoeta osagarri batzuk… 
 
Arestian aipatutako Ian saio kualitatiboetan, haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten 
hezkuntzako eragileak kezkatuta agertu dira 18 urtetik beherako biztanleria gero eta handiagoak 
dituelako osasun mentaleko arazoak, arazo horiek larriak direlako, eta gero eta adin txikiagoetan 
agertzen direlako. Gai honetan, iruditzen zaie ez dagoela behar adina baliabide horien 
arretarako. 
 
Uste dute arlo honetan erronka dela prebentzioaren alde lan egitea eta adin txikiagoetatik 
hasita, egoerak kronifikatu edo gehiago konplikatu aurretik eragiteko, bai eta arretara 
bideratutako baliabideak handitu behar direla ere, eta elkartuta lan egin behar dutela 
adingabeekin alde aritzen diren zerbitzuek: osasuna, hezkuntza, parte-hartzea eta abar. 
 
Egiaztatu dute, halaber, aurreratu egin dela osasunerako arriskutsuak diren praktika batzuetan 
hasteko adina (tabako, alkohol eta haxix kontsumoa...), eta/edo arriskutsuak izan 
daitezkeenetan (sexu praktikak). 
 
Familiek, berriz, kezka desberdinak dituzte beren seme-alaben adinaren arabera. Haur txikienen 
gurasoen kasuan, osasun fisikoa da kezka nagusia, bereziki intolerantziak, alergiak eta 
gaixotasun kronikoak eta horiek epe ertainean zein luzean adingabeen onarpen sozialean zein 
bizi-kalitatean izan ditzaketen ondorioak. 
 
Adin handiagoko seme-alaben amen eta aiten kasuan, kezka nagusia da nerabeek informazioa 
izatea eta erabaki egokiak hartzen jakitea drogen kontsumoari eta sexu bizitzari dagokionez. Gai 
hauen inguruan, hezkuntzako eragileek bezala, uste dute kontsumo eta praktika batzuk hasteko 
adina aurreratu egin dela, eta horrek adingabeak erabakiak adin txikiagoarekin hartzeko 
prestatzea eskatzen duela. 
 
Haurrek eta nerabeek osasunari buruzko interesa erakutsi dute arlo horretan dituzten kezkei 
erantzuten dieten asmakizunen bidez: produktu osasuntsuak baino saltzen ez dituzten 
supermerkatuak, altzari ergonomikoak ikastetxerako eta abar. 
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HEZKUNTZA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
28. artikulua 

1. Estatu alderdiek aitortzen dute haurrek hezkuntzarako duten eskubidea eta, eskubide hori arian-arian egikaritu ahal 
izateko eta aukera-berdintasuneko baldintzetan, euren gain hartuko dute, bereziki: a) Denentzako dohaineko eta 
derrigorreko lehen irakaskuntza ezartzea; b) Bigarren irakaskuntzaren garapena suspertzea, bere mota desberdinetan, 
irakaskuntza horretara biltzen dela orokorra eta lanbide-izaerakoa; haur guztiek irakaskuntza hori eduki eta eskura izan 
dezatela lortzea; eta neurri egokiak hartzea, hala nola, dohaineko irakaskuntza ezartzea eta finantza-laguntza ematea 
beharrizan-egoeretan; c) Goi-mailako irakaskuntza denontzat eskuragarri egitea, gaitasuna oinarri hartuta, egoki diren 
baliabide guztien bidez; d) Haur txikiek irakaskuntza- eta lanbide-gaietan informazioa eta orientazioa eduki eta horiek 
eskura izan ditzaten lortzea; e) Neurriak hartzea, eskoletara erregulartasunez joatea suspertzeko eta eskola-uzteen tasa 
murrizteko.  
2. Estatu alderdiek egoki diren neurri guztiak hartuko dituzte, zaintzeko eskola-diziplina gauzatzen dela haurren giza 
duintasunarekin bateragarri den moduan, eta konbentzio honekin bat etorriz. 
3. Estatu alderdiek nazioarteko lankidetza suspertu eta bultzatuko dute, hezkuntza-gaietan, bereziki lagundu ahal 
izateko mundu osoan ezjakintasuna eta analfabetismoa ezabatzen, eta ahalbidetzeko jakitate teknikoak eta 
irakaskuntza-metodo modernoak eskura izatea. Ondore horietarako, modu berezian kontuan hartuko dira garapen-
bidean dauden herrialdeen beharrizanak. 

 

Hezkuntzak funtsezko papera du haurren eta nerabeen garapen emozional, pertsonal eta 
sozialean. Oinarrizko eskubide bat da, neurri handi batean etorkizunaren garapenari mesede 
egiten diona, pobrezia arriskua minimizatzen duena, bizitzeko modu osasungarriekin lotutako 
ezagutzak bereganatzeko aukera ematen duena, trebetasun sozialak ematen dituena eta abar. 

 
Zer ezaugarri ditu Bilboko eskola biztanleriak? 
 
2014-2015 ikasturtean, guztira 47.965 haur eta nerabe egon ziren matrikulatuta Bilboko 
udalerrian kokatutako unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan. Datu horietan oinarrituta eta 
datu horiek eskuragarri dauden datu demografikoekin alderatuta, kalkulatu daiteke Bilboko 
haurren eta nerabeen biztanleriaren %4,28 inguru egon daitekeela udalerritik kanpoko 
ikastetxeren batean matrikulatuta (18 urtetik beherako 2.000 haur eta nerabe baino gehixeagori 
buruz ari gara)44. 
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleak udalerriko ikastetxeetan matrikulatutako 
ikasle guztien erdiak baino gehiago dira (%58,37), eta Lanbide Heziketako Gradu Ertaineko eta 
LHKPko ikasleak %5,31 eta %2.29 dira hurrenez hurren. 

Mutilen eta nesken pisua orekatuta dago Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta DBHn, eta 
Batxilergoan gehiago dira neskak mutilak baino (%53,26). Bestalde, Lanbide Heziketako Gradu 
Ertainean mutilak dira gehiengoa (ikasleen %54,93 mutilak dira Lanbide Heziketan eta LHKPn, 
%69,64). 

Bestalde, hezkuntza bereziko ikasleak ikasle guztien %0,46 dira (214 pertsona), eta 
nabarmentzekoa da %67,7 mutilak direla eta %32,24 neskak.  

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren datuen arabera, ikastetxe arruntetan integratutako 
beharrizan bereziko ikasleen EAEko tasa Estatuko handienetakoa da, %84koa (Estatuko batez 
bestekoa %79,6 ingurukoa da)45.  

 

                                                           
44 Kontuz hartu beharreko kalkulu orientatiboa da, Bilboko ikastetxeetan matrikulatutako ikasleen datuetan (Eustat-Eskola-
jardueraren estatistikaren arabera, 2014/2015 ikasturtea) eta 18 urtetik beherako biztanleriari buruzko udal erroldako datuetan 
(2015/12/31ko datarekin) oinarrituta egina. 
45 Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Estatistika eta Ikerketa Zuzendaritzaordetza. 
Unibertsitatez kanpoko hezkuntza estatistika. 2013-2014. 
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UNIBERTSITATEZ KANPOKO IKASTETXEETAN46 MATRIKULATUTAKO UDALERRIKO IKASLEAK IRAKASKUNTZA MAILAREN ARABERA 
ETA EMAKUMEEN, ATZERRITARREN ETA HEZKUNTZA BEREZIKO IKASLEEN BIZTANLERIAEN PISUA. BILBO. 2014/2015 IKASTURTEA 

 Guztira  % Guztira % Neskak 

IKASLEAK GUZTIRA 47.965 100 48,47 

Haur Hezkuntzako ikasleak 11.571 24,12 48,52 

Lehen Hezkuntzako ikasleak 16.429 34,25 49,05 

DBHko ikasleak 10.747 22,41 48,14 

Batxilergoko ikasleak 5.357 11,17 53,26 

Lanbide Heziketako gradu ertaineko ikasleak 2.547 5,31 45,07 

LHKPko ikasleak47 1.100 2,29 30,36 

Hezkuntza Bereziko ikasleak 214 0,45 32,24 

Atzerritar jatorriko ikasleak 4.195 8,75 47,37 

Iturria: Eustat. Eskola-jardueraren estatistika 

Atzerritar jatorriko ikasleen tasa Bilboko ikasle 
guztien %8,75ekoa da (4.195 pertsona). Kasu 
honetan ere nesken ratioa batez bestekotik 
beheraxeago dago, %47,37an. Ikasleria horren 
pisua apur bat handiagoa da Lanbide Heziketako 
Gradu Ertainean (%13,66) eta batez ere LHKPn, hor 
matrikulatutako ikasleen %38,37k baitu atzerritar 
jatorria. 

Aintzat hartu behar da, halaber, ikasle 
atzerritarren pisua, ikasle guztiekin alderatuta, 
ikastetxe pribatuetan %6,79ra jaisten dela, eta 
ikastetxe publikoetan %11,71ra igotzen dela. 

UDALERRIKO UNIBERTSITATEZ KANPOKO 
IKASTETXEETAN MATRIKULATUTAKO IKASLEAK 

IKASKETA MAILAREN ARABERA ETA IKASLE 
ATZERRITARREN PISUA. BILBO. 2014/2015 

IKASTURTEA 

 % ikasle 
atzerritarrak 

IKASLEAK GUZTIRA 8,75 

Haur Hezkuntzako ikasleak 8,01 

Lehen Hezkuntzakoak 6,84 

DBHkoak 8,51 

Batxilegokoak 8,14 

LHko gradu ertainekoak 13,66 

LHKPkoak 38,27 

Iturria: Eustat. Eskola-jardueraren estatistika 

Esanguratsua da ikastetxe pribatuetan matrikulatutako ikasleen proportzioa (gehienbat 
itunpekoetan), zehazki ikasle guztien %60,33, udalerrian gure autonomia erkidegoan nagusi den 
joera dagoela erakusten baitu. Are gehiago, Bilboko matrikulazio publikoen tasa orokorra 
(%39,67) baxuagoa da EAEkoa baino (%50,79), eta EAEkoa, berriz, Estatukoaren azpitik dago 
(%67,52)48. 

UDALERRIKO UNIBERTSITATEZ KANPOKO IKASTETXEETAN 
MATRIKULATUTAKO IKASLEAK IKASKETA MAILAREN 
ARABERA ETA IKASTETXE PUBLIKOETAKO IKASLEEN 

PISUA. BILBO. CURSO 2014/2015 IKASTURTEA 

 % ikastetxe 
publikoetako 

ikasleak  

IKASLEAK GUZTIRA 39,67 

Haur Hezkuntzako ikasleak 41,53 

Lehen Hezkuntzakoak 42,24 

DBHkoak 36,07 

Batxilegokoak 46,71 

LHko gradu ertainekoak 32,98 

LHKPkoak 0,00 

Hezkuntza berezikoak 29,91% 

Aatzerritar jatorrikoak 53,11% 

Iturria: Eustat. Eskola-jardueraren estatistika 

Desberdintasun batzuk ikusten dira ikasketa 
mailaren arabera. Ikastetxe pribatuetako 
matrikulazioa nabarmen handitzen da Bigarren 
Hezkuntzatik aurrera. 

Dena den, aipagarria da atzerritar jatorriko 
ikasleen banaketa orekatuagoa dela ikastetxe 
pribatuen eta publikoen artean. Ikasle horien 
%53,11 ikastetxe publikoetan matrikulatuta 
daude. Eta oera orokorretik at daude beharrizan 
bereziko ikasleen matrikulazioak ere, %29,91 
baitago soilik ikastetxe publikoetan 
matrikulatua. 

                                                           
46 Honako ikastetxe mota hauek sartzen dira: Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxea (HLHI); Haur Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua 

(HIP); Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua (HLBHIP), Partzuergoko Haur Eskola (PHE); Bigarren Hezkuntzako 
Institutua (BHI). 
47 Lanbide Hastapeneko Kualifikazio Programak dira. DBHko graduaturik eta lanbide heziketako formazio titulurik gabeko 16 urtetik 

gorako eta 21 urtetik beherako gazteei zuzenduta daude. 
48 Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. 2014/2015. 
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Udalerrian D ereduan ikasten duten ikasleak gehiengo dira, hau da, irakasgai guztiak euskaraz 
ikasten dituztenak gaztelaniazko hizkuntza eta literatura izan ezik; ikasle guztien %48,32 dira. 
Bizkaiko eta EAEko batez bestekoaren azpitik dago tasa hori (%56,63 eta %61,85 hurrenez 
hurren). B ereduan49 matrikulatutako ikasleak ikasle guztien %30,93 dira, eta A ereduan50 ikasten 
dutenak %19,31. 

Pisuak aldatu egiten dira ikasketa mailaren arabera; horrela, Haur Hezkuntzan eta Lehen 
Hezkuntzan D ereduko ikasleen portzentajea %61,22 eta %56,%53raino iristen da hurrenez 
hurren, eta Batxilergoan gehiengoa dira A ereduan ikasten ari direnak, hau da, irakasgai guztiak 
gaztelaniaz ikasten dituztenak, euskara irakasgai bat gehiago izanik (%59,12), eta D ereduko 
ikasleen pisua %38,31raino jaisten da.  

UDALERRIKO UNIBERTSITATEZ KANPOKO IKASTETXEETAN MATRIKULATUTAKO IKASLEAK IKASKETA MAILAREN ARABERA ETA D ETA 
A EREDUETAKO IKASLEEN PISUA. BILBO. 2014/2015 IKASTURTEA 

 % D ereduko ikasleak % A ereduko ikasleak 

IKASLEAK GUZTIRA 48,32 19,3 

Haur Hezkuntzako ikasleak 61,22 3,52 

Lehen Hezkuntzako ikasleak 56,53 3,79 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak 42,65 12,81 

Batxilegoko ikasleak 38,31 59,12 

LHko gradu ertaineko ikasleak 5,54 94,46 

LHKPko ikasleak 0,00 100,00 

Iturria: Eustat. Eskola-jardueraren estatistika 

 
Noiz sartzen dira eta zenbat irauten dute hezkuntza sisteman? Zer 
errendimendu dute? 
 
Maila lokaleko datu espezifikorik ez baldin badago ere, EAEko kopuruek lagundu dezakete 
argazki orientatiboa lortzen. EAEko bi urteko eskolatze tasa etenik gabe hazi da eta %91,61ekoa 
izan zen 2013-2014 ikasturtean, duela hamar urteko tasaren (%74,3) eta Estatuko tasaren 
(%52,1) oso gainetik . Aipatzekoa da, halaber, jauzi esanguratsua egin dela urtebeteko 
eskolatzean ere, adin horretako eskolatze tasa %43,1ekoa baita51. 
 
Eskola-absentismoa prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko udal programan (PAE) 

jasotako datuen arabera, kalkulatu daiteke 2014-2015 ikasturtean eskola-absentismoak52 

6 eta 16 urte arteko eskola biztanleriaren %1,69 inguruari eragiten diola (812 haurri). Ikasle 
absentisten artean, handiagoa da ijito etniako pertsonena, absentismo osoaren %56. 
 

 
 
 
Ikasleek derrigorrezko ikasketak amaitu ondoren egindako ibilbideari jarraitzen laguntzen duen 
adierazleetako bat 17 urtekoen eskolatze tasa da, %96,3koa EAEn 2013-2014 ikasturtean (%95,8 

                                                           
49 Hala gaztelania nola euskara beste irakasgai batzuk emateko erabiliko dira. Gaztelania, printzipioz, irakasgai jakin batzuetarako 
baino ez da erabiliko, hala nola irakurketa, idazketa, matematika. Euskara gainerako irakasgaietarako erabiliko da: esperientziak, 
plastika eta dinamika, batez ere. http://www.eustat.eus/documentos/elem_1521/definicion.html 
50 Irakasgai guztiak −euskara izan ezik− nagusiki gaztelaniaz ematen dira. Euskara gainerako irakasgai amankomunak bezala emango 
da, eta astean Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ezartzen dituen orduak eskainiko zaizkio. 
http://www.eustat.eus/documentos/elem_1521/definicion.html 
51 Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Hezkuntzako Adierazleen Estatu Sistema. 2016. 
52 Ikasle bat absentistatzat jotzen da hilabetean eskola-orduen %20 edo gehiago hutsegiten baditu justifikaziorik gabe.  
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nesken artean eta %96,8 mutilen artean), Estatuko zein Europako adin bereko tasak aise 
gaindituta (Espainian 17 urtekoen eskolatze tasa %90,1ekoa da eta Europan %90ekoa).53 
 
Gutxienez Bigarren Hezkuntzako ikasketak gainditu dituen 20 eta 24 urte arteko biztanleria, 
halaber, nabarmen handiagoa da EAEn Espainian baino, eta Europako tasa ere gainditzen du 
pixka bategatik. EAEko 20 eta 24 urte arteko gazteen %86,7k dute gaindituta gutxienez Bigarren 
Hezkuntza (sexuaren araberako aldaketa handirik gabe); Estatu mailan, portzentajea %65,8koa 
da, eta Europan, %82,3koa.54 
 
Eskola-uzte goiztiarraren tasak ere onerako bilakaera izan du EAEn azken urteotan. 2015eko 

datuen arabera, 18 eta 24 urte arteko biztanleriaren %9,7k utzi ditu goizegi ikasketak, 

mutilek neskek baino neurri handiagoan (mutilen %11,9k eta nesken %7,4k du gehienez 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua eta ez da beste ikasketarik egiten ari). Duela bost 
urte tasa hau 4,9 puntu altuagoa zen. 
 
Tasa horren hobekuntzari esker, EAEk lortu du Europa 2020 Estrategiaren helburua, hau da, 
eskola-uzte goiztiarraren tasak ez gainditzea %10a; Espainia, aldiz, helburu hori lortzetik urrun 
dago (eskola-uzte goiztiarreko tasa %20koa da), eta Europako batez bestekoa %11 ingurukoa da 
oraindik ere55. 
 
Hezkuntza sisteman jarraitzetik harago, interesgarria da aurrerapen egokiarekin, gaitasunen 
garapenarekin eta abarrekin lotutako beste adierazle batzuei erreparatzea. EAEko ikasleen 
%69,9k modu egokian egiten du aurrera Bigarren Hezkuntza amaitu eta gero, hau da, eskola-
garaiari dagozkion ikasketa arlo guztiak gainditzen ditu (nesken artean tasa altuagoa da, 
%74,4koa).  

Aurrera modu egokian egin edo ez azkenean graduatzen den biztanleriaren tasa %90,9koa da 
Bigarren Hezkuntzan.  

ESKOLA-UZTE GOIZTIARRAREN TASA ETA DBH AMAITU ETA GERO AURRERA EGOKI EGITEN DUEN IKASLERIA SEXUAREN ARABERA. 
2015-2013 

 Eskola-uzte goiztiarraren tasa  DBH amaitu eta gero aurrera egoki egiten duen ikasleria 

EAE GUZTIRA 9,7% 69,9 

Neskak 7,4% 74,4 

Mutilak 11,9% 65,5 

Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Hezkuntzako Adierazleen Estatu Sistema. 2016 eta ISEI-IVEI. Hezkuntzako 
Adierazleen Euskal Sistema. 2013 

 

PISA txostenak56, nazioartean egina hainbat herrialdetako 15 urteko ikasleen hezkuntza-
emaitzak aztertzeko, hiru gaitasun funtsezko neurtzen ditu (irakurmena, zientziak eta 
matematika). Hiru gaitasun horietan, Euskadik maila optimoa du, eta emaitzak Espainiako ea 
ELGAko batez bestekoak baino hobeak dira, zientzietan eta matematikan batez ere. 

                                                           
53 Eustat. Eskola-jardueraren estatistika. 2013/2014; Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Datuak eta kopuruak. 2015-2016 
(datuak 2013/2014 ikasturtekoak dira); eta Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Hezkuntzaren kopuru gakoak Europan 2012. 
54 Eurostat eta Eustat-Biztanleria jardueraren arabera (BJA) 
55 Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Hezkuntzako Adierazleen Estatu Sistema. 2016 
56 ISEI-IVEI. ELGA. Ikasleen Ebaluaziorako Nazioarteko Programaren Txostena PISA. 2012. 
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EAEko ikasleen %17,4k maila baxua edo desegokia ematen du irakurketa proban57, %20,2k 

zientzietako proban58, eta %19,5ek matematikakoan59.  

Irakurketa ulermena nabarmen hobea da nesken artean. Mutilen %21,6 maila baxuetan dago 
irakurketa proban, eta nesken artean portzentaje hori %13,4raino jaisten da. Mutilen emaitzak, 
aldiz, apur bat hobeak dira matematikan.  

Txosten horren arabera, 2012an EAEk maila baxuetan edo desegokietan zegoen ikasleen 
portzentajea jaistea lortu zuen ebaluatutako hiru gaitasunetan, eta hala zientzietan nola 
irakurmenean 2020rako europar helburua gainditzen du, hau da, maila baxuetan dauden 
ikasleak %15 baino gehiago ez izatea. 
 
Hala ere, txostenaren 2015eko azken edizioan, EAEko ikaslearen desegokitasunaren 
gorakadatxo bat ikusi da, eta gaur egun ez luke adierazitako helburua lortuko, nahiz eta gure 
autonomia erkidegoak ELGAkoak baino maila baxuagoak izaten jarraitzen duen hiru 
gaitasunetan, eta Espainiakoak baino baxuagoak matematikan. 
 
Txosten horren arabera, ikastetxe pribatuetako ikasleek, D ereduan ikasten dutenek eta 
hezkuntza maila altuko aita edo ama dutenek emaitza hobeak lortzen dituzte. 
 

IRAKURMENEKO, ZIENTZIETAKO ETA MATEMATIKAKO PISA PROBETAN MAILA BAXUAN EDO DESEGOKIAN DAUDEN 15 URTEKO 
IKASLEAK SEXUAREN ARABERA. 2015 

 IRAKURMENA ZIENTZIAK MATEMATIKA 

EAE GUZTIRA  17,4 20,2 19,5 

Neskak 13,4 19,7 20,1 

Mutilak 21,6 20,6 18,9 

Espainia  16 18 22 

ELGA 20 22 23 

Iturria: ISEI-IVEI. Ikasleen Ebaluaziorako Nazioarteko Programaren Txostena PISA. 2016 

 
Nolakoa da eskola bizitza? 

 
Ikerketa horretarako Bilboko 18 urtetik beherako biztanleriari egindako inkestaren arabera, 
inkestan galdetutakoen %41,5k adierazten du nahikoa gustura dagoela ikastetxean edo 
institutuan, eta %36 oso gustura. Inkestan galdetutakoen %66,4k adierazten du adiskide asko 
duela ikastetxean edo institutuan. 
 
%61,5ak uste du irakasleek asko entzuten dutela haiengana jotzen dutenean arazo baten berri 
ematera, baina %26,3k baino ez du uste behar adina galdetzen diotenik zer iritzi duen eskolan 
zer egin edo txango batera joatea erabakitzen dutenean (aipatzekoa da inkestan galdetutakoen 
%23,9k uste duela irakasleek gutxiegi galdetzen diotela zer iritzi duen).  
 
 

                                                           
57 Irakurketa gaitasuna testu idatziak ulertzeko, erabiltzeko eta aztertzeko ahalmen indibiduala da, horri esker norberaren helburu 
pertsonalak lortzeko, norberaren ezagutzak eta aukerak garatzeko eta gizartean bete-betean parte hartzeko. 
58 Zientzietako gaitasuna ezagutza zientifikoa erabiltzeko, galderak identifikatzeko eta frogetan oinarritutako ondorioak lortzeko 
gaitasuna da, horri esker mundu naturala eta giza jarduerak hartan eragiten dituen aldaketak ulertzeko eta horiei buruzko erabakiak 
hartzen laguntzeko. 
59 Gaitasun matematikoa matematika testuinguru desberdinetan formulatzeko, erabiltzeko eta interpretatzeko gaitasuna da. 
Horretan sartzen dira hala arrazoibide matematikoa nola kontzeptuen, prozeduren, datuen eta tresna matematikoen erabilera 
fenomenoak deskribatzeko, azaltzeko eta aurreikusteko. Matematikak munduan jokatzen duen rolaz ohartzen laguntzen die 
pertsonei, bai eta herritar eraikitzaile, konprometitu eta gogoetatsuek behar dituzten epai eta erabaki ondo oinarrituak jaulkitzen 
ere. 
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8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA ESKOLA BIZITZARI BURUZ. %. BILBO. 2017 

 % oso gutxi % 
gutxi 

% normal % nahikoa % oso 

Gustura zaude ikastetxean/institutuan? 3,8 4,5 14,2 41,5 36 

Adiskideak dituzu ikastetxean/institutuan? 1,2 2,1 5,3 25 66,4 

Irakasleek entzuten zaituzte arazo baten berri 
ematen diezunean? 5,9 7,9 21,2 36,2 28,9 

Irakasleek zer iritzi duzun galdetzen dizute eskolan 
zer egin edo txango batera joatea erabakitzen 
dutenean? 23,9 14,2 20,2 26,3 15,4 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 
 
 

Adinak gora egin ahala, jaitsi egiten da ikastetxean gustura edo oso gustura daudela adierazten 
duten haurren portzentajea (8-10 urtekoen %84,6 eta 15 urtetik gorakoen %68,1). 
 
Adinak gora egin ahala, jaitsi egiten da ikastetxean edo institutuan adiskide asko duela dioen 18 
urtetik beherako biztanleriaren portzentajea ere: %80,3 8-10 urte dituztenen artean, %73,4 11-
12 urtekoen artean, %63,6 13-14 urtekoen artean eta %49,2 15 urtetik gorakoen artean. Hainbat 
faktoreren ondorio izan daiteke hori; adibidez, adinak gora egin ahala hezkuntza ingurutik 
kanpoko taldeek pisu handiagoa hartzen dutelako harremanetan, edo adiskidetasunaren 
kontzeptua aldatu egiten delako eta adiskideen eta eskolako lagunen arteko bereizketa egiten 
delako. 
 
Adinak gora egin ahala, halaber, murriztu egiten da arazo baten berri ematen dietenean 
irakasleek asko edo nahikoa entzuten dutela adierazten dutenen portzentajea: %76,5 8-10 
urtekoen artean eta %54 15 urtetik gorakoen artean. 
 

 
8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA ESKOLA BIZITZARI BURUZ SEXUAREN, ADINAREN ETA IKASTETXEAREN 

TITULARTASUNAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 
% NAHIKOA OSO Gustura zaude 

ikastetxean/ 
institutuan? 

Adiskideak dituzu 
ikastetxean/ 
institutuan? 

Irakasleek 
entzuten zaituzte 
arazo baten berri 

ematen 
diezunean? 

Irakasleek zer iritzi 
duzun galdetzen dizute 

eskolan zer egin edo 
txango batera joatea 

erabakitzen dutenean? 

SEXUA MUTILAK 75,1 91,5 60,6 41,5 

NESKAK 80,1 91,4 70 41,9 

ADINA 8-10 URTE 84,6 92,7 76,5 51 

11-12 URTE 85,1 93 69,4 39,6 

13-14 URTE 73,1 90,5 59,5 35 

15-18 URTE 68,1 89,8 54 38,4 
IKASTETXEAREN 
TITULARTASUN
A 

PRIBATUA 80,6 91,4 68,5 45,8 

PUBLIKOA 74,1 91,6 61,2 37 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

Maiz eztabaidatu izan den beste gai bat eskolako lanei eskola orduez kanpo eskainitako 
denborarena da. Inkesta honetan jasotako datuen arabera, unibertsitatez kanpoko ikasleen 
%39,2k 30 minutu eta ordubeteren arteko tartea eskaintzen die eskolatik eramandako etxeko 
lanei, %27,9k ordu erdi baino gehiago eta %8,7k bi ordu baino gehiago.  
 
Ageriko desberdintasuna dago sexuaren arabera, askoz handiagoa baita etxeko lanei bi ordutik 
gora eskaintzen dien nesken proportzioa. Bai eta, aurreikustekoa zen moduan, adinaren arabera 
ere, adin handiagokoek txikienek baino denbora gehiago eskaintzen baitiete etxeko lanei: 8 eta 
10 urte arteko %2,5ek eta 13 eta 14 urteko %14,8k eskaintzen diete bi ordutik gora.  
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8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLEEK ETXEKO LANEI ESKAINITAKO DENBORA. %. BILBO. 2017 

 % 30' baino 
gutxiago 

% 30' eta ordubete 
artean 

% Ordubete eta 2 
orduren artean 

% Bi ordutik gora 

Zenbat denbora eskaintzen 
diozu etxeko lanak egiteari? 

33 39,2 19,2 8,7 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLEEK ETXEKO LANEI ESKAINITAKO DENBORA SEXUAREN, ADINAREN ETA IKASTETXEAREN 

TITULARTASUNAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 

% BI ORDUTIK GORA mutilak neskak 8-10 
urte 

11-12 
urte 

13-14 
urte 

15-18 
urte  

pribatua publiko
a 

Zenbat denbora eskaintzen 
diozu etxeko lanak 
egiteari? 

5,6 12 2,5 6,7 14,8 12,3 11,1 5,9 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
Hezkuntza baliabideei buruzko beste datu batzuk: 
 

2015-2016 Ikastetxeak guztira % Guztira % Ikastetxe publikoak  

UNIBERTSITATEZ KANPOKO IKASTETXEAK 
BILBON60 

95 100 67,37 

1. BARRUTIA-Deustu 13 13,68 76,92 

2. BARRUTIA-Uribarri 12 12,63 50,00 

3. BARRUTIA-Otxarkoaga/Txurdinaga 13 13,68 69,23 

4. BARRUTIA-Begoña 8 8,42 62,50 

5. BARRUTIA –Ibaiondo 16 16,84 75,00 

6. BARRUTIA –Abando 17 17,89 47,06 

7. BARRUTIA –Errekalde 11 11,58 81,82 

8. BARRUTIA Basurtu/Zorrotza 5 5,26 100,00 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. Lanketa propioa. 

 
 % 

Irakasleko ikasle kopurua Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan (Bizkaia ) 12,2 

Ikastetxe publikoak 9,8 

Ikastetxe pribatuak 16 

0 eta 2 urte arteko Haur Hezkuntzako unitateak 100 biztanleko (Bilbo) 3,02 

Bizkaia 3,74 

Iturria: Irakasleko ikasle ratioa Eustat Eskola-jardueraren estatistikan 2013/2014. Ogasun eta Finantza Saileko Haur Hezkuntzako 
unitateak . Udalmap 2014. 

 

Gogoeta osagarri batzuk… 
 
Adingabeekin lan egiten duten erakundeak bat datoz hezkuntzaren inguruko erronka 
nagusietako bat eskola-errendimenduarekin eta eskola-arrakastarekin lotutakoa delako ideian. 
Ildo horretan aurrera egiteko, hala ikasgelan nola ikasgelatik kanpo (eskola laguntzako 
programak, eskolaz kanpoko jarduerak, tailer gizarte-hezitzaileak eta abar) dauden laguntza 
programak indartu beharra dagoela uste dute, baliabide materialez eta giza baliabidez hornituta. 
 
Dibertsitate funtzionala duten ikasleen kasuan, haien hezkuntza ahalbidetzeko baliabide 
materialetan zein giza baliabideetan inbertsio handiagoa egin beharra ere identifikatzen dute. 

                                                           
60 Honako ikastetxe mota hauek sartzen dira: Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxea (HLHI); Haur Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua 
(HIP); Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua (HLBHIP), Partzuergoko Haur Eskola (PHE); Bigarren Hezkuntzako 
Institutua (BHI). 
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Ildo berean, familien kezka da hezkuntzak beren seme-alabak etorkizunean lan egiteko 
baliagarriak izango zaizkien gaitasunez hornitzea, eta horrek emaitza akademikoez eta 
ikastetxeak ezarritako erritmoari jarraitzeaz kezkatzera eramaten ditu.  

Aitortzen dute, halaber, ama eta aita gehienek ez dutela ikastetxeen bizitzetan parte hartzen, 
zerbitzu edo kontsumo objektu huts gisa ikusten dituztela, haien funtzionamenduan ardurarik 
izan gabe. 

Haurren parte-hartzeari buruz, badirudi murritza dela adin guztietan eta kontu guztietan. Beren 
iritzia aintzat har dadin eskatzen dute, hala kontu akademikoetan edo eguneroko bizitzarekin 
lotutakoetan (etsaminen datei buruz erabaki, non eta noren ondoan eseri...) nola ikastetxetik 
antolatutako jarduera ludiko edo kulturalekin lotutakoetan (nora egin txangoak, ikasturtean 
zehar gai bat ardatz hartuta antolatutako egun edo asteen programazioak...). 
 
Nerabeetako asko ohartzen da etorkizunari begira ikasten jarraitzeak duen garrantziaz, eta DBH 
amaitu eta gero jasotako hezkuntza orientazioa hobetu beharra identifikatzen dute. 
 
Hezkuntza ez arautuari dagokionez, amek eta aitek adierazten dute beren interes nagusia dela 
alabak edo semeak zoriontsu izatea, eta balioetan heztea, giza kalitatez egokitzeko gai diren 
pertsona moduan. Familiak lan horretan parte hartzen duen eragile bat gehiago gisa 
hautematen dira, hezkuntza arautuarekin eta adingabeekin elkar eragiteko harremana duten 
gainerako eragileekin batera. 

Bestalde, adierazten dute modu gatazkatsuan bizi dituztela seme-alabak heztean sortzen 
zaizkien kontraesan batzuk: 

o Seme-alabei ikastetxeak ezarritako erritmoari jarrai diezaioten eta emaitza akademiko onak 
lor ditzaten egiten dieten presioaren eta pertsona zoriontsu eta asebeteak izan daitezen 
behar duten denbora eman beharraren artean.  

o Seme-alaben babesaren eta haien autonomiarako heziketaren arteko kontraesana. 

Oro har, adingabeekin lan egiten duten eragileek adierazten dute plano bat baino gehiagotan 
emaitzak lortzeko (balioetan heztea, arrisku egoeretan ekitea, prebentzioa eta beharrizanak 
atzematea, eskola-errendimenduaren hobekuntza eta abar) beharrezkoa dela hala ikasgeletan 
nola ikasgeletatik kanpo lan egitea, modu egonkor eta jarraituan, eta ez ekite puntual eta/edo 
estankoen bidez. Horretarako, haurrekin eta nerabeekin aritzen diren eragile guztien inplikazio 
eta koordinazio handiagoa behar da: ikastetxeak, familiak eta gainerako baliabideak (osasuna, 
gizarte zerbitzuak, hezkuntza ez arautua eta abar). 
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ONGIZATE MATERIALA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
27. artikulua 

1. Estatu alderdiek aitortzen dute haur guztiek duten eskubidea, bizitza-maila egokia izateko, euren garapen fisiko, 
mental, espiritual, moral eta sozialari dagokionez.  
2. Gurasoek edo haurrez arduratzen diren beste pertsonek oinarrizko ardura dute, euren ahalmen eta baliabide 
ekonomikoen arabera eskaintzeko haurrak gara daitezen beharrezkoak diren bizi-baldintzak.  
3. Estatu alderdiek, baldintza nazionalekin eta euren baliabideekin bat etorriz, neurri egokiak hartuko dituzte, gurasoei 
eta beste pertsona arduradun batzuei laguntzeko, eskubide hori eragingarri egiteari dagokionez eta, beharrezkoa izanez 
gero, laguntza materiala eta babes-programak eskainiko dituzte, bereziki, elikadurari, jantziei eta etxebizitzari 
dagokienez.  
4. Estatu alderdiek egoki diren neurri guztiak hartuko dituzte, gurasoek edo haurrei begira finantza-ardura duten beste 
pertsonek mantenu-pentsioa ordaintzen dutela ziurtatzeko, guraso eta pertsona horiek estatu alderdi batean edo 
atzerrian bizitzea gorabehera. Bereziki, haurrei begira zein pertsonak izan finantza-ardura eta pertsona horiek ez 
direnean bizi haurra bizi den estatuan, estatu alderdiek sustatuko dute nazioarteko hitzarmenei atxikitzea edo halako 
hitzarmenak egitea, bai eta beste edozein konponketa egoki hitzartzea ere.  

 

Zer maila sozioekonomiko dute Bilboko haurren eta nerabeen familiek? 
 

Haur eta nerabe biztanleria bizi 
den familia-etxeei buruzko 
datu espezifikorik ez badago 
ere, errenta orokorreko datuak 
ere lagungarri izan daitezke 
udalerriko haurrak eta 
nerabeak bizi diren 
testuingurua ezagutzeko. 
Familiako errenta erabilgarria 
33.786€ ingurukoa zen 2013an 
(33.717€ko batez bestekoa 
Bizkaian). Batez besteko 
handiena duen auzoa Abando 
da (53.755€), eta haren atzetik 
Indautxu (52.059€) eta 
Castaños (44.890€) daude; 
beste muturrean, Iturrigorri-
Peñascal (19.574€), 
Uretamendi (19.629€) eta 
Otxarkoaga (19.664€). 
 

ERRENTA PERTSONALA ETA FAMILIA ERRENTA ERABILGARRIA AUZOEN 
ARABERA. Batez bestekoa. €. Bilbo, Bizkaia eta Bilboko auzoak .2013 

Familiako errenta 
erabilgarria 

€  € 

Bilbo  33.876 Abusu 25.792 

Bizkaia  33.717 Erribera 23.558 

Abando 53.755 Larraskitu 24.126 

Altamira 22.455 Masustegi-Monte 
Caramelo 

31.970 

Ametzola 36.579 Matiko 30.311 

Arabella 23.805 Miribilla 37.103 

Arangoiti 25.392 Olabeaga 25.256 

Atxuri 24.966 Otxarkoaga 19.664 

Basurtu 37.694 San Adrian 31.294 

Begoña 39.036 San Frantzisko 22.297 

Bilbo Zaharra 22.411 San Ignazio 31.018 

Bolueta 26.176 Deustuko Doneperiaga 39.493 

Alde Zaharra-Zazpikaleak 34.113 Santutxu 27.977 

Castaños 44.890 Solokoetxe 30.620 

Loruri 39.140 Txurdinaga 35.088 

Errekaldeberri 26.866 Uretamendi 19.629 

Ibarrekolanda 36.390 Uribarri 27.479 

Indautxu 52.059 Zabala 23.445 

Iralabarri 30.635 Zorrotza 27.099 

Iturralde 31.433 Zurbaran 31.302 

Iturrigorri-Peñascal 19.574   

Iturria: Eustat. Errenta Pertsonalaren eta Familia Errentaren estatistika. 2013 

 
Beste lurralde batzuekin alderatuz gero Euskadi errentaren banaketan desberdintasun adierazle 
apalenetakoak dituztenen artean badago ere (Giniren koefizientea61 %27,1ekoa izan zen 
2014an, Espainiakoa %33,7koa izan zenean, eta Europakoa %30,5ekoa), baliteke auzoen batez 
bestekoek errealitate desberdinak ezkutatzea62. 
 

                                                           
61 Errentaren banaketako desberdintasuna neurtzen du, eta gizarteko alderdirik aberatsenen diru-sarrerak alderdi pobreenen diru-
sarrerekin alderatuta eskuratzen da. Koefizientea zero eta bat artekoa izaten da. Zenbat eta zerotik hurbilago izan, berdinzaleagoa 
izango da banaketa. Askotan, IG koefizientea ehunez biderkatzen da interpretazioa errazteko, eta orduan haren balioak zero eta 
ehun artekoak izaten dira. 
62 Eusko Jaurlaritza. Gizarte Premiei buruzko Inkesta 2014. 
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Langabezia da desberdintasun horiek eragiten dituen aldaeretako bat, eta pobrezia eta 
bazterketa soziala izateko arriskua handitzea eragin du. Gainera, hainbat ikerketak erakutsi dute 
langabezia mailak eta haur pobreziaren tasak korrelazio positiboa dutela. 
 
Lanbidek emandako datuen arabera, Bilboko langabezia tasa %17,73koa izan zen 2015ean, eta 
2016ko urtarrilean 50.325 pertsona ari ziren lan bila. Iturri beraren arabera, Bizkaiko tasa 
%15,32ekoa da, eta EAEkoa, %14,1ekoa. 
 
Aintzat hartzekoa da langabezia are handiagoa dela 16 eta 19 urte arteko biztanleen artean, 
horien langabezia tasa, EAE osoko datuen arabera, tasa orokorra baino 39 puntu altuagoa baita 
(EAEko tasa %54,52ekoa da)63. 
 

Zeintzuk dira pobrezia eta bazterketa izateko arrisku tasak? 
 
Pobrezia adierazleen arabera, prekarietate egoerak ugaritu egin dira azken urteotan, hala Bilbon 
nola bere inguruan oro har, premiei eta ohiko gastuei aurre egiteko diru-sarreren urritasunaren 
ondorioz. 
 
Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Gizarte Premien inkestako 2014ko datuen arabera, Bilboko 
biztanleriaren %11,4 dago mantenu-pobrezia arriskuan64, familia-etxeetan diru-sarrerak 
oinarrizko premiei aurre egiteko adinakoak ez direlako. Kopuru hori Bizkaiko eta EAEko batez 
bestekoen gainetik dago (%8,5 eta %8,2 hurrenez hurren), eta 0,8 ehuneko igo da azken bi 
urteotan. Mantenu-pobrezia arriskuaren adierazlea %13,7koa da EAEn 14 urtetik beherako 
biztanleriaren kasuan; horrenbestez, biztanle multzo horren tasa biztanleria orokorrarena 
baino 5,5 puntu gehiagokoa da. 
 
Inkesta honek benetako pobrezia egoeran dagoen biztanleriaren zatia bereizten duen adierazle 
osagarri bat eskaintzen du, arriskuari erreferentzia egiten dion adierazletik aparte. Horrela, 
kalkulatzen da pobrezia errealak erasandako biztanleria65 %8,4 dela Bilbon, eta bat datorrela 
diru-sarrera nahikorik ez izateaz gain gabezia hori konpentsatzeko beste ondarerik ez duen 
biztanleriarekin. Tasa hori %6,4 ingurukoa da Bizkaian eta %5,9koa EAEn. 14 urtetik beherako 
pobreen portzentajea %11,2koa da EAEn. 

Kasurik muturrekoena etxerik gabeko pertsonena da; Etxerik Gabeko Pertsonekiko (EGP) Kaleko 
Esku-Hartze udal programaren bidez, kalkulatu ahal izan zen 2015ean 148 pertsona Bilboko 
kaleetan bizi zirela66. 

 

 

 

                                                           
63 INE. Biztanleria Aktiboaren inkesta. 
64 Mantenu-pobreziak epe laburrean oinarrizko premiak asetzeko baliabide ekonomikorik eza adierazten du, elikadurarekin, 
etxebizitzarekin, jantziekin eta oinetakoekin lotutakoak bereziki. Pobrezia arriskuan daude aintzat hartutako denbora tartean 
oinarrizko premia horiei aurre egiteko askitzat jotzen den atalasera iristen ez diren diru-sarrerak dituzten pertsonak, familiak eta 
familia-etxeak. 
65 Aztertutako arazoak eta arrisku egoerak ez dira automatikoki pobreziaren edo prekarietatearen bizipen erreal bihurtzen. 
Pobreziako eta ongizate gabeziako egoera errealen inpaktua neurtzeko aukera ematen duten adierazleek zedarritzen dituzten 
inguruabarretan, premiak behar bezala ez asetzeko arriskua ez dago nahikoa konpentsatua biztanleriaren eguneroko bizitzako 
ongizate elementuekin. 
66 Bilboko Udala. Gizarte Ekintzako Saila. Jardueren memoria 2015. 
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Gainera, arestian aipatutako pobreziaren inkestaren arabera, Bilboko biztanleriaren %15,9 
ongizate gabezia egoeran dago67, ez baitu behar adinako diru-sarrerarik Bilbokoa bezalako 
gizarte batean espero den gutxieneko ongizate mailari eusteko behar diren gastuei aurre 
egiteko. Tasa hori 2,3 ehuneko igo da azken bi urteotan, eta Bizkaikoaren (%12,8) eta EAEkoaren 
(%11,5) gainetik dago. Ongizate gabezia duten EAEko 14 urtetik beherako adingabeen 
portzentajea %17,1ekoa da. 

BIZTANLERIA OSOAREN ETA ADINGABEEN BIZTANLERIAREN POBREZIA TASA. BILBO, BIZKAIA, EAE. %. 2014 

  Mantenu-pobrezia arriskua Pobrezia erreala Ongiate errealik eza 

Biztanleria osoa Bilbo  11,4 8,4 15,9 

Bizkaia 8,5 6,4 12,8 

CAPV 8,2 5,9 11,5 

14 urtetik beherako biztanleria CAPV 13,7 11,2 - 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Gizarte Premien inkesta. 2014 

 

Maila lokaleko daturik ez baldin badago ere, aipatzekoa da 16 urtetik beherakoen arteko 

AROPE tasa68, pobreziako eta bazterketa sozialeko arriskua ikuspegi 

multidimentsional batetik neurtzen duena (pobrezia eta bazterketa arriskuko egoerak ez ezik, 
lan-intentsitate urriko egoerak eta oinarrizko ondasun eta zerbitzu batzuetarako sarbideen 
urritasuna ere hartzen ditu aintzat), gaur egun %21,8koa dela EAEn, aurreko urtekoa (2015) 
baino hiru ehuneko altuagoa eta ia 10 puntu altuagoa bost urte lehenagokoa baino (2010).  

Hala ere, EAEko tasa Estatuan eta Europan jasotako batez bestekoen azpitik dago (%34,4 eta 
%27,7 hurrenez hurren). 

AROPE TASAK 16 URTETIK BEHERAKO BIZTANLERIAN. EAE, ESPAINIA, EUROPA. %. 2010-2015 

 EAE Espainia Europa 

2015 21,8 34,4 27,7 

2014 18,7   

2010 13,9   

Iturria: INE. Bizi-baldintzen Inkesta. 2015 

 

Pertsona eta familia-etxe batzuk beste batzuk baino zaurgarriagoak dira eta bazterketa arrisku 
handiagoa dute. Horrela, adingabeak dauden familia-etxeak, familia-etxe gurasobakarrak eta 
bereziki burutzat emakume bat dutenak, buru atzerriko naziotasuna duen pertsona duten 
familia-etxeak, buru ikasketarik gabeko pertsona bat dutenak eta buru 35 urtetik beherako 
pertsona bat dutenak batez bestekoa gainditzen duen pobrezia arrisku tasa dute, eta horrek 
esan nahi du familia-etxe horietan bizi diren haurren ongizatea arrisku handiagoan dagoela.  
 
 
 
 

POBREZIA TASAK FAMILIA-ETXEAREN EZAUGARRIEN ARABERA. EAE. %. 2014 

                                                           
67 Ongizate gabeziaren arazoek adierazten dute baliabide ekonomiko aski ez dagoela, epe laburrean, gizarte jakin batean espero 
diren gutxieneko ongizate eta erosotasun mailei eusteko beharrezkotzat jotzen diren ohiko gastuei aurre egiteko. Praktikan –
gutxieneko baldintzetan bada ere− gizarte horretako ohitura eta jarduera normaletan parte hartzeko aukera ematen dutenak dira. 
Ongizate gabezian egoteko arriskuan daude aintzat hartutako denbora tarte batean EAEko familia-etxeen batez besteko gutxieneko 
espektatiba sozialari dagokion ongizate mailara iristeko behar den atalasetik beherako diru-sarrerak dituztenak. Aztertutako arazoak 
eta arrisku egoerak ez dira automatikoki pobreziaren edo prekarietatearen bizipen erreal bihurtzen. Pobreziako eta ongizate 
gabeziako egoera errealen inpaktua neurtzeko aukera ematen duten adierazleek zedarritzen dituzten inguruabarretan, premiak 
behar bezala ez asetzeko arriskua ez dago nahikoa konpentsatua biztanleriaren eguneroko bizitzako ongizate elementuekin. 
68 AROPE Tasa Europako pobreziaren eta bazterketaren adierazle berri bat da, Europa 2020 Estrategiako Pobrezia eta Gizarte 
Inklusioko helburuetako parte dena. Adierazle honek, aldi berean, beste hiru adierazle dauzka: pobrezia arriskua, enpleguan 
intentsitate gutxi duten familia-etxeak eta murrizte material gogorra (Europako mailan definitutako 9 itemetako 4 ezinezko zaizkien 
familia-etxeak). 
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 Mantenu-
pobreziako arriskua 

Pobrezia 
erreala 

Ongizate errealaren 
gabezia 

Biztanleria orokorra 8,2 5,9 11,5 

Agingabeak dituzten familia-etxeak 12,4 10,1 16,1 

Familia-etxe gurasobakarrak 13,9 12,7 25,9 

Buru emakume bat duten familia-etxeak 13,1 10,3 20,1 

Buru pertsona atzerritar bat duten familia-etxeak 36,6 36,2 53,7 

Buru ikasketarik gabeko pertsona bat duten familia-etxeak 13,6 12,8 20 

Buru 35 urtetik beherako pertsona bat duten familia-etxeak 15,9 13,6 23,2 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Gizarte Premien inkesta. 2014 

 
Gizarte laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten bizikidetza unitateen kopuruek ere islatzen 
dute familia mota batzuek duten pobrezia arrisku handiagoa. 
 

Lanbideren arabera, 2016ko irailean Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen zuten 

bizikidetza unitateen %26,5 inguruk zituzten 18 urtetik beherako kideak. Kalkula daiteke 18 
urtetik beherako kideak dauden udalerriko familia-etxeen %12,6769 inguruk jasotzen duela 
laguntza hori (4.307 familia-etxek), eta onuradunen artean 15 urtetik beherako 6.130 adingabe 
daudela.  
 
Gainera, Bilboko Udaleko Gizarte Ekintzako Sailak emandako datuen arabera, 2015ean 
udalerriko familia gurasobakarren %46,76k70 (2.388 familiak) jaso zuten unitate 
gurasobakarrentzako diru-laguntza. 
 
18 urtetik beherako kideak (3.043 adingabe) dituzten 1.903 familiak jaso dituzte, halaber, urte 
horretan, Gizarte Larrialdietako Laguntzak; 83 familiak (156 adingabek) jaso dituzte Udal 
Laguntza Bereziak; eta 57 familiak (107 adingabek) etxebizitzarako Udal Laguntza Berezia. 
 
EAEko pobrezia arrisku tasak beste lurralde eremu batzuetakoak baino baxuagoak izatea lotuta 
dago, neurri handi batean, Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemak (DBEk, GLLk...) emandako 
laguntzen eragin positiboarekin. 
 

DIRU-SARRERAK BERMATZEKO SISTEMAREN ONURADUNAK. BILBO. 2015-2016 

 Kopurua 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten familiak edo bizikidetza unitateak 
(DBE)* 

16.244 

Onuradun den 18 urtetik beherako biztanleria  

DBE jasotzen duten familiak edo bizikidetza unitateak, 18 urtetik beherako kideekin* 4.307 

Onuradun den 15 urtetik beherako biztanleria 6.130 

Unitate gurasobakarrentzako diru-laguntza jasotzen duten familia-etxeak 2.338 

Gizarte Larrialdietako Laguntza (GLL) jasotzen duten familiak edo bizikidetza unitateak, 18 
urtetik beherako kideekin 

1.903 

Onuradun den 18 urtetik beherako biztanleria 3.043 

Udal Laguntza Bereziak jasotzen dituzten familiak edo bizikidetza unitateak, 18 urtetik 
beherako kideekin 

83 

Onuradun den 18 urtetik beherako biztanleria 156 

Etxebizitzarako Udal Laguntza Berezia jasotzen duten familiak edo bizikidetza unitateak, 
18 urtetik beherako kideekin 

57 

Onuradun den 18 urtetik beherako biztanleria 107 

Iturria: *Lanbide (2016ko iraila) eta Bilboko Udaleko Gizarte Ekintzako Saila (2015eko abendua). 

 

                                                           
69 Datu orientatiboa da eta kalkulua Lanbidek emandako datuetan (2016ko iraila) eta udal erroldan (2015eko abendua) oinarrituta 
egin da. 
70 Datu orientatiboa da eta kalkulua Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailaren Memoriako datuetan (2015) eta Eustat-Inkesta 

demografikoa 2011n oinarrituta egin da. 
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Barrutien arabera bereizitako datuek erakusten dute era honetako diru-laguntzak jasotzen 
dituzten familia gehienak Ibaiondo eta Errekalde barrutietan kontzentratzen direla (laguntzak 
jasotzen dituzten familia guztien %23,49 eta %13,16 hurrenez hurren). 
 
BDE ETA/EDO ETXEBIZITZARAKO LAGUNTZA OSAGARRIA ETA/EDO UNITATE GURASOBAKARRENTZAKO DIRU-LAGUNTZA JASOTZEN 

DUTENAK. BILBO. 2015 

 % 

JASOTZAILE DIREN BIZIKIDETZA UNITATEAK GUZTIRA (20.411) 100% 

(1. BARRUTIA-Deustu) 6,60% 

(2. BARRUTIA-Uribarri) 7,89% 

(3. BARRUTIA-Otxarkoaga/Txurdinaga) 9,43% 

(4. BARRUTIA-Begoña) 10,06% 

(5. BARRUTIA-Ibaiondo) 23,49% 

(6. BARRUTIA-Abando) 4,61% 

(7. BARRUTIA-Errekalde) 13,16% 

(8. BARRUTIA Basurtu/Zorrotza) 6,78% 

barrutia zehaztu gabe 17,98% 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saila (2015eko abendua)  

 
Bestalde, etxebizitza beharrezko ondasuna da, eta haren baldintzek eragina dute pertsonen bizi-
kalitatean eta bereziki haurren garatze aukeretan. 
 
Bizigarritasun arazoak dituzten eraikinetan (hondatuta daudelako, edo egoera txar edo 
eskasean) dauden familia-etxebizitza nagusien portzentajeak beheranzko joera izan du azken 
urteotan, nahiz eta 2001ean %8,04koa izan zen Bilbon, Bizkaiko eta EAEko tasen apur bat 
gainetik (%5,87 eta %8,66 hurrenez hurren)71. 
 
Krisiaren aurreko urteetan etxebizitzak asko garestitu ziren, eta horrek zaildu egin zien 
etxebizitza izatea aski baliabide ez zutenei, eta biztanleriaren zati handi bat zor handiak izatera 
eraman zuen. Krisiaren ondorioz, ugaritu egin dira ordaintzeko ezinak, eta bereziki familiarik 
zaurgarrienek bahiturei eta etxegabetzeei egin behar izan diete aurre. 2015ean, Bilbon 559 
etxegabetze judizial egin ziren, aurreko urtean baino %23 gehiago, eta urte berean, Etxe-
kaleratzeen aurreko Arretarako Udal Zerbitzuaren bidez, etxebizitza (etxegabetzeengatik, 
hipoteka-betearazteengatik eta abarrengatik) babesik gabe geratzeko arriskuan zegoen 15 kasu 
atzeman eta artatu ziren72.  
 
Etxebizitza izateko zailtasuna oztopo garrantzitsua da pertsona gazteentzat, eta esan daiteke 
prekarietate modu ezkutu bat dela, etorkizuneko amatasun, aitatasun eta bestelako proiektuei 
ekitea geroratzearekin lotutakoa. Zehazki, 2011n, 16 eta 29 arteko biztanleriaren %23 zegoen 
etxebizitzaren aldetik emantzipatua, eta emantzipazioaren batez besteko adina EAEn 30,8 
urtekoa zen73. 2014ko datuek erakusten dute EAEko 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %13,9k 
gaur egungo familia-etxetik independizatu nahi duela eta ezin duela halakorik egin motibo 
ekonomikoengatik74. 
 

  

                                                           
71 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 
72 Bilboko Udala. Gizarte Ekintza Saila. Jardueren memoria. 2015 
73 INE. Biztanleriaren eta Etxebizitzaren errolda. 2011 
74 Eusko Jaurlaritza. Gizarte Premiei buruzko Inkesta. 2014 
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HAURTZARO ZAURGARRIA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
19. artikulua 

1. Estatu alderdiek legegintza-, administrazio-, gizarte- eta hezkuntza-neurri egoki guztiak hartuko dituzte, haurrak 
babesteko kalte edo abusu fisiko nahiz mental, arretarik eza edo zabarkeriazko tratu, tratu txar edo esplotazio mota 
ororen aurka, sexu-abusua barne, haurren zaintza dagoenean gurasoen, lege-ordezkari baten edo haur horiek 
ardurapena dituen beste edozein pertsonaren mende.  
2. Babes-neurri horiek bere baitara bildu beharko lituzkete, egoki denaren arabera, prozedura eragingarriak, gizarte-
programak ezar daitezen, haurrei eta haurrak zaintzen dituztenei eskaintzeko behar adinako laguntza, bai eta bestelako 
prebentzio-mota batzuk ezar daitezen ere, eta, berebat, haurrei dagokienez, arestian aipatu tratu txarren kasuak 
daudenean, halakoak identifikatu, jakinarazi, erakunde baten esku utzi, ikertu, tratatu eta begiratu daitezen, eta, egoki 
denaren arabera, esku-hartze judiziala izan dadin. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
20. artikulua 

1. Haurrak aldi batean edo modu iraunkorrean familia-ingurunetik kanpo daudenean, edo horien interes gorenak 
galdatzen duenean inguru horretan ez egotea, orduan haurrek eskubidea izango dute estatutik babes eta laguntza 
bereziak jasotzeko.  
2. Estatu alderdiek beste zaintza-mota batzuk bermatuko dituzte haur horientzat, euren lege nazionalekin bat etorriz.  
3. Zaintza horien artean egongo dira, besteak beste, haurrak zaintza-etxeetan uztea, zuzenbide islamiarreko kafala, 
adopzioa edo beharrezkoa izanez gero, haurrak adingabeak babesteko erakunde egokietan uztea. Konponbideak 
hartzeko unean, arreta berezia jarriko da, haurrek hezkuntzan jarraipena izatearen komenigarritasunari, eta horien 
etnia-, erlijio-, kultura- eta hizkuntza-jatorriari begira. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
34. artikulua 

Estatu alderdiek konpromisoa hartzen dute, haurrak babesteko sexu-esplotazio eta -abusu ororen aurka. Horretarako, 
estatu alderdiek, bereziki, beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko dituzte, nazionalak nahiz bitariko eta alderdi 
anitzekoak, saihesteko: a) Haurrak bultzatzea edo derrigortzea legearen aurkako edozein sexu-jarduera gauzatzera; b) 
Haurrak esplotatzea prostituzioan edo legearen aurkako beste sexu-eginera batzuetan; c) Haurrak esplotatzea ikuskizun 
edo material pornografikoetan. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
39. artikulua 

Estatu alderdiek egoki diren neurri guztiak hartuko dituzte, haurrek egoera fisikoa eta psikologikoa berreskura dezaten 
eta haurrak gizartera daitezen sustatzeko, haurrak hurrengoen biktima direnean: edozein abandonu, esplotazio edo 
abusuren biktima; tortura edo bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo apalesgarriren biktima; gatazka armatuetako 
biktima. Berreskuratze eta gizarteratze hori gauzatuko da osasuna, norberarenganako errespetua eta haurren 
duintasuna suspertzen dituen giroan.  

 
 

Zenbat haur eta nerabe dago arrisku edo zaurgarritasun egoeran? Zer 
arreta-tresna aktibatzen dira egoera horietan esku hartzeko? 
 

Bilboko Udalaren Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetako (OGZ) 
kasuetan inplikatutako 
pertsona guztien %15,39k 0 eta 
18 urte arte zituzten 2015ean75. 
Orotara, 11.564 pertsona ziren 
(%48,62 neskak eta %51,28 
mutilak), eta horrek esan nahi du 
Bilbon bizi ziren hamar haur eta 
nerabetik bi inguru (%21,80) 
zirela. 

PERTSONAK BILBOKO GIZARTE ZERBITZUETAKO KASU AKTIBOETAN. BILBO 
ETA BARRUTIAK. Absolutuak eta %. 2015 

  Kopurua 

Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuak 

Kasu aktiboetan inplikatutako 
biztanleria guztira 

75.113 

Kasu aktiboetan inplikatutako 0 eta 18 
urte arteko biztanleria 

11.564  

OGZko beste 
unitate batzuk 

Kasu aktiboetan inplikatutako 
biztanleria guztira 

6.220 

Kasu aktiboetan inplikatutako 0 eta 18 
urte arteko biztanleria 

283 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintzako Saila. Memoria 2015 

 

Gainera, urte berean beste 238 adingabe egon ziren inplikatuta Bilboko gizarte zerbitzuetako 
beste unitate batzuen76 kasu aktiboetan, gehienak (%72,08) Gizarte-larrialdietako udal 
zerbitzuetan. 
 
 
 

                                                           
75 Salbuespen gisa, kasu honetan datuek 18 urteko biztanleria ere barne hartzen dute, horrela jasota baitaude datuak iturri 
nagusian, hau da, Gizarte Ekintza Sailaren jardueren memorian. 
76 Gizarte-larrialdietako udal zerbitzua (SMUS), Elejabarri Udal Aterpetxea, Gizarte Larrialdietako eta Berdintasuneko Laguntzak 
dira.  
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Barrutien arabera, eragina 
aldatu egiten da; eragina 
Otxarkoaga/Txurdinaga eta 
Ibaiondo barrutietan da 
handien. Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuetan aktibo diren 
adingabeak 
Otxarkoaga/Txurdinagako 
adingabe guztien %34,95 
dIra, eta Ibaiondoko 
adingabeen biztanleriaren 
%33,21. 
 

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUETAKO KASU AKTIBOETAN DAGOEN 0 ETA 18 
URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PISUA ADIN HORRETAKO BIZTANLERIA 

OSOAREKIN ALDERATUTA (ERAGINA). BILBO ETA BARRUTIAK. Absolutuak eta %. 
2015 

Adingabeen biztanleria kasu aktiboetan udalerriko 
adingabeen biztanleria osoarekin alderatuta  

%21,80 

Eragina 1. BARRUTIA-Deustu %15,38 

Eragina 2. BARRUTIA-Uribarri %21,49 

Eragina 3. BARRUTIA -Otxarkoaga/Txurdinaga %34,95 

Eragina 4. BARRUTIA-Begoña %23,01 

Eragina 5. BARRUTIA-Ibaiondo %33,21 

Eragina 6. BARRUTIA-Abando %13,74 

Eragina 7. BARRUTIA-Errekalde %17,73 

Eragina 8. BARRUTIA-Basurtu/Zorrotza %12,31 

Oharra: Barrutien araberako datuak kalkulatzeko, memoriak aurkezten dituen 
oinarrizko gizarte zerbitzuetako batzuk multzotan elkartu dira, barrutiekin bat etor 
daitezen. Eragina kalkulatzeko, barrutian 2015eko abenduaren 31 zegoen 0 eta 18 
urte arteko biztanleria hartu da erreferentzia gisa.  
Iturria: Bilboko Udala. Gizarte Ekintza Saila. 

 
Udaleko Gizarte Ekintza Saileko Adingabeen eta Familien Babeserako Programatik 
zaurgarritasun egoeran edo babesgabetasun arriskuan dauden Bilboko haurren eta 
nerabeen garapen pertsonala eta integrazio soziala indartzera bideratutako proiektuak 

sustatzen eta garatzen dira. 2015ean zehar, arrisku egoeran zeuden adingabeak 

zituzten 1.070 familia artatu zituzten, guztira, udalerriko Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuetako gizarte-hezkuntzan esku hartzeko eta esku-hartze psikosozialeko udal 
dispositiboek. Familia horiek 18 urtetik beherako seme-alabak dituzten udalerriko familia 
guztien %3,13 dira. 
 

Kasu berriak (338) artatutako guztien 
%31,6 dira eta aurreko urtean baino 72 
kasu gehiago daude, hau da, kasu berriek 
%27,06ko hazkundea izan dute azken 
urtebetean. 

ARRISKU EGOERAN DAUDEN ADINGABEAK DITUZTEN ETA 
GIZARTE-HEZKUNTZAN ESKU HARTZEKO ETA ESKU-HARTZE 
PSIKOSOZALEKO UDAL DISPOSITIBOETAN ARTATU DIREN 

FAMILIAK. BILBO. 2015 

 Kopurua 

BILBON ARTATUTAKO KASUAK GUZTIRA 1.070 

BILBON KASU BERRIAK GUZTIRA 338 

Iturria: Bilboko Udala. Gizarte Ekintzako Saila. 
 
Urte berean, Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetatik babesgabetasun arrisku larrian zeuden 
adingabeen 83 espediente bideratu ziren Haurtzarorako Foru Zerbitzura babes neurriak 
hartzeko, 2014an baino 12 gutxiago. 
 
Adingabe bat babesgabetasun egoeran dagoela baieztatzen duenean, Foru Aldundiak haren 
tutoretza hartu behar du, legearen aginduz, eta haren zaintzarako behar diren babes neurriak 
hartu behar ditu77.  
 
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren 2015eko datuen arabera, erakunde horren 
tutoretza duten adingabeen %61,95 egoitza harrera erregimenean daude (gainerakoak familia 
harreran). Bilbon 18 urtetik beherakoentzako 206 plaza daude egoitza harreran (horietako 6 
heldurik gabe dauden adingabe atzerritarrentzat), baina aintzat hartu behar da urtean zehar 
haur eta nerabe gehiago artatzen direla (erreferentzia gisa, aipa daiteke Bizkaiko Lurralde 
Historikoan 599 plaza daudela eta 860 pertsona artatu direla urtean zehar, eta horietako 360 
kasu berriak izan direla).  
 

                                                           
77 Babesgabetasun egoera baieztatzen da legeak adingabeen zaintzarako ezarritako babes-betebeharrei erantzutea ezinezkoa 
denean edo betebehar horiei modu desegokian erantzutean zaienean, haurrak eta nerabeak beharrezkoa duten laguntza moral edo 
materialik gabe geratzen direnean. 
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Datuen bilakaerak jaitsiera arin bat erakusten du; faktoreen artean aipa daiteke azken urteotan 
familia harrera lehenesteko egindako ahalegina. Bizkaiko zentro horietan artatutako bertako 
adingabeen kopurua %47,5 jaitsi zen 2014 eta 2015 artean, eta zentro espezializatuetan 
artatutako heldurik gabeko adingabe atzerritarren kasu berrien kopurua %13,46 jaitsi zen epe 
berean.  
 
 

ADINGABEENTZAKO EGOITZA HARRERAKO 
ZENTROAK. BIZKAIA ETA BILBO. Absolutuak. 2015 
 Bertakoak Heldurik 

gabeko 
atzerritarrak 

Bizkaia 495 104 

Bilbo 200 6 

ITURRIA: Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

 
 
 
 
 

ADINGABEAK EGOITZA HARRERAKO ZENTROETAN. BIZKAIA. 
Absolutuak. 2014-2015 

 2015 2014 

Artatutako 18 urtetik beherako 
bertakoak 

556 715 

Heldurik gabeko atzerritar 
adingabeak  

304 389 

Bertako adingabe berriak 180 343 

Heldurik gabeko adingabe 
atzerritar berriak  

180 208 

ITURRIA: Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

 

Bestalde, aipa daiteke 2015ean Ertzaintzak Bilbon 18 
urtetik beherakoen aurkako indarkeriako 232 
abagune erregistratu zituela (biktimizazioak)78. 
Horien %48,27 familia inguruan gertatu ziren (genero 
indarkeriaren edo familia barruko indarkeriaren 
esparruan), eta gainerakoak familia ingurutik kanpo 
(ikasketetako harremanak, lanekoak, auzotasunekoak, 
kasualak eta abar, edo, askotan gertatzen den bezala, 
biktimaren eta egilearen arteko aldez aurreko inolako 
harremanik gabe). 
 

18 URTETIK BEHERAKOEN BIKTIMIZAZIOAK 
INDARKERIA GERTATZEN DEN 

ESPARRUAREN ARABERA. BILBO. 
Absolutuak eta %. 2015 

 Abs. % 

Guztira  232 100 

Familia ingurua 112 48,27 

Familia ingurutik 
kanpo 

120 51,73 

ITURRIA: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila. 
2015 

 
 

Zehazki, Bilboko 15 adingabe artatu zituzten Bizkaiko Foru Aldundiaren tratu txarrak eta eraso 
sexualak gertatzen direnean familian esku hartuz laguntza psikologikoa emateko programan; 
artatutako pertsona horien %60 neskak ziren79. 
 
 
 
 

                                                           
78 Eusko Jaurlaritza. Segurtasun Saila. 2015.  

Biktimizaziotzat jotzen dira pertsonak epe baten barruan legearen aurkako ekintza baten helburu izan diren eta Ertzaintzat hala 
erregistratu dituen abagune guztiak. Adibide bat izan daiteke pertsona bakar batek jasotako mehatxuengatik hainbat salaketa egon 
direneko kasua, eta kasu horretan mehatxu bakoitzak biktimizazio bat sortuko luke. Adingabeak legearen aurkako ekintza horien 
biktima diren egoeren artean, bi motatakoak bereizten dira: batetik, bikote baten edo bikote ohi baten esparruan (VG) edo familia 
baten barruan (gurasoak, seme-alabak, neba-arrebak...) (VD) gertatutakoak eta, bestetik, gainerakoak (ikasketa harremanak, lan 
harremanak, auzotasun harremanak, harreman kasualak eta abar daudenean edo, kasu askotan gertatzen den bezala, biktimaren 
eta egilearen arteko aldez aurreko inolako harremanik ez dagoenean), VG/VD esparrutik kanpokoak. Biktimizazioa bi esparru 
horietako edozeinetakoa izanda ere, ez dira Zigor Kodean aurreikusitako arau-hauste guztiak aintzat hartzen, ezpada “pertsonen 
aurkako” arau-hauste kontzeptu zabal baten barruan sartzeko modukotzat jotzen direnak soilik: hilketa eta haren formak, abortua, 
lesioa (lesioa, tratu txarrak familia esparruan...), askatasunaren aurkakoak (bahiketa, mehatxuak, behartzeak, jazarpena...), tortura 
eta segurtasunaren aurkakoak (ohiko tratu txarrak, irainak eta laido arinak familia esparruan...), gizakien salerosketa, laguntza 
betebeharraren omisioa, bizilekuaren bortxatzeak, ohorearen aurkakoak (kalumniak eta irainak), segurtasun eta kautela neurrien 
urraketa, familia harremanekin lotutako delituak, askatasun eta identitate sexualaren aurkakoak... 2015eko uztailaren 1az geroztik, 
Zigor Kodearen erreforma indarrean sartzearekin batera, faltak desagertu dira eta, ondorioz, aurkezten diren datuek delituei egiten 
diete erreferentzia. 

79 Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. Memoria 2015. 
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Emakumeen aurkako indarkeriaren biktima diren emakumeen seme-alabak ere indarkeria mota 
horren biktimak dira, ikusezinak sarritan. 2015ean Gizarte-larrialdietako udal zerbitzuak (SMUS) 
genero indarkeriaren biktima ziren 82 adingabe erregistratu zituen. Bestalde, urte berean, 
Bizkaiko Foru Aldundiak baliabide espezializatuek artatutako emakume biktimen 62 seme-alaba 
erregistratu zituen (%58 neskak) 80. 
 
Arreta eman behar zaio gero eta kezka handiagoa sortu duen errealitate bati, gurasoei edo etxe 
berean bizi diren beste ahaide batzuei, haien gaineko boterea edo kontrola bereganatzeko, 
eraso egiten dieten adingabeen indarkeriari (fisikoa, psikologikoa eta/edo ekonomikoa). 
2015ean guztira Bilboko 28 familia eta 30 adingabek (%50 mutilak eta %50 neskak) hartu zuten 

parte Bizkaiko Foru Aldundiaren Gurasoen aurkako indarkerian espezializatutako 

familian esku hartzeko programetan81. 
 
Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saileko gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko eta esku-hartze 
psikosozialeko zerbitzu eta programetan artatutako familien eta pertsonen datuen 
bilakaerak adierazten du, antza denez, zaurgarritasun egoeran dauden udalerriko haurren 
eta nerabeen kopurua gora egiten ari dela, baina kopuruaren gorakada izan daiteke, kasu 
batzuetan, gizarte baliabideetarako sarbidearen hobekuntzaren ondorio, bai eta horiek 
premia duten biztanle gehiagorenganaino iristearen ondorio ere. Gainera, programa 
bakoitzean artatutako pertsonen kopuruek aurkezten diren premia batzuek duten 
garrantziari buruzko ideia bat izaten laguntzen dute.  
 

BILBOKO UDALEKO GIZARTE EKINTZA SAILEKO ADINGABEEN ETA FAMILIEN BABESERAKO PROGRAMETAN ARTATUTAKO 
PERTSONEN BILAKAERA. BILBO. 2014-2015 

  Kasu kopurua 
2015ean 

Kasu kopuruen 
aldaketa 2014 

eta 2015 artean 

Portzentaje 
aldaketa 

2014arekin 
alderatuta 

PISEKO Gizarte-
hezkuntza eta 

komunitate-arloko 
esku-hartze Udal 

Programa82 

Artatutako familiak  683 +155 +%29,36 

Prebentzio egoeran dauden familiak 161 -74 -%26,5 

Babesgabetasun egoeran dauden familiak 522 +184 +%36,07 

Artatutako familia berriak  295 +58 +%26,07 

Artatutako adingabeak (arreta indibiduala) 899 +110 +%13,94 

Prebentzio egoeran atatutako adingabeak 
(arreta indibiduala) 

205 -74 -%26,52 

Babes egoeran artatutako adingabeak 
(arreta indibiduala) 

694 +184 %36,08 

Artatutako adingabeak (taldekako arreta) 576 +3 +%0,52 

Haurtzaroaren eta 
nerabezaroaren 

behategiaren 
jarduerak83 

Parte-hartzaileak 1.146 +619 +%117,46 

                                                           
80 Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. Memoria 2015. BFAren Urgentziazko Harrera Zerbitzuan atzemanak; tratu txarren 
biktima izandako emakumeak gizarteratzera zuzendutako DFAren Egoitza Baliabideetan atzemanak; indarkerian espezializatutako 
BFAren Familian esku hartzeko zerbitzuan atzemanak. 
81 Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. Memoria 2015. 
82 Esku-hartze gizarte-hezitzaile eta komunitarioko udal programa (PISEKO) esku-hartze gizarte-hezitzaileko 11 taldek (EISE) garatzen 
dute oinarrizko gizarte zerbitzuetan. Kontratatutako elkarte eta erakundeetako talde profesionalek kudeatzen dituzte programa 
horiek. EISE horiek 0 eta 18 urte arteko adingabeekin eta haien familiekin egindako gizarte-hezkuntzako esku-hartzea proiektu 
indibidualen eta talde jardueren bidez garatzen da. Proiektu horiek esku-hartzeko plan indibidualen barruan txertatzen dira 
prebentziorako edo babeserako udal espedienteen barruan. Gizarte-hezkuntzako proiektuetan aurreikusitako ekintzak familiaren 
etxean, inguru irekian eta, hala talde profesionalentzat nola taldekako jardueretarako, programa hauen erreferentziako marko 
fisikoa osatzen duten adingabeentzako irekitako 11 zentrotan garatzen dira. 
83 Behategiko jarduerak oinarrizko gizarte zerbitzuetatik kudeatzen dira komunitatean atzemandako premiazko egoerei erantzuteko. 
“Haurtzaroaren eta Nerabezaroaren Behategi Jarduerak” izeneko bigarren mailako prebentzioaren arloko udal esku-hartzearen 
markoan integratuta daude, eta arrisku egoerarik izan ez arren inguruabar pertsonal, familiar edo sozialen ondorioz etorkizunean 
arriskua/babesgabetasuna eragin dezaketen babesgabetasunarekiko zaurgarritasun egoeretara bideratuta daude. Jarduera horiek 
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PIP Esku-hartze 
Psikosozialaren 

Programa84 

Artatutako familiak  277 +42 +%17,87 

Prebentzio egoeran dauden familiak 25 -4 -%13,79 

Babesgabetasun egoeran dauden familiak 252 +46 +%22,33 

Artatutako familia berriak  131 +95 +%98,96 

Artatutako adingabeak  423 +83 +%24,41 

0-11 urte arteko 
adingabeentzako 
Zirkilu eguneko 

zentroa85 

Artatutako familiak  21 +2 +%10,53 

Prebentzio egoeran dauden familiak  3 -2 -%40,00 

Babesgabetasun egoeran dauden familiak 18 +4 +%28,57 

Artatutako familia berriak  9 +5 +%125 

Artatutako adingabeak 32 0 %0 

0-6 urte arteko 
adingabeentzako 

Iñurri haur zentroa86  
 

Artatutako familiak  36 -1 -%2,70 

Prebentzio egoeran dauden familiak  18 -6 -%25,00 

Babesgabetasun egoeran dauden familiak  18 +5 +%38,46 

Artatutako familia berriak  20 +10 +%100 

Artatutako adingabeak (arreta indibiduala) 48 -2 -%4 

PISEKALO87 Ijito 
komunitateari 
zuzendutako 
Gizarte- eta 

Hezkuntza-alorreko 
esku-hartze 
Programa 

Artatutako familiak  58 +20 +%52,63 

Prebentzio egoeran dauden familiak 21 +1 +%5,00 

Babesgabetasun egoeran dauden familiak 29 +11 +%61,11 

Ikertzen ari diren espedienteak 8   

Artatutako familia berriak  24 0 0 

Artatutako adingabeak (arreta indibiduala) 141 +49 +%53,26 

Oharra: “prebentzio” egoerak babesgabetasun arrisku moderatuko/larriko  egoerei egiten die erreferentzia, eta “babes” 
egoerak babesgabetasun arrisku arineko egoerei . 

Iturria: Bilboko Udala. Gizarte Ekintza Saila. Jardueren Memoria. 2015 
 
 

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak oraindik orain egindako ikerketa baten arabera, kalkulatzen da 15 
urtetik beherako biztanleriaren %2k dituela gizarte bazterketa arazoak jatorri sozial edo 
geografikoarengatik, arrazarengatik, etniarengatik, kulturarengatik, hizkuntzarengatik, 
erlijioarengatik edo atzerritar izateagatik. Baina portzentaje hori nabarmen jaitsi dela dirudi, 
arazo horiek biztanleria multzo horretan zuten eragina %7,2koa baitzen lau urte lehenago88. 
 
Horrekin harreman estuan, azken urteotan, haurren eta nerabeen errealitatearekin lotuta, 

kezka gero eta handiagoa eragin duten gaien arteko batzuk eskola bizikidetza eta berdinen 
arteko tratu txarrak dira.  

 
 
 
 

                                                           
taldekakoak izaten dira eta onuradun gisa oinarrizko gizarte zerbitzuetan espediente irekirik ez duten adingabeak, 
aitak/amak/arduradunak izan ditzakete, bai eta kolektibo horiekin kontaktuan ez dauden profesionalak ere. 
84 Esku-hartze Psikosozialaren Programa (PIP) oinarrizko gizarte zerbitzuetako profesionalei laguntza teknikoa ematen dien udal 
zerbitzu bat da arrisku egoeren balorazio diagnostikorako eta adingabeen eta haien familietako helduen arreta psikosozialerako. 
85 ZIRKILU adingabeentzako eguneko zentroa Bilboko udalerrian bizi diren 0 eta 11 urte arteko adingabeei eta horien familiei 
bideratuta dago, batez ere Errekalde-Peñascal, Irala-San Adrian, Basurtu-Altamira, Erdigune-Indautxu, Deustu-San Ignazio eta 
Zorrotza auzoetan oinarrizko zerbitzuei atxikita eta babesgabetasun arrisku arin edo moderatuan daudenei. ZIRKILU oinarrizko 
gizarte zerbitzuetako gizarte-hezkuntzako baliabide bat da, espezifikoa familia-babesean, hala izaera prebentiboagoa duten arrisku 
arineko kasuetan nola arrisku moderatuko kasuetan, babes instituzionaleko beste neurriak hartzearen alternatiba gisa. 
86 Bilboko udalerrian bizi diren 0 eta 6 urte arteko adingabeentzako eguneko zentroa, batez ere Zazpikaleak, San Frantzisko-Abusu, 
Uribarri-Zurbaran, Otxarkoaga-Txurdinaga eta Santutxu-Bolueta auzoetan oinarrizko gizarte zerbitzuei atxikita eta babesgabetasun 
arrisku arin edo moderatuan daudenentzako. Gizarte-hezkuntzako proiektu bat da, arreta espezifikoa ematen diena adingabeen 
ahalmen psikomotorren eta kognitiboen garapenari eta aiten/amen guraso-gaikuntzari. Oinarrizko gizarte zerbitzuen baliabide 
osagarria. 
87 Gizarte-hezkuntzako programa arrisku egoeran dauden Bilboko ijito komunitateko adingabeei eta haien familiei bideratua. 
Oinarrizko gizarte zerbitzuen laguntzarako baliabide humano eta teknikoa da azken batean. 0 eta 18 urte arteko adingabeekin eta 
haien familiekin egindako esku-hartzea hezkuntza proiektu indibidual/familiarren bidez garatzen da. 
88 Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. Gizarte Zerbitzuen Eskariaren Estatistika (GZEE). Gizarte Premiei 
buruzko Inkesta (GPE). 2014. 
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Gure artean gai honen inguruan egindako txosten aitortuenetako baten arabera (Berdinen 
arteko tratu txarrak, Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak, ISEI-IVEIk, egina)89, 
Lehen Hezkuntzako eta DBHko tratu txarren kasuen kopurua gero eta handiagoa da, baina 
hazkunde horren eragileetako bat da ikastetxeek ahalmen handiagoa dutela horiek atzemateko. 
 
2012an, Lehen Hezkuntzako (3. zikloa) ikasleen %21,7k adierazi zuen maiz (maiz edo beti) jaso 
izana tratu txarren bat eskolan (hitzezkoa, soziala, fisikoa, sexuala, ondasunei egindako erasoa 
edo ciberbullyinga)90. Tratu txarrak ugariagoak dira mutilen artean, baina batez ere ikasle 
atzerritarren artean (%26,7). 

ESKOLAN TRATU TARRAK JASO IZANA ADIERAZTEN DUTEN LEHEN HEZKUNTZAKO (3. ZIKLOA) IKASLEAK SEXUAREN ETA 
JATORRIAREN ARABERA . EAE. 2012 

EAE: 2012 % 

GUZTIRA 21,7 

Neskak 21 

Mutilak  22,3 

Atzerriko ikasleak 26,7 

Iturria: ISEI-IVEI. Berdinen arteko tratu txarrak. 2012 

Berdinen arteko tratu txarrak forma bat baino gehiago har dezake. Adingabe batek beste bat 
mehatxatu, jazarri, umiliatzen duenean Internet bidez, sakelako telefonoarekin edo beste 
teknologia telematiko batzuk erabilita, ciberbullying kasu baten aurrean gaude.  
 
Aurreko iturriaren arabera, Lehen Hezkuntzako (3. zikloa) ikasleen %11,3k jaso du berdin batek 
egindako mota bateko edo besteko ciberbullyinga kontsultaren aurreko urtean (beti, maiz, 
batzuetan), eta tratu txar honen eragin gogorrak (beti edo maiz) %2,6 harrapatzen du91.  
 

Laguntzako gizarte baliabideei buruzko beste datu batzuk: 
 

 
 Nº 

Biztanleak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako langile bakoitzeko 6.296 

Aldaketa aurreko urtearekin alderatuta  -0,29% 

Iturria: Bilboko Udala. Gizare Ekintza Saila.2015 
 

Oharra: Gizarte Ekintza Sailak erreferentziazko elementutzat hartu du gizarte langile bakoitzeko 5.000 pertsonako ratio ideal bat 
azken urteotan. Ratio horri eusteak ratioak urteetan zehar izandako bilakaera baloratzeko aukera ematen du. Ez da aintzat hartzen 
oinarrizko gizarte zerbitzuen koordinatzaileen figura (10) eta horiek ez dute baliorik ratioaren kalkulurako. Bestalde, Gizarte Ekintza 
Sailaren egitura berezia dela eta, aintzat har litezke gizarte langileen berezkoak diren funtzioak egiten dituzten beste profesional 
batzuk (2), zerbitzu espezifiko batzuk eskaintzen dituztenak, hala nola Elejabarriko Aterpetxearen Gizarte Lan Zerbitzua, adibidez. 
Bestalde, ez dago euskal administrazioek estatistika honetarako ezarritako inongo ratiorik. 

 
 

                                                           
89 ISE-IVEI. Berdinen arteko tratu txarrak txostena. 2012. 
90 Tratu txarra definitzen duten ezaugarriak honako hauek dira: nahita egindako ekintza bat da, min ematea, beldurtzea, larrimina 
sortzea... du helburu; erasotzailearen eta biktimaren arteko desberdintasunezko harreman asimetriko batean gertatzen da; eta 
behin eta berrirokoa eta errepikakorra da. Tratu txarrak forma bat baino gehiago har dezake: tratu txarra jasotzen duen pertsona 
aurrean dela egin daiteke edo ez; pertsonaren aurkako ekintza zuzenen bidez egin daiteke edo zeharka, haren objektu pertsonalei 
edo ahaide eta lagunei eraso eginez; mehatxuen bidez edo beldurra eraginda egin daiteke; eta abar. Portzentajeak adierazten du 
zenbat ikaslek jaso duen “maiz” edo “beti” gutxienez tratu txarreko hemezortzi edo hemeretzi jokabideetako bat (fisikoa, hitzezkoa, 
bazterketa, ondasunei egindako erasoa, ciberbullyinga, eraso sexuala...). 
91 Eragin orokorrak aintzat hartzen ditu “beti, maiz eta batzuetan” maiztasunak honako 6 kontu hauetako 1ekin lotuta gutxienez: 
SMS, WhatsApp (sakelako telefonokoa), Tuenti, Facebook (edo Internet) bidez mezuak bidali mehatxatzeko, iraintzeko edo burla 
egiteko; sare sozialetatik kendu, txatetatik baztertu; kide baten argazkiak, irudiak edo mezuak Internetez edo sakelako telefonoz 
zabaldu haren aurka erabiltzeko; sakelako telefonoarekin grabatu, nahi ez duen zerbait egitera behartzeko mehatxuekin; kide baten 
kontuan sartu eta haren izenean adiskideekin arazoak sortuko dizkion mezuak edo irudiak bidali. 
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Gogoeta osagarri batzuk… 
 
Egindako lan saioetan, haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten erakundeek identifikatu dute 
gizarte zerbitzuen arloko erronka nagusia biztanleria horrekiko esku-hartzearen hobekuntza 
dela, honako hauen bitartez: 
 
o Zaurgarritasun egoeran dauden adingabeak goiz atzeman eta artatzea, batez ere kolektibo 

horrekin lan egiten duten eragileen arteko koordinazioaren hobekuntzaren bitartez; 
o Haurren babesgabetasunaren prebentzioa indartzea, esku-hartzea proaktiboa izan dadin 

erreaktiboa baino gehiago; 
o Baliabideak eta esku-hartzeak kasu bakoitzaren beharrizanei eta berezitasunei egokitzea 

(iraupena, garatu beharreko ekintzak...). 
 

Haurrik zaurgarrienei buruz gogoeta egitean, amak eta aitak bereziki kezkatuta agertzen dira 
beren semeak eta alabak indarkeriaren biktima edo orientazio sexualarengatik, 
desgaitasunarengatik eta abar bazterketa jaso dezaketela jakitean. Hautematen dute nagusi den 
balio sistemak (indibidualismoa, materialismoa...) ez duela integrazioa eta dibertsitatearekiko 
errespetua errazten. Heteropatriarkatutik eratorritako desberdintasunak direla eta, kezkatzen 
ditu, halaber, genero indarkeriaren biktima izan daitezkeela jakiteak. 

 
Nerabeek ere interesa eta kezka agertzen dute kontu horiekin lotutako gaien inguruan, eta 
proposamenak aurkezten dituzte, batez ere arrazakeriari eta xenofobiari zein pobreziari eta 
desberdintasunari aurre egiteko, eta, neurri txikiagoan, berdinen arteko tratu txarrei (bullying) 
eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen integrazio arazoei. 
 
Asmakizunen forma emanez agertu dituzte beren iruditerian dauden ideietako batzuk: bizkar-
zorro bati erantsitako egiaren kamera bat, eskolan bullyinga jasotzen dutenak defenditzeko; 
jarrera arrazistez ohartarazten duen sakelako telefono bat; pertsonei jaio orduko ezartzen zaien 
txip “zuzentzaile” bat, paperik gabeko norbaiten aurka egitean kalanbrea ematen diona 
eramaten duenari; “jende gaiztoaren aurkako eskuturrekoa”, legez kanpoko egoeran dauden 
pertsonen seme-alabei ikastetxera joaten utzi nahi ez dietenak konbentzitzeko; “empapeladora” 
bat, legez kanpoko migratzaileei automatikoki gainerako herritarren paper eta eskubide 
berberak ematen dizkiena; eta abar. 
 

  
 

 

 

  

http://ciudadesamigas.org/bilbao-ciudad-amiga-de-la-infancia/la-empapeladora
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KULTURA, AISIALDIA ETA DENBORA LIBREA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
31. artikulua 

1. Estatu alderdiek aitortzen dute haurrek duten eskubidea, atsedenaldirako eta aisialdirako, euren adinaren araberako 
jolasetarako eta jolas-jardueretarako eta kultura-bizitzan eta arteetan askatasunez parte hartzeko.  
2. Estatu alderdiek errespetatu eta sustatuko dute haurrek duten eskubidea, oso-osoan parte hartzeko kultura- eta arte-
bizitzan, eta aukera egokiak eskainiko dituzte, berdintasun-baldintzetan, kultura-, arte-, jolas- eta aisialdi-bizitzan parte 
hartzeko. 

 

Haurren ongizateak erlazioa du aisialdirako baliabideak izatearekin, denbora librearen 
erabilerarekin eta bizitza kulturalean parte hartzearekin ere. Gai horien inguruko udal mailako 
datu estatistikoak oso mugatuak badira ere, merezi du arreta ematea esparru geografiko 
handiago bateko datuei. 
 
 

Zertan erabiltzen dute denbora librea Bilboko haurrek eta nerabeek? 
 
Ikerketa batzuek ohartarazten dute zuzendutako eta antolatutako aisialdi jarduerek (kirolak, 
kanpamentuak, eskolaz kanpoko musika, pintura, tailerrak eta abar) gero eta pisu handiagoa 
dutela, bai eta ikasketekin lotutako jarduerek (hizkuntzak, eskola indartzea eta abar) denbora 
librearen zati handi bat hartzen dutela ere.  
 
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) txostenaren azken bertsioak, 2016n 
argitaratua, kalkulatzen du 15 eta 17 urte arteko Espainiako nerabeen %50,5ek parte hartzen 
duela denbora libreko jarduera antolatuetan (taldeko kiroletan, bakarkakoetan, musikako eta 
antzerkiko taldeetan, bakarkako musikan, talde politikoetan, ongintzako jardueretan edo 
boluntario gisa eta bestelako jardueretan) eta portzentajea nabarmen handiagoa da mutilen 
artean (%61,8) nesken artean baino (%39,4)92. 
 
Ez da ahaztu behar haurrek eta nerabeek aisialdi antolatura duten sarbidea lotuta dagoela haien 
familien baliabide ekonomikoekin ere. Ikusten da era horretako jardueretan parte hartzen duten 
haurren eta nerabeen proportzioa modu esanguratsuan dela handiagoa maila sozioekonomiko 
altua duten familietan (%57,5) maila sozioekonomikoa baxua dutenetan baino (%40,1)93. 
 
Ikerketa beraren 2006ko edizioaren arabera94, 14 eta 17 urte arteko nerabeen biztanleriaren 
%8,5ak adierazten zuen estresatu egiten zela bere denbora librean. 
 
Arreta eman zaion beste alderdi bat, osasunarekin estu lotuta dagoelako, haurren eta nerabeen 
ariketa fisikoaren praktika da.  
 
Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuak 2011n argitaratutako Drogak eta Eskola VIII 
txostenaren arabera, 12 urtetik gorako unibertsitatez kanpoko eskola biztanlerian 15,4 ehuneko 
egin du gora astero kirola praktikatzen dutela adierazten dutenen pisuak 2006 eta 2011 artean 
(azken urte horretan, biztanleria horren %68,7k praktikatzen zituen kirolak maiztasun horrekin).  
 
Ikerketa honen markoan Bilboko haur eta nerabeen biztanleriari egindako inkestaren bidez, 

zehaztu ahal izan da %76,2k kirola egiten duela gutxienez astean 3 egunetan, %58,2k 4 egun 

                                                           
92 Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioa eta Gizarte Politika. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2016 
93 Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioa eta Gizarte Politika. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2016 
94 Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioa eta Gizarte Politika. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2006 
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edo gehiagotan eta %40,5ek 5 egun edo gehiagotan. Hala ere, datu deigarria da honako hau ere: 
inkestan galdetutakoen %7,4k adierazten du ez duela kirolik egiten asteko ezein egunetan. 
 
8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIA KIROLA EGITEN DUEN ASTEKO EGUN KOPURUAREN ARABERA SEXUAREN ARABERA. %. BILBO. 

2017 

Asteko egun kopurua 0 1 2 3 4 5 6 7 

Asteko zenbat egunetan egiten duzu kirola? 7,5 3,1 13,3 18 18,2 15,4 10,8 13,8 

Mutilak 7,0 1,9 8,1 14,3 18,3 17,8 12,8 19,8 

Neskak 8,0 4,3 18,9 21,9 18,0 12,7 8,5 7,2 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 
 

 
Emaitzek alde handia erakusten dute kirol praktikan sexuaren arabera: mutilen %50,4k 5 
egunetan edo gehiagotan egiten du kirola, baina portzentaje hori %28,7ra jaisten da nesken 
kasuan. Erreferentziazko beste ikerketa batzuek ere nabarmentzen dute antolatutako kirol 
jardueretan sexuaren araberako desberdintasunak garrantzitsuak direla; horrela, EAEko 14 eta 
18 urte arteko mutilen %74,4k hartzen dute parte kirol jarduera antolatuetan, eta hori egiten 
duten nesken portzentajea %39,8 ingurukoa da95.  
 

Guk Bilbon egindako inkestak adinaren 
araberako desberdintasun 
esanguratsuak ikusten ere lagundu digu: 
adinak gora egin ahala, jaitsi egiten da 
kirola 5 egun edo gehiagotan egiten 
duten haurren eta nerabeen 
portzentajea (8 eta 10 urte artekoen 
%47,3 eta 15 urtetik gorakoen %32,3).  
 
Gainera, ikastetxearen titulartasunak 
ere desberdintasun batzuk markatzen 
dituela dirudi, ikastetxe pribatuetan 
matrikulatutako eskola biztanleriaren 
%48,3k egiten baitu kirola 5 egun edo 
gehiagotan, eta portzentaje hori 
%35,5era jaisten baita ikastetxe 
publikoetan matrikulatutako 
biztanleriaren artean. 

 
 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIA KIROLA EGITEN DUEN 
ASTEKO EGUN KOPURUAREN ARABERA SEXUAREN, ADINAREN 
ETA IKASTETXEAREN TITULARTASUNAREN ARABERA. %. BILBO. 

2017 
% 5 EGUN EDO GEHIAGO 

SEXUA MUTILAK 50,4 

NESKAK 28,7 

ADINA 8-10 URTE 47,3 

11-12 URTE 44 

13-14 URTE 35,7 

15-18 URTE 32,3 

IKASTETXEAREN 
TITULARTASUNA 

PRIBATUA 43,8 

PUBLIKOA 35,5 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU 
proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 

 
2015ean, Bilbon 14 urtetik beherako 16.255 pertsona zeuden Bilbao Kirolaken abonatuta 
(%47,69 neskak); horrek esan nahi du adin horretako Bilboko biztanleriaren %41,1 zegoela 
abonatua96. 
 
Gainera, erakunde horrek 18 urtetik beherako 3.592 pertsona erregistratu zituen udaleko kirol 
jardueretan parte hartzen oporraldietan (Aste Santua, uda eta Eguberriak). 
 
 
 
 
 

                                                           
95 Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioa eta Gizarte Politika. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2016 
96 Bilboko Udala. Gazteria eta Kirol Saila. Jardueren memoria. 2015 
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 Kopurua 

Udal kiroldegien kopurua 10 

Bilbao Kirolaken abonatutako 14 urtetik beherako biztanleria 16.225 

Oporraldietan udal kirol jardueretan parte hartzen duen 18 urtetik beherako biztanleria 3.592 

Iturria: Bilboko Udala. Gazteria eta Kirol Saila. 2015 
 

Ekipamendu batzuen 
balorazioari buruzko datuak 
ere jaso ditu gure 
kontsultak. Zehazki, 
udalerriko kiroldegiek eta 
igerilekuek 8,24ko batez 
besteko puntuazioa lortzen 
dute 0tik 10erako eskalan. 
Inkestan galdetutako 8 eta 
10 urte artekoek ematen 
diete puntuaziorik altuena 
(8,56).  
 

UDALERRIKO KIROLDEGI ETA IGERILEKUEN BALORAZIOA. 8 ETA 18 URTE 
ARTEKO BIZTANLERIA. BATEZ BESTEKOA. BILBO. 2017 

BATEZ BESTEKOA 0-10 eskala KIROLDEGIAK ETA IGERILEKUAK 

 OROKORRA 8,24 

SEXUA MUTILAK 8,14 

NESKAK 8,35 

ADINA 8-10 URTE 8,56 

11-12 URTE 8,4 

13-14 URTE 7,96 

15-18 URTE 8,01 

BARRUTIA 
8-12 urteko 
biztanleria 
(Lehen 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 8,41 

2B-Uribarri 8,49 

3B-Txurdinaga 8,22 

4B-Begoña 8,01 

5B-Ibaiondo 8,62 

6B-Abando 8,96 

7B-Errekalde 8,24 

8B-Basurtu/Zorrotza 8,53 

BARRUTIA  
13-18 urteko 
biztanleria 
(Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 8,23 

2B-Uribarri 8,06 

3B-Txurdinaga 7,51 

4B-Begoña  

5B-Ibaiondo 7,94 

6B-Abando 10 

7B-Errekalde 7,47 

8B-Basurtu/Zorrotza 7,95 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren 
markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

7 

 
Ohitura sedentarioek lotura dute aisialdiko eta denbora libreko jardueren artean informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiekin zerikusia dutenek duten pisu gero eta handiagoarekin. 
 
2015eko datarekin, Eustatek egindako Etxeetako IKT ekipamenduen eta haien erabilerari 
buruzko inkestan, kalkulatu dute 10 eta 15 urte arteko haurren %79,6k duela sakelako telefonoa 
(%67k Espainian). Sakelako telefonoa edukitzeko joera handiagoa da adin horretako nesken 
artean adin horretako mutiletan baino (nesken %81,4k eta mutilen %77,9k dauka sakelako 
telefonoa), eta sakelako telefonoa dutenen portzentajea pixka bat jaisten da hileroko diru-
sarrera garbiek 900 euroko muga gainditzen ez duten familia-etxeetan (kasu horietan, %75,3k 
du sakelako telefonoa). 
 
EAEko 6 eta 14 urte arteko biztanleriaren %99,1ek dauka Internet etxean97 eta EAEko 10 eta 15 
urte arteko biztanleriaren %97,5 da Interneten erabiltzaile (%93,6% Espainian)98.  
 
Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuaren arestian aipatutako ikerketak adierazten du 12 
eta 18 urte arteko eskola biztanleriaren %31,2 bideo-jokoekin jolasten dela egunero. Joera hori 
handiagoa da 12 eta 13 urte arteko biztanlerian (%34,7 jolasten da egunero) eta beheraka doa 
adinak gora egin ahala (16 eta 18 urte arteko eskola biztanleriaren %27,8 jolasten da egunero).  
 

                                                           
97 Eustat. Informazioaren Gizartearen Inkesta. 2015 
98 Eustat. Etxeetako IKT ekipamenduen eta haien erabilerari buruzko inkesta. 2015 
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Atzeman da, halaber, 12 eta 18 urte arteko 
unibertsitatez kanpoko eskola biztanleriaren %65,4k 
sare sozialak (Tuenti, Facebook, Twitter, Messenger 
eta abar) erabiltzen dituela egunero, bost urte 
lehenago halako bik. Horien erabilera handiagoa da 
nesken artean mutilen artean baino (nesken %71,3k eta 
mutilen %60,3k), eta kasu honetan erabilera handiagoa 
da eskola biztanleriaren adinak gora egin ahala. 
 
 

EGUNERO SARE SOZIALAK ERABILTZEN DITUEN 
12 ETA 18 URTE ARTEKO ESKOLA BIZTANLERIA. 

EAE. 2011 

 % 

Guztira 65,4 

Neskak 71,3 

Mutilak  60,3 

12-13 urte 51,5 

14-15 urte 71,7 

16-18 urte 75,1 

Iturria: Drogak eta Eskola VIII. Droga-
menpekotasunen Deustuko Institutua, 2011 

 
12 eta 13 urteekin, gutxi gorabehera erdiek (%51,5ak) egunero erabiltzen dituzte sare sozialak, 
eta 16 eta 18 urte arteko lau pertsonatik hiruk (%75,1k) erabiltzen ditu sare sozialak eguneroko 
maiztasunez. 
 
Kolektibo honek teknologia horiekiko duen gertutasuna askoz handiagoa da beste biztanleria 
multzo batzuek dutena baino, eta horien erabilera menperatzea abantaila garrantzitsua da 
informazioa kudeatzeko aukeretarako eta abarretarako. Hala ere, ez da ahaztu behar teknologia 
horiek berdinen arteko erlazio modu desberdinak dakartzatela, askotan bakarka praktikatzen 
direla eta kasu askotan erabilera asko luzatzen dela denboran. 
 
EAEko haurrek eta nerabeek egunero batez beste 2,1 ordu eskaintzen diote telebista, bideoak 
(youtube eta antzekoak barne), dvdak eta pantaila bidezko beste entretenimendu batzuk 
ikusteari, eta egunero 1,4 ordu gailu elektronikoekin jolasteari (ordenagailuko jolasak, 
bideokontsola, tableta, smartphonea eta abar)99 .  
 
Beste datu batzuek ere zenbait aldaketa islatzen dituzte berdinen arteko harremanetan. 
Adibidez, gai hau lantzen duen Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren azken 
ikerketak adierazten du EAEko 11 eta 18 urte arteko haurren eta nerabeen %76,1 gutxienez 
astean behin elkartzen dela, hitzordua jarrita, bere lagunekin, ikastetxetik kanpo, baina 
ohartarazten du, halaber, lautik batek, gutxi gorabehera, ez duela halakorik egiten100.  
 
Bestalde, azken urteotan lonjen fenomenoa zabaldu da nerabeen artean. Gai horri lotuta, 
Drogak eta Eskola txostenak identifikatu zuen 2011n 12 eta 18 urte arteko eskola biztanleriaren 
%20,7 joaten dela lonjetara (berera, lagunena eta abar) astero; bost urte lehenago, 3,5 
baxuago zen portzentajea. 
 
Ikerketa honen markoan egindako inkestak argi erakusten du Bilboko haur eta nerabeentzat oso 

garrantzitsua dela kalean jolastea edo kirola egitea; %90,8k uste du nahikoa edo oso 

garrantzitsua dela, eta zehazki %66,6k du argi oso garrantzitsua dela. Hala ere, jasotako datuek 
erakusten dute, halaber, Bilboko haurren %63,8k baino ez dituela nahikoa edo oso maiz 
erabiltzen hiriko plazak, parkeak eta aire zabaleko jolas eta kirol guneak. 
 

Kalkulatzen da 0 eta 14 urte bitarteko 1.000 biztanleko haur jolaserako 2,99 gune 
publiko daudela101. 

 
Espazio horien eta Bilboko haur eta nerabeek aisialdirako erabiltzen dituzten horien antzeko 
espazioan gogobetetasunari dagokionez, inkestak aukera eman digu jakiteko nahikoa positiboa 

                                                           
99 Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014 
100 Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014 
101 Bilbao Ekintza. Bilboko Behatokia. 2009. 
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dela (hain zuzen ere, handiagoa da parkeen eta plazen balorazio positiboa egiten duten 
adingabeen kopurua horiek nahikoa maiz erabiltzen dituztenena baino). Kontsulta egin zaien 
pertsonen %71,4k uste du espazio horiek oso edo nahikoa ondo zainduta daudela, eta 
antzekoa da nahikoa neurri onean edo neurri handi batean gustura egoteko eta ondo 
pasatzeko behar den guztia dutela uste dutenen portzentajea (%72,9). 

 
AIRE ZABALEKO ESPAZIOEN ERABILERA ETA HORIEK SORTUTAKO GOGOBETETASUNA 8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAN. %. 

BILBO. 2017 
ZER IRITZI DUZU PLAZEI, PARKEEI ETA AIRE ZABALEKO 
KIROL ETA JOLAS GUNEEI BURUZ? 

% oso gutxi % gutxi % ez 
gutxi ez 

asko 

% nahikoa % oso 

Joaten zara leku horietara? 6 9,6 20,6 35,2 28,6 

Ondo zainduta daude? 2,4 4,8 21,4 48,8 22,6 

Behar den guztia dute gustura egoteko, jolasteko eta 
ondo pasatzeko? 

2,5 4,7 20 39,1 33,8 

Garrantzitsua iruditzen zaizu haurrek eta nerabeek 
kalean jolastea edo kirola egitea, aire zabalean? 

0,6 1,5 7,1 24,2 66,6 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
Aldea esanguratsua ez bada ere, mutilek (%66) neskek baino pixka bat gehiago (%61,3) 
erabiltzen dituzte espazio horiek. Adinak gora egin ahala, jaitsi egiten da Bilboko plaza, parke 
eta aire zabaleko jolas edo kirol guneetara joaten diren adingabeen kopurua. Barrutien arabera, 
Ibaiondoko eta Errekaldeko Lehen Hezkuntzako ikasleria (%74,5 eta %74,2 hurrenez hurren) da 
horietara gehien doana edo horiek gehien erabiltzen dituena, eta Deustuko eta Uribarriko Lehen 
Hezkuntzakoa (%62,1 eta %64,4 hurrenez hurren) gutxien doana edo gutxien erabiltzen dituena.  
 
8 eta 10 urte arteko biztanleria da portzentaje handienean (%76,6) uste duena Bilboko plazak, 
parkeak eta aire zabaleko jolas edo kirol guneak oso edo nahikoa ondo zainduta daudela. 
Barrutien araberako desberdintasunek erakusten dute Errekaldeko eta Begoñako Lehen 
Hezkuntzako ikasleek dituztela espazio horiek ondo zainduta dutela uste dutenen portzentajerik 
txikienak (%58,9 eta 59,2 hurrenez hurren), eta Deustuko Lehen Hezkuntzakoek ondo zainduta 
dutela uste dutenen portzentajerik handiena (%81,4). 
 
Adinak gora egin ahala, jaitsi egiten da inkestan galdetutakoen artean plazak, parkeak eta aire 
zabaleko kirol edo jolas guneak gustura egoteko eta ondo pasatzeko nahikoa neurri onean edo 
neurri handi batean eduki beharreko guztia dutela uste dutenen portzentajea (8-10 urte 
dituztenen %85,4 eta 15 urtetik gorakoen %64,9). Barrutien arabera, Basurtu-Zorrotzako Lehen 
Hekzuntzako ikasleek dute espazio horiek beharrezko guztia dutela uste dutenen portzentajerik 
handiena (%84,5), eta Errekaldeko Lehen Hezkuntzakoek txikiena (%67,1). 
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AIRE ZABALEKO ESPAZIOEN ERABILERA ETA HORIEK SORTUTAKO GOGOBETETASUNA 8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAN, 
SEXUAREN, ADINAREN, IKASTETXEAREN TITULARTASUNAREN ETA BARRUTIAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 

% NAHIKOA OSO Erabiltzen 
dituzu leku 

hioriek? 

Ondo 
zainduta 
daude? 

Beharrezko guztia 
dute gustura 

egoteko, jolasteko 
eta ondo pasatzeko? 

Uste duzu garrantzitsua dela 
haurrek eta nerabeek kalean 

jolastea edo kirola egitea, aire 
zabalean? 

SEXUA MUTILAK 66 71,6 73,4 89,1 

NESKAK 61,3 71,2 72,2 92,6 

ADINA 8-10 URTE 71,1 76,7 85,4 89,3 

11-12 URTE 70,2 73,9 74,1 91,7 

13-14 URTE 56,9 64,6 64,1 90,1 

15-18 URTE 56,7 68,9 64,9 92,2 

IKASTETXEARE
N 
TITULARTASUNA 

PRIBATUA 64,6 72 73,3 91,5 

PUBLIKOA 63,2 70,8 72,3 90,1 

BARRUTIA 
8-12 urteko 
biztanleria 
(Lehen 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 62,1 81,4 80,6 90,3 

2B-Uribarri 64,4 75,6 73,5 88,6 

3B-Txurdinaga 72,3 77,1 84,3 89,3 

4B-Begoña 70,2 59,2 68,8 91,7 

5B-Ibaiondo 74,5 78,3 81,5 93 

6B-Abando 67,6 77,7 83,3 89,4 

7B-Errekalde 74,2 58,9 67,1 83,4 

8B-
Basurtu/Zorrotza 

72,6 76,8 84,5 91,9 

BARRUTIA  
13-18 urteko 
biztanleria 
(Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 50,2 77 71,6 93 

2B-Uribarri 61 72,3 68,9 92,2 

3B-Txurdinaga 61,4 62,1 49,6 90,4 

4B-Begoña     

5B-Ibaiondo 56,4 60,9 62,3 91,9 

6B-Abando 100 100 100 100 

7B-Errekalde 68 63,7 60,1 78,7 

8B-
Basurtu/Zorrotza 

44,8 46,4 45,3 94,9 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
0tik 10erako eskala erabilita, 
eskola biztanleriak 7,03ko 
puntuazioa eman die plazei 
eta parkeei. Eta aire zabaleko 
jolas guneek 7,55ko puntuazio 
orokorra jaso dute.  
 
Mutilek (6,94) eta 11-12 
urtekoek (6,7) eman diete 
puntuaziorik baxuena plazei 
eta parkeei, eta badirudi 
adinak markatzen duela 
alderik handiena parkeei 
emandako puntuazioan. 
Adinak gora egin ahala, jaitsi 
egiten da aire zabaleko jolas 
guneei emandako puntuazioa 
ere (8,03 puntu ematen 
dizkiete 8-10 urte dituztenek 
eta 7,16 15 urtetik gorakoek). 

UDALERRIKO PLAZA, PARKE ETA AIRE ZABALEKO JOLAS GUNEEN BALORAZIOA. 8 
ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIA. BATEZ BESTEKOA. BILBO. 2017 

BATEZ BESTEKOA 0-10 eskala PLAZAK ETA 
PARKEAK 

AIRE ZABALEKO 
JOLAS GUNEAK 

 OROKORRA 7,03 7,55 

SEXUA MUTILAK 6,94 7,46 

NESKAK 7,12 7,64 

ADINA 8-10 URTE 7,37 8,03 

11-12 URTE 6,7 7,63 

13-14 URTE 6,86 7,31 

15-18 URTE 7,02 7,16 

BARRUTIA 
8-12 urteko 
biztanleria 
(Lehen 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 7,64 7,9 

2B-Uribarri 6,91 7,82 

3B-Txurdinaga 6,85 7,76 

4B-Begoña 6,18 7,22 

5B-Ibaiondo 7,26 7,96 

6B-Abando 8,06 8,07 

7B-Errekalde 6,05 7,82 

8B-
Basurtu/Zorrotza 

5,84 7,99 

BARRUTIA  
13-18 urteko 
biztanleria 
(Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 7,11 7,33 

2B-Uribarri 7,57 7,54 

3B-Txurdinaga 5,71 7,13 

4B-Begoña   

5B-Ibaiondo 6,7 7,11 

6B-Abando 9 8 

7B-Errekalde 5,93 6,8 

8B-
Basurtu/Zorrotza 

6,84 6,37 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan 
egindako inkestaren emaitzak. 2017 
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Adingabeek Bilbon aisialdirako dagoen eskaintzari buruz egiten duten balorazioari dagokionez, 
inkestan galdetutakoen %66,1ek uste du nahikoa jarduera edo jarduera asko dagoela haur eta 
nerabeentzat. 8 eta 10 urte artekoak dira uste horretan sendoenak (%74,9) eta adinak gora egin 
ahala portzentajea jaitsi egiten da.  
 
Inkestan galdetutakoen %65,7k nahikoa edo oso gustuko ditu aisialdirako dauden eskaintzak. 
Aurreko gaian bezala, 8 eta 19 urte bitartekoek dituzte gustukoen (%80), eta portzentaje hori 
jaitsi egiten da adinak gora egin ahala.  

 
8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA AISIALDIRAKO ESKAINTZARI BURUZ. %. BILBO. 2017 

 % oso gutxi % 
gutxi 

% ez 
gutxi ez 

asko 

% nahikoa % oso 

Zenbat jarduera daude Bilbon haurrentzat eta 
nerabeentzat zuen denbora librean: eskolatik 
irten eta gero, asteburuetan, oporraldietan…? 3,1 8,6 22,1 43,2 22,9 

Gustuko dituzu Bilbon haurrentzat eta 
nerabeentzat zuen denbora librean dauden 
jarduerak: eskolatik irten eta gero, asteburuetan, 
oporraldietan…? 3,5 6 24,8 40 25,7 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 
 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA AISIALDIRAKO ESKAINTZARI BURUZ SEXUAREN, ADINAREN ETA 
IKASTETXEAREN TITULARTASUNAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 

% NAHIKOA OSO Zenbat jarduera daude Bilbon 
haurrentzat eta neraberntzat zuen 
denbora librean: eskolatik irten eta 

gero, asteburuetan, oporraldietan…? 

Gustuko dituzu Bilbon haurretzat eta 
nerabeentzat zuen denbora librean 

dauden jarduerak: eskolatik irten eta 
gero, asteburuetan, oporraldietan…? 

SEXUA MUTILAK 67,9 65,7 

NESKAK 64,2 65,7 

ADINA 8-10 URTE 74,9 80 

11-12 URTE 69,8 69,9 

13-14 URTE 60,9 60,1 

15-18 URTE  58,4 52,1 

IKASTETXEAREN 
TITULARTASUNA 

PRIBATUA 65,9 64,1 

PUBLIKOA 66,5 67,3 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
Zerbitzu, programa eta aisialdirako ekipamenduen udal eskaintzan, bere ibilbidearengatik eta 
erabiltzaileen kopuruarengatik, gazteguneak, kideguneak eta haurguneak nabarmentzen dira, 
hiriko barrutietan banatutako zerbitzuak, aisialdi hezigarrira, balioen sustapenera eta 
sozializaziora bideratuak. 2015ean zehar, Bilboko 29.000 haur eta nerabe baino gehiago pasatu 
ziren ekipamendu horietatik. 

 

 
Ekipamendu horiek ikasturtean zehar egindako eskaintzaz gain, oporraldietan ere Bilboko 
adingabe askok kolektibo horri bideratutako beste udal jarduera batzuetan parte hartzen dute. 
Horrela, 20015eko Aste Santuan, 568 haur joan ziren egun horietan antolatutako udal 
jardueretara; 2.866, udakoetara; eta 710, Eguberrietakoetara. 
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 Kopurua 

Topaketarako, jolaserako, kirolerako, musikarako eta sozializaziorako udal ekipamenduetako parte-
hartzaileak oporraldietan (udalekuak, negulekuak...) 3.368 

Aste Santua gune berri (5 eta 8 urter artekoak) 241 

Aste Santua kideberri (9-11 urte) 80 

Aste Santua zientzia zoroa (8-11 urte) 132 

Uda udako jolastokia (3-5 urte) 634 

Uda eguneko udalekuak (6-11 urte) 2.019 

Eguberriak Gabongune (5-8 urte) 232 

Eguberriak gabonkide (9-11 urte) 97 

Eguberriak Ingéniatelas/Zeu moldatu 233 

Oporraldietan Errekalde 7. barrutiko haur eta nerabeen hitzarmeneko programan parte hartzen duen 8 eta 
18 urte arteko biztanleria 476 

Aste Santuko kanpamentua (7-11 urte). Zumizgai 53 

Aste Santuko kanpamentuak (12-17 urte). Lilura 62 

Udako kanpamentuak (7-12 urte). Zumizgai 122 

Udako kanpamentuak (12-17 urte). Lilura 91 

Eguberrietako kanpamentuak-Zumizgai 116 

Eguberrietako kanpamentuak -Lilura 32 

Ikasturtean zehar Errekalde 7. barrutiko haur eta nerabeen hizarmeneko programan parte hartzen dutenak 1155 

Zuzmizgai programa (7-11 urte) 419 

Lilura programa (12-17 urte) 736 

Ikasturtean zehar topaketarako, jolaserako eta sozializaziorako udal ekipamenduetan parte hartzen 
dutenak 27.894 

Gazteguneetako parte-hartzaileak (12 eta 17 urte arteko gazteei zuzenduak) 27.419 

Kideguneetako parte-hartzaileak (9 eta 11 urte arteko neska-mutilei zuzenduak) 165 

Haurguneetako parte-hartzaileak (5 eta 8 urte arteko neska-mutilei zuzenduak) 310 

Iturria: Bilboko Udala. Gazteria eta Kirol Saila. 2015 

 
Udalerriko adingabeek 
haurgune, kidegune eta 
gazteguneei buruz egiten 
duten balorazioa, 
ikerketa honetan 
aplikatutako inkestaren 
arabera, 7,19 puntukoa 
da 0-10eko eskalan102.  
 
Datuen azterketak 
ikusarazten du 
erabiltzaileen adinak gora 
egin ahala emandako 
puntuazioa jaitsi egiten 
dela; 8-10 urtekoek 
7,67ko puntuazioa 
ematen dute, eta 15 
urtetik gorakoek 6,5ekoa. 

UDALERRIKO HAURGUNE, KIDEGUNE ETA GAZTEGUNEEN BALORAZIOA. 8 ETA 18 URTE 
ARTEKO BIZTANLERIA. BATEZ BESTEKOA. BILBO. 2017 

BATEZ BESTEKOA 0-10 eskala HAURGUNEAK, KIDEGUNEAK, 
GAZTEGUNEAK 

 OROKORRA 7,19 

SEXUA MUTILAK 7,19 

NESKAK 7,07 

ADINA 8-10 URTE 7,32 

11-12 URTE 7,67 

13-14 URTE 7,32 

15-18 URTE 6,87 

BARRUTIA 
8-12 urteko 
biztanleria 
(Lehen 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 7,91 

2B-Uribarri 6,84 

3B-Txurdinaga 7,63 

4B-Begoña 6,9 

5B-Ibaiondo 7,59 

6B-Abando 7,68 

7B-Errekalde 6,58 

8B-Basurtu/Zorrotza 7,7 

BARRUTIA  
13-18 urteko 
biztanleria 
(Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 6,81 

2B-Uribarri 7,04 

3B-Txurdinaga 6,78 

4B-Begoña  

5B-Ibaiondo 6,76 

6B-Abando 9 

7B-Errekalde 6,98 

8B-Basurtu/Zorrotza 6,67 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan 
egindako inkestaren emaitzak. 2017 

                                                           
102 Datu hauek balorazio orokor orientatibo bat ematen dute, baina aintzat hartu behar da litekeena dela inkestan galdetutako 
biztanleriaren zati handi bat ekipamendu horien erabiltzaile ez izatea, bai eta inkestan galdetutako biztanleen artean ekipamendu 
horien erabiltzaile denbora epe bat baino gehiagotan izandakoak egotea ere. 
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Zer kultura ohitura ditu biztanleria honek? 
 
Drogak eta Eskola VIII txostenak, Droga-mepekotasunen Deustuko Institutuak 2011n 
argitaratua, adierazten du gutxienez hilean behin kultura jarduerak (zinemara, kontzertuetara, 
museoetara, erakusketetara, antzokietara... joan) egiten dituen 12 eta 18 urte arteko eskola 
biztanleriaren portzentajea %62,2 ingurukoa dela.  
 
Iturri berak adierazten du adin multzo horretako nerabeen %23,2k aitortzen duela ez duela 

inoiz edo ia inoiz irakurtzen libururik (ikasketetakoetatik kanpo), aldizkaririk, komikirik eta 

abarrik.  
 
Haurren eta nerabeen biztanleria segmentuari erreferentzia egiten dioten datuek ere kultura 
arloko parte-hartzeko eta irakurketa ohiturako adierazle apalak erakusten dituzte. Gazteriaren 
Behatokiaren103 datuen arabera, 15 eta 19 urte arteko gazteen artean: 
 
- %56 joan da zinemara azken hiru hilabeteetan. 
- %54 joan da liburutegi edo mediateka batera azken hilabetean. 
- %40 joan da kontzertuetara azken hiru hilabeteetan. 
- %21 joan da museoetara azken hiru hilabeteetan. 
- %13 joan da antzerkira azken hiru hilabeteetan. 
- %52k irakurri du libururen bat aisialdian azken hilabetean. 
- %49k irakurri du euskarazko libururen bat, aisialdian edo beste motibo batengatik, azken 

hilabetean.  
 
Kultura sustatzeko udal programen artean, nabarmentzekoak dira (duten ibilbidearengatik eta 
pertsona kopuru handi bati bideratuta egoteagatik) irakurzaletasuna bultzatzen dutenak eta 
biztanleriarik gazteena arte eszenikoetara eta ikus-entzunezkoetara eramaten dutenak.  
 
Horrela, 2005ean, 5.000 haur izan ziren udal liburutegietan lehenengo programan parte hartzen, 
eta Bilboko 11 urtetik beherako 6.410 adingabek hartu zuten parte Eskolatik Antzerkira 
programan, 2.639 Zinebieskolan, eta 1.562 Fanteskola programan. 
 

 Kopurua 

Udal liburutegien kopurua 16 

Irakurzaletasuna sustatzeko programan udal liburutegietan parte hartutako adingabeen 
biztanleria 

4.995 

Eskolatik Antzerkira programan parte hartutako 3 eta 11 urte arteko biztanleria 6.410 

Zinebieskola programan parte hartutako 3 eta 10 urte arteko biztanleria 2.639 

Fanteskola programan parte hartutako 3 eta 10 urte arteko biztanleria  1.562 

Iturria: Bilboko Udala. Kultura Saila. 2015-2016 

  

                                                           
103 Gazteriaren Euskal Behatokia. Euskal Gazteriari buruzko Txostena. 2012 
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Kultura ekipamenduen 
balorazioa ere jaso du gure 
kontsultak. Zehazki, 
liburutegiek batez besteko 
7,26ko puntuazioa jaso dute. 
Mutilek neskek baino 
puntuazio baxuagoa ematen 
diete: 6,87 eta 7,68 hurrenez 
hurren. Adinaren arabera, 13-
14 urtekoek ematen diete 
puntuaziorik baxuena (6,91).  
 
Zinema aretoak eta antzokiak 
dira aisialdirako Bilbon dauden 
espazioen artean puntuazio 
onena jasotzen dutenak: 8,42. 
Neskek balorazio hobea 
ematen diete, eta adinak gora 
egin ahala emandako 
puntuazioa jaitsi egiten da. 

UDALERRIKO LIBURUTEGI, ZINEMA ARETO ETA ANTZOKIEN BALORAZIOA. 8 
ETA 18 URRTE ARTEKO BIZTANLERIA. BATEZ BESTEKOA. BILBO. 2017 

BATEZ BESTEKOA 0-10 eskalan LIBURTEGIAK ZINEMA 
ARETO ETA 
ANTZOKIAK 

 OROKORRA 7,26 8,42 

SEXUA MUTILAK 6,87 8,3 

NESKAK 7,68 8,56 

ADINA 8-10 URTE 7,7 8,69 

11-12 URTE 7,29 8,5 

13-14 URTE 6,91 8,27 

15-18 URTE 7,02 8,2 

BARRUTIA 
8-12 urteko 
biztanleria 
(Lehen 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 7,37 9,04 

2B-Uribarri 7,26 8,79 

3B-Txurdinaga 7,6 8,24 

4B-Begoña 6,97 7,75 

5B-Ibaiondo 7,51 8,93 

6B-Abando 7,8 9,05 

7B-Errekalde 6,75 8,32 

8B-Basurtu/Zorrotza 7,97 8,18 

BARRUTIA  
13-18 urteko 
biztanleria 
(Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 7,5 8,43 

2B-Uribarri 6,89 8,34 

3B-Txurdinaga 6,31 8,27 

4B-Begoña   

5B-Ibaiondo 6,99 8,19 

6B-Abando 8 10 

7B-Errekalde 6,31 7,64 

8B-Basurtu/Zorrotza 6,45 7,77 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren 
markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
Bestalde, aipatzekoa da 2015ean 8 eta 18 urte arteko 745 pertsona zeudela matrikulatuta Udal 
Musika Eskolan (adin horretako biztanleriaren %2,66). Urte horretan, adin horretako 1.902 
pertsonak parte hartu zuten kontzertu pedagogiko-didaktikoen programan beren ikastetxeen 
bidez. Erakunde horrek 18 urtetik beherako 15.080 adingaberen presentzia erregistratu zuen 
OLBE-TXIKIren jardueretako publikoan104. 
 

 Kopurua 

Udal Musika Eskolan matrikulatutako 8 eta 18 urte arteko biztanleria 745 

Ikastetxeen bidez kontzertu pedagogiko-didaktikoetan parte hartu duen 8 eta 18 urte arteko biztanleria 1.902 

Iturria: Bilboko Udala. Kultura Saila. 2015 
 

Eta zer euskalduntze maila? 
 
Biztanleria euskaldunak105 gazteen artean duen pisua nabarmen handiagoa da biztanleria 
osoaren artean duenarekin alderatuta.  
 
Erroldaren 2011ko datuen arabera, Bilboko biztanleriaren %22,99 da euskalduna (Bizkaiko 
biztanleria osoaren %31,20 da euskalduna); gazteagoen artean, euskaldunak dira: 2 eta 4 urte 
arteko haurren %55,48; 5 eta 9 urte arteko %68,79; 10 eta 14 urte arteko neska-mutilen 
%75,26; eta 15 eta 19 urte arteko nerabeen 60,44. 
 

 

                                                           
104 Bilboko Udala. Kultura Saila. Jardueren memoria. 2015 
105 Euskaraz ondo hitz egiten duten pertsonak, aintzat hartu gabe ondo irakurtzen edo ondo idazten duten, irakurtzeko edo idazteko 
zailtasunak dituzten edo batere irakurtzen edo idazten ez duten. 
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BIZTANLERIA EUSKALDUNAREN PISUA ADIN MULTZOEN ARABERA. BILBO, BIZKAIA ETA EAE. 2011 

 Bilbo Bizkaia EAE 

Biztanleria osoa 22,99 31,2 26,02 

2 eta 4 urte arteko biztanleria 55,48 60,45 56,26 

5 eta 9 urte arteko biztanleria 68,79 75,15 72,12 

10 eta 14 urte arteko biztanleria 75,26 81,2 77,74 

15 eta 19 urte arteko biztanleria 60,44 68,06 64,98 

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzaren errolda. 2011 

Aipatzekoa da euskararen sustapenerako udal programek 18 urtetik beherako 8.000 pertsona 
ingururen parte-hartzea lortu zutela 2014an.  

 

 Kopurua 

Ikusi eta ikasi-euskarazko ikuskizunak, ekitaldiak eta jarduerak programan parte hartutako 2 eta 
8 urte arteko biztanleria 

6.227 

Harrapazank-gazteentzako euskarazko jarduera eta ikuskizunen programan parte hartutako 12 
eta 18 urte arteko biztanleria 

1.778 

Iturria: Bilboko Udala. Euskara eta hezkuntza Saila. 2014 

 

 

Gogoeta osagarri batzuk… 
 
Haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten erakundeek adierazten dute aisialdia eta denbora 
librea aukera ona direla egoera arazotsuak prebenitzeko eta/edo identifikatzeko eta, sortu eta 
gero, horiei aurre egiteko balioko duten edukiak eta balioak lantzeko adingabeekin.  
 
Ikuspegi horretatik begiratuta, adin horretako biztanleriarentzako espazio seguru eta hurbilak 
behar direla uste dute, baliagarriak elkarren arteko topaketarako, jarrerak eta jokabideak 
ikasteko eta iragate-etapetan lagundu ahal izateko. Espazio horiek halakorik ez duten auzoetara 
eta barrutietara zabaltzearen aldeko apustua egiten dute, eta denentzat eskuragarri izan 
daitekeen eskaintza inklusiboa garatzen dute (dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat, 
jatorri eta kultura desberdinetakoentzat...). 
 
Nerabeek adierazten dute denbora librearen zatirik handiena lagunekin ematen dutela, zenbait 
jardueratan edo, besterik gabe, haiekin egoten. Oro har, eta horretan bat datoz mutilak eta 
neskak, auzo bakoitzean elkarrekin biltzeko eta jarduerak egiteko lokalak izatea eskatzen dute. 
Uste dute horietara sartzeko aukera izan behar dutela igandeetan eta oporraldietan, orduan 
baitute beste inoiz baino denbora libre gehiago.  
 
Aisialdirako jarduera antolatuak ere eskatzen dituzte, adin bereko beste pertsona batzuekiko 
harremanetan jarriko dituztenak eta interesatzen zaizkien arloetan ikasten lagunduko dietenak. 
Kasu batzuetan, adierazten dute ez dutela nahikoa informazio Bilbon ikasturtean zehar edo opor 
garaietan aisialdirako eta denbora librerako dagoen eskaintzari buruz. 
 
Beren ingurua hobetzeko proposamen zehatzak egitean edo inguru horretan hobetzeko moduko 
elementuak aipatzean, haurrek eta nerabeek honako hauek aipatzen dituzte: 
 
 Aisialdi eta kultura eskaintzari dagokionez: 

o 18 urtetik beherako biztanleriari bideratutako jardueren eskaintza handiagoa; 
o Kultura jarduera eta espazioen eskaintza handiagoa: kontzertuak, liburutegiak… 
o Jolas gune gehiago jartzea, kasu batzuetan estaliak, eta horien ekipamendua 

hobetzea. Horien mantentzea zaintzea (txirristak, zabuak, aulkiak, iturriak…), egoera 
onean egon daitezen eta/edo funtziona dezaten; 

o Itsasadarrean hondartza bat sortzea. 
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 Kirola praktikatzeko espazioei dagokienez: 

o Futbolean eta/edo saskibaloian jolasteko espazio gehiago eta pilotaleku gehiago 
jartzea auzoetan, batzuk estaliak eta hobeto argiztatuak; 

o Skate pista gehiago jartzea, batzuk estaliak; 
o Igerilekuen sarea zabaltzea. 

 
Informazio hori zabaldu eta zehaztu egin daiteke Bilboko 8 eta 18 urte arteko haurrei eta 
nerabeei egindako inkestan jasotakoarekin. Datu horiek ikusarazten digute kasu batzuetan 
desberdintasun esanguratsuak daudela eskarietan adingabeen sexuaren eta adinaren arabera. 
 
Horrela, adibidez, eskari handiena duten kirol espazioen kasuan, futbol zelaiak eta kiroldegiak, 
11 eta 14 urte arteko mutilek eskatzen dituzte batik bat. Orobat skate pistak. Eskari gutxiagoko 
beste kirol ekipamendu batzuk, igerilekuak eta saskibaloi kantxak adibidez, antzeko 
proportzioan eskatzen dituzte bi sexuetako adingabeek. 
 
Aisialdirako espazioei dagokienez, eskari nagusia kontsumoan oinarritutako aisialdirako 
ekipamenduena da, hala nola jolas parkeak eta aquparkak, oso eskatuak 8 eta 12 urteko neska-
mutilen artean, bai eta merkatalguneak ere, batez ere 11 eta 14 urte bitarteko neskek eskatuak. 
 
Aipatzekoa da, halaber, 11 edo 12 urtetik aurrera indarra hartzen duela gazteguneen eskariak, 
elkarren arteko topaketarako eta adinari dagozkion jardueretan aritzeko gune gisa, 
protagonismoa bereganatuz, antolatutako jardueren hartzaile huts izateari utzita. 
 
Askotan agertzen da faktore klimatikoa ere aisialdiaz gozatzeko baldintzatzaile eta mugatzaile 
gisa, eta hori aintzat hartu beharra, espazio estalietan pentsatuz. 
 
Bestalde, erakundeek eta/edo familiek ere identifikatzen dituzte gabezia batzuk aisialdirako 
eskaintza publikoan:  
 
o Familian partekatutako eskaintzan; 
o Haurrik txikienentzako aisialdirako eskaintzan. Adierazten dute publiko horri bideratutako 

eskaintza ez datorrela bat, batzuetan, dituen premiekin eta ezaugarriekin; 
o Dagoen eskaintza, hainbat arrazoirengatik (prezioa, egutegia, ordutegia, sartzeko bete 

beharreko baldintzak eta abar), ez dela beti erabilgarri; 
o Programatu, zuzendu edo egituratu gabeko aisialdirako eskaintzan. Ikuspegi horretatik 

begiratuta, adierazten dute arautu gabeko aisialdirako eskaintza bat behar dela, adierazpen 
librea, sormena eta adingabeen protagonismoa ahalbidetuko dituena. 
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INGURUA 
 

Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
12. artikulua 

1. Estatu alderdiek haurrei eskubidea bermatuko diete, askatasunez euren iritzia emateko, haurrengan eragina duten 
gai guztien inguruan, betiere, haurrak gai badira iritzi hori askatasunez emateko; haurren iritziak behar bezala kontuan 
hartuko dira, haurren adinaren eta heldutasunaren arabera.  
2. Horretarako, haurrei modu berezian emango zaie aukera, eurek esan beharrekoa entzun dadin, haurrei buruzko 
prozedura judizial eta administratibo guztietan, zuzenean nahiz ordezkariaren bidez edo organo egoki baten bidez, lege 
nazionaleko prozedura-arauekin bat etorriz. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
13. artikulua 

1. Haurrek adierazpen-askatasunerako eskubidea izango dute; eskubide horrek bere baitara bilduko du era guztietako 
informazioa eta ideiak bilatu, jaso eta zabaltzeko askatasuna, mugak kontuan hartu gabe, ahoz, idatziz edo inprimatuta, 
modu artistikoan edo haurrek aukeratutako beste edozein bide baliatuta.  
 2. Eskubide horren egikaritza murrizketa batzuen mende izan daiteke, murrizketok soil-soilik legeak jasotakoak eta 
beharrezkoak izan beharko dutela: a) Enparauen eskubideak nahiz izen ona errespetatzeko; edo b) Segurtasun nazionala 
edo ordena publikoa babesteko edo osasun nahiz moral publikoa babesteko. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
15. artikulua 

1. Estatu alderdiek aitortzen dituzte haurren eskubideak, elkartzeko askatasunari eta bilera baketsuak egiteko 
askatasunari dagokionez.  
2. Eskubide horiek egikaritzeari dagokionez, ez da murrizketarik ezarriko, lege honekin bat etorriz ezarritakoez landa; 
orobat, azken murrizketa horiek beharrezkoak izan beharko dute, gizarte demokratiko batean, segurtasun nazionalari 
edo publikoari, ordena publikoari, osasun eta moral publikoak babesteari edo gainerakoen eskubide eta askatasunak 
babesteari begira. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
29. artikulua 

1. Estatu alderdiek adostu dute haurren hezkuntzak helburu izan behar duela: a) Garatzea haurren nortasuna, 
trebetasunak eta gaitasun mentala eta fisikoa, euren ahalmenen arabera, ahalik eta gehien; b) Haurrei irakastea giza 
eskubideak eta oinarrizko askatasunak, eta Nazio Batzuen Gutunean jasotako printzipioak errespetatu behar dituztela; 
c) Haurrei erakustea errespetatu behar dituztela euren gurasoak, euren kultura-nortasuna, hizkuntza eta balioak, eurak 
bizi diren herrialdeko balio nazionalak, euren jatorrizko herrialdeko balio nazionalak eta beste zibilizazio batzuetako 
balio nazionalak; d) Haurrak prestatzea, gizarte aske batean bizitza ganorazkoa izateko, ulermena, bakea, tolerantzia, 
sexu-berdintasuna eta lagun arteko giroa nagusi direla, herri, talde etniko, talde nazional nahiz erlijioso eta indigena-
jatorriko pertsona guztien artean; e) Haurrei irakastea ingurumen naturala errespetatu behar dutela.  
2. Artikulu honetan edo 28. artikuluan xedatutakoa ez da interpretatuko subjektu pribatuek eta entitateek 
irakaskuntza-erakundeak ezarri eta zuzentzeko duten askatasunaren murrizketa gisa, baldin eta horiek errespetatzen 
badituzte artikulu honetako 1. paragrafoan aipatutako printzipioak, eta erakunde horietan irakatsitako hezkuntza bat 
badator estatuak ezarritako gutxieneko arauekin. 

 
Haurren 
eskubideei 
buruzko 
Konbentzioaren 
30. artikulua 

Gutxiengo etnikoak, erlijiosoak eta linguistikoak edo indigena-jatorriko pertsonak dauden estatuetan, gutxiengo 
horietako haurrei edo haur indigenei ez zaie ukatuko dagokien eskubidea, euren taldeko gainerako kideekin batera, 
euren kultura-bizitza izateko, euren erlijioa izan eta praktikatzeko, edo euren hizkuntza erabiltzeko. 

 
 

Zer beste ezaugarri ditu Bilboko haurrak eta nerabeak bizi diren inguruak? 
 
Bilboko Udalerriak 30.989 euroko BPG per capita erregistratu zuen 2012an, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko batez bestekotik gora dagoen kopurua (29.432 euro) eta EAEko batez bestekotik oso 
gertu (30.629 euro)106. 
 
Zerbitzuen sektorearen pisua handiagoa da EAEko gainerako lurraldean baino; Bilboko 16 urte 
edo gehiagoko biztanleriaren %81,08 dago sektore horretan okupatuta, eta EAEko tasa 
%71,66koa da. Bilbon, nekazaritzaren eta arrantzaren sektorean okupatutakoa biztanleria 
guztiaren %0,41 da; industriaren sektorean okupatutakoa, %11,06; eta eraikuntzan 
okupatutakoa, %7,42107. 
 
 
Hiri honen dentsitate demografikoa km2ko 8.503,1 biztanlekoa da, Bizkaiko batez bestekoa 
(km2ko 518,6 biztanle) baino askoz altuagoa, bai eta EAEko gainerako hiriburuetakoa baino 
altuagoa ere (Donostiak km2ko 3.050,73 biztanleko dentsitatea du, eta Gasteizek km2ko 

                                                           
106 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 2012 
107Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 2012 



Bilboko Haurtzaroaren eta nerabezaroaren DIAGNOSTIKOA 59 
 
 

 
 

882,67koa). Bizitegi-lurzoruetako etxebizitza-dentsitateak ere erakusten du oso handia dela 
etxebizitzen kontzentrazioa hirian, Bizkaiko gainerako udalerriekin alderatuta. Bilbon 
hektareako 125 etxebizitza inguru daude, Bizkaia osoan halako bi (49,2 etx/Ha); Donostiak, 
berriz, 62,83ko tasa du, eta Gasteizek 53,84koa108. 
 
Hiri honetako parkeek, lorategiek eta gune berdeek hartzen duten hiri-lurzoruaren azalerari 
dagokionez, lurralde historiko osoaren batez bestekoaren antzekoa da ratioa. Bilboko hiri-

lurzoruaren %13,3 hartzen dute parkeek, lorategiek eta gune berdeek, eta 

probintzian portzentajea %11,46koa da. Donostiak gune berdeen %59,93tik gorako ratioa du, 
eta Gasteizek %16.9koa109. 
 
Aurreko atalean adierazi den bezala, 18 urtetik beherako biztanleriak oso garrantzitsutzat du 
aire zabaleko espazio horiek erabili ahal izatea jolasteko. Dagoeneko badaudenen balorazioa 
gehienetan positiboa bada ere, horiek zabaldu eta hiriko barrutietan banatu beharra dagoela 
adierazten duten eskariak jaso dira. 
 

Bilboko Auzoetako Hiri Behatokiaren110 
arabera, Bilboko 16 urtetik gorako 
biztanleriak adierazten du hiriko 
auzoetako bizi-kalitateak gogobete 
egiten duela, eta batez besteko 
puntuazioa 7koa da 0tik 10erako 
eskalan. Apur bat apalagoa da batez 
besteko puntuazioa Ibaiondon (6,5 
puntu), Basurtu-Zorrotzan (6,6 puntu) 
eta Otxarkoaga-Txurdinagan (6,6 
puntu), eta apur bat handiagoa 
Abandon (7,7 puntu) eta Deustun (7,5 
puntu). 
 
 

AUZOAREN BIZI-KALITATEARI BURUZKO PERTZEPZIOA ETA 
AUZOKO EKIPAMENDU ETA ZERBITZUEKIKO GOGOBETETASUNA. 

Batez bestekoa eta %. BILBO. 2014 

 Bizi-
kalitatearen 
batez bsteko 
puntuazioa 

% oso edo 
nahikoa 

gogobeteta 
ekipamendu 

eta 
zerbitzuekin  

Guztira 7 70,4% 

1. BARRUTIA-Deustu 7,5 82,8% 

2. BARRUTIA-Uribarri 6,9 61,7% 

3. BARRUTIA-
Otxarkoaga/Txurdinaga 

6,6 62% 

4. BARRUTIA-Begoña 6,9 72,9% 

5. BARRUTIA -Ibaiondo 6,5 57,7% 

6. BARRUTIA -Abando 7,7 97,3% 

7. BARRUTIA -Errekalde 6,7 60,1% 

8. BARRUTIA -
Basurtu/Zorrotza 

6,6 60,6% 

Iturria: Bilboko Auzoetako Hiri Behatokia. Txostena 2015 

 
Iturri beraren arabera, hamar bilbotarretik zazpi (%70,4) nahikoa edo oso gogobeteta dago bere 
auzoko ekipamendu eta zerbitzuekin; dena den, gogobetetasuna handiagoa da Abando 
barrutian (biztanleriaren %97,3 dago nahikoa edo oso gogobeteta), eta Ibaiondo barrutiko 
biztanleria da kritikoena (biztanleriaren %57,7 dago nahikoa edo oso gogobeteta). 
 
Ikerketa honen markoan espezifikoki Bilboko haur eta nerabeek beren hiriaz duten iritzia 
jasotzeko diseinatutako inkestak ahalbidetu du egiaztatzea adingabeen artean ere 
gogobetetasuna nahikoa handia dela. 
 
 

Zehazki, udalerriko 18 urtetik beherako biztanleriaren %88,3k uste du Bilbo hiri atsegina 

dela, eta %74k uste du hiri dibertigarria dela. 
 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA BERE HIRIARI BURUZ. %. BILBO. 2017 

NOLAKOA DELA IRUDITZEN ZAIZU BILBO? % oso gutxi % gutxi % ez gutxi ez asko % nahikoa % oso 

                                                           
108 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 2012 
109 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 2012 
110 Bilboko Udala eta Deustuko Unibertsitatea. Bilboko Auzoetako Hiri Behatokia. Txostena 2015. 
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Hiri atsegina da 1,2 1,8 8,7 44,1 44,2 

Hiri dibertigarria da 2,9 4,2 18,8 33,3 40,7 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
11 eta 12 urte arteko adingabeak 
dira Bilbo hiria oso edo nahikoa 
atsegina dela portzentaje 
handienean uste dutenak. Hiriko 
barrutiei erreparatzen badiegu, 
inkestan galdetutakoen artean 
Deustu, Abando eta Uribarriko 
Lehen Hezkuntzako ikasleak dira 
portzentaje handienean Bilbo hiri 
nahikoa edo oso atsegina dela uste 
dutenak. Alderantziz, Errekaldeko 
Lehen Hezkuntzakoak dira Bilbo 
hiri atsegina dela portzentajerik 
baxuenean uste dutenak (%67,3).  
 
Adinak gora egin ahala, jaitsi egiten 
da Bilbo hiri nahikoa edo oso 
dibertigarria uste duten 
adingabeen portzentajea. 
 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA BERE HIRIARI BURUZ 
SEXUAREN, ADINAREN, IKASTETXEAREN TITULARTASUNAREN ETA 

BARRUTIAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 

% NAHIKOA ETA OSO Hiri atsegina 
da? 

Hiri 
dibertigarria 

da? 

SEXUA MUTILAK 88 75 

NESKAK 88,7 73 

ADINA 8-10 URTE 83,3 81,1 

11-12 URTE 90,5 79,9 

13-14 URTE 86,7 67,9 

15-18 URTE 93 66,8 

IKASTETXEAREN 
TITULARTASUNA 

PRIBATUA 86,5 71,3 

PUBLIKOA 90,4 77,1 

BARRUTIA 
8-12 urteko 
biztanleria (Lehen 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 92,1 87,1 

2B-Uribarri 90,2 86,9 

3B-Txurdinaga 83 78,2 

4B-Begoña 86,9 78 

5B-Ibaiondo 88,1 82,8 

6B-Abando 90,9 81,5 

7B-Errekalde 67,3 68,9 

8B-
Basurtu/Zorrotza 

85,9 
81,2 

BARRUTIA  
13-18 urteko 
biztanleria 
(Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 94,5 63,7 

2B-Uribarri 93,2 76,3 

3B-Txurdinaga 71,4 47,2 

4B-Begoña   

5B-Ibaiondo 87,9 67,4 

6B-Abando 100 100 

7B-Errekalde 89,1 66,2 

8B-
Basurtu/Zorrotza 

96,1 
55,3 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren 
markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
 
Zehaztasun handiagoz, haurren eta nerabeen biztanleriari eskatu zaio baloratzeko udalerriko 

bizi-kalitatea garbitasunari eta kutsadura akustikoari dagokionean. 

 
Gai horren inguruan, Bilboko haur eta nerabeen %51,7k uste du Bilbo hiri nahikoa edo oso 
garbia dela, eta %58,4 uste du kaleak garbi eta zainduta daudela. Bestalde, %32,8 hautematen 
du nahikoa edo oso zaratatsua dela. 
 
 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA HIRIKO GARBITASUNARI ETA ZARATARI BURUZ. %. BILBO. 2017 

NOLAKOA DELA IRUDITZEN ZAIZU BILBO? % oso gutxi % gutxi % ez gutxi ez asko % nahikoa % oso 

Hiri garbia da 3,1 8,8 36,3 40,4 11,3 

Kaleak garbi eta zainduta daude 4,1 7,3 30,2 46,1 12,3 

Hiri zaratatsua da 8,3 21,9 37 24,3 8,5 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
Adinak gora egin ahala, handiagoa da Bilbo hiri nahikoa edo oso garbia dela uste dutenen 
portzentajea. Ez dirudu desberdintasun esanguratsurik dagoenik barrutien arabera Lehen 
Hezkuntzako ikasleen artean, baina Uribarriko biztanleria da portzentaje handienean uste duena 
hiria nahikoa edo oso garbi dagoela (%61,4), eta portzentajerik txikienean uste duena 
Errekaldekoa (%33,1). 
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Inkestan galdetutakoen artean, 15 urtetik gorakoak dira portzentajerik txikienean uste dutenak 
Bilbo hiri oso edo nahikoa zaratatsua dela. 

 
8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA HIRIKO GARBITASUNARI ETA ZARATARI BURUZ SEXUAREN, ADINAREN, 

IKASTETXEAREN TITULARTASUNAREN ETA BARRUTIAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 

% NAHIKOA ETA ASKO Hiri garbia da? Kaleak garbi eta 
zainduta daude? 

Hiri zaratasua da? 

SEXUA MUTILAK 49,5 56,4 34,4 

NESKAK 54,1 60,4 31,1 

ADINA 8-10 URTE 46,2 54,7 34,4 

11-12 URTE 47,3 52,4 32 

13-14 URTE 48,8 56,2 34,7 

15-18 URTE 62,3 67,5 30,6 

IKASTETXEAREN 
TITULARTASUNA 

PRIBATUA 49,3 57,4 29,5 

PUBLIKOA 54,5 59,7 36,8 

BARRUTIA 
8-12 urteko biztanleria 
(Lehen Hezkuntza) 

1B-Deustu 55,8 75 48 

2B-Uribarri 61,4 64,4 30,8 

3B-Txurdinaga 47,3 56,6 24,3 

4B-Begoña 38,3 34,7 34,7 

5B-Ibaiondo 43 49,8 35,1 

6B-Abando 50 54,8 43,4 

7B-Errekalde 33,1 35,7 19,6 

8B-Basurtu/Zorrotza 49,6 58,1 33,8 

BARRUTIA  
13-18 urteko biztanleria 
(Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 68,1 75  

2B-Uribarri 63,9 65,8  

3B-Txurdinaga 19,4 30  

4B-Begoña    

5B-Ibaiondo 49,5 58,2  

6B-Abando 100 100  

7B-Errekalde 65,2 67,8  

8B-Basurtu/Zorrotza 41,3 50,3  

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 

Gainera, hiriaren bizi-kalitatea baloratu dute, argiztapenari eta segurtasunari dagokionean. 

 
Gai horren inguruan, %63,3k hiria nahikoa edo oso segurua dela dio. Zehaztasun handiagoz 
esanda, inkestan galdetutakoen %74k uste du gauez nahikoa argiztapen edo argiztapen asko 
dagoela, %73,8k adierazten du seguru eta lasai sentitzen da Bilboko kaleetan ibiltzean, eta 
%55,6ren ustez autoek behar adina errespetatzen dituzte oinezkoak.  
 

 
8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA HIRIKO ARGIZTAPENARI ETA SEGURTASUNARI BURUZ. %. BILBO. 2017 

NOLAKOA DELA IRUDITZEN ZAIZU BILBO? % oso 
gutxi 

% 
gutxi 

% ez gutxi ez 
asko 

% 
nahikoa 

% 
oso 

Hiri segurua da 3,3 6,3 24,1 44 22,3 

Gauez nahikoa argiztapen dago 2,6 5,9 17,6 40,7 33,3 

Seguru eta lasai sentitzen zara Bilbon ibiltzean 3,6 4,9 17,7 38,7 35,1 

Autoek zebrabideak errespetatzen dituzte zu pasatu ahal 
izateko? 

5 12,6 26,8 34,2 21,4 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
 
Adinak gora egin ahala, jaitsi egiten da Bilbo hiri nahikoa edo oso segurua dela uste duten 
adingabeen kopurua. Barrutien arabera, Uribarriko Lehen Hezkuntzako ikasleria da neurri 
handienean uste duena Bilbo hiri nahikoa edo oso segurua dela (%79,3), eta Errekaldekoa da 
uste hori neurri txikienean duena (%52). 
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8 eta 10 urte arteko adingabeak (%79,3) eta 11 eta 12 urte artekoak dira portzentaje handienean 
nahikoa edo asko uste dutenak gaueko argiztapena nahikoa dela. Portzentaje horrek behera 
egiten du apurka adinak gora egin ahala. Barrutien arabera, badirudi Deustuko eta Abandoko 
Lehen Hezkuntzako ikasleriak uste duela neurri handienean gauez nahikoa argiztapen edo 
argiztapen asko dagoela (%83,1 eta %83 hurrenez hurren), eta Errekaldeko Lehen Hezkuntzako 
ikasleen %57,k baino ez du uste hori. 
 
Mutilak neskak baino apur bat seguruago sentitzen dira (%75,9 eta %71,5 hurrenez hurren) 
Bilboko kaleetan paseatzean, eta 8 eta 10 urteko biztanleria da neurri handienean sentitzen 
dena nahikoa edo oso seguru Bilbon zehar oinez ibiltzean (%82,5). Barrutiei erreparatuta, 
Uribarriko, Otxarkoaga-Txurdinagako eta Abandoko Lehen Hezkuntzako ikasleria da seguruen 
sentitzen dena (%82,5, %82,6 eta %82,6 hurrenez hurren), eta portzentajea %72raino jaisten da 
Deustun, eta %63.9raino Begoñan.  
 
13 eta 14 urte arteko adingabeak agertzen dira kritikoen autoek oinezkoei dieten errespetuari 
buruz hitz egitean. 
 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA HIRIKO ARGIZTAPENARI ETA SEGURTASUNARI BURUZ SEXUAREN, 
ADINAREN, IKASTETXEAREN TITULARTASUNAREN ETA BARRUTIAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 

% NAHIKOA ETA OSO Segurua da? Nahikoa 
argiztapen 

dago? 

Seguru eta 
lasai sentitzen 

zara? 

Autoek 
zebrabideak 

errespetatzen 
dituzte? 

SEXUA MUTILAK 66,7 77 75,9 57,3 

NESKAK 65,8 70,8 71,5 53,9 

ADINA 8-10 URTE 73,8 79,3 82,5 64,2 

11-12 URTE 71,7 76,4 73,6 50,5 

13-14 URTE 61,2 68,2 66,6 48,3 

15-18 URTE 58,2 70,7 69,8 55,3 

IKASTETXEAREN 
TITULARTASUNA 

PRIBATUA 66,2 75,8 73,2 53,1 

PUBLIKOA 66,4 72,1 74,5 58,5 

BARRUTIA 
8-12 urteko biztanleria 
(Lehen Hezkuntza) 

1B-Deustu 74,7 83,1 72 42,8 

2B-Uribarri 79,3 70,6 82,5 56,6 

3B-Txurdinaga 72,5 77,9 82,6 56,9 

4B-Begoña 58,9 67 63,9 50 

5B-Ibaiondo 75,7 82,3 78,1 60,2 

6B-Abando 77,7 83 82,6 68,4 

7B-Errekalde 52 57,8 77,2 54,3 

8B-Basurtu/Zorrotza 75,5 77,2 74,7 59,1 

BARRUTIA 
13-18 urteko 
biztanleria 
(Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza) 

1B-Deustu 65,9 79 70,2 52,8 

2B-Uribarri 70,2 70,7 75,4 64,1 

3B-Txurdinaga 32,1 50,2 43,4 25,6 

4B-Begoña     

5B-Ibaiondo 56,3 71,4 71,7 48,8 

6B-Abando 100 100 0 100 

7B-Errekalde 48,8 53,9 58,9 52,1 

8B-Basurtu/Zorrotza 31,2 51,5 35,3 38,6 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
 
 
 
Segurtasun pertzepzioa delinkuentziarekin eta trafiko istripuekin ere lotzen denez, aipatzekoa 
da Bilbon delituen indizea handiagoa dela EAEko beste hiriburuetan baino (hirian 57,53 delitu 
egiten dira 1.000 biztanleko, 31.16 Donostian eta 40.06 Gasteizen)111. Bestalde, 5,2 trafiko 

                                                           
111 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 2012 
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istripu gertatzen dira 1.000 biztanleko, Donostian ratioa 6,05 istripukoa da, eta Gasteizen 
19,34raino iristen da112. 
 

Garraio publikoari dagokionez, 2017an inkestan galdetutako haurren %63,2k nahikoa edo 

asko erabiltzen du metroa, autobusa edo tranbia, eta %66,7 nahikoa edo oso gogobeteta 
agertzen da erabilera horrekin. 
 

GARRAIO PUBLIKOAREN ERABILERA ETA HORREK SORTUTAKO GOGOBETETASUNA 8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAN. %. 
BILBO. 2017 

 % oso 
gutxi 

% 
gutxi 

% ez gutxi ez 
asko 

% 
nahikoa 

% 
asko 

METROA, AUTOBUSA EDO TRANBIA ERABILTZEN DUZU? 5,8 12,3 18,6 30,9 32,3 

GUSTATZEN ZAIZU METROA, AUTOBUSA EDO TRANBIA 
ERABILTZEA? 

4,2 6,7 22,3 36,4 30,3 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
Sexuaren arabera desberdintasun 
esanguratsurik ez dagoela badirudi 
ere, handiagoa da garraio publikoa 
nahikoa edo asko erabiltzen dutela 
adierazten duten nesken portzentajea 
(%67,8) mutilena baino (%58,9). 
Adinak gora egin ahala, hazi egiten da 
garraio publikoa maiztasun handiagoz 
erabiltzen duen biztanleriaren 
portzentajea, bai eta 
gogobetetakoena ere (15 urtetik 
gorako %68,9k nahikoa edo oso 
gustuko du).  
 
Barrutien arabera, Deustuko eta 
Uribarriko ikasleria da, adierazten 
duenaren arabera, garraio publikoa 
gehien erabiltzen duena (hala Lehen 
Hezkuntzakoa nola Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzakoa), baina 
erabiltzaile portzentaje handia dago 
Ibaiondoko eta Basurtuko 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
ikasleriaren artean ere (barruti 
horietan alde nabarmenak daude, 
erabilerari dagokionez, Lehen 
Hezkuntzako eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako ikasleen 
artean). Oro har, bat datoz gehien 
erabiltzen dutenak eta gogobeteen 
agertzen direnak.  
 

GARRAIO PUBLIKOAREN ERABILERA ETA HORREK SORTUTAKO 
GOGOBETETASUNA 8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAN SEXUAREN, 
ADINAREN, IKASTETXEAREN TITULARTASUNAREN ETA BARRUTIAREN 

ARABERA. %. BILBO. 2017 
% NAHIKOA ASKO  Metroa, 

autobusa 
edo tranbia 
erabiltzen 

duzu? 

Gustatzen 
zaizu 

metroa, 
autobusa 

edo tranbia 
erabiltzea? 

SEXUA MUTILAK 58,9 66,5 

NESKAK 67,8 66,8 

ADINA 8-10 URTE 53,4 66,8 

11-12 URTE 57,9 62,3 

13-14 URTE 67,5 67,7 

15-18 URTE 73,8 68,9 

IKASTE-
TXEAREN 
TITULAR-
TASUNA 

PRIBATUA 62 65,9 

PUBLIKOA 64,6 67,7 

BARRUTIA 
8-12 
urteko 
biztanleria 
(Lehen 
Hezkun-
tza)  

1B-Deustu 74,2 72,3 

2B-Uribarri 66,3 71,2 

3B-Txurdinaga 62,9 69,2 

4B-Begoña 51,9 65,6 

5B-Ibaiondo 41,5 58,8 

6B-Abando 60,2 63 

7B-Errekalde 46,1 52,2 

8B-Basurtu/Zorrotza 44,6 73,5 

BARRUTIA  
13-18 
urteko 
biztanleria 
(Derrigo-
rrezko 
Bigarren 
Hezkun- 
tza) 

1B-Deustu 76,7 70 

2B-Uribarri 75,3 72,2 

3B-Txurdinaga 67 56,7 

4B-Begoña   

5B-Ibaiondo 71,2 69,4 

6B-Abando 100 100 

7B-Errekalde 36,2 49,9 

8B-Basurtu/Zorrotza 80,9 72,1 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren 
markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 

Eta bizikleta? Erabiltzen dute bizikleta? Inkestan galdetutakoen %48,1ek adierazten du Bilbon 
gutxi erabiltzen duela bizikleta, eta 18 urtetik beherako bost pertsonatik batek baino ez du 
esaten bizikleta nahikoa edo asko erabiltzen duela Bilbon.  

                                                           
112 Eusko Jaurlaritza. Ogasun eta Finantza Saila. Udalmap. 2012 
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Adinak gora egin ahala, argi egiten du behera Bilbon bizikleta nahikoa edo asko erabiltzen 
dutenen portzentajeak. Mutilek, halaber, neskek baino proportzio handiagoan erabiltzen dute 
asko edo nahikoa bizikleta Bilbon zehar ibiltzeko (%23,3 eta %17,4 hurrenez hurren). Barrutien  
araberako desberdintasunei erreparatzen badiegu, Basurtu-Zorrotzako Lehen Hezkuntzako 
ikasleria da bizikleta nahikoa edo asko gehien erabiltzen duena (%32,3), sailkapen horretan 
ondoren Deustuko Lehen Hezkuntzakoa duela (%31,7). 
 
 
 

BIZIKLETAREN ERABILERA 8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAN SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 
% NAHIKOA EDO ASKO GUZTIRA MUTILAK NESKAK 8-10 URTE 11-12 

URTE 
13-14 
URTE 

15-18 
URTE 

ERABILTZEN DUZU BIZIKLETA BILBON? 20,4% 23,3 17,4 33,9 21,8 16,1 8,8 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 
 

BIZIKLETAREN ERABILERA 8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAN BARRUTIAREN ETA HEZKUNTZA ZIKLOAREN ARABERA. %. BILBO. 
2017 

ERABILTZEN DUZU BIZIKLETA BILBON? 
% NAHIKOA EDO ASKO 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 

8-12 urteko ikasleria (Lehen Hezkuntza) 31,7 27,5 19,5 17,9 29,2 42,6 29,7 32,3 

13-18 urteko ikasleria (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) 11 19,5 10  9 100 6,3 0 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
 

Ez dago daturik haurrek eta nerabeek 
oztopo arkitektonikoei buruz pentsatzen 
dutenari buruz, baina interesgarria da 
nabarmentzea Bilboko Auzoetako Hiri 
Behatokiaren arabera 16 urtetik gorako 
biztanleriaren %11k uste duela Bilbon 
oztopo arkitektonikoen problematikak 
garrantzi handia duela. Barrutien artean, 
Uribarrin da handiena arazo hori larritzat 
jotzen dutenen portzentajea, eta txikiena, 
berriz, Abandon. 

EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK BILBON ETA AUZOETAN. 
Batez bestekoa eta %. BILBO. 2014 

  Oztopo 
arkitektnikoen 

problematikaren 
eragina 

BILBO  11,1% 

1. BARRUTIA-Deustu  8,8% 

2. BARRUTIA Uribarri  23,2% 

3. BARRUTIA -
Otxarkoaga/Txurdinaga 

 18,4% 

4. BARRUTIA -Begoña  8% 

5. BARRUTIA -Ibaiondo  16,1% 

6. BARRUTIA -Abando  2,4% 

7. BARRUTIA -Errekalde  8,9% 

8. BARRUTIA -
Basurtu/Zorrotza 

 6,35 

Oharra: Auzoko ekipamendu eta zerbitzuen artean honako 
hauek daude: garraioa, garbiketa, osasun zentroak, jolas 
guneak, oinezkoentzako guneak, aparkalekuak... Oztopo 
arkitektonikoen problematikaren eraginak erreferentzia egiten 
dio arazo horren garrantzia Bilbon handia dela uste duen 
biztanleriaren %ari 

Iturria: Bilboko Auzoetako Hiri Behatokia. Txostena 2015 

 

Zer balio nabarmentzen dira haurren eta nerabeen artean? 
 
Biztanleriarik gazteenaren artean beste balio funtsezko batzuk barneratzeari dagokionez, hala 
nola berdintasunarena eta eta dibertsitatearekiko errespetua, nabarmentzeko da: 
 

- Unibertsitatez kanpoko 12 urte edo gehiagoko eskola biztanleriaren %87,9k uste du 
trebakuntza kultural eta profesionaleko maila ona lortzea nahikoa edo oso garrantzitsua 
dela. 
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- Biztanleria horren %87,7k uste du ingurumena zaintzea nahikoa edo oso garrantzitsua 
dela.  

- %71 ados dago pertsona gay eta lesbianek haurrak adoptatzearekin. 
 

Merezi dute arreta azken urteetako bilakaera positiboa izan arren aurrera egiten jarraitu behar 
dela adierazten duten datuek ere: 

- Eskola biztanleriaren %16k arbuioa adierazten dio ikaskide gisa immigrante atzerritarra 
den pertsona bat izateari (2006an %17 ziren). 

- %30ak arbuioa adierazten dio ikaskide gisa ijito etniako pertsona bat izateari (2006an 
%34 ziren). 

 
NERABEEN BIZTANLERIAREN BALORAZIOA HAINBAT KONTUREN INGURUAN. %. EAE. 2011 

 GUZTIRA neskak mutilak aldaketa azken 5 
urteetan 

Ikaskide gisa ijito etniako pertsona bat izateari arbuioa adierazten 
dion (unibertsitatez kanpoko) 12 urte edo gehiagoko eskola 

biztanleriaren % 

30   -4 

Ikaskide gisa immigrante atzerritarra den pertsona bat izateari 
arbuioa adierazten dion (unibertsitatez kanpoko) 12 urte edo 

gehiagoko eskola biztanleriaren % 

16   -1 

Pertsona gay eta lesbianek seme-alabak adopatzearekin beti ados 
agertzen direnen % (12 eta 18 urte arteko biztanleria) 

71 80 64 +3 

Ingurumena zaintzea nahikoa edo oso garrantzitsua dela uste 
dutenen % (12 eta 18 urte arteko biztanleria) 

87,7 90 85 +0,1 

Trebakuntza kultural eta profesionaleko maila ona lortzea nahikoa 
edo oso garrantzitsua dela uste dutenen % (12 eta 18 urte arteko 

biztanleria) 

87,9 90 86 +0,6 

Iturria: Droga-menpekotasunen Deustu Institutua. Drogak eta Eskola VIII txostena. 2011 

 
Balio eta jarrera positiboak sustatzeko Udaletik bultzatzen diren programen artean 
nabarmentzekoak dira (duten ibilbidearengatik eta pertsona kopuru handi bati bideratuta 
egoteagatik) genero indarkeriaren prebentziorako eta emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako tailerrak; 31.183 ikaslek hartu zuen parte horietan 2015-2016 ikasturtean. 
 
“Zineskola” dibertsitatean bizikidetzako balioetan oinarritutako hezkuntza programan, halaber, 
Lehen Hezkuntzako 901 haurrek hartu zuten parte. Eta Osasun eta Kontsumo Sailaren kontsumo 
arduratsua sustatzeko programan 3.459 ikaslek hartu zuten parte. 
 

 Kopurua 

Genero indarkeriaren prebentziorako eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako udal tailerretan 
parte hartu duten ikasleak  

3.183 

neskak 1.547 

mutilak 1.636 

ikasleen jatorrizko ikastetxeak 30 

Zineskola programan parte hartu duten Lehen Hezkuntzako ikasleak  901 

Kontsumo arduratsua programan parte hartu duten ikasleak 3.459 

Iturria: Bilboko Udala. Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaien Saila 2015/2016 eta Osasun eta Kontsumo Saila 2015/2016 

 

 
Nolako harreman sarea dute? 
 
Beren familien inguruabarrean jasotzen duten babesetik landa, interesgarria da zer pertzepzio 
duten haurrek eta nerabeek inguruan dituzten gizarte laguntzako sareei buruz.  
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Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)113 ikerketak gai horri heltzen dio, eta jakin ahal 
izan du EAEko 13 eta 18 urte arteko biztanleriaren %71,1ek uste duela bizi den inguruan laguntza 
edo mesede bat eskatu ahal izango liekeela auzokideei (%68,4k nesken artean), Estatuan 
jasotako portzentajetik nabarmen gora (%64,7). 
 
Adiskidetasun harremanek garrantzi berezia dute haurren biztanleriaren garapenean, eta 
bereziki nerabeen artean. Arestian aipatutako lanaren arabera, %41,1ek argi hautematen du 
bere adiskideen laguntza izango duela gauzak okertuz gero, eta adiskideen laguntzarik ez 
luketela izango uste dutenak %3,6 dira.  
 
Nabarmentzeko modukoa da 15-16 urteetan asko jaisten dela jasotako laguntzen portzentajea 
(%34,6), bai eta nesken pertzepzioaren eta mutilen pertzepzioaren artean dagoen aldea ere 
(portzentajea %50,2ra iristen da nesken kasuan, eta %31,6koa baino ez da mutilen artean).  

 
Nola eta zer neurritan parte hartzen dute? 

 

Ikerketa batzuen arabera, EAEko 12 eta 18 urte arteko eskola biztanleriaren %14,7k parte 
hartzen du gazte taldetan, gizarte mugimenduetan eta abarretan hilean behin gutxienez; 
portzentaje horrek igoera arin bat izan du aurreko urteetatik hona (2006an %10,6an zegoen).114 
 
Aipatzekoa da Bilbok mugimendu asoziatibo garrantzitsua duela, 1.800 inguru elkartek 
osatutako ehuna, eta horien artean indar handia dutela beren jarduerak kulturara eta gizarte 
ekintzara bideratzen dituztenek. Zehazki, 128 entitateren zereginak du ardatz denbora librearen 
eta gazte mugimenduaren esparrua115. 
 

 Kopurua 

Elkarteak guztira 1.800 

Nazioarteko lankidetzaren esparruko elkarteak 129 

Kulturaren esparruko elkarteak 452 

Kirol elkarteak 89 

Heziketaren eta enpleguaren esparruko elkarteak 181 

Gizarte esku-hartzearen esparruko elkarteak 356 

Elkarte profesionalak 42 

Osasunaren esparruko elkarteak 103 

Gizartearen esparruko elkarteak 192 

Denbora librearen esparruko elkarteak 128 

Auzo elkarteak 94 

Iturria: Bilboko Udala. Elkarteen gida. 2016 

Ikerketa horiek adierazten dute, halaber, EAEko biztanleriarik gazteena bere gertuko 
inguruarekin konprometituta sentitzen dela; horregatik, 12 eta 18 urte arteko biztanleriaren 
%62,8k uste du auzoa hobetzeko gauzak egitea oso garrantzitsua dela (mutilen %64k eta nesken 
%61k). 
 
Hala ere, ez dirudi kolektiboa “politikatik” oso hurbil sentitzen denik, 2011n gai politikoei buruz 
interesa izatea oso garrantzitsutzat jotzen zutenak %31,5 baitziren (bost urte lehenago egindako 
kontsultan baino bost ehuneko gehiago), sexuaren araberako desberdintasun batzuekin 
(mutilen %35k eta nesken %27k uste du politika garrantzitsua dela)116. 
 

                                                           
113 Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014 
114 Droga-menpekotasunen Deustu Institutua. Drogak eta Eskola VIII. 2011 
115 Bilboko Udala. Elkarteen gida. 2016ko irailean egindako kontsulta. 
116 Droga-menpekotasunen Deustu Institutua. Drogak eta Eskola VIII. 2011 
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Datu hauek haurren eta nerabeen maila lokaleko parte-hartzearen inguruan duten defizita dela 
eta, diagnostiko horretan oinarrituta sustatutako inkestak gai hau espezifikoki jaso zezala 
erabaki zen. Horrela jakin ahal izan da kontsula egindako biztanleriaren %31k uste duela Udalak 

ez duela behar beste hartzen aintzat bere iritzia, eta %83ari gustatuko litzaiokeela Udalak 

aintzat hartzea bere iritzia erabakiak hartzean. 
 
 

8 ETA 18 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA PARTE-HARTZEARI BURUZ. %. BILBO. 2017 

 % oso 
gutxi 

% 
gutxi 

% ez 
gutxi 

ez 
asko 

% 
nahikoa 

% asko 

Pertsona helduek ondo eta errespetuz tratatzen zaituztela sentitzen 
duzu? 1,9 4,6 13,3 39,7 40,5 

Azaldu dizu norbaitek zer eskubide dituzuen haurrek eta nerabeek? 
Badakizu zeintzuk diren? 10,1 10 22 33,2 24,7 

Uste duzu Bilboko Udalak aintzat hartzen duela haurrek eta 
nerabeek nahi dutena? 15,2 16 29,9 25,2 13,6 

Gustatuko litzaizuke Udalak aintzat hartzea haurrek eta nerabeek 
pentsatzen duzuena hiriari buruzko erabakiak hartzean? 2,7 3,7 10,5 24,6 58,4 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
 
Adinak gora egin ahala, jaitsi egiten da Bilboko Udalak haurren eta nerabeen iritzia aintzat 
hartzen duelako ustea. 8-10 urte dituztenen %53,3k uste du Udalak nahikoa edo oso aintzat 
hartzen duela berak zer nahi duen, baina datu horrek %27,2raino egiten du behera 15 urtetik 
gorakoen kasuan. 
 
Desberdintasunak nabari dira, halaber, ikastetxearen titulartasunaren arabera: ikastetxe pribatu 
batean ikasten dutenen %88,2ri nahikoa edo asko gustatuko litzaioke Udalak haurrek eta 
nerabeek pentsatzen dutena aintzat hartzea hiriari buruzko erabakiak hartzean, eta datu hori 
%77,2koa da ikastetxe publikoetan ikasten dutenen kasuan. 
 
Beste arlo batean, 8 eta 14 urte artekoen %86 baino gehiagok adierazten dute nahikoa edo asko 
sentitzen dutela pertsona helduek ondo eta errespetuz tratatzen dituztela, baina portzentaje 
hori %72raino jaisten da 15 urtetik gorako biztanleriaren kasuan. 
 
Orobat, inkestan galdetutakoen %20,1ek adierazten du gutxi edo oso gutxi ezagutzen dituela 
haurren eta nerabeen eskubideak. Adinen arabera bereizitako datuak harrigarriak dira, 11-12 
urtekoen multzoa baita bere eskubideak neurri handienean ezagutzen dituena (%68ak nahikoa 
edo asko ezagutzen ditu), eta datu hori %48,9raino jaisten da 15 urtetik gorakoen artean. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ETA 18 URTE ATEKO BIZTANLERIAREN PERTZEPZIOA PARTE-HARTZEARI BURUZ SEXUAREN, ADINAREN ETA IKASTETXEAREN 
TITULARTASUNAREN ARABERA. %. BILBO. 2017 

%NAHIKOA ASKO Pertsona helduek 
ondo eta 

errespetuz 
tratatzen zaituztela 

sentitzen duzu? 

Azaldu dizu norbaitek 
zer eskubide dituzuen 
haurrek eta nerabeek? 

Badakizu zeintzuk 
diren? 

Uste duzu 
Bilboko Udalak 
aintzat hartzen 
duela haurrek 
eta nerabeek 
nahi dutena? 

Gustatuko litzaizuke 
Udalak aintzat hartzea 
haurrek eta nerabeek 
pentsatzen duzuena 

hiriari buruzko 
erabakiak hartzean? 
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SEXUA MUTILAK 79,1 57,8 40,1 80,9 

NESKAK 81,4 58,1 37,4 85,3 

ADINA 8-10 URTE 86,2 62 53,8 83,4 

11-12 URTE 86,1 68 41,6 85,7 

13-14 URTE 86,3 54,5 31 78,6 

15-18 URTE 72,7 48,9 27,2 83,8 

IKASTETXE-
AREN 
TITULARTA-
SUNA 

PRIBATUA 78,5 59,7 38,8 88,2 

PUBLIKOA 

82,2 55,9 39 77,2 

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Bilbo HAU proiektuaren markoan egindako inkestaren emaitzak. 2017 

 
Abian diren adingabeen parte-hartzea sustatzeko udal programen artean, nabarmentzekoa da 
Bilboko Eskola Agenda 21 (ingurumen arazoen konponketan parte hartzeko ezagutzak, 
trebakuntzak, jarrerak, motibazioa eta konpromisoak garatzeko ingurumen heziketa programa 
bat), haurrak eta nerabeak udalerriaren garapen iraunkorraren alde parte hartzera bultzatzeko 
duen potentzialarengatik.  
 
2015-2016 ikasturtean zehar, 50 ikastetxek eta Bilboko 3 eta 16 urte arteko 27.481 ikaslek parte 
hartu zuten programatik eratorritako jardueretan. 
 

 Kopurua 

Eskola Agenda 21eko jardueretan parte hartutako 3 eta 16 urte arteko ikasleak 27.481 

jatorri askotako ikastetxeak 50 

Iturria: Bilboko Udala. Zirkulazio, Garraio eta Ingurumen Saila. 2015-2016 

 

Gogoeta osagarri batzuk… 
 
18 urtetik beherako biztanleriak hiriaz eta bizi den inguruaz egiten duen balorazioari dagokionez, 
elementu positiboen artean honako hauek nabarmentzen dira: hiri txiki eta lasaia izatea, giroa 
eta komunikazioak, bai eta ekipamenduetako batzuk ere, hala nola parkeak. 
 
Ingurua hobetzeko proposamenak egitean, edo inguru horretan hobetzeko modukotzat jotzen 
dituzten elementuak zerrendatzean, haurrek eta nerabeek honako hauek aipatu dituzte: 
 
 Garbitasunari eta kutsadurari dagokionez: 

o Hiriaren eta itsasadarraren kutsadura; 
o Kaleetako zikinkeria (zigarrokinak, paperak, txakur gorozkiak, txikleak...) eta 

edukiontzi eta paperontzi gehiagoren beharra; 
o Kutsadura akustikoa (trafikoak, zaborraren kamioiek... sortutakoa). 

 
 
 
 
 

 Mugikortasunari dagokionez: 
o Auto kopuruaren murrizketa hirian; 
o Errepideen murrizketa eta oinezkoentzako gune gehiago ezartzea; 
o Garraio publikoaren hobekuntza: metroa auzo gehiagotara zabaltzea, autobusen 

maiztasuna handitzea… 
o Oinezkoak gehiago errespetatu beharra zebrabideetan; 
o Bizikletak mailegatzeko udal zerbitzua haurrentzako bizikletaz hornitzea; 
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o Bidegorriak hiriko auzo guztietara zabaltzea; 
o Bizikletentzako aparkaleku gehiago ezartzea; 
o Bidegorrian bizikletan dabiltzanak gehiago errespetatu beharra; 
o Eskailera eta arrapala gehiago ezartzea aldapa pikoak dituzten auzoetan eta 

kaleetan. 
 Urbanismoari eta espazio publikoei dagokienez: 

o Gaizki dauden espaloiak konpontzea; 
o Wifi indartsuz hornitzea kale eta plaza gehiago; 
o Gune batzuetako argiztapena hobetzea; 
o Komun publiko gehiago ezartzea; 
o Gune berde gehiago ezartzea eta arbola gehiagoz hornitzea; 
o Trena lurperatzea Zorrotzan. 

 
Informazio hau ere osatu eta ñabartu egin daiteke Bilboko 8 eta 18 urte arteko haurren eta 
nerabeen artean egindako inkestatik jasotakoarekin117. 
 
Beraz, ikus dezakegu egoteko edo jolasteko lekuen falta, edo horien desegokitasuna, dela 11 eta 
17 urte arteko biztanleriari gutxien gustatzen zaion gauzetako bat, sexu batekoei bezala 
bestekoei. 
 
Hain ugariak ez izan arren, bi sexuetako eta 8 eta 14 urte arteko adingabeen artean nahikoa 
zabalduta dago hiriko zikinkeriaren, kutsaduraren, zarataren edo kearen inguruko kexa. 
 
Euria ere nahikoa maiz ageri da Bilbotik gutxien gustatzen zaizkien gauzen artean.  
 
Bestalde, haur eta nerabe askok diskurtso formalean interesa eta kezka agertzen dute 
arrazakeriaren, desberdintasunaren eta antzeko kontuen inguruan, baina aipatzekoa da 
maiztasun handi samarrez jaso direla ijito biztanleriari buruzko aipamen negatiboak, batez ere 
bi sexuetako 8 eta 12 urte arteko adingabeen artean eta 13 eta 17 urte arteko mutilen artean. 
 
Balioei dagokienez, amek eta aitek mehatxu gisa hartzen dute gizartean indibidualismoaren, 
materialismoaren, kontsumismoaren eta abarren inguruan gizartean nagusi dela iruditzen zaien 
balio sistema. 

 
 
Horri lotuta, haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten entitateek uste dute ez familia eta ez 
eskola ari direla irakasten adingabeei modu kritikoan parte hartzen, eta defizit batzuk atzematen 
dituzte haien autonomiari dagokionez. Parte-hartzerako dauden espazio gehienek parte-hartze 
pasiboa bultzatzen dute, kontsumoan oinarritua, eta ez dute laguntzen pertsona proaktibo eta 
kritikoak sortzen. 
 

                                                           
117 Eranskinean, informazio gehigarria kontsultatu daiteke galdetegian honako galdera hauei emandako erantzun irekiei buruzko 

analisitik eratorria: “ZEREN FALTA SUMATZEN DUZU BILBON? EZ DAGOEN ZER GUSTATUKO LITZAIZUKE EGOTEA?”; “ZER DA GEHIEN 

GUSTATZEN ZAIZUNA BILBON BIZITZEAZ?”; “ZER DA GUTXIEN GUSTATZEN ZAIZUNA BILBON BIZITZEAZ?”. 
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Horregatik, uste dute parte-hartzearen ikasketa eta praktika espazio eta jarduera ez hain arautu 
eta irekiagoen bidez bultzatu behar direla, eta espazio eta jarduera horiek adin horretako 
biztanleriaren protagonismoa ahalbidetu behar dutela. 
 
Familiek eta eragileek nabarmendu duten beste kontu bat emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunarena da. Beharrezkotzat jotzen da kontu horri arreta ematea oso adin goiztiarretan 
hasita, berdintasunean hezteko eta jokabide sexistak eta genero indarkeria prebenitzeko. 
 
Azkenik, badirudi oso urria dela Udalarekin edo beste edozein administrazio publikorekin lotuta 
beren auzoaz edo eskuarki erabiltzen dituzten zerbitzuei edo ekipamenduei buruz parte-hartze 
edo kontsulta esperientzia bat izan duten haurren eta nerabeen kopurua. Zein gairi buruz eman 
nahiko luketen iritzia galdetzen zaienean, inguruan egitekoak diren obrak eta etorkizunean 
erabiliko dituzten ekipamenduen eraikuntza aipatzen dituzte batez ere. 
 
Adin handiagoko nerabe batzuek beren eskariak administrazio publikoetako arduradunei 
helarazteko bide zehatzak irudikatzen dituzte, baina eszeptizismoa erakusten dute aldez aurretik 
zenbait esparrutan (eskola...) izandako kontsulta batzuen esperientzia ez oso gogobetegarrien 
ondorioz, horiek “ez baitute ezertarako balio izan”. 
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Sintesia: adierazle nagusiak eta gogoetaren gakoak 
 
Ondoren, aurreko dimentsio bakoitzeko taula komentatu bana erakusten da, aurkeztutako 
adierazle guztien artean esanguratsuentzat eta interesgarrientzat jotakoak jasota (irizpidetzat 
abagunea, eguneratze maiztasuna, konparaziorako aukera, ikergaiarekiko egokitzapena eta abar 
hartuta) errealitatearen aldizkako jarraipena egin ahal izateko asmoz. 
 
Urdinez, ikerketa honetan zehar udalerriko 18 urtetik beherako biztanleriari egindako kontsulta 
zuzenaz elikatutako adierazleak agertzen dira. Laranjaz, udal sail eta entitateen jarduerei 
dagozkien adierazleak (horiek beste txosten batean islatuko dira, “Udalaren jardueren 
memoria” izenekoan). Beltzez, bigarren mailako iturrietatik jasotako datuetan oinarritutako 
adierazleak.  
 
Lehentasuna Bilboko udalerriarekin lotutako datuei eman bazaie ere, kasu batzuetan, datu 
faltaren ondorioz, Bizkaiko Lurralde Historikoari eta/edo EAEri dagozkien erreferentziak 
txertatzea erabaki da, sintetikoa izanagatik ere diagnostikoaren ideia nagusiak islatzeko nahikoa 
izango den adierazle multzoa lortzeko. 
 
Gainera, aintzat hartuta haurren eta nerabeen beharrizanei eta eskubideei eragin diezaieketen 
indarguneei, abaguneei, ahulguneei eta mehatxuei buruzko datuen balorazio partekatua, 
jasotako gogoetetatik eratorritako gakoak sintetizatzeko asmoz egindako grafiko bana ezarri da 
taula bakoitzaren ondoan. 
 
Kasu honetan, urdin ilunagoz markatu dira osasun gutxiagoko kontuak eta/edo gaur egun kezka 
handiagoa sortzen dutenak adierazten dituzten gakoak. 
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Zenbat haur eta nerabe bizi dira Bilbon? 
 
18 urtetik beherako 50.112 haur eta nerabe bizi dira Bilbon, biztanleria osoaren %14,5. 
Biztanleria osoarekin alderatuta duen pisu murritza biztanleriaren zahartzearekin lotuta dago, 
EAE osoan zabalduta dagoen errealitate bat, bai eta jaiotza-tasa Europako batez bestekotik 
beherakoa izatearekin ere (2014an 1.000 biztanleko 8 haur jaio ziren gure udalerrian). Hori, aldi 
berean, gazteriak emantzipatzeko dituen zailtasunekin ere lot daiteke, amatasun eta aitatasun 
proiektuak geroratzen dituelako. 
 

Udalerrian bizi diren haurren eta nerabeen 
biztanleriaren 7,74% atzerritar jatorrikoa 
da, eta kalkulatzen da ijito etniako 16 urte 
baino gutxiagoko 1.600 adingabe inguru 
egon daitezkeela (%3,58). 
 

 
 

 DEMOGRAFIAREN ETA BIZTANLERIAREN ADIERAZLEAK 

 OSAGAIA ADIERAZLEA LURRALDE 
ESPARRUA 

URTEA DATUA ITURRIA 

1 Biztanleria  18 urtetik beherako biztanleria Bilbo 2015 50.112 Udal errolda  

  Nesken pisua Bilbo 2015 48,62% Udal errolda  

  Mutilen pisua  Bilbo 2015 51,38% Udal errolda 

  0 eta 3 urte arteko biztanleria Bilbo 2015 10.621 Udal errolda 

  4 eta 7 urte arteko biztanleria Bilbo 2015 11.499 Udal errolda 

  8 eta 12 urte arteko biztanleria Bilbo 2015 14.208 Udal errolda  

  13 eta 15 urte arteko biztanleria Bilbo 2015 8.409 Udal errolda 

  16 eta 17 urteko biztanleria Bilbo 2015 5.375 Udal errolda 

       

2 Biztanleriaren 
mugimendua 

Jaiotza-tasa gordina (1.000 biztanleko 
jaiotza kopurua)  

Bilbo 2014 ‰8,01 Eusko Jaurlaritza. 
Ogasun eta Finantza 
Saila. Udalmap 

3 Egitura  18 urtetik beherako biztanleriaren pisua 
biztanleria osoarekin alderatuta 

Bilbo 2015 %14,5 Udal errolda  

4 Egitura Atzerritar biztanleriaren pisua biztanleria 
osoarekin alderatuta 

Bilbo 2015 %7,74 Udal errolda  

5 Egitura Ijito etniako biztanleriaren pisua biztanleria 
osoarekin alderatuta 

Bilbo 2005-
2006 

%3,58 Ikerketetan 
oinarritutako 
kalkulua 

 
 

  

kultura dibertsitatea
emantzipazioa-familia 

proiektu berriak
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Nolako familietan bizi dira? 
 
34.175 familia-etxetan bizi da 18 urtetik beherako biztanleria. Gehienak seme-alabak dituen 
bikote batean oinarritutako familia nuklearretan bizi dira, baina gero eta presentzia handiagoa 
dute beste familia mota batzuek. 18 urtetik beherakoen %12,69 (6.400) familia-etxe 
gurasobakarretan bizi dira, kasurik gehienetan buru emakume bat dutela. 
 
Gero eta presentzia handiagoa hartzen ari dira familia-etxe berrosatuak ere, bigarren bikote-
batze edo ezkontzatik edo are gerokoagatik aurrerakoak (menpeko seme-alabak dituzten 
familia-etxe nuklearren %3,8 EAEn); horietan, elkarrekin bizi daitezke bikoteko kide baten seme-
alaba soilik direnak (familia nuklearretako seme-alaben %2,7 ez dira bikoteko bi kideen seme-
alabak). 
 
Seme-alabak dituen Bizkaiko familia nuklear baten batez besteko tamainak behera egin du azken 
urteotan, eta gaur egun 3,56 kide ingurukoa da; baina adingabeak dituzten Bilboko sei familiatik 
ia bat (%15,63) familia ugaria da. Horietan bizi da udalerriko adingabeen biztanleriaren %28,15 
(14.200). 
 
Oro har, familien barruko harremanak eta komunikazioa demokratizatu egin direla dirudi; 
ikerketa honen markoan kontsulta egin zaion Bilboko 8 eta 18 urte arteko biztanleriaren %74,9k 
sentitzen du bere gurasoek aintzat hartzen dutela bere iritzia, etxean zerbait erabakitzean. 

Dena den, aitek eta amek nahiko luketen baino denbora gutxiago eskaintzen diote haurrak 
zaintzeari. Ikerketa batzuek adierazten dute 12 eta 18 urte arteko biztanleriaren erdiak baino 
gutxiagok (%48k) partekatzen dituela astero gurasoekin hizketarako aukera ematen duten 
aisialdiko uneak. 
 
Gutxi gorabehera EAEko biztanleria okupatuaren heren batek (%31,2k) adierazten du zailtasun 
handiak dituela lana eta familia bateratzeko, seme eta alaba adingabeen zaintzarekin lotuta. 
Biztanleria okupatuaren 15 urtetik beherako seme-alaben ia erdiak (%48,9) gurasoez besteko 
norbaitek zaintzen ditu eskola ordutegitik kanpo. Kasurik gehienetan, familiako kide batek edo 
ordaindutako pertsona batek zaintzen ditu; beste batzuek luzatu egiten dute ikastetxeko 
egonaldia eta batzuk bakarrik gelditzen dira. 
 
Bestalde, zaintzaren ardurak emakumeen eta gizonen artean berdintasunez banatu gabe 
jarraitzen dute. Seme-alabak zaintzeko asmoz lana uzteko edo laneguna murritzeko aukera 
emakumeek hartzen dute kasurik gehienetan. Ebazpen positiboa izandako lanegunaren 
murrizketako eta lanuzteko hamar espedientetik bederatzi (%92,5) emakumeenak izan ziren 
2015ean. 
 
Oro har, familiek kezka erakusten dute gatazka egoera batzuk kudeatzeko moduari buruz zein 
seme-alabak babestearen eta autonomian heztearen arteko orekari buruz ere. 
 

 

bateratzea: 
zaintzaren denbora, 

bakardadea...

erantzunkidetasuna-
genero berdintasuna

hazkuntza 
arduratsua: 

gatazken kudeaketa, 
autonomia...

komunikazioa
familia moten 
dibertsitatea
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 FAMILIAREN ADIERAZLEAK 

 OSAGAIA ADIERAZLEA LURRALDE 
ESPARRUA 

URTEA DATUA ITURRIA 

1 Adingabeak 
dituzten 
familiak 

18 urtetik beherakoak bizi diren familiak edo 
familia-etxeak 

Bilbo 2016 34.175 Udal errolda 

2 Familia egitura Menpeko seme-alabak dituzten familia 
nuklear berrosatuen pisua 

EAE 2015 %3,8 Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila. Euskal 
Familien eta Familia-
Etxeetako Inkesta (FFEI) 

3 Familia egitura Familia gurasobakarrean bizi den 18 urtetik 
beherako biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2011 %12,69 Eustat. Inkesta 
demografikoa 2011 

  Familia gurasobakarrean bizi den 18 urtetik 
beherako biztanleria 

Bilbo 2011 6.400 Eustat. Inkesta 
demografikoa 2011 

4 Tamaina Familia ugarian bizi den 18 urtetik beherako 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2011 %28,15 Eustat. Inkesta 
demografikoa 2011 

  Familia ugarian bizi den 18 urtetik beherako 
biztanleria 

Bilbo 2011 14.200 Eustat. Inkesta 
demografikoa 2011 

5 Harremanak  Gurasoekin aisialdiko uneak dituen eta 
haiekin astero hitz egiten duen 
(unibertsitatez kanpoko > 12 urte) eskola 
biztanleriaren proportzioa 

EAE 2011 %48 Drogak eta Eskola VIII. 
Droga-menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

6 Zaintza denbora Lana eta familia bateratzeko zailtasun 
handiak dituen biztanleria okupatuaren 
proportzioa 

EAE 2015 %31,2 Eustat. Lana, familia eta 
norberaren bizitza 
bateratzeari buruzko 
inkesta 

7 Denbora eta 
zaintza 

Eskola orduez kanpo gurasoez besteko 
norbaitek zaindutako 0 eta 15 urte arteko 
haurren proportzioa 

EAE 2015 %48,9 Eustat. Lana, familia eta 
norberaren bizitza 
bateratzeari buruzko 
inkesta 

  0 eta 2 urte arteko haurren proportzioa EAE 2015 %52,9 Eustat. Lana, familia eta 
norberaren bizitza 
bateratzeari buruzko 
inkesta 

8 Denbora eta 
zaintza  

Seme-alabak zaintzeko asmoz laneguna 
murrizteko edo lana uzteko egin eta ebazpen 
positiboa izandako eskarien artean 
emakumeek egindakoen proportzioa 
guztiekin alderatuta 

EAE 2015 %92,5 Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila 

9 Parte-hartzea Etxean bere iritziaz nahikoa edo asko 
galdetzen diotela uste duen 8 eta 18 urte 
arteko biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %74,9 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 
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Zer nolako osasuna dute? 
 
Adierazle tradizionalek erakusten dute, oro har, Bilboko haur eta nerabeen biztanleriak osasun 
ona duela. Haurren heriotza-tasa (urtebetetik beherako 2,16 adingaberen heriotza bizirik 
jaiotako 1.000 haurreko) Estatuko eta Europako batez bestekotik behera zegoen 2014an, eta 
Bizkaiko 15 eta 24 urte arteko biztanleriaren %52,4k hautematen du osasun ona duela. 
 
Hala ere, garrantzitsua da ikusaraztea, halaber, biztanleriaren zati batek hainbat motatako 
zailtasunei aurre egiten diela. Bilboko 15 urtetik beherako 100 adingabetik 2 inguruk dute 
aitortutako desgaitasunen bat. Gainera, kalkulatzen da EAEko 14 urtetik beherako adingabeen 
%0,24k osasun mentaleko nahasmenduak dituela (depresioa, antsietatea eta abar), eta EAEko 
15 eta 19 urte arteko biztanleriaren %13ak adierazten du arazo psikologikoak izan dituela 
(antsietatea, estresa, depresioa...).  
 
Ariketa fisikoak biztanleriaren jardueretan urte batzuk lehenago baino presentzia handiagoa 
duela badirudi ere, nabarmentzekoa da EAEko 2 eta 17 urte arteko biztanleriaren %25,52k 
gehiegizko pisua duela, eta zehazki %6,97k obesitatea (proportzio handiagoan mutilek neskek 
baino). Gure erkidegoan tasa Estatuko batez bestekotik behera dagoen arren (Espainiako 
adingabeen %9,56k dute obesitatea), kopurua gero eta kezkagarriagoa da, bi ehuneko egin baitu 
gora azken bost urteetan. 
 
Kezken artean badute lekurik sexu praktikekin eta substantzien kontsumoarekin lotutako 
jokabide arriskutsuek ere. Alkoholaren kontsumoan azken 5 urteetan beheranzko joera 
egiaztatu bada ere, ez da ahaztu behar 12 urtetik gorako unibertsitatez kanpoko eskola 
biztanleriaren erdiak baino gehiagok (%55,3k) alkohola kontsumitzen duela eskuarki 
asteburuetan, eta %31,6 gehiegizko edo arriskuko edalea dela asteburuetan. 
 
Haxixaren kontsumoa ere jaitsi egin da, baina azken urtebetean haxixa kontsumitu duten EAEko 
15 eta 16 urte arteko adingabeen portzentajea (%43) askoz altuagoa da Espainiakoa eta 
Europakoa baino (%22 eta %13 hurrenez hurren). 
 
Tabakoaren kontsumoak, aldiz, gorakada arina izan du, eta 15 eta 16 urte arteko nerabeen %31k 
tabakoa erretzen du eskuarki, Europako batez bestekoa (%28) baino askoz altuagoa den tasa. 
 
 
 

 

 

 

 

OSASUNAREN ADIERAZLEAK 

elikadura ohiturak
jokabide arriskutsuak: 

sexualitatea, substantzien 
kontsumoa...

osasun mentala eta 
dibertsitate funtzionala

osasun fisikoa
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 OSAGAIA ADIERAZLEA LURRALDE 
ESAPRRUA 

URTEA DATUA ITURRIA 

1 Heriotza-tasa Haurren heriotza-tasa (urtebetetik beherako 
haurren heriotzak bizirik jaiotako 1.000 
haurreko) 

Bilbo 2014 ‰2,16 INE. Oinarrizko 
adierazle 
demografikoak 

2 Osasun mentala Arazo psikologikoak (antsietatea, estresa, 
depresioa...) izan dituela adierazten duen 15 
eta 19 urte arteko biztanleriaren proportzioa  

EAE 2012 %13 Gazteriaren Euskal 
Behatokia. Euskal 
gazteria 2012 

3 Dibertsitate 
funtzionala 

Desgaitasuna duen biztanleriaren pisua 0 ea 15 
urte arteko biztanlerian 

Bilbo 2015 %1,95 Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta udal 
erroldako datuetan 
oinarritutako 
kalkulua  

4 Pertzepzioa Oso osasun ona duela hautematen duen 15 eta 
24 urte arteko biztanleriaren proportzioa 

Bizkaia 2012 %52,4 Eusko Jaurlaritza. 
EAEko Osasun 
Inkesta  

5 Ohiturak Obesitatea duen 2 eta 17 urte arteko 
biztanleriaren proportzioa 

EAE 2011 %6,97 Osasun, Gizarte 
Zerbitzu eta 
Berdintasun 
Ministerioa. 
Osasunaren Inkesta 
Nazionala. 

6 Droga-
mendekotasunak 

Asteburuetan alkohola kontsumitzen duen 
(unibertsitatez kanpoko > 12 urte) eskola 
biztanleriaren proportzioa  

EAE E2011 %55,3 Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

7 Droga-
mendekotasunak 

Eskuarki tabakoa kontsumitzen duen 
(unibertsitatez kanpoko > 12 urte) eskola 
biztanleriaren proportzioa 

EAE 2011 %25,3 Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

  Eskuarki tabakoa kontsumitzen duen 15 eta 16 
urteko biztanleriaren proportzioa 

EAE 20111 %31 Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

8 Droga-
mendekotasunak 

Azken urtebetean haxixa kontsumitu duen 
(unibertsitatez kanpoko > 12 urte) eskola 
biztanleriaren proportzioa 

EAE 2011 %28,3 Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

  Azken urtebetean haxixa kontsumitu duen 15 
eta 16 urteko biztanleriaren proportzioa 

EAE 2011 %43 Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 
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Hezkuntza sistema… 
 
2014/2015 ikasturtean 47.965 ikasle zeuden matrikulatuta Bilboko udalerriko unibertsitatez 
kanpoko irakaskuntza arautuko ikastetxeetan (kalkulatzen da Bilboko haur eta nerabeen %4,28 
egon daitekeela udalerritik kanpoko ikastetxe batean matrikulatuta). 
 
Horietako gehienek ikastetxe pribatu-itundu batean ikasten dute (%67,52) eta 10etik 4 inguruk 
ikastetxe publiko batean (%39,67). Bilboko matrikulazio publikoen pisua (%39,67) are EAEkoa 
baino baxuagoa da (%50,79), eta EAEkoa, aldi berean, Estatukoa baino askoz baxuagoa (%67,52). 
 
Ikasleriaren %48,43k euskaraz ikasten ditu irakasgai guztiak (D Eredua), Bizkaiko batez bestekoa 
(%56,63) eta EAEkoa (%61,85) baino baxuagoa den tasa, baina ikasleria euskaldunaren pisuak 
gora egiten du adinak behera egin ahala (Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan tasa %61,22ra 
eta %56,53ra iristen da hurrenez hurren). 
 
Ikastetxeetan, Bilbon jaiotako neska eta mutilekin batera daude atzerritar jatorriko ikasleak 
(horien pisua ikasleria osoarekin alderatuta %6,79koa da ikastetxe pribatuetan eta %11,71raino 
igotzen da ikastetxe publikoetan). Badaude, halaber, dibertsitate funtzionala duten neskak eta 
mutilak ere, kalkulatzen baita hezkuntza beharrizan bereziak dituen ikasleriaren %84 ikastetxe 
arruntetan integratuta dagoela, Estatuko batez bestekotik gora dagoen tasa (%79,6). 
 
2 urteko eskolaratzea etengabe hazi da gure autonomia erkidegoan, eta 2013-2014 ikasturtean 
%91,61koa izatera iritsi zen, duela hamar urtekoa (%74,3) eta gaur egun Estatuan dagoena 
(%52,1) baino askoz altuagoa.  
 
Eskola-uzte goiztiarraren EAEko tasak ere onerako bilakaera izan du azken urteotan. 2015ean 
18 eta 24 urte arteko biztanleriaren %9,7ak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua zuen 
gehienez eta ez zen beste ikasketarik egiten ari. Tasa hori Estatukoa zein Europakoa baino 
baxuagoa da (%20 eta %11 hurrenez hurren). 
 
Eskola-absentismoa, PAE eskola-absentismoa prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
udal programaren arabera, Bilboko 6 eta 16 urte arteko eskola biztanleriaren %1,69ri eragiten 
dion kontua izan daitekeela kalkulatzen da.  
 
Eskola-errendimendua da, aldiz, gaur egungo kezka nuklearretako bat. EAEko hamar ikasletik 
zazpik modu egokian egiten du aurrera Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu eta gero, hau 
da, ikasketa garaiari dagozkion irakasgai guztiak gainditzen dituzte, baina azkeneko PISA 
txostenaren emaitzek aurreko hiru urteekiko atzerakada bat adierazten dute ebaluatutako hiru 
gaitasunetan (matematika, zientziak eta irakurmena). 
 
Zehazki, ikasleriaren %17,4k maila desegokia du irakurketa proban, eta ELGAko batez besteko 
maila gainditu arren ez da 2020rako europar helburura iristen (maila baxuetako ikasleria <%15).  
 
Ikerketa honetan jasotako datuek erakusten dute, halaber, parte-hartzea izan daitekeela 
gainditu gabeko irakasgaietako bat ikastetxeen barruko bizitzan. 8 eta 18 urte arteko ikasleen 
laurden batek baino ez du uste irakasleek bere iritziaz nahikoa galdetzen diotenik ikasgelan zer 
egin edo txango bat egitea erabakitzean. 
 
Bestalde, familiek aitortzen dute oro har hezkuntza komunitateko kide gisa duten inplikazioa 
hobetzeko modukoa dela, eta hezkuntza ez arautuaren esparrutik, edo beste batzuetatik, hala 
nola osasuna, gizarte-zerbitzuak eta beste, esku hartzen duten eragile gizarte-hezitzaileek 
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ikastetxeekiko koordinazio handiagoa eskatzen dute aurrera egiteko funtsezko arloetan, hala 
nola balioetan heztean, beharrizanak atzematean, erantzunen koordinazioan eta abar. 
 

 

HEZKUNTZAREN ADIERAZLEAK 

 OSAGAIA ADIERAZLEA LURRALDE 
ESPARRUA 

URTEA DATUA ITURRIA 

1 Ikasleria Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza arautuko 
udalerriko ikastetxeetan matrikulatutako 
ikasleria 

Bilbo 2014/2015 47.965 Eustat. Eskola-
jardueraren 
estatistika 

  Ikasteko udalerritik kanpora irteten den 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2014/2015 %4,28 Eustaten datuetan 
oinarritutako 
kalkulu 
orientatiboa. 
Eskola-jardueraren 
esatitsika eta udal 
erolda 

2 Eskola inkusiboa Atzerritar jatorriko ikasleriaren pisua Bilbo 2014/2015 %8,75 Eustat. Eskola-
jardueraren 
estatistika 

  Atzerritar jatorriko irakasleriaren pisua 
ikastetxe publikoetan 

Bilbo 2014/2015 %11,71 Eustat. Eskola-
jardueraren 
estatistika 

3 Eskola inkusiboa Ikastetxe arruntetan integratuta dagoen 
hezkuntza beharrizan bereziko ikasleriaren 
proportzioa hezkuntza beharrizan bereziak 
dituen ikasleria osoarekin alderatuta 

Bilbo 2013/2014 %84 MECD 
Unibertsitatez 
kanpoko 
irakaskuntzaren 
estatistika 

4 Hezkuntza 
eredua 

D ereduan (unibertsitatez kanpoko ikastetxe 
arautuetan) matrikulatutako ikasleriaren 
pisua 

Bilbo 2014/2015 %48,32 ECD. Estadística de 
Enseñanza no 
Universitaria 

5 Hezkuntza 
eredua 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako 
ikasleriaren pisua  

Bilbo 2014/2015 %39,67 ECD. Estadística de 
Enseñanza no 
Universitaria 

6 Sistemarako 
sarbidea 

Haur Hezkuntzako eskolatze tasa (2 urte) EAE 2013/2014 %91,61 Hezkuntza, Kultura 
eta Kirol 
Ministerioa. 
Datuak eta 
kopuruak  

7 Iraupena Eskola-uzte tasa (gehienez ere DBHko titulua 
duen eta ez den 18 eta 24 urte arterko 
biztanleria) 

EAE 2015 %9,7 Hezkuntza, Kultura 
eta Kirol 
Ministerioa. 
Hzkuntzako 
Adierazleen 
Sistema 

8 Iraupena 6 eta 16 urte arteko Ikasleria absentistaren 
pisua ikasleria osoarekin alderatuta 

Bilbo 2014-2015 %1,69 Nilboko Udala. 
Gizarte Ekintza 
Saila. Memoria 
2015 

9 Eskola-
errendimendua 

PISAko irakurketa proban maila 
baxuetan/desegokietan dagoen 15 urteko 
biztanleriaren proportzioa 

EAE 2015 %17,4 ISEI-IVEI. ELGA- 
Ikasleen 
Ebaluziorako 
Nazioarteko 
Programaren 
Txostena PISA.  

10 Eskola-
errendimendua 

DBH amaitu eta gero modu egokian aurrera 
egiten duen ikasleriaren proportzioa  

CAPV 2013 %69,9 ISEI-IVEI. 
Hezkuntza 
Adierazleen Euskal 
Sistema  

11 Parte-hartzea Ikasgelan bere iritziaz nahikoa edo asko 
galdetzen diotela uste duen 8 eta 18 urte 
arteko biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %26,3 Inkesta propioa. 
Gizarte Ekintza 
Saila. Bilboko 
Udala 

eskola-errendimendua
dibertsitatearen 

integrazioa
ikasleen eta familien 

parte-hartzea
eskolatzea
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Ongizate materiala… 
 
Bilboko batez besteko familia errenta erabilgarria 33.876€ ingurukoa zen 2013an (33.717€ko 
batez bestekoa Bizkaian), auzoen arteko desberdintasun nabarmenekin. Batez besteko 
handiena duen auzoa Abando da (53.755€), eta haren atzetik Indautxu (52.059€) eta Castaños 
(44.890€) daude; beste muturrean, Iturrigorri-Peñascal (19.574€), Uretamendi 19.629€) eta 
Otxarkoaga (19.664€). 
 
Langabezia eta lan prekarietatea daude familien errenten arteko desberdintasunen eragileen 
artean. Lanbidek udalerrian 2015eko abendurako erregistratutako langabezia indizea 
%17,73koa izan zen (Bizkaikoa, %15,32, eta EAEkoa, %14,1, baino apur bat handiagoa). 
 
Bilboko biztanleriaren %11,4k ez du oinarrizko premiei (elikadura, etxebizitza...) aurre egiteko 
adinako diru-sarrerarik, eta horrek esan nahi du mantenu-pobrezia arriskuaren tasa EAEko 
batez bestekotik (%8,2) gainetik dagoela. 
 
Garrantzitsua da aintzat hartzea pobreziak ez diola modu berean eragiten biztanleria osoari, eta 
kolektiborik zaurgarrienek indize bereziki altuagoak dituztela: 14 urtetik beherako biztanleria 
duten familia-etxeak, familia-etxe gurasobakarrak (eta bereziki buru emakume bat dutenak), 
buru pertsona atzerritar bat edo ikasketarik gabeko pertsona bat edo 35 urtetik beherako 
pertsona bat duten familia-etxeak. 
 
Europa 2020 Estrategiaren markoan, gizarte bazterketa arriskua ikuspegi multidimentsional 
batetik neurtzea erabaki da, aintzat hartuta, pobrezia egoerez gain, lan-intentsitate urriko 
egoerak eta oinarrizko ondasun eta zerbitzu batzuetarako sarbideen urritasuna ere. AROPE tasa 
horren azken datu erabilgarriek adierazten dute 2015ean EAEko 16 urtetik beherako adingabeen 
%21,8 gizarte bazterketa arriskuan zegoela, aurreko urtetik 3 ehuneko igo den tasa, bost urte 
lehenagokoa baino 10 puntu altuagoa, Estatuko eta Europako batez bestekoak baino baxuagoa 
izan arren (%34,4 eta %27,7 hurrenez hurren). 
 
Ikerketa batzuek aitortzen dute gure autonomia erkidegoko Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemak 
eta Gizarte Zerbitzuen Sistemak leundu egin dituztela krisiaren ondorioak, eta horiei esker 
direla, neurri batean, EAEko tasak beste lurralde esparru batzuetakoak baino baxuagoak. 2016ko 
datarekin, 18 urtetik beherako adingabeak zituzten Bilboko 4.307 familia-etxek jasotzen zuten 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (adingabeak zituzten familia-etxeen %12,6k), eta 15 urteko 
6.130 adingabe ziren onuradun. Gainera, 18 urtetik beherako kideak dituzten 1.903 familiak 
jasotzen dituzte Gizarte Larrialdietako Laguntzak, eta 2.338 familia gurasobakarrek unitate 
gurasobakarrentzako udal diru-laguntza (mota horretakoen %46,76ak). 
 
Etxebizitza da Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioak haurren garapen fisiko, mental, 
espiritual, moral eta soziala bermatu behar dela dioenean aipatzen duen ondasun materialetako 
bat. Etxebizitza da gaur egun familien gastu nagusietako bat eta hari lotutako zorpetze maila oso 
altua da; krisi egoeretan, ugaritu egiten dira ordaintzeko ezinak eta etxegabetzeak. 2015ean, 
559 etxegabetze judizial egin ziren Bilbon, aurreko urtean baino %23 gehiago. 
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ONGIZATE MATERIALAREN ADIERAZLEAK 

 OSAGAIA  ADIERAZLEA LURRALDE 
ESPARRUA 

URTEA DATUA ITURRIA 

1 Errenta maila Batez besteko familia errenta 
erabilgarria 

Bilbo 2013 33.876€ EUSTAT. Errenta 
Pertsonalaren eta 
Familia Errentaren 
Estatistika 

2 Enplegua Erregistratutako langabezia indizea  Bilbo 2015 Dic. %17,73 Lanbide. Estatistika ez 
ofiziala 

  Lan eskatzaileak Bilbo 2015Dic. 50.315 Lanbide. Estatistika ez 
ofiziala 

3 Pobrezia eta 
bazterketa arriskua 

Arope tasa 16 urtetik beherakoen 
artean: pobrezia eta gizarte bazterketa 
arriskuan dagoen 16 urtetik beherako 
biztanleriaren proportzioa 

EAE 2015 %21,8 INE. Bizi-baldintzen 
Inkesta. 2015 

4 Pobrezia eta 
bazterketa arriskua 

Mantenu-pobrezia arriskuan dagoen 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2014 %11,4 Eusko Jaurlaritza. 
Gizarte Premiei buruzko 
Inkesta. 2014 

  
Arriskuan dagoen 14 urtetik beherako 

biztanleria  

EAE 2014 %13,7 Eusko Jaurlaritza. 
Gizarte Premiei buruzko 
Inkesta. 2014 

5 Pobrezia eta 
bazterketa arriskua 

DBE jasotzen duten eta 18 urtetik 
beherako kideak dituzten bizikidetza 
unitateen pisua adingabeak dituzten 
familia guztiekin alderatuta 

Bilbo 2016 %12,6 Kalkulu orientatiboa 

  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 
jasotzen duten eta 18 urtetik beherako 
biztanleria duten bizikidetza unitateak  

Bilbo 2016 4.307 Lanbide 

  DBEren onuradun den 15 urtetik 
beherako biztanleria 

Bilbo 2016 6.130 Lanbide  

6 Pobrezia eta 
bazterketa arriskua 

Unitate gurasobakarrentzako udal diru-
laguntza jasotzen duten familia-etxe 
gurasobakarren proportzioa  

Bilbo 2015 %46,79 Bilboko Udala. Gizate 
Ekintza Saila. Memoria 
2015 

  Unitate gurasobakarrentzako udal diru-
laguntza jasotzen duten familia 

gurasobakarrak 

Bilbo 2015 2.338 Bilboko Udala. Gizarte 
Ekintza Saila. Memoria 
2015 

7 Etxebizitza Etxegabetzeak (etxegabetze judizialak) Bilbo 2015 559 Bilboko Udala. Gizate 
Ekintza Saila. Memoria 
2015 

 

  

pobrezia eta gizarte 
bazterketa arriskua

desberdintasuna eta 
kolektibo 

zaurgarriak
etxebizitza errenta maila

Diru-sarreak 
Bermatzeko Sistema
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Zenbat haur eta nerabe dago arrisku edo zaurgarritasun egoeran? 
 
0 eta 18 urte arteko 11.564 pertsona egon ziren inplikatuta 2015ean Bilboko Udalaren 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen (OGZ) kasu aktiboetan, hau da, Bilbon bizi diren 10 haur eta 
nerabeetatik 2 inguru. 
 
Arrisku egoeran dauden adingabeak dituzten 1.070 familia artatu zituzten OGZen gizarte-
hezkuntzan esku hartzeko eta esku-hartze psikosozialeko udal dispositiboek (18 urtetik 
beherako alabak edo semeak dituzten udalerriko familia guztien %3,13). Kasu berriek %27,06 
egin zuten gora aurreko urtearekin alderatuta; hori zaurgarritasun egoerak ugaritzearen ondorio 
izan daiteke, baina izan daiteke gizarte baliabideetarako sarbidea hobetu izanaren eta gizarte 
baliabideak haien premia dutenengana iristeko ahalmen handiago izatearen ondorio ere. 
 
Haurren eskubideei buruzko Konbentzioak argi ezartzen du haurra babesteko neurriak hartzeko 
betebeharra mota guztietako kalteen, abusu fisiko edo mentalen eta abarren aurrean. Zehazki, 
2015ean babesgabetasun arrisku larrian zeuden adingabeen 83 espediente bideratu ziren 
Haurtzarorako Foru Zerbitzura babes neurriak hartzeko. 
 
Ertzaintzak haurren eta nerabeen aurkako 232 eraso erregistratu zituen, halaber, urte berean, 
horien erdiak inguru (%48,27) familia esparruan eginak. Gainera, gogoratu behar da genero 
indarkeriaren biktima diren emakumeen seme-alabak ere indarkeria mota horren biktimak 
direla, ikusezinak askotan. Zehazki, Gizarte-larrialdietako udal zerbitzuak (SMUS) genero 
indarkeriaren biktima ziren 82 adingabe erregistratu zituen azken urtean. 
 
Fenomeno horri emakumeen aurkako indarkeria praktikatzen duten nerabeen ikuspegitik ere 
begiratu dakioke, halaber, eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko 
sentsibilizazioan eta berdintasun horren sustapenean aurrera egiten jarraitu beharrarekin 
lotuta.  
 
Bestalde, arreta eman behar zaio amei, aitei edo bizikide dituzten beste ahaideei erasotzen 
dieten nerabeek praktikatutako indarkeriari ere. 2015ean, Bilboko 28 familiak eta 30 nerabek 
(%50 mutilak eta %50 neskak) hartu zuten parte Bizkaiko Foru Aldundiaren gurasoen aurkako 
indarkerian espezializatutako familian esku hartzeko programan. 
 
Horrez gain, batez ere eskola bizikidetzaren esparruan, gero eta handiagoa egin da berdinen 
arteko tratu txarrei buruzko kezka. Gai horri buruz argitaratutako azken ikerketen arabera, 
Lehen Hezkuntzako bost ikasletik gutxi gorabehera batek (%21,7) adierazten du eskolan 
berdinek egindako mota bateko edo besteko tratu txarren bat jaso duela eskolan (2009an 
portzentajea %16,9koa zen). DBHko ikasleen %38k adierazten du orientazio sexualarengatik edo 
mutila edo neska izateagatik eragindako bazterketa kasuen lekuko izan dela eskola esparruan. 
Lehen Hezkuntzako ikasleriaren %11k ciberbullyinga jaso zuen 2012an zehar (beti, askotan edo 
batzuetan), eta ia %3a gogaitarazi, mehatxatu edo umiliatu zuten sarri (beti edo askotan) 
Internet bidez. 
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HAURTZARO ZAURGARRIAREN ADIERAZLEAK 

 OSAGAIA  ADIERAZLEA LURRALDE 
ESPARRUA 

URTE
A 

DATUA ITURRIA 

1 Arriskua Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako kasu 
aktiboetako 0 eta 18 urte arteko biztanleriaren 
proportzioa osoarekin alderatuta  

Bilbo  2015 %21,8 Bilboko Udala. 
Gizate Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

  0 eta 18 urte arteko biztanleria Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetan 

Bilbo 2015 11.564 Bilboko Udala. 
Gizate Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

2 Arriskua Arriskuan dauden 18 urtetik beherako 
adingabeak dituzten eta gizarte-hezkuntzan 
esku hartzeko eta esku-hartze psikosozialeko 
udal dispositiboetan arreta jaso duten familien 
pisua 

Bilbo 2015 %3,13 Bilboko Udala. 
Gizate Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

  Arriskuan dauden 18 urtetik beherako 
adingabeak dituzten eta gizarte-hezkuntzan 

esku hartzeko eta esku-hartze psikosozialeko 
udal dispositiboetan arreta jaso duten familiak 

Bilbo 2015 1.070 Bilboko Udala. 
Gizate Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

  Artatutako familien kopuruaren gorakada 
aurreko urtearekin alderatuta 

Bilbo 2015 +%27,07 Bilboko Udala. 
Gizate Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

3 Babesgabetasuna Babesgabetasun arrisku larrian dauden eta 
babeserako neurriak hartzera bideratutako 
haurrak 

Bilbo 2015 83 Bilboko Udala. 
Gizate Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

4 Indarkeria SMUSek atzemandako genero indarkeriaren 
biktima diren haurrak (artatutako emakumeen 
semeak eta alabak barne) 

Bilbo 2015 86 Bilboko Udala. 
Gizate Ekintza Saila. 
Memoria 2015 

5 Indarkeria 0 eta 18 urte arteko adingabeen biztanleriaren 
aurkako indarkeria abaguneak (pertsonaren 
aurkako arau-hausteak) 

Bilbo 2015 232 Eusko Jaurlaritza. 
Segurtasun Saila 

  Familia barruko esparruan gertatutako 
adingabeen aurkako indarkeria kasuen pisua 

Bilbo 2015 %48,27 Eusko Jaurlaritza. 
Segurtasun Saila 

6 Indarkeria Gurasoen aurkako indarkeriaren aurkako 
programan parte hartutako nerabeak 

Bilbo 2015 30 Bizkaiko Foru 
Aldundia. Memoria 

7 Berdinen arteko 
indarkeria 

Berdinek egindako tratu txarrak jaso dituela 
adierazten duen Lehen Hezkuntzako (3. zikloa) 
ikasleriaren proportzioa 

EAE 2012 %21,7 ISEI-IVEI. Berdinen 
arteko tratu txarrei 
buruzko txostena 

  Berdinek egindako ciberbullyinga jaso dutela 
adierazten duen Lehen Hezkuntzako (3. zikloa) 

ikasleriaren proportzioa 

EAE 2012 %11,3 ISEI-IVEI. Berdinen 
arteko tratu txarrei 
buruzko txostena 

 

  

arrisku eta 
babesgabetasun egoerak

biktimak:  familia barruko 
indarkeria, generokoa eta 

berdinen artekoa

erasotzaileak: berdinen 
arteko indarkeria, 

generokoa eta gurasoen 
aurkakoa

Gizarte Zerbitzuak
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Kultura, aisialdia eta denbora librea… 
 
Ikerketa honetan aplikatutako inkestaren arabera, Bilboko 8 eta 18 urte arteko biztanleriaren 
%76,2k kirola egiten du gutxienez astean hiru egunetan, baina emaitzek adierazten dute 
desberdintasun handiak daudela sexuaren eta adinaren arabera, mutilen eta adin txikiena 
dutenen alde.  
 
Zehazki, 2015ean Bilbon 14 urtetik beherako 16.225 pertsona zeuden Bilbao Kirolaken 
abonatuta (%47,69 neskak); horrek esan nahi du adin horretako 10 bilbotarretatik lau udal 
kiroldegien sarean abonatuta dagoela. 
 
Kalkulatzen da Bilbon haur jolasetarako 2,99 gune publiko daudela 0 eta 14 urte arteko 1.000 
biztanleko. 
 
Bilboko haurren ia heren batek (%63,8) nahikoa edo oso maiz erabiltzen ditu hiriko plazak, 
parkeak eta aire zabaleko kirol edo jolas guneak kalean jolasteko edo kirola egiteko. Gehiengo 
zabal batek (hamarretik zazpi inguruk) uste du espazio horiek oso edo nahikoa ondo zainduta 
daudela, eta gustura egoteko, jolasteko eta ondo pasatzeko behar den guztia dutela. Baina 
adinak gora egin ahala espazio horiek erabiltzen dituen eta gogobeteta agertzen den biztanleria 
gutxitu egiten da. Jasotako eskarien artean, denbora pasatzeko, jolasteko edo auzoan lagunekin 
asteburuetan modu ez antolatuan kirola egiteko espazio “estaliei” buruzko erreferentziak 
nabarmentzen dira.  
 
Aurreko kopuruak positiboak izan arren, garrantzitsua dirudi ez ahaztea aisialdi sedentarioko 
oihiturek ere pisua hartu dutela azken urteotan. EAEko haurrek eta nerabeek egunero 2 ordu 
ematen dituzte telebista, bideoak eta abar ikusten, eta ordu eta erdi pantaila baten aurrean 
gailu elektronikoekin jolasten, askotan sare sozialak erabiltzeko, hala nola Tuenti, Facebook, 
Twitter, Messenger eta abar (ia hiru ikasletik bik erabiltzen dituzte egunero sare horiek). 
 
Azken urteotan hazi den beste fenomeno bat lagunen lonjena da. EAEko eskola biztanleriaren 
%20,7k mota horretako lonjetan ematen du asteko bere denboraren zati handi bat. Kopuru hori 
%17,2 ingurukoa zen bost urte lehenago (2006an). 
 
Udalerriko aisialdi eskaintzari dagokionez, gutxi gorabehera inkestan galdetutako 8 eta 18 urte 
arteko hiru pertsonatik batek uste du eskaintza hori zabala eta nahikoa gogobetegarria dela; 
bereziki 8 eta 10 urte artekoek dira iritzi horretakoak (multzo horren %80k egiten du balorazio 
positiboa). Balorazio epelagoa egiten dutenek informazio gehiago izatea eta beste pertsona 
batzuekin topo egiteko eta ikasteko aukera emango dieten jarduera erdi-antolatuak eskatzen 
dituzte, eta protagonismo handiagoa izan eta eskaintzaren diseinuan parte hartu nahi dute.  
 
Familiek, berriz, jarduera batzuetarako sarbidea erraztu behar dela adierazten dute (prezioak, 
plazak, bete beharreko baldintzak, desgaitasunak dituzten pertsonentzako egokitzapenak...), 
eta balioetan oinarritutako lana egiteko espazio “seguruak” barne hartuko lituzkeen aisialdirako 
eskaintza baten alde agertzen dira. 
 
Bestalde, 12 urtetik gorako hamar ikasletik seik adierazten du kultura jarduerak egiten dituela, 
hala nola zinemara, kontzertuetara, museoetara, erakusketetara, antzokietara eta abarretara 
joan, gutxienez hilean behin, kasu askotan ikastetxeek berek programatutako jardueren 
markoan. Baina beste ikerketa batzuek ohartarazten dute nerabezaroan kultura jardueretako 
parte-hartze indizeak nahikoa apalagoak direla; adibidez, 2012an, 15 eta 19 urteko 
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biztanleriaren %21 baino ez zen museo batera joana azken hiru hilabeteetan, eta %52k baino ez 
zuen liburu bat irakurria aisialdian azken hilabetean. 
 
Irakurtzeko ohiturak aipamen berezia merezi du, ezagutzak garatzeko, potentzial pertsonala 
garatzeko eta, azken batean, gizartean parte hartzeko gaitasunak bereganatzearekin lotutako 
onura askorekin lotuta baitago. Nabarmentzekoa da, azken urteotan hobekuntza esanguratsua 
egin bada ere, 11 eta 17 urte arteko haur eta nerabeen %23ak ez duela inoiz edo ia inoiz 
irakurtzen denbora librean.  
 
Esan daiteke, halaber, musikarekiko eguneroko kontaktuak onura asko dituela mugimenduen 
garapenerako zein garapen intelektualerako adin txikietan. 2015ean, 8 eta 18 urte arteko 745 
pertsona zeuden matrikulatuta udalerriko Udal Musika Eskolan (adin horretako biztanleriaren 
%2,66). 
 
Azkenik, aipatzekoa da biztanleria gazteenaren artean euskalduntze maila nabarmen handiagoa 
dela beste adin batzuetako biztanle multzoetan baino. Bilboko biztanleria euskaldunaren batez 
besteko pisua %22,9 ingurukoa da (Bizkaiko biztanleria osoaren %31,20 da euskalduna), eta 10 
eta 14 urte arteko lau pertsonatik hiru dira euskaldunak (%75,26). Erronka, kasu honetan, 
euskararen erabilera normalizatzea da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aisialdi sedentarioa 
eta pantailak

aisialdirako 
eskaintza

irakurtzeko ohitura euskara kirola
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KULTURAREN, AISIALDIAREN ETA DENBORA LIBREAREN ADIERAZLEAK 

 OSAGAIA  ADIERAZLEA LURRALDE 
ESPARRUA 

URTEA DATUA ITURRIA 

1 Kirola Gutxienez astean 3 egunez kirola egiten duen 8 
eta 18 urte arteko biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 76,2% Inkesta propioa. 
Gizarte Ekintza Saila. 
Bilboko Udala 

  Neskak Bilbo 2017 68,4% Inkesta propioa. 
Gizarte Ekintza Saila. 
Bilboko Udala 

   Mutilak Bilbo 2017 83% Inkesta propioa. 
Gizarte Ekintza Saila. 
Bilboko Udala 

2 Kirola Bilbao Kirolaken abonatutako 0 eta 14 urte arteko 
biztanleriaren pisua osoarekin alderatuta 

Bilbo 2015 41,1% Bilboko Udala. 
Jardueren memoria 

3 IKT Sare sozialak egunero erabiltzen dituen eskola 
biztanleriaren (unibertsitatez kanpokoa > 12 urte) 
proportzioa 

EAE 2011 65,4% Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

4 Pantailak 11 eta 18 urte arteko biztanleriak gailu 
elektronikoekin jolasteari-jokabide sedentarioari 
(ordenagailuko jolasak, bideokontsola, tableta, 
smartphonea eta abar) eskainitako orduen batez 
bestekoa 

EAE 2014 1,4 MSSSI. Health 
Behaviour in School-
aged Children (HBSC)  

5 Denboraren 
erabilera 

Astero “lonjetara” joaten den eskola 
biztanleriaren (unibertsitatez kanpokoa > 12 urte) 
proportzioa 

EAE 2011 20,7% Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

6 Denboraren 
erabilera 

Jolasteko edo kirola egiteko plazak, parkeak eta 
aire zabaleko kirol edo jolas guneak nahikoa edo 
asko erabiltzen dituen 8 eta 18 urte arteko 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 63,8% Inkesta propioa. 
Gizarte Ekintza Saila. 
Bilboko Udala 

7 Ekipamen-
duak eta 
aisialdirako 
baliabideak 

Haur jolasetarako gune publikoak (0 eta 14 urteko 
1.000 biztanleko)  

Bilbo 2009 ‰2,99 Bilbao Ekintza. 
Bilboko Behatokia. 

8 Ekipamen-
duak eta 
aisialdirako 
baliabideak 

Plazak, parkeak eta aire zabaleko kirol edo jolas 
guneak nahikoa edo oso ondo hornituta daudela 
uste duen 8 eta 18 urte arteko biztanleriaren 
proportzioa 

Bilbo 2017 %72,9 Inkesta propioa. 
Gizarte Ekintza Saila. 
Bilboko Udala 

9 Aisialdirako 
eskaintza 

Aisialdirako eskaintza nahikoa edo oso gustuko 
duen 8 eta 18 urte arteko biztanleriaren 
proportzioa 

Bilbo 2017 %65,7 Inkesta propioa. 
Gizarte Ekintza Saila. 
Bilboko Udala 

10 Kultura 
jarduerak 

Kultura jarduerak egiten dituen eskola 
biztanleriaren (unibertsitatez kanpokoa > 12 urte) 
proportzioa: zinemara, kontzertuetara, 
museoetara, erakusketetara, antzokietara... 
gutxienez hilean behin joan 

EAE 2011 %62,2 Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

11 Irakurketa Libururik, aldizkaririk, komikirik... inoiz edo ia inoiz 
irakurtzen ez duen eskola biztanleriaren 
(unibertsitatez kanpokoa > 12 urte) proportzioa 

EAE 2011 %23,2 Drogak eta Eskola 
VIII. Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua 

12 Musika Musika Eskolan matrikulatutako 8 eta 18 urte 
arteko biztanleriaren pisua osoarekin alderatuta 

Bilbo 2015 %2,66 Bilboko Udala. 
Jardueren memoria 

13 Euskara Biztanleria euskaldunaren pisua 10 eta 14 urte 
arteko biztanleria osoarekin alderatuta 

Bilbo 2011 %75,26 
 

Eustat. Biztanleriaren 
eta etxebizitzen 
zentsuak 

  Biztanleria euskaldunaren pisua biztanleria 
osoarekin alderatuta  

Bilbo 2011 %22,9 Eustat. Biztanleriaren 
eta etxebizitzen 
zentsuak 
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Zer ezaugarri ditu bizi diren inguruak? 
 
Bilboko parkeek, lorategiek eta gune berdeek okupatutako hiri-lurzoruaren azalerak ratio txikia 
du, %13,3koa. Probintzian batez besteko portzentajea are txikiagoa bada ere, %11,46 ingurukoa, 
aintzat hartzekoa da Donostian jolaserako erabilgarri diren aire zabaleko guneen ratioa 
%59,93koa dela, eta Gasteizen %16,9koa.  
 
16 urtetik gorako Bilboko biztanleria oso gogobeteta dago hiriko auzoetako bizi-kalitatearekin 
(horren inguruko azken ikerketak 0 eta 10 arteko eskalan batez besteko 7ko puntuazioa aipatzen 
du), eta %11,1 apal batek baino ez du uste oztopo arkitektonikoen problematikak garrantzi 
handia duela. 
 
Datu horiekin bat eginda, udalerriko haur eta nerabeen biztanleriari egindako inkestazioak 
adierazten du hamar haurretik ia bederatzik uste duela Bilbo hiri atsegina dela eta %74k uste 
duela hiri dibertigarria dela. Puntuaziorik onena ematen dutenen artean, Deustuko, Abandoko 
eta Uribarriko ikasleria dago, eta kritikoen agertzen direnen artean Errekaldekoa nabarmentzen 
da. Hamarretik ia seik (%58,4) uste du kaleak garbi eta zainduta daudela.  
 
Hirutik bik hiria oso edo nahikoa segurua dela uste du. Gehiengoak (lautik hiruk) uste du gauez 
nahikoa argiztapen edo argiztapen asko dagoela, eta lasai eta seguru sentitzen dira Bilboko 
kaleetan ibiltzean (neskak neurri apalagoan), baina ia erdiek (%44,4) uste dute autoek ez 
dituztela behar adina errespetatzen oinezkoak. Gainera, inkestan galdetutako 18 urtetik 
beherako biztanleriaren bolumen esanguratsu batek hiria nahikoa edo oso zaratatsua dela 
hautematen du (%32,8). 
 
Inkestan galdetutako hiru haurretik bik nahikoa edo asko erabiltzen du metroa, autobusa edo 
tranbia, eta nahikoa edo oso gogobeteta dago erabiltzen duen garraio publikoarekin. Baina 18 
urtetik beherako bost pertsonatik bakar batek adierazten du bizikleta nahikoa edo asko 
erabiltzen duela Bilbon, eta %48,1ek oso gutxi erabiltzen du. 
 
Balioak bereganatzeari dagokionez, datuen arabera azken urteotako bilakaera positiboa izan 
bada ere, hala familiak nola hezkuntzako eragileak bereziki arduratuta daude dibertsitatearekiko 
errespetuan, genero berdintasunean, kontsumo arduratsuan eta abarretan kota altuagoak 
lortzen. Gogoratzekoa da eskola biztanleriaren %16ak nola edo halako arbuioa adierazten diola 
ikaskide gisa pertsona atzerritar immigrante bat izateari eta %30ek ijito etniako pertsona bat 
izateari. 
 
Parte-hartze soziala sustatzeko, horretarako bideak eskaintzeaz gain, garrantzitsua da jarrera 
kritikoa, autonomia, proaktibitatea eta abar sustatzea ere. Ikerketa batzuen arabera, EAEko 12 
eta 18 urte arteko eskola biztanleriaren %14,7k parte hartzen du gutxienez hilean behin gazte 
elkartetan edo gizarte mugimenduetan.  
 
Ikerketa honen markoan egindako azken inkestak erakusten du Bilboko 8 eta 18 urte arteko 
biztanleriaren %83ari gustatuko litzaiokeela Udalak aintzat hartzea berak zer iritzi duen hiriari 
buruzko erabakiak hartzean, eta %31,2k uste duela gaur egun oso gutxi hartzen dela aintzat 
beren iritzia. 
 
Gainera, egiaztatu da inkestan galdetutako hamarretik bik adierazten duela gutxi edo oso gutxi 
ezagutzen dituela Konbentzioan jasotako eskubideak, eta ezagutza mailak baxuagoa dirudi 15 
urtetik gorakoen artean. 
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 INGURUAREN ADIERAZLEAK 

 OSAGAIA  ADIERAZLEA LURRALDE 
ESPARRUA 

URTEA DATUA ITURRIA 

1 Ekipamenduak 
eta 
baliabideak 

Parkeek, lorategiek eta gune berdeek 
okupatutako lur-azalera 

Bilbo 2009 %13,3 Eusk Jaurlaritza. 
Ogasun eta Finantza 
Saila. Udalmap 

2 Bizi-kalitatea Biztanleriak norberaren auzoaren bizi-
kalitatearekiko duen batez besteko 
gogobetetasuna (0-10 eskalan) 

Bilbo 2014 7 Bilboko Udala eta 
Deustuko 
Unibertsitatea. Bilboko 
Auzoetako Hiri 
Behatokia 

3 Bizi-kalitatea Bilbo hiri nahikoa edo oso atsegina 
dela uste duen 8 eta 18 urte arteko 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %88,3 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 

4 Ingurumena Bilbo hiri nahikoa edo oso garbia dela 
uste duen 8 eta 18 urte arteko 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %51,7 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 

5 Ingurumena Bilbo hiri nahikoa edo oso zaratatsua 
dela uste duen 8 eta 18 urte arteko 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %32,8 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 

6 Segurtasuna Bilbo hiri nahikoa edo oso segurua 
dela uste duen 8 eta 18 urte arteko 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %66,3 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 

7 Mugikortasuna Garraio publikoarekin nahikoa edo 
oso gogobeteta dagoen 8 eta 18 urte 
arteko biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %66,7 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 

8 Mugikortasuna Bizikleta nahikoa edo asko erabiltzen 
8 eta 18 urte arteko biztanleriaren 
proportzioa 

Bilbo 2017 %20,4 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 

9 Mugikortasuna Oztopo arkitektonikoen problematika 
garrantzitsua dela uste duen 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2014 %11,1 Bilboko Udala eta 
Deustuko 
Unibertsitatea. Bilboko 
Auzoetako Hiri 
Behatokia 

10 Balioak Ikaskide gisa ijito etniako pertsona bat 
izateari arbuioa adierazten dion eskola 
biztanleriaren (unibertsitatez 
kanpokoa > de 12 urte) proportzioa 

EAE 2011 %30 Drogak eta Eskola VIII. 
Droga-
menpekotasunen 
Deustuko Institutua, 
2011 

11 Parte-hartzea Udalak bere iritzia aintzat hartzen 
duela uste duen 8 eta 18 urte arteko 
biztanleriaren proportzioa 

Bilbo 2017 %38,8 Inkesta propioa. Gizarte 
Ekintza Saila. Bilboko 
Udala 

 

 
 

  

hiri-espazioaren 
diseinua

segurtasuna, 
trafikoa, zarata, 

bizikleta

balioak: 
dibertsitatea, 
berdintasuna, 
ingurumena...

parte-hartze soziala 
eta eskubideak

bizi-kalitatea, hiri 
atsegin eta garbia
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Diagnostikoan identifikatutako kezkak eta esku-hartze 
arloak 
 

Aurreko ataletan, udalerriko haur eta nerabeen egoeraren berri ematen duten datuak eta 

gakoak aurkeztu dira; horiek lagungarri dira identifikatzeko hala indarguneak eta aukerak 

(baliabideak, gaitasunak...) nola, kolektiboaren beharrizanei eta eskubideei modu negatiboan 

eragin diezaieketenez, haur eta nerabeen ongizatearekiko kezka handiena eragiten duten 

arazoak (ahulguneak, mehatxuak...). 

Gako horiekin lotuta eta arreta berezia emanez gehien nabarmendutako kezkei, atal honetan 

haur eta nerabeen biztanleriaren ongizatearen hobekuntzan konprometitutako eragileek 

hurrengo urteetan izango dituzten lan arlo eta erronka nagusiak jasoko dira:  

DEMOGRAFIA dimentsioarekin lotutakoak 

• Pertsona gazteen eta horien familia proiektuen emantzipazioa sustatu. 

• Udalerrian bizi diren haur guztien eskubideen praktika eraginkorra bermatu, dagoen 

dibertsitate kulturalari eta etnikoari arreta emanez. 

 

FAMILIA dimentsioarekin lotutakoak 

• Amen eta aiten laneko eta familiako arduren bateratzea erraztu, eta planeatutako 

erantzunetan eta laguntzetan arreta eman familia moten dibertsitateari. 

• Gizonen eta emakumeen erantzunkidetasuna sustatu alaben eta semeen hazkuntzan. 

• Gurasoak haurren hazkuntza arduratsuari aurre egiteko hazkundearen etapetan 

behar diren ezagutzez eta tresnez hornitu, gatazken konponbidearekin, adingabeen 
autonomiaren sustapenarekin eta abarrekin lotuta, besteak beste. 

• Familia barruko kalitateko komunikazioan inbertitzeak duen garrantziaz sentsibilizatu. 

 

OSASUNA dimentsioarekin lotutakoak 

• Ohitura osasungarriak sustatu, batez ere elikadurarekin lotutakoak, baina bai eta 

kirolarekin, higienearekin eta abarrekin lotutakoak ere, 

• Substantzien kontsumoarekin edo sexu praktikekin lotutako jokabide arriskutsuak 

prebenitu, materia horietan nerabeekin egindako lana adin txikiagoetara aurreratuta, 
erabakiak informatuta eta irizpideak dituztela hartzeko gai izan daitezen. 

• Adin txikiagoetatik hasita lan egin osasun mentalaren eta dibertsitate 
funtzionalaren inguruan, prebentzioari arreta berezia emanez, egoerak are gehiago 

kronifikatu edo konplikatu aurretik esku hartzeko, aldi berean arreta hobetuz, horretarako 
bideratutako baliabideak handituta, eta adingabeekin esku hartzen duten eragileen lan 
bateratua indartuz. 
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HEZKUNTZA dimentsioarekin lotutakoak 

• Eskola-errendimendua eta eskola-arrakasta sustatu, horretarako ikasgelan nola 

ikasgelatik kanpo dauden laguntza programak indartuz (eskola laguntzako programak, 
eskolatik kanpoko jarduerak, tailer gizarte-hezitzaileak eta abar) beharrezkoak diren 
baliabide materialekin eta giza baliabideekin hornituta. 

• Hezkuntza sistemak desberdintasunak prebenitzeko baliabide gisa duen papera indartu, 

eskola bereizkeria saihestuz eta dibertsitateari arreta emateko programak indartuz, bai 

eta hezkuntza sistema desgaitasunak, jokabidearen nahasmenduren bat edo ikasteko 
zailtasunak dituen ikasleriara egokituz eta erronka horretarako behar diren baliabideekin 
hornituz ere. 

• Ikasleek eta haien familiek ikastetxearen bizitzan parte-hartze handiagoa izatearen 

aldeko apustua egin. 
• Eragile gizarte-hezitzaileen arteko koordinazioa bultzatu (ikastetxeak, osasun esparruak, 

gizarte zerbitzuak, hezkuntza ez arautua eta abar), esku hartzea (funtsezko alderdietan, 
hala nola balioetan heztea, premiak atzematea, erantzunak koordinatzea eta abar) 
koherentea izan dadin ikasgelen barruan eta ikasgeletatik kanpo, eta egonkorra eta 
jarraitua izan dadin, modu eraginkor eta efizienteagoan lortzeko emaitzak, ekite puntual 
eta/edo estankoak saihestuz.  

• Ez ahaztu 0 eta 3 arteko haurren arreta-sarea, eta balioetsi horrek haurren garapenean 
duen zeregin onuragarriari. 

 

ONGIZATE MATERIALA dimentsioarekin lotutakoak 

• Haurren pobrezia prebenitu, seme-alabak dituzten familien aldeko politika publikoak 

sustatuta eta seme-alabak dituzten familiei emandako prestazioen eta laguntza 
ekonomikoen sistema hobetuta (adibidez, neurri ekonomiko edo fiskalen bidez, adingabeei 
bideratutako zerbitzuen hornikuntzaren bidez eta abar). 

• Haurren arteko desberdintasuna murriztu, arreta berezia emanez adingabeak beren 

kargu dituzten familiarik zaurgarrienei (familia gurasobakarrak...) oinarrizko premiak 
asetzen laguntzeari (adibidez, DBE jasotzeko baldintzak betetzen ez dituztenei edo DBE 
agortu edo kendu dietenei...). 

• Etxebizitzarekin lotutako babesgabetasun arrisku egoerak artatu. 

 

HAURTZARO ZAURGARRIA dimentsioarekin lotutakoak 

• Arrisku egoeren hautemate goiztiarra sustatu eta haurren babesgabetasuna 

prebenitu, egoerak gehiegi aurreratu baino lehen esku hartzeko, esku-hartze gizarte-
hezitzaile eta psikosozialak indartuz, batez ere kolektibo horrekin lan egiten duten eragileen 
arteko koordinazioa hobetuz eta apustu eginez erreaktiboa baino gehiago proaktiboa izango 
den esku-hartzearen alde. 

• Mota guztietako indarkerien biktima diren haur eta nerabeekiko esku-hartzea hobetu, 

bereziki familia barruko indarkeriarenak, genero indarkeriarenak eta hirugarrenek 
eragindako indarkeriarenak. 
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• Haurrek eta nerabeek egindako indarkeria egoerak prebenitu eta horiei aurre egin, aintzat 

hartuta indarkeria mota bakoitzaren berezitasunak eta horrek biktimengan dituen 
ondorioak, batez ere berdinen arteko tratu txarrak, genero indarkeria eta gurasoen aurkako 
indarkeria. 

• Arreta hobetu, baliabideak eta esku-hartzeak kasu bakoitzaren berezitasunera egokitzeko 
duten moldagarritasunari eta malgutasunari dagokionez. 

• Behar diren neurriak hartu edozein motiborengatik baliabide edo zerbitzu batzuetara 
sarbidea izateko desabantaila egoeran edo zailtasun handiagoen mende egon daitezkeen 
pertsonek beren eskubideak praktikan jarri ahal ditzaten berdintasunean. 

• Aurrera egin haur eta nerabeen kolektiboarekin esku hartzen duten profesionalei 
zuzendutako sentsibilizazio eta trebakuntza espezializatuan. 

 

KULTURA, AISIALDIA ETA DENBORA LIBREA dimentsioarekin lotutakoak 

• Aisialdi mota aktiboago bat bultzatu, aire zabalean egina, gertutasunezkoa, 

demokratikoagoa, autonomia sustatzen duena eta abar (adibidez, hiri-espazioa haur eta 
nerabeen biztanleriaren aisialdiko eta denbora libreko ekintzetarako gehiago erabiltzea 
bultzatuz...). 

• Aisialdirako eskaintza birpentsatu, nerabeak erdigunean jarrita eta eskaintza horren 

hartzaileak horien diseinuan eta kudeaketan txertatuz. 
• Aisialdirako espazioak eta eskaintza baliatu edukiak eta balioak lantzeko, horri esker egoera 

arazotsuak prebenitu eta identifikatu ahal izateko, eta horiei aurre egiteko sortzen direnean. 
• Adingabe guztiek, edozein direlarik haien familien baliabideak, kulturaz, kirolaz, denbora 

libreaz eta aisialdiaz bete-betean goza dezaten ahalbidetzen duten jarduerak eta 
ekipamenduak bultzatu. 

• Beharrizan bereziak edo ezintasunak dituzten haurrek administrazio publikoek antolatutako 
aisialdirako jardueretan berdintasun baldintzetan parte har dezaten bermatu. 

• Haur eta nerabeen biztanleria motibatu kultura ohitura batzuen inguruan, horien artean 

irakurtzeko ohitura, balioetsiz haien potentzial pertsonala garatzeko gakoak diren 

gaitasunen garapenean duen potentziala. 

• Euskararen erabilera indartu haur eta nerabeen bizitzako esparru guztietan. 

 

INGURUMENA dimentsioarekin lotutakoak 

• Haur eta nerabeen beharrizanen ikuspegia modu transbertsalean txertatu hiriaren 

planifikazioan eta diseinuan, haren espazioei, ekipamenduei eta zerbitzuei dagokienez 

(garraio publikoa, argiztapena, ekipamenduak, gune berdeak...), jolaserako eskubidearekin, 
segurtasunarekin, mugikortasunarekin eta autonomiarekin lotuta (adibidez, beste tresna 
batzuekin batera bultzatzeko modukoa izango litzateke xedapen arau-emaileek haurrengan 
duten eraginari buruzko txostenak egitea...). 

• Dibertsitatearekiko errespetuan aurrera egin maila guztietan (orientazio sexualari 
dagokionez, ezintasunei dagokienez, desberdintasun kultura eta etnikoei eta abar). 

• Genero berdintasuna sustatu adingabeen artean 

• Kontsumo arduratsua sustatu, beren benetako beharrizanetara egokitutako 

kontsumoa, ingurumena eta giza eskubideak errespetatzen dituzten produktu eta zerbitzuak 
aukeratzea lehenesten duena. 
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• Haur eta nerabeen artean beren ahalmenak ondasun komunaren, helburu kolektiboen, 
erantzukizun eta konpromisoak bereganatzearen alde jartzea sustatu (adibidez, haurren eta 
nerabeen arteko asoziazionismoa bultzatuz...). 

• Haurrek beraiei dagozkien politiken diseinuan parte hartzeko bideak abian jarri, 18 

urtetik beherakoen parte-hartze demokratikoa ahalbidetuko duten organo egonkorrak 
garatuz, adibidez. 

• Haur eta nerabeek Haurren eskubideei buruzko Konbentzioa (HEK) ezagut dezaten bermatu, 
bai eta kolektibitate bateko kide gisa dituzten erantzukizunak ere. 

 

 

 


