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Sarrera  

Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 11/2011 Foru Legearen 9. artikuluak ezartzen du 
Foru Estrategiak Nafarroako gazteriaren egoeraren analisia eta foru lege horretan 
aipatzen diren gazteriaren arloko politiken garapena bideratzeko ildoak jaso behar 
dituela. 2015eko Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoak Nafarroako Foru Komunitateko 
gazteen errealitatearen argazki eguneratua izateko beharrari erantzuten dio. 
Nafarroako Gazteriaren Behatokiak1 du agiri hori prestatzeko ardura. 

2015eko Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoaren helburu nagusiak bi alderdi izanen 
ditu. Alde batetik, informazioa ematea Nafarroako gazteen errealitateari buruz eta, 
bestetik, kontsultarako elementu bat izatea Gazteriaren II. Planean esku hartuko duten 
Nafarroako Gobernuko departamentuetarako, etorkizunean burutuko diren 
ekintzetarako berariazko adierazleak garatzeko tresna gisa. 

2015eko Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoa hamaika kapitulutan egituratuta dago, 
eta haietan Nafarroako 14 eta 30 urte bitarteko gazteen egoera aztertzen da, gai 
multzo desberdinei dagokienez.  

Hasierako kapituluak alderdi demografikoak aipatzen ditu. Bigarrenean, gazteen 
enpleguaren gaia jorratzen da, eta zenbait alderdi aztertzen dira, hala nola langabezia, 
ekintzailetza edo enplegu ezari aurre egiteko sortu diren estrategia berriak. Ondoren, 
gazteen emantzipazioaren eta etxebizitzaren gaiari heltzen zaio. Laugarren kapitulua 
hezkuntzari buruzkoa da. Bosgarrenak gazteen osasunari dagokiona biltzen du. 
Seigarrenak gazteen mugikortasuna eta migrazioa aztertzen ditu. Gero, aisiari eta 
astialdiari buruzko atal bat dago. Ondoko atalak gazteen egoera ekonomikoa aztertzen 
du. Jarraian, indarkeria matxistari buruzko datuak eguneratu dira, gazteei eta 
adingabeei dagokienez. Azkenaurreko atala gizarte politikei buruzkoa da eta gazteen 
ezkontza tasa, ugalkortasuna eta elkartegintza jorratzen dira, besteak beste. Azkenik, 
Foru Komunitateko gazteen gizarte integrazioarekin loturiko alderdiak deskribatzen 
dira.  

Eranskin gisa, Nafarroako Foru Komunitateko 272 udalen zerrenda sartu da. Zerrenda 
horretan xehakatu dira Foru Komunitateko udalerri bakoitzean bizi diren 14 eta 30 urte 
bitarteko gazte kopuru osoa, gazteek herri bakoitzean duten pisu demografikoa eta 
gazte horiek zer ehuneko osatzen duten Nafarroako gazte kopuru osoarekiko. Azkenik, 
informazio iturriak eta erreferentzia bibliografikoak sartu dira. 

2015eko Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoa egiteko lehen zein bigarren mailako 
iturriak erabili dira. Lehen mailako iturri gisa, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren 
Institutuak, Nafarroako Gazteriaren Behatokiaren bidez, Nafarroan bizi diren gazteei 
urtero inkestak egiten dizkie haien gizarte bilakaera aztertu eta ikertzeko, zenbait 
gairekin loturik. 2015eko lehen seihilekoan zehar bi inkesta argitaratu ziren. Lehena 
Nafarroako gazteen ekintzailetzari buruzkoa izan zen eta bigarrena Nafarroako 
gazteen kontsumoari eta gizarte integrazioari buruzkoa. Horiez gain, 2014an 
prestakuntza eta enpleguari buruzko inkesta bat egin zen. Inkestak, urtero eguneratzen 

                                                           
1
  116/2012 Foru Agindua, martxoaren 27koa, Nafarroako Gazteriaren Behatokia sortu eta arautzen 

duena 
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den Gazteriaren Adierazle Panelarekin batera, dira diagnostikoa prestatzeko erabili 
diren lehen mailako iturriak. 

Bestalde, bigarren mailako iturri gisa, Espainiako zenbait iturri ofizial hartu dira 
kontuan, besteak beste, Estatistikako Institutu Nazionala (Biztanleria Aktiboaren 
Inkesta, BAI), Espainiako Gazteriaren Institutuaren (INJUVE) txostenak, Osasunaren, 
Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasunaren Ministerioa, Gazteen Emantzipazioaren 
Behatokia (Espainiako Gazteriaren Kontseiluari atxikia), Osasun, Kultura eta Kirol 
Ministerioa, eta Enplegu eta Gizarte Segurantzaren Ministerioa.  

Era berean, Nafarroako Gobernuko zenbait erakunderen datuak ere baliatu dira: 
Osasun Departamentua (2013ko Osasunaren gaineko Inkesta), Hezkuntza 
Departamentua, Nafarroako Estatistika Institutua (Biztanleen Errolda, Populazioaren 
Berezko Mugimendua, Bizi Baldintzen gaineko Inkesta, etab.) eta Nafarroako 
Berdintasunaren Institutuaren lankidetza.  

Ahal izan den neurrian, datuak xehakatu dira Nafarroako Foru Komunitateko 14 eta 30 
bitarteko populazioaren eta genero aldagaien arabera. Diagnostikoa idazterakoan, 
genero ikuspegia eta hizkuntza inklusiboa erabili nahi izan dira.  

2015eko Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoan ahalik eta daturik eguneratuenak sartu 
nahi izan dira, kontuan hartuta datu horiek entitateen eskuragarritasunaren eta 
argitalpenen aldizkakotasunaren mende daudela. Udal erroldaren kasuan, datuak urte 
bakoitzaren urtarrilaren 1ean daude eguneratuta. 
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1. Demografia  

2014an, Nafarroako Foru Komunitatean 640.790 biztanle daude osotara. Nafarroako 
gazteei dagokienez, 110.976 dira 14 eta 30 urte bitarte dituztenak. Generoaren 
arabera, Nafarroako gazteen artean gizonezkoen kopurua zertxobait altuagoa da, 100 
emakumezkoko 104 gizonezko baitaude. Guztira, 56.545 gizonezkoak dira eta 54.431 
emakumezkoak. 

Azken urteotan, Nafarroako gazteen kopuruak etengabe behera egin du. 2005. urtean 
Nafarroan 131.436 gazte bazeuden, gaur egun gazteen kopurua 110.976ra jaitsi da. 
Gazteen kopurua gero eta txikiagoa izateak berekin dakar populazio mailan 
adierazgarritasuna galtzea. Azken hamarkadan beheranzko joera nagusitzen da: 
2014an, gazteen pisu demografikoa2 Nafarroan guztizko populazioaren %17,32 da, eta 
2005ean, aldiz, %22,15 zen. 

 

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua. Biztanleen errolda. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

Atzerriko nazionalitatea duten gazteei dagokienez, Nafarroako biztanleria gaztearen 
%15 dira, eta 2009. urtetik aurrera haien pisu demografikoak etengabe egin du behera, 
urte hartan gazteen %20,85 baitziren. Balio absolututan, 2014an 17.193 dira atzerriko 
nazionalitatea duten gazteak. 

Zenbait faktore dira Nafarroako gazteen kopuru osoak behera egitea eragin dutenak. 
Laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadetan jaiotza-tasak behera egiteak, 
erkidegora gero eta etorkin gutxiago etortzeak, atzerritarrek Nafarroatik alde egiteak 
eta Nafarroako gazteek langabezia tasa altuaren ondorioz beste autonomia erkidego 
batzuetara edo atzerrira emigratu behar izateak biztanleria gaztearen pisu 
demografikoa txikitzea eragin dute.  

Biztanleria gaztearen pisu demografikoak behera egiteak Foru Komunitatearen oraingo 
eta etorkizuneko egoera sozioekonomikoari eragiten dio. Gaur egungo migrazio 
prozesuek eta ugalkortasun tasa txikiek, gero eta zaharragoa den gizarte batean, 
mehatxupean jartzen dituzte gaur egungo gizarte erreprodukzioaren ereduak eta 
belaunaldien arteko elkartasunarenak. 

                                                           
2
  14-30 urteko biztanleriaren ehunekoa, guztizko biztanleriaren aldean. Iturria: Nafarroako Estatistika 

Institutua. 
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• Gazteen banaketa Nafarroan 3 

Nafarroako gazteen %31,34 Iruñean bizi da, guztira 34.779. Bigarren udalerria Tutera 
da, non 6.301 gazte bizi diren, hots, Nafarroako gazteen %5,68. Horien atzetik, 
Barañain, Burlata eta Zizur daude. Nafarroako gaienerako udalerrietan gazteak 3.000 
ere ez dira.  

 

MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 
14 a 30 años  

% sobre el total de 
población joven 

navarra 

 

20.000 y 
más 

habitantes 

PAMPLONA IRUÑA 196.166 34.779 31,34% 

TUDELA 35.062 6.301 5,68% 

BARAÑÁIN 20.458 4.481 4,04% 

19.999 -
10.000 

habitantes 

EGÜÉS 19.014 2.613 2,35% 

BURLADA BURLATA 18.237 3.529 3,18% 

ZIZUR MAYOR ZIZUR NAGUSIA 14.253 3.211 2,89% 

ESTELLA-LIZARRA 13.695 2.343 2,11% 

TAFALLA 10.966 1.921 1,73% 

ANSOÁIN ANTSOAIN 10.861 1.529 1,38% 

VILLAVA ATARRABIA 
10.211 2.049 1,85% 

9.999 - 5.000 
habitantes 

BERRIOZAR 9.625 1.679 1,51% 

ARANGUREN 8.982 1.834 1,65% 

BAZTAN 7.848 1.179 1,06% 
NOÁIN (VALLE DE ELORZ / 
ELORTZIBAR) 7.837 1.248 1,12% 

CINTRUÉNIGO 7.768 1.449 1,31% 

CORELLA 7.753 1.434 1,29% 

ALTSASU/ALSASUA 7.612 1.321 1,19% 

HUARTE   UHARTE 6.941 1.022 0,92% 

BERRIOPLANO BERRIOBEITI 6.444 936 0,84% 

SAN ADRIÁN 6.216 1.216 1,10% 

PERALTA AZKOIEN 5.889 1.126 1,01% 

SANGÜESA  ZANGOZA 5.078 861 0,78% 

4.999 - 2.500 
habitantes 

LODOSA 4.760 885 0,80% 

CASTEJÓN 4.120 651 0,59% 

VIANA 4.084 645 0,58% 

2.499 - 1.000 
habitantes 

ETXARRI ARANATZ 2.491 416 0,37% 

FUNES 2.488 469 0,42% 

VALTIERRA 2.467 413 0,37% 

 
 

                                                           
3
  Taulan 5.000 biztanletik gorako udalerri guztien zerrenda ageri da. 4.999 biztanletik beherako herrien 

kasuan, atal bakoitzean hiru herri sartu dira, biztanle gehien dituztenak, adibide gisa. Foru Komunitateko 

272 udalerriei buruzko datuak ikusi nahi izanez gero, jo eranskinetara. 
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999 - 500 
habitantes 

FONTELLAS 958 148 0,13% 

OTEIZA 944 134 0,12% 

ARAKIL 941 148 0,13% 

499 - 250 
habitantes 

GARÍNOAIN 495 70 0,06% 

CIRAUQUI ZIRAUKI 491 68 0,06% 

MONREAL ELO 478 70 0,06% 

249 - 100 
habitantes 

IBARGOITI 248 31 0,03% 

RONCAL   ERRONKARI 246 23 0,02% 

BEINTZA-LABAIEN 234 46 0,04% 

Menos de 
100 

habitantes 

ABÁIGAR 98 20 0,02% 

GALLUÉS  GALOZE 97 9 0,01% 

VIDÁNGOZ BIDANKOZE 96 13 0,01% 

 
Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua, 2014. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

Eskualdeen arabera4, Nafarroako gazte gehienak Iruñean eta Iruñerrian bizi dira 
(63.153 gazte), ondoren Tutera inguruan (15.411 gazte), eta Pirinioak dira biztanle 
gazte gutxien dituen eskualdea (2.089 gazte). 

 Total Hombres Mujeres 
Noroeste 8.969 4.750 4.219 

Pirineo 2.089 1.105 984 

Pamplona 63.153 31.836 31.317 

Tierra Estella 5.734 2.977 2.757 

Navarra Media 

Oriental 
5.257 2.759 2.498 

Ribera 10.363 5.321 5.042 

Tudela 15.411 7.797 7.614 

Total 110.976 56.545 54.431 

 
Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua, 2014. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

Adin tarteen arabera, 26tik 30era bitarteko multzoak du gazte kopururik handiena, 
guztira 36.948 pertsona. 18tik 21era bitarteko tarteak du populazio gaztearen 
bolumenik txikiena. 

Edad Total Hombres Mujeres 
14 a 17 24.558 12.572 11.986 

18 a 21 24.024 12.327 11.697 

22 a 25 25.446 12.922 12.524 

26 a 30 36.948 18.724 18.224 

Total 110.976 56.545 54.431 

 
Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua, 2014. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

                                                           
4
 Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua, 2014.  Nafarroa banatu da "Nafarroa 2000" zonifikazioan 

zehaztu bezala. 
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2. Enplegua 

• Gazteen langabezia tasa altuak 

Azken urteotan, Espainia osoan eragina izan duen krisi ekonomikoaren 
ondorioz, Nafarroan nabarmen gora egin du langabezia egoeran dauden gazteen 
kopuruak. Hori hala izanik ere, azken urteotan Nafarroako gazteen langabezia tasak 
balio txikiagoak izan ditu Espainia osoan izan dituenak baino. 

Foru Komunitatean 2005. urtetik aurrera langabezia tasaren joera gorakorra 
izan da, %11,19tik %36,52ra iritsi baita 2013. urtean; hori izan da bere maximoa. 
2014tik aurrera gazteen langabeziaren zifrak behera egiten hasi dira. 2014. urtearen 
bukaeran gazteen langabezia tasa %28,74koa da eta 2015eko hirugarren hiruhilekoan 
%22ra arte jaitsi da.5  

Balio absolututan, 2005. urtean 8.016 gazte zeuden langabezian eta gaur egun 11.640, 
2015eko hirugarren hiruhilekoko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren6 emaitzen arabera. 

 

Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

Generoari dagokionez, langabeziak modu bertsuan ukitu ditu gizonak eta 
emakumeak. Gizonezkoen kasuan, langabeziaren joera gorakorra izan zen 2008tik 
2014ra arte, eta une horretan behera egiten hasi zen. Emakumezkoen kasuan, joera 
gorakorra izan zen 2007tik 2012ra arte, eta une horretatik aurrera jaitsi egin zen. Gaur 
egun, emakumezkoen langabezia tasa altuagoa da gizonezkoena baino, 2015eko 
hirugarren hiruhilekoko BAIren datuen arabera, emakumezkoena %23koa baita eta 
gizonezkoena, berriz, %22koa. 

Adin tarteen arabera, 16tik 19 urtera arteko gazteak dira langabezia gehien 
jasaten ari direnak. 2014ko laugarren hiruhilekoan talde horren langabezia tasa 
%65,44ra iritsi da. Ondotik, 20tik 24 urtera arteko gazteak daude, %34,74ko 

                                                           
5
  Ohar metodologikoa: Enpleguari buruzko kapituluan agertzen diren grafikoetako datuak urte 

bakoitzaren laugarren hiruhilekoari dagozkio. 2015eko laugarren hiruhilekoko datuak 2016ko urtarrilean 

argitaratuko ditu Estatistikako Institutu Nazionalak. 
6
 Hemendik aurrera, BAI. 
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langabezia tasarekin. 2014an 25etik 29ra arteko adin tarteak du langabezia tasarik 
txikiena, %21,88koa. 

Tasa de desempleo por grupos de edad

0

20

40

60

80

100

(%
)

16-19 años 16,84 17,63 13,24 54,04 26,43 46,91 40,07 80,12 70,67 65,44

20-24 años 17,07 11,05 7,23 16,71 26,9 26,59 32,4 48,35 40,29 34,74

25-29 años 7,48 6,69 5,27 12,61 15,3 16,69 24,9 26,46 31,22 21,88

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

 

• Iraupen luzeko langabetu kopuruaren gehikuntza 

Azken urteotan, iraupen luzeko langabezia egoeran dauden gazteen kopuruak, hots, 
langabezian gutxienez urte bat daramatenenak, gora egin du. Iraupen luzeko 
langabezia tasa7 etengabe handitu zen 2007tik aurrera eta 2013an hartu zuen bere 
balio maximoa (%19,16). Azken urtean, iraupen luzeko langabezia tasak behera egin 
du, 2014an %16,07ra iritsi delarik. Nafarroako balioak Espainia osokoak baino 
txikiagoak dira. 

9,70

0,64

8,01

3,340,87

3,15

0,69

15,59
19,16

16,07

15,86
12,79

9,10

2,11

2,32

2,88 3,63

26,23
26,80

23,82

0

10

20

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Navarra España

 

Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

 

                                                           
7
 Iraupen luzeko langabezia egoeran dagoen populazioaren eta populazio aktiboaren arteko ratioa, hots, 

iraupen luzeko langabetuen eta lanean ari direnen artekoa. 
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• Enplegu tasa 8 

Azken urteetan behera egin du nabarmen mila biztanleko enplegu tasak. Mila 
biztanleko enplegu indizea 2006an ‰539koa zen eta 2014aren bukaeran ‰355ekoa, 
hots, indizea %34 baino gehiago murriztu da. 

 

• Jarduera tasa 9 

Gazteen jarduera tasak ere joera beherakorra izan du azken urteotan eta beherakada 
hori handiagoa izan da Nafarroan Espainia osoan baino.  

Nabarmentzekoa da Nafarroan azken bi urteetan gazteen jarduera tasa zertxobait igo 
dela. Tasa hori 2014an %53,40koa da (%64,94koa 2005ean). 

 

• Okupazio tasa 10 

Gazteen okupazio tasak joera beherakorra izan zuen 2007. eta 2014. urteen artean, 
%88,81etik %71,26ra igaro baitzen. Hori hala izanik ere, 2014an tasak bilakaera 
positiboa izan du 2013. urtearekiko, orduan %63,48koa baitzen. 

 

• Aldi baterako kontratazioaren tasa 11 

2006. urtetik gaur arte gazteei egindako kontratuen artean, aldi baterako tasa oso altua 
da, bai Nafarroan bai Espainian. 2014an tasa hori %87,34koa da. Guztizko 
biztanleriarekin alderatuz gero, gazteen artean aldi baterako kontratazioa handiagoa 
da. 

Generoari dagokionez, emakumezkoen artean aldi baterako tasa altuagoa da, 
%94,3koa baita eta gizonezkoen artean, berriz, %80,50ekoa. 

Adinaren arabera, aldi baterako kontratazioa handiagoa da 25 urtetik beherako 
gazteen artean (%92,92), zaharragoak diren gazteen artean baino (%82,03koa 25etik 
29ra urte bitarteko gazteen artean). 

                                                           
8
 16 eta 29 urte bitarteko gazteek dituzten enpleguen kopurua, mila gazteko. 

9
 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gazte aktiboaren ehunekoa, aktibo egon daitekeen biztanleria 

gaztearekiko. 
10

 16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gazte okupatuaren ehunekoa, biztanleria gazte aktiboarekiko. 
11

 Urte bakoitzaren abenduaren 31n Gizarte Segurantzako autonomoen araubidean inskribatuta dagoen 

16 eta 29 urte bitarteko biztanleria gazte okupatuaren ehunekoa, lanpostu bat duten gazteen kopuru 

osoarekiko. 



Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoa 2015 
 

 

13 

94,57
93,93

95,9495,3395,53 93,89 94,88
86,56 87,34

95,2495,5894,9993,0292,7894,46 94,38 95,33 94,79

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Navarra España

 

Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

• Ekintzailetza 

Gazteen ekintzailetza honela neurtzen da: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Orokorreko autonomoen araubidean afiliaturiko gazteen ehunekoa, gainerako 
araubideetan afiliaturiko gazteekiko. 

2006. urtetik 2012ra gazteen ekintzailetza tasa bertsu mantendu zen, %8ren inguruan. 
Ekintzailetza tasa txikia izan arren, 2013. eta 2014. urteetan gora egin zuen, %10 
baino apur bat handiagoa izan arte. Espainiako batez bestekoarekin alderatuta, 2009. 
urtetik aurrera oso antzeko joera ikusi da. 2014ko datuen arabera, gizonezkoen 
ekintzailetza tasa %12,96koa izan da eta emakumezkoena, berriz, zertxobait txikiagoa, 
%7,58koa. 
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Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

2015. urtean, NKGIko Gazteriaren Behatokiak inkesta bat egin zuen "Gazteen 
ekintzailetza Nafarroan" gaiari buruz. Inkesta horretatik honako datu hauek atera 
daitezke:  

- Gazteek gehien eskatzen dituzten neurriak 
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Gazteen artean gailentzen den iritzia da ekintzailetza gutxi sustatzen dela. Enpresa 
berriak finantzatzen laguntzea (%55,4) eta zerga sisteman negozio berriak sortzen 
lagunduko duten aldaketak sartzea (%44,7) dira gazteek ekintzaileei laguntzeko 
beharrezkotzat jotzen dituzten neurrien artean gehien aipatzen dituztenak. Bi neurri 
horiek argi eta garbi ekonomikoak dira. Hamar gaztetik hiruk bestelako neurriak ere 
aipatzen dituzte, hala nola ekintzaile berriak prestatzen laguntzea (%29,8), enpresak 
sortzeko tramiteak sinplifikatzea (%29,6) eta gazteen, emakumeen eta desgaitasuna 
dutenen kontratazioa erraztea (%29,2); beraz, Nafarroako gazteen zati handi batek 
neurri horiek ere aintzat hartzen ditu, bigarren maila batean bada ere. 

- Ekintzailea izateko oztopo nagusiak 
Ekintzailetzaren bidetik joan ez diren pertsonen artean, hamar gaztetik lauk baino 
gehiagok uste dute finantzaketa eza dela Nafarroan ekintzaile izateko oztopo nagusia 
(%43,3), eta horren ondotik arriskuaren aurreko ziurgabetasuna (%19,7) eta kontrako 
egoera ekonomikoa (%16,2).  

Ekintzaileen artean, zerga kargak (%20,5) eta administrazio tramiteen konplexutasuna 
(%17,3) nabarmentzen dira oztopo nagusi bezala, guztizkoak eta ekintzaileak ez 
direnak kontuan hartuta.  

- Ekintzailearen profila 
Ekintzaile profiletik hurbilen dauden gazteek dituzten ezaugarri garrantzitsuenak 
determinazioa eta irudimena dira, eta beren gabeziarik handiena baikortasuna da. 
Beste alderdi batzuk ere, hala nola lan egiteko, aldatzeko eta laguntza onartzeko 
prestasuna eta konfiantza hurbil daude ekintzailearen profiletik, nahiz eta ez diren 
horren garrantzitsutzat hartzen.  

Lehiakortasuna eta arriskuak hartzeko prestasuna dira gazte ekintzaileak gutxien 
identifikatzen dituzten ezaugarriak. 

Ekintzaileek dituzten ikasketetara bideratzen dute beren okupazioa (%76) besteren 
kontura lan egiten dutenek baino neurri handiagoan (%55,9). 

- Negozioen ezaugarriak 
Nafarroako gazteek batez beste sei hilabetetan abiatzen dituzte beren negozioak. 

Nafarroako gazte ekintzaileak batez beste egunean 8,8 orduz aritzen dira beren 
negozioetan. 

Nafarroako gazteek abiatzen dituzten negozioek batez beste 3 urte baino zertxobait 
gehiago irauten dute funtzionamenduan. 

Nafarroako gazteek abiatutako negozioen erdiak baino gehiago, %53,2, zerbitzuen 
sektorekoak dira, %14,1 ostalaritzakoak, %14 eraikuntzakoak, %8,1 industriakoak eta 
%5 merkataritzakoak.  

Hiru negoziotik bik bezero bakar bati fakturatzen diote beren fakturazioaren %80 baino 
gehiago; ehuneko horrek mendeko autonomoaren fenomenoaren eragina islatzen du. 

- Ekintzaileen esperientzia 
Ekintzailetzaren bideari heltzea planteatu dutenen artean, galdetu zaien hamar 
lagunetik lauk nor bere nagusi bihurtzeko aukera (%42,7) eta norberaren errealizazioa 
(%41,4) aipatu dituzte hautu horren arrazoi nagusitzat. Hirugarren arrazoi aipatuena 
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lan merkatuan sartzeko aukera falta izan da (%36,8) eta, ondotik, beste batzuk aipatu 
dira, hala nola beren kontu egitea lan esperientziagatik edo ikasketengatik jada egiten 
dakitena (%26,6), diru gehiago irabaztea (%25,2), zaletasunak negozio bihurtzea 
(%22,2), langabeziatik ateratzea (%18,8), negozio aukera bat aprobetxatzea (%17,6), 
beren lanbide karrera birbideratzea (%14,1) edo familiaren negozio batekin jarraitzea 
(13,5%). 

- Finantzaketa iturriak 
Finantzaketa iturri nagusiena senitartekoak edo lagunak izan ziren eta, ondotik, 
mailegu pertsonalak eta finantza entitateak. Ekintzaileen %31,4k ez zuen finantzaketa 
laguntzarik eskatu.  

- Hautemandako arrisku nagusiak 
Diru-sarreren gaineko ziurgabetasuna da Nafarroako ekintzaile gazteak gehien 
kezkatzen dituen arriskua, %53,3k aipatu baitute. 

Neurri txikiagoan, ekintzaileek beste arrisku batzuk agertu dituzte, besteak beste, 
porrot egiteko aukera (%20,5), lanaren ziurgabetasuna (%17,7), ondasunak galtzeko 
arriskua (%11,5), energia edo denbora gehiegi eman behar izatea (%8,9) eta porrot 
pertsonala bizitzeko aukera (%2,1). 

- Ekintzaile izan diren gazteen gogobetetze maila 
Nafarroako ekintzaile gazteen %48rentzat lanean duten burujabetasuna da ekintzaile 
izatearen alderdi onena eta %36,4rentzat, berriz, nor bere nagusia izateko aukera. 

Alderdi txarrei dagokienez, %47,6rentzat kezkak edo estresa dira okerrenak, eta 
%31,1entzat zergak eta karga fiskalak. 

Ekintzaileek oro har agertzen duten gogobetetze maila altua da, 7,2koa 0tik 10erako 
eskala batean. 

• Gazteen itxaropenak, estrategiak eta lan ezegonkort asuna 12.   

Krisi ekonomikoaren ondoriozko enplegu gabeziak eta beste faktore batzuek, besteak 
beste, industriaren deslokalizazio prozesuak, lan merkatuaren dinamika zaharrak 
eraldatu dituzte. Gaur egungo lan merkatua gero eta lehiakorragoa, malguagoa eta 
segmentatuagoa da Nafarroako gazteentzat. Ondorioz, egoera horri egokitzeko, 
gazteek estrategia desberdinak garatu behar dituzte.  

Dagoen langabezia altuak oso zaila egiten du lehen lanpostua lortzea, are gehiago 
lanpostu hori gazteen kualifikazioarekin loturik badago. Era berean, lehia handiak 
lanpostu bat lortzeko eskakizunak areagotzen ditu eta, aldiz, lanpostuen eskaintza 
eskaria baino dezente txikiagoa da. Horri gehitu behar zaio ezinezkoa dela hautapen 
prozesuetara aurkezteko behar den gutxieneko lan esperientzia eskuratzea. Ondorioz, 
gazte asko kualifikazio gutxiko enpleguak onartzera behartuta daude, nolabaiteko 
errenta izan nahi badute. Gazteen lan ibilbidea lanpostu erdikualifikatuen, kalitate 
txarreko enpleguak –minijobak– eta prestakuntza tartekatzearen, eta jardunik gabeko 
aldien artean mugitzen da.   

                                                           
12

 NKGI (2014): Prestakuntzari eta enpleguari buruzko inkesta: “Lan desarauketa Nafarroako gazteak lan 

merkatuan sartzeko prozesuan”. 
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Prestakuntza edo praktika bekak lehen lanpostua lortzeko modu bat dira gazteentzat. 
Hori hala izanik ere, 2014ko inkestan parte hartu zuten gazteen %75,7rentzat, 
enpresetan beka bidez egiten dituzten praktikak ezkutuko kontratazio modu bat dira 
gero eta gazte gehiagorentzat. Beste modu batean esanda, zenbait kasutan, bekek 
enpresei aukera emanen diete berariazko lanpostuak betetzeko orduan gizarte kostuak 
murrizteko.   

Lan merkatuaren lehiakortasun handia eta enplegurik eza ikusirik, gazteek 
prestakuntza aldia luzatzen dute edo ikasten hasten dira, lanerako estrategia gisa. 
Hala, beren ikasketak zabaldu eta nolabaiteko espezializazioa bilatzen dute, 
harremanen edo enpresetan egindako praktiken bidez lanerako dituzten aukerak 
handitzeko itxaropenarekin. Hizkuntzak ikastea gazteek lanpostu bat lortzeko askotan 
baliatzen duten beste formula bat da. 

Gainera, arestian aipatu den bezala, Nafarroa uztea da azken urteotan gazteek beren 
prestakuntzarekin loturiko lanpostu bat eskuratzeko itxaropenez gehien erabiltzen 
duten estrategietako bat. 

"2014ko Gazteriaren Inkestan" lorturiko datuen arabera, gazteek aurrean duten lan 
agertokia gero eta prekariagoa da, ekoizpena kudeatzeko modu berrien, lan prozesuen 
bereizketaren eta ekoizpen kostuen merkatzearen ondorioz. Merkatua gero eta 
segmentatuago dago, batez ere belaunaldi gazteagoen kasuan, eta enpleguaren 
esparruan desarauketa gero eta handiagoa da (lansarien arteko aldeak, behin-
behinekotasuna, azpikontratazioa, etab.). Horren ondorioz, gero eta langile gehiago 
daude lanpostu ezegonkorretan, prest daudenak aldizka enpresa desberdinetan lan 
egiteko edo aldi berean lan bat baino gehiago izateko, lan segurtasun handiagoaren 
esperoan. 

Lan baldintzei dagokienez, langile gazteek beren lan kontratuan adierazitakoak baino 
ordu gehiago lan egiten dutela diote, eta hori neurri batean baimenduta edo onartuta 
dagoen nolabaiteko irregulartasunaren isla da. Lanaldia luzatzea normaltzat hartzen da 
lanpostuaren segurtasuna mantentzeko beharragatik, lanpostuan bertan zein 
lanpostutik kanpo gero eta lehiakorragoa den giro batean, inkestatuen %44ren 
arabera. 
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3. Emantzipazioa eta etxebizitza 

Nafarroako gazteen emantzipazio tasa, alegia, beren jatorriko etxetik kanpo bizi 
diren gazteen ehunekoa Nafarroako Foru Komunitatean bizi diren gazteen kopuru 
osoarekiko, 2014an %24,1ekoa da. Joera zertxobait gorakorra da 2013koarekin 
alderatuta, orduan %22,4koa baitzen.13 Emantzipazio tasak 2014an izandako igoera 
azal liteke azken urte horretan langabezia tasak behera egin zuelako eta higiezinen 
merkatuaren barnean etxebizitza erosteko eta alokatzeko prezioetan gorabeherak izan 
zirelako.  

Balio absolututan, emantzipatutako gazteak guztira 21.153 dira eta gazteek 
osatutako etxeak 11.079, batez beste 2 pertsona etxeko. 
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Iturria: NKGI (2015): Adierazle panela, 2014. 

Estatuari dagokionez, Espainiako gazteen emantzipazio tasa Foru Komunitateko 
gazteena baino zertxobait txikiagoa da; 2014an %21,5ekoa da. Emantzipazioaren 
Behatokiaren azken txosteneko (2014ko laugarren hiruhilekokoa) datuen arabera, 
Nafarroa da gazteen emantzipazio tasa handiena duen bigarren komunitatea. 

• Emakume gazteek gizon gazteek baino neurri handiago an uzten dute 
familiaren etxea. 

Generoari dagokionez, 16 eta 29 urte bitarteko emakume gazteen emantzipazio tasa 
dezente handiagoa da adin tarte bereko gizonena baino. Nesken kasuan, emantzipazio 
tasa altuagoa da, 2014an %30,3koa baita eta mutilena, aldiz, %18koa. Hartara, 
emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago emantzipatzen dira, beren tasa 12 puntu 
inguru altuagoa baita. 

                                                           
13

 Ohar metodologikoa: Grafikoan gazteen emantzipazio tasa jasota dago, 2005etik 2014ra. Aipatu 

beharra dago 2013. eta 2014. urteetan 16 eta 29 urte bitarteko gazteak hartu direla kontuan eta 

2005etik 2011ra, berriz, emantzipazio tasa kalkulatu dela kontuan hartuta 18 eta 34 urte bitarteko 

gazteak, alegia, emantzipazioari dagokionez oso jokabide desberdina duen adin tartea, 16 eta 29 urteko 

gazteekin alderatuta. Hartara, ezinezkoa da bi adin tarte horien arteko ratioa konparatzea. Hori dela eta, 

18-34 adin tartean emantzipazio tasa dezente handiagoa da. 
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Iturria: NKGI (2015): Adierazle panela, 2014. 

 

Adin taldeei dagokionez, zenbat eta altuagoa izan gazteen adin tartea orduan eta 
handiagoa da beren emantzipazio ratioa. Hots, emantzipatutako gazteen kopurua 
adinarekin bilakatu eta gehitzen da. 25etik 29ra bitarteko adin tartean dauden gazteen 
emantzipazio tasa %50,9koa da. 
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Iturria: NKGI (2015): Adierazle panela, 2014. 

 

• Emantzipazio proiektuen haustura 

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Gazteriaren Behatokiak 
2014an prestakuntzaren eta enpleguaren gainean egin zuen inkestan14 ikus daiteke 
emantzipazio ibilbideak gero eta aldakorragoak direla. Krisi ekonomiaren testuinguruak 
eta lan merkatuaren barneko baldintzen eraldaketek zuzenean gazteen errealitateari 
eragiten diote. 
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 NKGI (2014): Prestakuntzari eta enpleguari buruzko inkesta: “Lan desarauketa Nafarroako gazteak lan 

merkatuan sartzeko prozesuan”.  
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Inkesta horren emaitzen arabera, gazte gehienak, %74,3, familiaren etxean bizi 
dira, %14,5 beren etxean eta %6,5 lagunen edo ezagunen etxean. 

Gazteen ehuneko esanguratsu bat familiaren etxean bizi da, alde batetik langabezia 
mantentzen eta gehitzen ari delako eta, bestetik, familiaren etxea utzi nahiko luketen 
pertsonen lan itxaropenik ezagatik. Aipatutako inkestaren arabera, %34 da familiaren 
etxea utzi eta beren etxean bizitzen hasi nahiko luketen gazteen ehunekoa.  

 

Baliabide ekonomikorik ez izatearen ondorioz, gazteek ekonomikoki beren familien 
menpe eta beren jatorriko etxeetan bizitzen jarraitu behar dute.  Emantzipazioarekin 
loturiko erabakiak gazteek eskura dituzten baliabideen, antolatzeko gaitasunaren eta 
familia ingurune bakoitzaren egoera estrukturalen menpe daude15. Agertoki honetan, 
"erdi emantzipazio" prozesuak ematen dira, non gazteen zati handi samar batek 
errenta jakin bat duen, enplegu batetik datorrena, eta errenta horrek kontsumo maila 
jakin bat izateko aukera ematen dio, baina ez dio familiaren etxea uzteko nahikoa 
baliabiderik ematen.  

Azken urteotan etxebizitza librearen salerosketa prezioa eta batez besteko alokairu 
errenta jaitsi diren arren, gazteendako oraindik zaila da higiezinen egungo merkatuan 
sartzea. Espainiako Gazteriaren Kontseiluaren Emantzipazioaren Behatokiaren datuen 
arabera16, 2014ko laugarren hiruhilekoan zehar gazteek beren etxeengatik ordaintzen 
duten hipotekaren merkatuko kuota beren diru-sarrera garbien %22,6 da eta 
merkatuko alokairu errentagatik hilean ordaintzen dutena diru-sarrera horien %29,8. Bi 
kasuak gomendatutako zorpetze atalasearen azpitik kokatzen dira, atalase hori %30 
baita, nahiz eta bigarren kasuan ia %30eko mugara iristen den. Nafarroako higiezinen 
merkatuaren egoerak gazteei aukera ematen die beren etxea osatzeko, jabetzan zein 
alokairuan, nahiz eta batez ere alokairuaren kasuan gazteek egin behar duten 
ahalegina onargarritzat jotzen den gehieneko atalasetik hurbil dagoen. 

Emantzipazio ibilbideak bakarka hasteko aukerari dagokionez, hori Nafarroako Foru 
Komunitatean ia ezinezkoa da gazte baten batez besteko soldatarekin. Une honetan, 
16tik 29 urtera bitarteko soldatapeko pertsona batek bere ordainsariaren ia erdia, 
%49,2 inguru, erabili beharko luke hipotekaren kuota edo alokairu errenta ordaintzeko. 
Nafarroako gazte batek etxebizitza bat erosi ahal izateko, hilean dituen diru-sarrerak 
%64 handitu beharko lirateke. Ordainsariaren ia %50 etxebizitza bat erostera bideratu 
ahal izateko, batez besteko soldata hilean 1.706 eurokoa izan beharko litzateke. 

 

 

Grafikoa: Soldatapeko gazte batek bakarrik edo gazt eek osatutako familia batek (16-29 
urte) etxebizitza bat jabetzan izateko kostuaren bi lakaera 
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  Gentile, A. (2006) 

16
 Espainiako Gazteriaren Kontseilua (2014). Emantzipazioaren Behatokia.  Nafarroako Foru 

Komunitatea. 2014ko IV. hiruhilekoa.  
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Iturria: Espainiako Gazteriaren Kontseilua (2014). Emantzipazioaren Behatokia. 2014ko IV. 
hiruhilekoa. 

Inkestan lortutako emaitzen arabera, gero eta gazte gehiagori gertatzen zaio familiaren 
etxera itzuli behar izatea erosteko ahalmenaren nolabaiteko porrotaren ondoren, 
langabezian luze egon eta gero, eta batzuetan atera ere, berriz ere ateratzen dira, itzul 
daitezkeela jakinda aukera baitute gero eta ezegonkorragoak eta aldi baterakoak izanen 
diren bizitza espektatiba jakin batzuk zehazteko. Jatorriko etxera itzultzea etxea aldi 
baterako uzteko estrategia gisa hartzen da. Familiaren etxean nolabaiteko erdi 
emantzipazioa mantentzen da, guztiz emantzipatzeko aukera ematen ez dien baina bizitza 
autonomoago bat eramatea ahalbidetzen dien errentaren bat jasotzen baitute gazte 
batzuek. 
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4. Hezkuntza 17 

Nafarroako gazteen eskolatze tasa garbiek18 azken hamar urteetan erregistratutako joera 
eta balioekin jarraitzen dute. Balio horiek Espainiako 16 eta 17 urteko biztanleriaren batez 
besteko balioen antzekoak edo handixeagoak dira eta 18 urteko gazteen kasuan aldea 
handiagoa da. 

Nafarroako eskolatze tasa garbiak balio positiboak ditu: 16 urteko gazteen artean %93,9 
da, 17 urtekoen artean %90,9 eta 18 urtekoen artean %81,3. Tasa horiek Nafarroan 
Espainia osoan baino altuagoak dira, batez ere 18 urteko gazteei dagokienez. Horrek 
prestakuntza ibilbideen jarraitutasun handiagoa erakusten du. 

Sexuari dagokionez, emakumeak dira eskolatze tasa altuenak agertzen dituztenak adin 
guztietan.  
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Iturria: NKGI (2015): Adierazle panela, 2014. Diagnostikoaren egileek prestatua 

 

• Bertaratu beharreko unibertsitateko ikasketetan ari  diren ikasleen kopurua 

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren datuen arabera, 14.373 dira 2014-2015 
ikasturtean graduko eta 1. eta 2. zikloko bertaratu beharreko unibertsitateko ikasketetan19 
matrikulaturiko 30 urtetik beherako ikasleak. 

Generoari dagokionez, unibertsitateetan matrikulaturiko emakumeak gizonak baino 
gehiago dira: 7.714 emakume, 6.659 gizonen aldean. 

Masterreko ikasketetan matrikulaturiko ikasleei dagokienez, 30 urtetik beherako 1.665 
pertsona ari dira Foru Komunitatean masterreko ikasketak egiten. Horietatik, 715 
emakumezkoak dira eta 950 gizonezkoak, hots, gizonezko gehiago daude matrikulatuta. 
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 Gaur egungo Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak (LOMCE) 

ezartzen du 16 urterekin amaitzen dela Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH). 

18
 Adin bateko ikasleen eta adin horretako biztanleriaren arteko erlazioa ehunekotan. 

19
 Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Nafarroako Unibertsitatea. 
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Doktoretzako ikasleei dagokienez, Nafarroan 220 dira beren doktoretza tesia egiten ari 
diren 30 urtetik beherako gazteak. Horietatik, 99k Nafarroako Unibertsitate Publikoan 
ikasten dute eta 121ek Nafarroako Unibersitatean. Generoaren arabera, 130 
emakumezkoak dira eta 90 gizonezkoak.  

Lanbide Heziketako zikloetan matrikulaturiko ikasleei dagokienez, balio absolututan 8.179 
pertsona ari dira Nafarroan erdi eta goi mailako ikasketak egiten. 

Batxilergoan 9.098 pertsona daude matrikulatuta Foru Komunitatean 2014-2015 
ikasturtean. 

DBHko ikasmailetan guztira 25.227 ikasle daude, baina kontuan izan behar da DBHko 
ikasketak 12 urterekin hasten direla. 

Lanbide Kualifikazioko edo Gizarte Bermeko programetan 1.158 ikasle daude guztira 
Nafarroan. 

• Eskola goiz uztearen tasa Espainian baino txikiagoa  da 

Azken urteetan eskola goiz uztearen tasa20 gero eta txikiagoa da Nafarroan eta horrek 
agerian uzten du hobekuntza izan dela gazteek beren prestakuntza ibilbidea jarraitzeari 
dagokionez.  

2013an, %12,9 izan ziren eskola goiz utzi zuten Nafarroako gazteak, Espainia osokoak 
baino askoz ere gutxiago, hor %23,6 izan baitziren.  

Sexuaren arabera, emakumezkoek eskola goiz uztearen tasa txikiagoak dituzte, %11,8, 
gizonezkoen %13,9ren aldean. 
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Iturria: NKGI (2015): Adierazle panela, 2014.  

• Nafarroa: ikasleko gastu publiko handiena duen biga rren autonomia 
erkidegoa 

Nafarroan urtean batez beste 6.932 euroko gastua bideratzen da ikasleko. Datu horrek 
hezkuntzan ikasleko gehien inbertitzen duten autonomia erkidegoen artean bigarren 
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  Eskola goiz uztea: Bigarren Hezkuntzako 2. etapa gainditu ez duen eta inolako heziketa-

prestakuntzarik jasotzen ari ez den 18 eta 24 urte bitarteko biztanleriaren ehunekoa. 
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kokatzen du Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoaren atzetik. Espainian batez beste 
5.766 euro inbertitzen dira, Nafarroan baino 1.165 euro gutxiago. 

 

Iturria: EGK, 2015. 

• Prestakuntzaldia luzatzea, estrategia gisa 

Azken urteetan, goi mailako hezkuntzak garrantzi handia hartu du Nafarroako gazteen 
artean, kalitatezko enpleguak lortzea eta lan prekarietatea saihestea ahalbidetuko dien 
prestakuntza aukera egokien gisa. 

Belaunaldi gazteak goi mailako hezkuntza sisteman sartu izana oso nabarmena da; 
izan ere, gazteen zati handi batek graduko ikasketak (%38,4) edo gradu ondoko 
ikasketak (%21,8) ditu21. Gazte gehienentzat, beren ikasketa maila gehitzea hezkuntza 
sistemaren barnean jarraitzeko zein espezializazio handiagoa lortzeko formula bat da. 
Hartara, lan merkatua nolabait eraldatu arte, gaur egun lan merkatuan dagoen 
lehiakortasun gogorrari erantzuteko modu bat eta baliabide bat da prestakuntza. 

• Prestakuntzaren alde egiten duen belaunaldia, lan m erkatuan "sartzeko 
zailtasunen" aurrean  

Azken urteetan, bai Nafarroan bai Espainia mailan, gazteek eskuratutako prestakuntza 
maila nabarmen altuagoa da aurreko belaunaldietako gazteek lortutakoa baino. Gaur 
egungo joera da gazteek denbora gehiago irautea hezkuntza sistemaren barnean eta, 
gainera, ikasketa maila altuagoa lortzea. Prestakuntza mailaren bilakaera Nafarroan 
aldatzen da aintzat hartzen den adin tartearen arabera. 

Gazteen eta 55 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren prestakuntza maila alderatuz gero, 
Bigarren Hezkuntzako bigarren etapara iritsi diren edo unibertsitateko ikasketak bukatu 
dituztenen ehunekoa handiagoa da gaur egungo gazteen kasuan.  
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 NKGI (2014): Prestakuntzari eta enpleguari buruzko inkesta: “Lan desarauketa Nafarroako gazteak lan 

merkatuan sartzeko prozesuan”. 
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Prestakuntza maila gorena Bigarren Hezkuntzako lehen etapa duten pertsonen 
ehunekoa txikiagoa da eta, gainera, joera beherakorra du belaunaldi berrien kasuan. 
Hots, ikasketa maila altuena Bigarren Hezkuntzako lehen etapa duten pertsonen 
ehunekoa handiagoa da 55 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren artean eta gazteek, 
aldiz, Bigarren Hezkuntza bukatzen dute. 

 

Iturria: EGK, 2015. 

• Hezkuntza sistemaren balorazioa 

- Unibertsitate publikoak 
 

2014ko Gazteriaren Inkestako datuen arabera, elkarrizketatutako gazteen erdiak baino 
zertxobait gehiago ados edo oso ados zeuden unibertsitate publikoetan ematen den 
prestakuntza ez dela oso praktikoa dioen baieztapenarekin. %18,8k ez zuen ez aldeko 
eta ez kontrako jarrerarik agertu eta gainerakoak, %16,7, baieztapen horren 
kontrakoak ziren, prestakuntza sistema publikoaren esparruko gaitasunen gaineko 
eztabaidari dagokionez.  

 

- Unibertsitate pribatuak 
 

Inkesta berean, unibertsitate pribatuetan ematen den prestakuntzaren gainean 
galdegin zietenean, ez ziren prestakuntza "pribatuaren" eredu baten alde agertu. Izan 
ere %17,7k adierazi zuen bere adostasuna unibertsitate pribatuetan ematen den 
prestakuntza lan merkatura gehiago egokitzen delako ideiarekin, %35 ez zegoen ideia 
horrekin ados eta %23,7 ez zegoen ez ados ez kontra. 

 

- Lanbide Heziketa 
 

Unibertsitate sistemaren aldean, galdegindako pertsonen %68,6k uste du Lanbide 
Heziketak lan merkatuan sartzeko berme handiagoa ematen duela unibertsitateko 
ikasketek baino. Zalantzarik gabe, horrek aldaketa handia ekartzen du Lanbide 
Heziketaren ereduaren gaineko ikuspegian, lehen balio gutxiago ematen baitzitzaion.  
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• Unibertsitateko ikasle gehiago dira bekadunak, bain a beken batez besteko 
zenbatekoa murriztu da 

Bekaren bat, Hezkuntza Ministerioarena edo Foru Gobernuarena berarena izan, 
kobratzen duten unibertsitateko gazte nafarren kopurua %18 handitu da 2014-2015 
ikasturtean, behin laguntzak jasotzeko baldintzak aldatu ondoren. 2015. urtean, 
unibertsitateko 2.810 ikasle nafarrek jaso zuten beka, aurreko ikasturtean baino 445 
gehiagok. Hori hala izanik ere, beken zenbatekoa ez da handiagoa izan; aitzitik, batez 
beste 300 € txikiagoak izan dira ikasleko. Lehen ikasle nafarrek jasotako laguntzaren 
zenbatekoa batez beste 2.300 €-koa zen, eta orain, ordea, 2.000 € ingurukoa da, eta 
datu horrek eragin negatiboa du ikasleen eta beren familien ekonomian. 

Beka jasotzen duten unibertsitateko 2.810 ikasleetatik, joan den ikasturtean 1.451ek 
HKMtik jaso zuten beka eta 1.359k Foru Gobernuko kontu-sailen bidez. Foru 
Gobernuko bekek osatzen dute HKMkoak ordaintzera iristen ez direna.22 

 

• Hizkuntzak jakitea 

Hizkuntzak jakitea gazteei hautapen prozesuetan parte hartzeko gero eta gehiago 
eskatzen zaien baldintza bat da, hala lan merkatuan nola esparru publikoan. Horri 
gehitu behar zaio unibertsitateko graduko tituluak lortzeko araudiak berriki izan duen 
aldaketa. Nafarroako Unibertsitate Publikoan graduko titulua eskuratu ahal izateko, 
ingelesean, frantsesean, alemanean edo italieran Europako esparru bateratuko B1 
mailako hizkuntza gaitasuna egiaztatu behar da.  

 

Hizkuntzen inguruko azken emaitza ofizialak 2012ko Nafarroako Biztanleriaren Bizi 
Baldintzen gaineko Inkestatik atera dira. Datuak, hauexek: Nafarroako biztanleria 
osotik, %54,3k ditu hizkuntza ezagutzak (ingeles, frantses eta/edo euskarakoak). 
Zehazki, %38,1ek ingeleseko ezagutzak ditu, %24,0k frantsesekoak eta %18,8k 
euskarakoak. 

Adinaren arabera, 15etik 24 urtera bitarteko gazteen artean, %15,6k ezagutzen dute 
ingelesa, frantsesa eta/edo euskara. Datu hori %22,7koa da 25etik 34 urtera bitarteko 
taldean. Esan daiteke lortutako hizkuntza maila adinarekin batera bilakatzen dela. 
Laburbilduz, gazteen %38,3k inkestan planteaturiko hizkuntzaren bat ezagutzen du 
(ingelesa, frantsesa eta/edo euskara). 

Emaitza horiei V. Inkesta Soziolinguistikoan (2012) lortutako datuak gehitu behar 
zaizkie. Inkesta horren arabera, guztira 15.420 pertsonak ezagutzen dituzte beste 
hizkuntza batzuk (alemana, italiera, txinera...).  

Euskarari dagokionez, 2011ko erroldako datuen arabera, 38.503 gaztek hitz egiten 
dute. 

                                                           
22

 Diario de Navarra, 2015/09/14. Papereko edizioa, 14. or. 
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Conocimiento de idiomas según edad
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Iturria: Nafarroako Biztanleriaren Bizi Baldintzen gaineko Inkesta, 2012. Diagnostikoaren 
egileek prestatua. 
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5. Migrazioak eta mugikortasuna 

Migrazio prozesu desberdinei heltzeko orduan, datuekin zuhurtasunez jokatu behar da, 
ez baitakigu benetan emigratzen edo immigratzen duten pertsona guztiek udal erroldan 
izena edo baja ematen duten.  

• Baja kopuruaren gehikuntza, bizitegia aldatzeagatik  

Azken urteetan, gora egin du gazteak Nafarroatik kanpo bizitzera joateagatik izan diren 
bizitegia aldatzeagatiko bajen ehunekoak23, 2005ean %2,44 izatetik 2014an %3,948 
izatera igaro baita. Nahiz eta azken urteetako joera gorakorra den, 2014ko datua 
2012koa (%3,96) eta 2013koa (%3,98) baino zertxobait txikiagoa da.  

Balio absolututan, erregistratutako baja kopurua 3.861 da eta, horietatik, 1.950 
atzerriko nazionalitatea duten gazteak dira eta 1.911 Espainiako nazionalitatea 
dutenak. 

 

Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

Sexuaren arabera, gizonezkoen eta emakumezkoen bajen arteko aldea ez da 
esanguratsua (%3,43 gizonen kasuan eta %3,53 emakumeenean).  

Adinari dagokionez, adinak gora egin ahala bajen ehunekoa ere handitzen da. 25etik 
30 urtera bitarteko taldeak du bajen ehunekorik handiena. Adin taldeen bizitza alderdi 
desberdinek (prestakuntza etapa, lan merkatuan sartzea, etab.) baldintzatzen dituzte 
alde horiek. 

Datuak nazionalitatearen arabera aztertzen baditugu, atzerriko nazionalitatea duten 
gazteen artean bizitegia aldatzeagatiko bajen ehunekoa altuagoa da, eta 2005etik 
2014ra handitu egin da, %7,4tik %11,34ra hurrenez hurren. Espainiako nazionalitatea 
duten gazteen kasuan, joera gorakorra bada ere, bizitegia aldatzeagatiko bajen 
ehunekoa ez da horren altua, 2014an %2,04ra arte igo baitzen. Datu horiek erakusten 
dute bizitegia aldatzeagatiko bajak gertatu direla batez ere atzerriko nazionalitatea 
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 NKGI (2015). Adierazle panela, 2014. 
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duten gazteak joateagatik. Berriki egindako zenbat azterlanen arabera24, Nafarroak 
emigrazioaren helmuga izateari utzi dio.  

Gazteek emigratzeko hautatzen dituzten helmugei dagokienez, aldeak esanguratsuak 
dira gazteen nazionalitatearen arabera. Espainiako nazionalitatea duten gazteek batez 
ere beste erkidego batzuk (%1,68) hautatzen dituzte eta atzerriko nazionalitatea 
dutenek, aldiz, beste herrialde batzuk (%7,04), ustez beren jatorrikoak zein lan aukera 
handiagoak eskainiko dizkieten beste batzuk. 

 

• Atzerrian bizi den Nafarroako gazte kopuruaren gehi kuntza 

Azken urteetan gero eta gehiago dira atzerrira bizitzera joan diren Nafarroako gazteak, 
2009an %2,49 izatetik 2014an %4,65 izatera pasatu baitira. Kopuru horien 
adierazgarritasuna eta joera gorakorra Espainiako gazteak osotara kontuan harturik 
agertzen diren kopuruen antzekoa da. 

Balio absolututan, 4.496 gazte bizi dira atzerrian, 2009an 2.690 zirelarik. 
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 Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela, 2014. 

 

• Gazteen migrazio saldo negatiboa 25 

EGKren Emantzipazioaren Behatokiaren arabera, gazteen migrazio mugimenduen 
2014ko datuek migrazio saldo negatiboa uzten dute Foru Komunitateko populazio 
gaztearen artean. 2014ko balantzean 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren galera txiki 
bat izan da, 1,4 pertsona gutxiago 1.000 biztanleko. 2013. urtearekin alderatuz, 
atzerriarekiko migrazio fluxuen ondorioz galdu den Nafarroako biztanleria gaztea ez da 

                                                           
24

 Espainiako Gazteriaren Kontseilua (2015). Gazteria Beharrezkoa.  
25

  Espainiako Gazteriaren Kontseilua (2014). Emantzipazioaren Behatokia.  Nafarroako Foru 

Komunitatea. 2014ko IV. hiruhilekoa. 16-29 urte arteko gazteen gaineko datuak. 

Ohar metodologikoa: Datuak behin-behinekoak dira, zenbatespenen ondoriozkoak. 
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horren nabaria izan, 16 eta 24 urte bitartekoen immigrazioa emigrazioa baino 
handiagoa izan denez, adin talde horretan biztanle kopuruak gora egin baitu eta, 
hartara, galera orokorra orekatu da. 

Bi urtez Nafarroako 30 urtetik beherako biztanleria gaztearen artean migrazio saldo 
negatibo oso handiak erregistratu ondoren, 2014an atzerriarekiko migrazio fluxuen 
ondoriozko biztanleria gaztearen galera txikiagoa izan da. 

Erkidegoen arteko migrazio mugimenduei dagokienez, Nafarroaren eta Espainiako 
beste eskualde batzuen arteko sarrerak eta irteerak ia konpentsatu egin dira. 

2013. urteari dagokionez, biztanleria galera handiagoa da 25 eta 29 urte arteko 
gazteen artean. Beste autonomia erkidego batzuetara bizitzera joan diren ia pertsona 
guztiak Espainiako nazionalitatea duten gazteak dira. 

Hala eta guztiz ere, atzerriko nazionalitatea duten pertsonen erkidego arteko migrazio 
saldoa26 positiboa izan da aztertutako profil guztietan, batez ere gazteenen artean. 
Nafarroak Espainiako beste eskualde batzuetatik datozen etorkin gazteen hartzaile 
izaten jarraitzen du eta, aldiz, Espainiako nazionalitatea duten Nafarroako gazteak 
beste erkidego batzuetara mugitzen dira gehiago. 

 

• Emigrazioa, lanerako estrategia gisa 

NGKIren Gazteriaren Behatokiak 2014an egindako inkestaren arabera27, Foru 
Komunitatea uztea da azken urteotan gazteek beren prestakuntzarekin loturiko 
lanpostu bat eskuratzeko itxaropenez gehien erabiltzen duten estrategietako bat. 
Elkarrizketatutako pertsonen ia erdiek beren berehalako etorkizuna Nafarroatik kanpo 
ikusten dute. 

- Beste erkidego batzuetara joateko aukera 
 

Gazteen %22,9k oso gertagarritzat jotzen dute beste erkidego batzuetan lan egitea eta 
%25,6k nahiko gertagarritzat. Hau da, galdegindako gazteen %48,5 prest legoke 
Espainiako beste erkidego batzuetara joateko lan bila.  

Generoaren arabera, aldeak ez dira oso handiak, nahiz eta beste erkidego batzuetan 
lan egiteko prestasun handiagoa agertzen duten emakumeek (%28,9k oso 
gertagarritzat jotzen dute) gizonek baino (%23,9k). 

Adinari dagokionez, 20 urtetik aurrera, eta batez ere 25 urterekin, oso gertagarritzat 
jotzen dute beren lanbide karrera beste erkidego batzuetan garatzea. 

- Atzerrira joateko aukera 
 

                                                           
26

 Erkidego arteko migrazio saldoa: beste autonomia erkidego batzuetatik autonomia erkidego batera 

iristen diren eta autonomia erkidego horretatik beste batzuetara joaten diren pertsona kopuruen arteko 

aldea. Autonomia erkidegoen arteko bizitegi aldaketak islatzen ditu. 
27

  NGKI, Gazteriaren Behatokia (2014): Prestakuntzari eta enpleguari buruzko inkesta. 
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Gazte kopuru altua joanen litzateke atzerrira lan aukeren bila, %28,3k oso 
gertagarritzat jotzen baitute. Gainera, %25ek nahiko gertagarritzat jotzen du. Hau da, 
gazteen erdiek (%53,3k) atzerrian ikusten dute beren berehalako lanbide etorkizuna. 
%22,9, aldiz, beste erkidego batera joanen litzateke. 

Generoaren arabera, atzerrira joateko oso prest dauden emakumeen datua (%32,8) 
gizonena baino zertxobait altuagoa da (%29,4).  

Adinari dagokionez, gazteenak dira atzerriaren alde gehien egiten dutenak, erdiek oso 
gertagarritzat ikusten baitute beste herrialderen batean lan egitea, 20tik 24 urtera 
arteko pertsonen (%30) eta 25 urtetik gorako pertsonen (%27) aldean.  

Gazteek beren lan ibilbidea atzerrian hasteko edo jarraitzeko aukera neurri batean 
gazteen itxaropenekin lotuta dago, eta langabeziaren hazkuntza gogorrak (baldintza 
objektiboak...) itxaropen horiek eta lan aukera berrien bilaketa baldintzatu ditu. 

Aipatutako inkestan, gazteei Nafarroatik kanpo ateratzeko gogoari buruz galdetu 
zitzaien. %13,7k gogo handia zuten beste erkidego batzuetara joateko eta %23k 
dezente. Edonola ere, "handia" eta "dezente" batuz gero, kopurua itxaropen 
negatiboagoak zituzten gazteena baino txikiagoa zen, %24k gogo gutxi baitzuen 
Nafarroatik ateratzeko eta %18,7k ez zuen batere gogorik. 
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6. Osasuna 28 
 

• Osasun egoera orokorra 

Nafarroako Gazteriaren Osasunari buruzko 2013ko inkestak agertzen duenez, 
Nafarroako gazteek oso puntuazio ona ematen diote beren osasun egoerari. 
Gogobetetze maila oso altua da, 0tik 100erako eskala batean 79 puntukoa. Balorazio 
hori zertxobait altuagoa da gizonen kasuan emakumeen kasuan baino eta, orobat, 
balorazioa apur bat jaisten da adinarekin.  

Maizen gertatzen diren ondoezak dira nekea eta akidura (%49) eta, ondotik, buruko eta 
bizkarreko mina (%40). 

Nafarroako gazteen arteko desgaitasun tasa29 2011tik berdintsu mantendu da; 2014an 
%17,76koa da. 

• Neska gazteak lodiak sentitzen dira, mutilak baino neurri handiagoan 

Inkestaturiko gazteen ia %75 pisu arruntaren tartean daude30. Sailkapen horrekin 
jarraituz, 2013an gorputz masaren indizearen (GMI) batez bestekoa 22,36koa zen. 
2007tik gehiegizko pisuak behera egin du eta, orobat, obesitateak zertxobait. Datu 
horiek gizonezkoetan altuagoak dira eta adinarekin gora egiten dute. 

Argaltasunak gora egin du, gazteen %9 baitaude argal, eta datu hori handiagoa da 
emakumeen kasuan. Pisu arruntaren taldean dauden emakumeen %31k bere gorputza 
"zertxobait" lodi ikusten du eta, aldiz, hori mutilen %8ren kasuan gertatzen da. Gainera, 
nesken %14k eta mutilen %5ek diote "maiz" edo "beti" dieta egiten ari direla. 

• Osasun psikologikoak okerrera egin du 

2014ko Gazteriaren Inkestaren datuen arabera31, Nafarroako gazteen zati handi batek 
uste du beren osasun psikologikoak okerrera egin duela. Osasun psikologikoak 
okerrera egin duelako baieztapenaren aurrean, galdegindako pertsonen %31,4k "ados" 
dagoela esan du eta %27,4k "oso ados". Bestalde, gazteen %18k ez du baieztapen 
horrekin ez adostasunik ez desadostasunik agertu, %6,5ek, berriz, desadostasuna 
agertu du eta %7,2k besterik ez desadostasun handia. 

Batez ere emakume gazteak dira azken urteotan gazteen osasun psikologikoak 
okerrera egin duela uste dutenak. Emakume gazteen %41,2 oso ados agertu da 
baieztapen horrekin eta, aldiz, gizon gazteen %21en kasuan gertatu da hori. 

Era berean, adinak gora egin ahala, gazteen osasun psikologikoaren gaineko 
pertzepzioa aldatzen da. Osasun psikologikoak okerrera egin duelako 

                                                           
28

 Nafarroako Gazteriaren Osasunari buruzko 2013ko inkestako datuak. 
29

 %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten gazteak (15-29 urte), adin horretako biztanleria 

gazte osoarekiko. Iturria: Biztanleen Udal Erroldaren urteko berrikuspena. Estatistikako Institutu 

Nazionala. Nafarroako Mendekotasunerako Agentzia. 
30

  Gorputz masaren indizea (GMI) edo Queteleten indizea pertsona baten altuera eta masa lotzen 

dituen neurri bat da, honako formula honen bidez kalkulatzen dena: pisua(kg)/altuera(m)
2
. 

Pisu arrunta: ulertzen da pertsona batek pisu arrunta duela gorputz masaren indizearen (GMI) balioa 

18,5 eta 24,9 artean dagoenean. 
31

 Gazteriaren Behatokia (NKGI, 2014). Prestakuntzari eta enpleguari buruzko inkesta: “Lan desarauketa 

Nafarroako gazteak lan merkatuan sartzeko prozesuan”.  
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baieztapenarekin "oso ados" agertzen direnen artean, %25ek 16 eta 19 urte bitarte 
dituzte, %30,7k 20 eta 24 urte bitarte eta, azkenik, %35 gazte zaharrenak dira (25 eta 
30 urte bitartekoak). 

Nafarroako Gazteriaren Osasunari buruzko 2013ko inkestan lortutako datuei begiratuz, 
nabarmena da estres handia edo ertaina duen biztanleriaren ehunekoaren igoera. 
Nesken kasuan, 2007an %33 izatetik 2013an %49 izatera pasatu da. Hori hala izanik 
ere, ikusten da egonkortu dela osasun mental txarra izateko arriskuan dagoen 
biztanleria (%15,8). 

 

• Kirol praktika handitu da   

Nafarroako gazteen %82,4k hautatzen du kirola egitea bere aisialdian, Gazteriaren 
Behatokiak 2015ean egindako Kontsumoari eta Gizarte Integrazioari buruzko 
Inkestaren arabera32. Kirola egitea sartuago dago mutilen agendan (%86), neskenean 
baino (%78,7). Adinaren arabera, 15 eta 19 urte arteko gazteak dira kirol gehien egiten 
dutenak eta, adinak gora egin ahala, kirol praktikak behera egiten du. 

Bitartean, arestian aipatutako Gazteriaren Osasunari buruzko Inkestan ikusten da 
mutilen kasuan ariketa fisiko bizia egiteko joera pixkanaka gora egiten ari dela, aurreko 
urteekin alderatuta.  

Kirola egiten ez dutenen artean, kontsultatutako gazteen %50ek denbora falta jo dute 
ariketa fisikorik ez egiteko arrazoi nagusitzat. Bestalde, ariketa fisikoa egiteko arrazoi 
nagusia sasoian mantentzea izan da (%75), Gazteriaren Osasunari buruzko 
Nafarroako azken Inkestaren arabera (2013). 

 

• Alkoholaren eta tabakoaren kontsumoa murriztu da 

Alkohola kontsumitzen hasteko adina 2013an 14,7 urtekoa izan da, eta datu hori 
2007tik mantendu egin da. 

Halere, 2007an alkohola kontsumitzen ez zuten gazteak %10 ziren, eta 2013an, aldiz, 
%15 dira 14tik 29 urtera bitarteko gazteak kontuan hartuta. 18 urtetik beherako 
gazteen artean, %30ek alkoholik kontsumitzen ez dutela diote (2007an %23,5ek).  

Alkohola kontsumitzen duten gazteen artean, %98k 18 urte bete eta adindunak izan 
baino lehen egiten dute.  

Gazteek alkohola noiz edaten duten ere aztertu da: %50ek asteburuan bakarrik egiten 
dute eta %17k astean zehar eta asteburuan. Edateko toki arruntenak etxabeak (%37,2) 
eta kalea (%17,6) dira. 

Nafarroako Gazteriaren Osasunari buruzko 2013ko Inkestan lortutako emaitzek 
erakusten dute alkohol-betekada edo binge drinking delakoa33 2007tik antzeko 
datuetan mantentzen dela. %36 inguruk praktikatzen du. Era berean, azken hilabetean 

                                                           
32

 NKGI (2015): Nafarroako Gazteen Kontsumoari eta Gizarte Integrazioari buruzko Inkesta. 
33

 Bi orduan 5 alkoholdun edari edatea gizonen kasuan eta 4 emakumeenean. 
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mozkortu diren gazteen kopurua ere mantentzen da (%33,2), eta kopuru hori 
handiagoa da mutilen kasuan, hilabetean batez beste 1,8 mozkorraldirekin. 

18 urtetik beherako gazteen kasuan, adingabeen %18 mozkortu da azken hilabetean 
eta %23,7 binge drinking-a egin du. Joera 2007tik mantentzen da eta adin tarte 
horretan ez dago alderik sexuaren arabera. 

Erretzen duten gazteen datuak ere behera egin du. Egunero erretzen duten 
gizonezkoen ehunekoa 2007an %31,7 izatetik 2013an %21,6 izatera pasatu da, hots, 
ehunekoa hamar puntu txikiagoa da. Emakumezkoen kasuan %25,3tik %21,1era jaitsi 
da. Erretzen hasteko adina 15,4 urtekoa da eta egunero erretzen hastekoa 16,5 
urtekoa. 

 

• Cannabisaren eta bestelako drogen kontsumoa murrizt u da 

Cannabisaren kasuan, murriztu da bai azken hilabetean kontsumitu dutenen ehunekoa 
(2007an %17 izatetik 2013an %13 izatera) bai egunero kontsumitzen dutenena 
(2007an %4,1 izatetik 2013an %3,1 izatera). Cannabisa kontsumitzen hasteko batez 
besteko adina 16,1 urtekoa da. Adin taldeei dagokienez, azken hilabetean cannabisa 
kontsumitu duten 18 urtetik beherako gazteen ehunekoa %8,3ra jaitsi da (2007an 
%13,2 ziren). Gazteen %70ek droga hori lagunen edo ezagunen bidez ezagutu dute. 

Legez kanpoko beste droga batzuen kontsumoari dagokionez, 10 gaztetik 8k ez dituzte 
kontsumitzen. Legez kanpoko bestelako drogak kontsumitzen hasteko adina 19 
urtekoa da gizonen kasuan eta 18,8koa emakumeenean. Droga kontsumituenak 
kokaina, speeda, estasia eta ketamina dira.  

 

• Sexu harremanak hasteko adina aurreratu da 

Nafarroako Gazteriaren Osasunari buruzko 2013ko Inkestaren arabera, gazteek 16,5 
urterekin izaten dute beren lehen sexu harremana. Zifra hori zertxobait jaitsi da 2012ko 
Nafarroako Gazteriaren txosteneko datuekin alderatuta, orduan 17 urtetan kokatzen 
baitzen. 

Lehen sexu harreman osoa34 izateko batez besteko adina 17 urte ingurukoa da eta 
datu hori 2007tik mantentzen da.  18 urtetik beherako gazteen kasuan, 2013ko datuen 
arabera %33,9k dagoeneko sexu harreman osoak izan ditu (2007an %38,6k). 15 
urtetik beherako gazteen %4,8k sexu harreman osoak izan ditu. 

Lehen sexu harremanetan preserbatiboa erabiltzeari dagokionez, nahiz eta datuak 
mantentzen diren, ikusi da preserbatiboa antisorgailu gisa ohikotasunez erabiltzen 
dutenen kopurua murriztu dela, gazteen %53k hautatzen baitute.  

Gazteen %22,1ek erabili du bere bizitzan gutxienez behin larrialdiko pilula 
antisorgailua, biharamuneko pilula gisa ere ezagutzen dena, eta 14-17 adin tartean 
ehuneko hori %3,5ekoa da. 

                                                           
34

 Sarketa bidezko sexu harremanez ari da. 
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• Nerabezaroko haurdunaldien tasa 
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Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

Nafarroako neska nerabeen (14tik 17 urtera) haurdunaldi tasaren joera ez da 
homogeneoa izan azken urteetan zehar, izan ere azken lau urteetan gorakadak eta 
beherakadak izan ditu.  

2011n, Nafarroako haurdunaldien tasa 7,25ekoa izan zen, mila emakume nerabeko. 
Nafarroan erregistratutako nerabezaroko haurdunaldien tasa Espainia osokoa baino 
txikiagoa da, 2011n milako 10,9koa izan baitzen Espainian. 

 

• Baja eragiten duten lan istripuen intzidentzia indi zeak behera egin du 
gazteen artean 

 

Enplegu eta Gizarte Segurantzaren Ministerioaren Lan istripuen estatistikako datuen 
arabera, baja eragiten duten lan istripuen intzidentzia indizeak35 behera egin du 
2014an Nafarroako gazteen artean, modu horretan 2010etik oro har izandako joera 
beherakorrarekin jarraituz. Indize hori 2.777 istripukoa da 100.000 gazteko, eta balioak 
berak dira Espainiako biztanleria gazte osoa kontuan hartzen badugu. 

 

• Heriotza tasak behera egin du 

                                                           
35

 Lanaldian gertatu diren eta biztanleria gaztearen baja eragin duten istripuen kopurua, arrisku horren 

eraginpean dauden pertsonen batez besteko kopuruarekiko. 
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2013an Nafarroako gazteen berariazko heriotza tasa36 28,6koa izan zen, 100.000 
biztanleko. Tasa horrek 2005. urtetik aurrera behera egin du. Sexuaren arabera 
aztertuz gero, heriotza tasa altuagoa da gizonen kasuan emakumeen kasuan baino. 

 

 

Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

 

Nafarroako gazteen heriotzen kausa nagusia kanpoko faktoreak dira, 14 eta 30 urte 
bitarteko gazteen %48rentzat hala gertatzen baita. Heriotzen bigarren kausa tumoreak 
dira, gazteen heriotzen %21 eragiten baitute. Azken urteetan, kanpoko faktoreek 
eragindako heriotza tasa nabarmen jaitsi da, 2005ean heriotza kasuen %81,7 izatetik 
2013an %48,28 izatera pasatu baita. Kanpoko faktoreek eragindako heriotzen 
ehunekoa handiagoa da gizonen kasuan (%50) emakumeen kasuan baino (%44,4).  

Espainiarekin alderatuz, Nafarroan erregistratzen diren datuak Estatukoak baino 
handiagoak izan ohi dira, nahiz eta 2013an joera bi eremuetan antzekoa izan den. 

 

Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

                                                           
36

 14-30 urte bitarteko gazteen heriotzak, adin horretako ehun mila biztanleko. 
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Nafarroako gazteen heriotza tasa zirkulazio istripuak direla eta nabarmen jaitsi da 
2009ra arte, eta hortik aurrera balioak aldakorrak izan dira. Zirkulazio istripuengatiko 
heriotza tasa 2013an 6,12koa izan da 100.000 biztanleko, Espainiako gazteena baino 
altuagoa (3,75 100.000 biztanleko). Bai Nafarroan bai Espainian, gizonezkoak dira 
zirkulazio istripuengatik heriotza tasa altuenak dituztenak, eta emakumezkoenekin 
dituzten aldeak esanguratsuak dira. 
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Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

 

Nafarroako gazteen suizidio tasari dagokionez, tasa horren beherakada nabarmena 
izan zen Nafarroan 2009. urtetik aurrera (2009an 8,3koa 100.000 biztanleko; 2012an 
1,9koa 100.000 biztanleko izatera iritsi zen), baina 2013. urtean tasa hori nabarmen 
gehitu da aurreko urteekin alderatuz, 7,1ekoa izan baita 100.000 biztanleko, 
Espainiako biztanleria osoarena baino altuagoa (4koa 100.000 biztanleko). Nahiz eta 
Nafarroan suizidio tasa altuagoa izaten den gizonen kasuan, 2013an nabarmen gehitu 
da emakume gazteen suizidio tasa. 
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7. Aisia/astialdia 

• Aisiara bideratutako denbora murriztu da 

2015ean 15 eta 30 urte arteko gazteek astean batez beste 29 ordu bideratzen dituzte 
astialdira. 2012ko Nafarroako Gazteriaren txosteneko datuen arabera, 38,1 ziren 
aisiara eta astialdira bideratutako orduak, hots, 2015ean astean 9,1 ordu gutxiago 
bideratzen dira aisiara. Astialdia erabiltzeko moduari dagokionez, aldeak zenbait 
aldagairen araberakoak dira. Alde handienak dedikazioak edo okupazioak eragiten 
dituzte. Beren lehen lana bilatzen ari diren gazteak dira aisiarako ordu gehien 
dituztenak, ikasten ari direnen aldean. 

Estatu mailako emaitzekin alderatuta, Espainiako gazteek astean 2,2 ordu gutxiago 
dituzte aisiarako (Injuve, 2014). Nafarroako hamar gaztetik zazpik egokitzat jotzen dute 
astean aisiarako duten denbora. Hori hala izanik ere, %25,9k astean denbora libre 
gehiago izan nahiko lukete. 

Beren denbora ez dela nahikoa uste dutenen profila honako hau da: 25 eta 30 urte 
bitarteko gazteak, lan munduan sartu direnak edo lana eta ikasketak bateratzen 
dituztenak eta, orobat, gurasoen etxetik irten eta beren etxean bizi direnak. 

• Kirola eta atsedena, gazteek hautatzen dituzten auk erak 

  GUZTIRA GENEROA   ADINA     
    Gizona Emakumea  15-19 urte 20-24 urte 25-30 urte 

              

Edatea, tabernetara joatea  %45,8 %49,3 %42,2 %31,7 %53,9 %50,9 

Diskoteketara joatea, dantza egitea  %37,3 %35,2 %39,6 %38,7 %49,7 %25,5 

Kirola egitea  %82,4 %86,0 %78,7 %89,9 %79,0 %78,9 

Kirol lehiaketetara joatea  %38,5 %53,2 %23,3 %45,4 %33,7 %36,7 

Bidaiatzea  %55,5 %50,4 %60,8 %54,6 %49,8 %61,3 

Zinemara joatea  %59,4 %58,8 %60,0 %64,5 %52,1 %61,4 

Antzerkira joatea  %19,6 %17,0 %22,4 %16,3 %15,6 %26,0 

Kontzertuetara joatea  %48,5 %51,1 %45,8 %47,9 %51,7 %46,1 

Museoetara, erakusketetara joatea  %26,4 %26,4 %26,5 %23,3 %20,2 %34,5 

Liburuak irakurtzea  %66,9 %61,5 %72,6 %65,0 %65,1 %70,2 

Egunkariak irakurtzea  %65,6 %70,8 %60,4 %53,1 %66,5 %75,6 

Irratia entzutea  %74,2 %72,5 %75,8 %76,6 %67,8 %77,6 

Bideo-jokoetan jokatzea %30,7 %45,0 %16,0 %42,4 %29,3 %22,1 

Atseden hartzea %78,9 %77,6 %80,3 %83,2 %77,8 %76,2 
Iturria: Nafarroako Gazteen Kontsumoari eta Gizarte Integrazioari buruzko Inkesta (NKGI, 2015). Diagnostikoaren 
egileek prestatua. 

Gazteek aisiarako gehien hautatzen duten jarduera kirola da (%82,4), ondotik 
atsedena (%78,9) eta gero tabernetara/kafetegietara joatea (%71,6). Era berean, 
gehiengoa dira beren aisialdia irratia entzuteko (%74,2), liburuak irakurtzeko (%66,9), 
egunkariak irakurtzeko (%65,6), zinemara joateko (%59,4) edo bidaiatzeko (%55,5) 
erabiltzen duten gazteak. Beste jarduera batzuk gutxiago hautatu dituzte, hala nola 
antzerkira joatea (%19,6), museoak edo kultura erakusketak bisitatzea (%26,4) edo 
bideo-jokoen kontsolarekin jolastea (%30,7). 
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Aisialdiko jarduera batzuk adinarekin aldatuz joaten dira. Adinez zaharragoak diren 
tarteetan aisialdia kultura jardueretarako erabiltzen da gehiago eta 20 urtetik beherako 
gazteen artean, berriz, kirolerako. 

Edatera edo tabernetara joatea aisialdiko jarduera da 20 urtetik gorako gehienendako. 
Hala ere, 15 eta 19 urte bitarteko hiru gaztetik batek (%31,7) dagoeneko sartu du 
jarduera hori bere aisialdiko ohituretan.  

Kale-zurruta batez ere 15etik 24 urtera arteko adinetan egiten den praktika da. 
Galdegindako lautik bat inguruk dio gutxienez hilabetean behin egiten duela. 25 urtetik 
aurrera nabarmen jaisten dira elkarrizketatuen artean kale-zurruta egiten dutenak. 
Kontsultatutako %61,8k dio ez duela inoiz egiten. 

Generoaren aldagaia kontuan hartuta, aldeak ez dira oro har oso handiak. Hala ere, 
kirola gehiago agertzen da mutil gazteen agendetan (%86) adin bereko neskenetan 
baino (%78,7); gizonen %45ek hautatu dute bideo-jokoetan aritzea eta, aldiz, 
emakumeen %16k soilik; eta badira emakumeen artean arrakasta handiagoa duten 
beste jarduera batzuk, hala nola bidaiatzea, zinemara edo antzerkira joatea, liburuak 
irakurtzea edo irratia entzutea. Bestalde, gizonak gailentzen dira kontzertuetara 
joateari edo egunkariak irakurtzeari dagokienez. 

• Aisiaren kontsumoa 

Nafarroako Gazteen Kontsumoari eta Gizarte Integrazioari buruzko Inkestan ikus 
daiteke Nafarroako gazteek hilean aisiarako bideratzen duten gastuaren 
zenbatespena, jardueren arabera.  

56,10 €
41,80 €

37,30 €

28,50 €

20,90 €

18,70 €

18,30 €

17,50 €

16,60 €

9 €

Comidas fuera de casa

Ir de bares, cafeterías

Excursiones, salidas de fin de semana

Ir a discotecas

Asistir a conciertos

Hacer botellón

Usar instalaciones deportivas

Ir al cine, teatro

Asistir a espectáculos deportivos

Ir a salas de juego

Gasto medio mensual

Iturria: Nafarroako Gazteen Kontsumoari eta Gizarte Integrazioari buruzko Inkesta (NKGI, 2015). Diagnostikoaren 
egileek prestatua. 

Nafarroako gazteek etxetik kanpoko otorduetan egiten dute gasturik handiena. 
Horretarako 56 € inguru bideratzen dituzte hilean. Horren ondotik dator tabernetara 
edo kafetegietara joatea (41 € hilean) eta asteburuetan txangoak edo irteerak egitea 
(37 € hilean). Bestalde, aisiarako jardueretara bideraturiko gasturik txikiena joko 
aretoetan edo jolaserakoetan egiten dute. Mota horretako establezimenduetara joaten 
diren gazteek hilean 9 € bideratzen dituzte horretarako. Horren ondotik, Nafarroako 
gazteek bigarren gastu txikiena kirol ikuskizunetara joaten egiten dute, horretarako 
16,60 € bideratzen baitituzte hilean.  
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8. Gazteen egoera ekonomikoa 

14 eta 30 urte artean gazteen bizipenak oso desberdinak dira, okupazioari, libre duten 
denborari, bizi erantzukizunak beren gain hartzeari eta abarri dagokienez. Iturri gisa 
Nafarroako Gazteen Kontsumoari eta Gizarte Integrazioari buruzko Inkesta erabili dugu 
eta honako datu hauek atera ditugu: 

• Independentzia ekonomiko txikia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Nafarroako Gazteen Kontsumoari eta Gizarte  Integrazioari buruzko Inkesta (NKGI, 2015) 

Elkarrizketatutako gazteen ia erdiak, %48,5, ekonomikoki beste pertsona batzuen diru-
sarreren mende daude. Datu hori %85,4koa da 20 urtetik beherako gazteak kontuan 
hartzen baditugu. 

Guztizkoak hartuta, %17,5 dira soilik beren diru-sarrerekin bizi daitezkeenak, nahiz eta 
25 eta 30 urte arteko multzoa hartzen badugu, hamarretik lau diren (%39,7). Bizigai 
nagusiak, burujabe egiten dituzten diru-sarrerak, batez ere lanetik datoz. 

Bestalde, Nafarroako hiru gaztetik batek baino zertxobait gehiagok, %34,1ek, beste 
pertsona batzuen laguntza jasotzen du, nahiz eta baduen diru-sarrera propioren bat. 

GENEROA ADINA 
 

 
Gizona  Emakumea  

15-19 
urte 

20-24 
urte 

25-30 urte  

Bere diru-sarrerekin bizi da soilik %17,5 %17,4 %2,7 %6,4 %39,7 

Batez ere bere diru-sarrerekin bizi da, baina 
beste pertsona batzuen laguntzarekin 

%18,6 %16,7 %1,1 %11,9 %36,8 

Batez ere beste pertsona batzuen diru-
sarrerekin bizi da, eta badu diru-sarreraren bat 

%16,6 %16,2 %10,7 %23,7 %14,8 

Soilik beste pertsona batzuen diru-sarrerekin 
bizi da 

%47,3 %49,6 %85,4 %58 %8,7 

Ingresos 
propios
17,5%

Ingresos 
propios y 

ayuda de otras 
personas

17,7%

Ingresos de otras 
personas, con 

algunos ingresos 
propios
16,4%

Ingresos de 
otras 

personas
48,5%
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Gurasoak dira laguntza jasotzen duten edo osoki beste pertsona batzuen diru-sarreren 
mende dauden gazteei behar duten babes ekonomikoa ematen dietenak. 

Ia lautik batek, %23,9k, independentzia ekonomikoa dutela diote, beren familia 
ingurunetik kanpokoa. 25etik 30 urtera arteko adin tartean, %55,2 dira beren ekonomia 
modu independentean kudeatzen dutenak eta %24,5ek diote "zati batean" direla 
independente. 

Oro har, 15 eta 30 urte arteko Nafarroako gazte gehienen egoera ekonomikoa 
familiaren ekonomian txertaturik dago osorik.  

• Gazteek kudeatzen dituzten zenbatekoak 

Zenbait aldagaik eragiten dute gazteek hilean kudeatzen duten zenbatekoan: adin 
tartea, gazteen okupazio nagusia eta ekonomia pertsonal mota. Gazteen egoera 
pertsonalak kudeatu beharreko zenbateko orokorra baldintzatzen du. Zenbateko hori 
hilean batez beste 101 eurotik (ikasten ari diren gazteen kasuan) 806,8 eurora arteko 
(lan merkatuan sartu direnen kasuan) tartean mugitzen da. Nafarroako gazteek hilero 
kudeatzen duten zenbatekoa batez beste 375 eurokoa da.  

Zati batean bada ere, beren ekonomia kudeatzen duten gazteek hilean batez beste 
969,4 €-ko zenbatekoak kudeatzen dituzte, eta lanean ari direnek 1.000 €-tik gorakoak. 
Ikasleek kudeatzen dituzten zenbatekoak 300 €-tik beherakoak dira.  

 

• Pobrezia arriskuan dauden gazteen kopuruak gora egi n du 

2013ko Nafarroako Biztanleriaren Bizi Baldintzen gaineko Inkestan37 %27,7ko balioa 
eman zitzaion 16 eta 29 urte arteko gazteen pobrezia arriskuaren tasari38, 2013an 
etxeek jasotako diru-sarreren arabera kalkulaturik. Kopuru horrek nabarmen egin du 
gora, 2012an erregistratutako %19,2ko datuaren aldean.  

Nafarroako biztanleria osoarekin alderatuta, pobrezia arriskuaren tasa %22,3koa da, 
%5,4 handiagoa 16tik 29 urtera arteko adin tartean (%27,7). 

Sexuaren arabera, emakumeen pobrezia arriskuaren tasa gizonena baino %1,7 
handiagoa da. 

Kontuan izan behar da tasa hori adierazle erlatibo bat dela, desparekotasuna neurtzen 
duena eta ez erabateko pobrezia, neurtzen baitu biztanleria osoarekiko diru-sarrera 
txikiak dituzten pertsona kopurua. 

  

                                                           
37

 Nafarroako Estatistika Institutua (2014). Bizi Baldintzen gaineko Inkesta. 
38

 Pobrezia arriskuaren tasa: pobrezia atalasetik behera dauden pertsonen ehunekoa; pobrezia atalasea 

pertsonen kontsumo unitateko diru-sarreren medianaren %60 dela jotzen da. Norbanakoak txikienetik 

handienera diru-sarreren arabera ordenaturik daudela, erdian dagoen balioa da mediana, alegia, 

norbanakoen erdiak balio horren azpitik eta beste erdiak gainetik uzten ditu. Hartara, neurri erlatibo bat 

denez, errenta biztanleriaren artean nola dagoen banatuta, balioa desberdina izanen da. (Nafarroako 

Estatistika Institutua, 2014). 
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Pobrezia arriskuaren tasa (2013), adinaren eta sexua ren arabera  

 Bi sexuak Gizonezkoak Emakumezkoak 

Guztira  22,3 21,1 23,5 

16 urtetik beherakoak 29,9 29,8 30,0 

16tik 29 urtera bitarte 27,7 26,9 28,6 

30etik 44 urtera bitarte 21,9 20,8 23,1 

45etik 64 urtera bitarte 18,0 17,4 18,5 

65 urtetik gora 19,2 14,6 22,7 

 

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua (2014). Bizi Baldintzen gaineko Inkesta. 

Pertsona eta kontsumo unitate bakoitzaren urteko batez besteko errentari dagokionez, 
sexuak eta adinak zehazten dute, beste aldagai batzuen artean, pertsona bakoitzaren 
errenta erabilgarria. 16tik 29ra urte arteko gazteen taldean pertsonako batez besteko 
errenta 10.631,35 €-koa da, biztanleria osorako ateratzen dena baino zertxobait 
txikiagoa, biztanleria osoarena 11.962,06 €-koa baita. Generoari dagokionez, 
pertsonako batez besteko errenta antzekoa da 16 eta 29 urte arteko gizonen eta 
emakumeen artean. Zertxobait txikiagoa da emakume gazteen kasuan.  

Kontsumo unitateko batez besteko errenta aztertuz gero, Nafarroako gazteen kasuan 
zenbatekoa 16.785,80 €-koa da. Biztanleria osoaren kasuan, kontsumo unitateko batez 
besteko errenta 17.978,37 €-koa da. 

 

• Krisi ekonomikoak eragin handia izan du 

Enpleguari buruzko atalean39 adierazi bezala, langabezian luze egoteak, laneko behin-
behinekotasunak eta ezegonkortasunak, eta ikasketa aldia luzatzeak azaltzen dituzte 
aipatu diren gazteen egoera ekonomiko desberdinak.  

Espainiako Gazteriaren Kontseiluak egindako txosten baten arabera40, bizitzen ari 
garen krisi ekonomikoaren emaitza da familiek belaunaldien arteko elkartasun 
estrategiak garatzen dituztela, egungo gizarte mailako segurtasunik eza gainditzeko. 
Faktore horrek, nahitaez, ondorio erabakigarriak ditu gazteen bizi proiektuetan.  

                                                           
39

 Ikus dokumentu honetan, 18. or. 
40

  Espainiako Gazteriaren Kontseilua (2015). Gazteria Beharrezkoa. Nafarroako gazteen egoeraren 

ekonomia eta gizarte ondorioak. 



Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoa 2015 
 

 

42 

9. Indarkeria matxista 

14 eta 30 urte arteko gazteei dagokienez, indarkeria matxistagatik 274 salaketa41 jarri 
dira. Kopuru hori guztira jarri diren salaketen (785) %35 da.  

Salaketa jartzeko arrazoiei dagokienez, indarkeria fisiko eta psikikoa nagusitzen da, 
171 salaketarekin. Bigarren tokian, babes agindua hausteagatik eta sexu 
indarkeriagatik jarritako salaketak daude, 34na salaketarekin. Mehatxuak, jazarpena, 
irainak, hertsapenak eta adingabeak galbideratzea dira 18 salaketaren arrazoiak. 
Azkenik, indarkeria psikologikoagatik 17 salaketa jarri dira.  

 

  14 – 
17 
años 

18 – 
30 
años 

TOTAL 

Violencia física y 
psíquica 

16 155 171 

Quebrantamiento 
de medidas 
cautelares 

6 28 34 

Violencia sexual 14 20 34 

Amenazas / Acoso 
/ coacciones / 
vejaciones / 
corrupción 
menores 

3 15 18 

Violencia 
psicológica 

2 15 17 
 

Iturria: Nafarroako Berdintasunerako Institutua, 2015. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

126 salaketatan erasotzailea bikotekidea izan da eta 97tan bikotekide ohia. 
Senitartekoei 22 salaketa jarri zaizkie eta ezagunei/lagunei 3. Bestetik, 25 salaketa 
harremanik gabeko erasotzaileei jarri zaizkie eta kasu honetan salaketa gehienak sexu 
indarkeriagatik izan dira. 

Salaketak Nafarroako eremu guztietan jarri dira. Lehen tokian Iruña dago, 155 
salaketarekin. Ondoren Iruñerria (37), Tutera (26), Erdialdea (8), Lizarreria (12) 
Erriberagoiena (17), Ipar-mendebaldea (17), eta Pirinioak (2). 

• 14tik 17 urtera eta 18tik 30 urtera arteko neska ga zteek jarritako salaketen 
arteko aldeak: 

14 eta 17 urte arteko gazteak 

14 eta 30 urte bitarteko gazteek 274 salaketa jarri dituzte guztira. 14 eta 17 urte arteko 
gazteek jarritako salaketetatik eskuratutako datuek honako hau erakusten digute: 

                                                           
41

 Nafarroako Berdintasunerako Institutuko datuak, 2015/09/30ean. 
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− 14 eta 17 urte arteko gazteek 41 salaketa jarri dituzte, guztira jarri diren salaketen 
%5. 

− Indarkeria fisiko eta psikikoa  da ohikoena. 16 salaketa daude, adin tarte honetan 
jarritako salaketen %39. 

− Salaketen %34 (14 salaketa) sexu indarkeriagatik  jarri dira. Salatzaileen eta 
erasotzaileen arteko harremana izan da: ezezaguna, bikotekidea edo bikotekide 
ohia, laguna eta senitartekoa (aita, aitaordea). 

− Erasotzaileen adinari  dagokionez, 7 salaketatan erasotzailea adingabea da. 
Salaketa batean ez da erasotzailearen adina ageri eta gainerako 33 salaketetan 
erasotzaileak adindunak dira. 

− Harreman motari dagokionez , adin tarte honetan jarri diren salaketen %34 
senitartekoek eragindakoak dira: aitak, anaiak eta aitaordeak. Ikusi da, oro har, 
erasotzailea aita izan denean indarkeria fisiko eta psikologikoagatik jarri dela 
salaketa eta, aldiz, aitaordearen kasuan, sexu indarkeriagatik. 

 

Salaketak jarri diren eremuei dagokienez, Nafarroa 
osotik banatu dira, Pirinioetan izan ezik, 2015/09/31n 
oraindik ez baita bertan salaketarik jaso. Salaketen 
ehuneko handiena Iruñean izan da, %61. 

18 eta 30 urte arteko gazteak 

18 eta 30 urte arteko gazteek jarritako salaketetatik 
eskuratutako datuek honako hau erakusten digute: 

− 18 eta 30 urte arteko gazteek 233 salaketa jarri 
dituzte, guztizko salaketen %30. 

− Indarkeria fisiko eta psikikoa da ohikoena. 155 
salaketa daude, adin tarte honetan guztira aurkeztutakoen %66,5. 

− Salaketen ia %9 (20 salaketa) sexu indarkeriagatik jarri dira. Salatzaileen eta 
erasotzaileen arteko harremana izan da: ezezaguna, senitartekoa eta bestelako 
bizikideak, nahiz eta ikusi den sexu indarkeriagatik aurkeztutako salaketa 
gehienetan ez zegoela inolako harremanik biktimaren eta erasotzailearen artean. 

− Harreman motari dagokionez, egungo bikotekideak eta bikotekide ohiak guztira 207 
salaketa izan dituzte, guztizkoaren ia %89. 
 

− Salaketak Nafarroako eremu guztietan jarri dira. Salaketen ehuneko handiena 
Iruñean izan da, %56. 

 
Datu horiez gain, galdegindako neska nafarren %22,3k noizbait generoagatiko 
bereizkeria sentitu dutela esan dute, Nafarroako Gazteen Kontsumoari eta Gizarte 
Integrazioari buruzko Inkestaren datuen arabera. 
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Gizarte politikak  
Etxea, familia eta bizikidetza 

• Ezkontza  

Azken urteetan, ezkontzaren berariazko tasak etengabe behera egin du, bai gizonen 
bai emakumeen kasuan. 2013. urtean, emakumeen ezkontza tasa ‰13,77 izan da, 
gizonen kasuan erregistratutako datuen ia halako bi, gizonentzat ‰7,66 izan baita. 
Hots, 2013an Nafarroan 15 eta 29 urte arteko 1000 emakumeko 13,77 ezkondu ziren, 
eta 7,66 gizonen kasuan. Nafarroan ikusi den joera eta Espainiako gazteena oso 
antzekoa da eta horrek erakusten du gazteen artean, oro har, ezkontza ereduek 
behera egin dutela. 

20,6 20,4
19

17,4
15,2

13,4

9,08 8,87
7,66

30,6 29,9 29,1
26,8

24,9

20,9

15,99 15,35
13,77

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa específica de nupcialidad  por sexo en Navarra (‰)

Hombres Mujeres

 Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. Diagnostikoaren egileek prestatua. 

Sexu bereko bikotekideen arteko ezkontzei dagokienez, 2013an sexu bereko 
bikotekidearekin ezkondu den Nafarroako gazteriaren tasa ‰6,7 izan da, Espainiako 
gazteriaren tasaren azpitik. Batez ere gizonezkoak izan dira beren sexu bereko 
pertsonekin ezkondu direnak. Nafarroan adierazle hori aldakorra da, ez du joera 
argirik. 

• Ugalkortasuna 

2008. urtetik, ugalkortasun tasaren joera beherakorra izan da eta, gainera, Espainiako 
batez besteko balioen azpitik dago. 2013an, gazteen berariazko ugalkortasun tasa 
‰27,9koa da eta, Espainian, berriz, ‰32,5ekoa.  
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Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 

Ikertutako beste fenomeno batzuekin gertatzen den bezala, ugalkortasun tasa 
adinarekin bilakatu eta handitzen da. 25etik 29 urtera arteko emakumeak dira 
ugalkortasun tasa handienak dituztenak (‰49,9), 20tik 24 urtera arteko emakumeen 
tasa (‰23,5) halako bi. 15etik 19 urtera arteko nesken adin tartean ugalkortasun tasa 
‰5,3ra jaisten da.  

Nazionalitateari dagokionez, ugalkortasun ereduen aldeak handiak dira atzerriko 
nazionalitatea duten emakumeen eta Espainiako nazionalitatea dutenen artean. 
Atzerriko nazionalitatea duten emakume gazteek zifra altuagoak agertzen dituzte. 
2013an, atzerriko nazionalitatea duten emakumeek ‰63,3ko ugalkortasun tasa agertu 
dute eta espainiarrek, aldiz, ‰20,4koa. 

Nafarroako Estatistika Institutuko Populazioaren Berezko Mugimenduaren datuen 
arabera, 2013an Foru Komunitatean 31,1 urterekin izan da lehen haurra, eta 
amatasunaren batez besteko adina 32,4 urtekoa izan da. Emakumeek gero eta 
beranduago izaten dituzte seme-alabak. 1980. urtean lehen haurra 26,2 urterekin 
izaten zen.  

Egungo legeriari jarraikiz, gaur egun seme-alabak dituzten emakumeak ez leudeke 
formalki gaztetzat jotzen den taldean42.  

Ugalkortasun tasa gero eta txikiagoa izateak eragin negatiboa du populazioa berritzeko 
aukerei dagokienez, demografiaren aldetik dinamismoa murriztu eta biztanleriaren 
zahartzea eragiten baitu. Erraztasunak emateak laneko eta familiako eginkizunak 
bateratzeko, etxebizitza bat lortzeko eta segurtasun ekonomikoa izateko ugalkortasun 
tasaren beherakadari buelta eman diezaioke. Izan ere, gazteendako asegabetasun 
iturri izateaz gain, ongizatearen estatuaren iraunkortasuna mehatxatzen du43. 

                                                           
42

 Oharra: Apirilaren 1eko 11/2011 Foru Legean ezartzen da gaztetzat hartzen direla 14 urtetik 30 urtera 

bitarteko adina, biak barne, duten pertsona fisikoak. 
43

  Espainiako Gazteriaren Kontseilua (2015). Gazteria Beharrezkoa. 



Nafarroako Gazteriaren Diagnostikoa 2015 
 

 

46 

• Elkartegintza 

2014. urtean gazteen %10,81 dira elkarte bateko kide, aurreko urteetan baino 
zertxobait gehiago. Generoari dagokionez, elkartegintza ratioa handiagoa da gizonen 
kasuan (%11,54, emakumeen %10,05ren aldean) eta gazteagoen kasuan (14-17 
urteko gazteen %13,53, zaharragoak direnen %10,03ren aldean). 

Datuak aztertu ondoren, alderdi politikoen eta sindikatuen gazteen atalekin loturiko 
elkartegintza bazter utzita, ikusi da elkartegintza maila nabarmen jaitsi dela, %6,93koa 
izan baita. Kasu honetan, sexuei begiratuz gero elkartegintza oso orekatua da 
(emakumeen %7 gizonen %6,8ren aldean), baina aldeak esanguratsuak dira adin 
tarteen arabera, 14-17 urte arteko gazteen %12 baitira elkarte bateko kide, 
zaharragoak diren gazteen %5en aldean. Datu horiek adierazten dute elkartegintza 
politiko eta sindikala gehiago gertatzen dela zaharragoak diren gazteen artean44.  
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Iturria: NKGI, 2015. Adierazle panela. 
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 NKGI, 2015. Adierazle panela. 
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10. Gizarte integrazioa 

• Bizikidetza ona gazteen eta bestelako taldeen artea n 

2015ean kontsumoari eta gizarte integrazioari buruz Nafarroako gazteei egin 
zitzaien inkestan ikus daiteke gazteek harreman normalak izaten dituztela 
emakumeekin, langabetuekin eta beren berdinekin eta, berriz, adeitsuagoak direla 
beste talde batzuekin, besteak beste, desgaitasuna duten pertsonekin, adingabeekin 
eta adineko pertsonekin.  

Nafarroako gazteek auzo ingurunea jotzen dute integraziorako eta bizikidetzarako toki 
gisa. %72,6k adineko pertsonak ditu bere auzo ingurunean eta %41,7k etorkinak. 
Gazteen %33,3k desgaitasun fisiko, psikiko, sentsorial eta/edo gaixotasun mentalen 
bat duten pertsonak ere aipatzen dituzte. 

Etorkinekiko dituzten jarrerei dagokienez, Nafarroako gazteek ez dute ez erreparorik ez 
arbuiorik agertu etorkinekin izandako integrazio esperientzien aurrean. Nafarroako 
gazteen %37,1ek lagun etorkinen bat du. Hori hala izanik ere, %22,6k uste du 
mespretxuarekin tratatzen dituztela eta %20,1ek mesfidantzarekin. Hamar gaztetik ia bi 
saiatuko lirateke pisua etorkin bati ez alokatzen edo etorkin asko bizi diren auzo batean 
ez bizitzen. 

Ijitoei dagokienez, gazteen %27,7k uste du Nafarroako gazteek mesfidantzaz tratatzen 
duten talde bat dela. Gainera, %30,4k uste du ijitoek gazteenen mespretxua dutela. 

Era berean, gazteek beste talde batzuekiko axolagabekeria erakusten dute, hala nola 
etxerik gabeko pertsonekiko edo droga-mendekotasun egoeran daudenekiko.  

Gizarte ondorio horiek saihesteko, ikusezintasunetik edo axolagabekeriagatik arbuiora 
eta bazterkeriara joan daitezkeenak, beharrezkoa da gazteekin planak lantzea talde 
desberdinekiko duten harremana normaldu dadin, esaterako, beren begien aurrean 
oharkabean pasatzen diren taldeekiko, baina bereziki mesfidantza edo mespretxu 
gehien jasaten dutenekiko, hala nola ijitoekiko edo etorkinekiko.  

• Bereizkeriaren pertzepzioa 

Kontsultatutako Nafarroako gazte gehienak ez dira inoiz bidegabe tratatuta sentitu 
sexu, adin, etnia, erlijio... arrazoiengatik. Hori hala izanik ere, badira kontuan hartu 
beharreko zenbait datu garrantzitsu. 

Kontsultatutako Nafarroako emakume gazteen %22,3k diote noizbait generoagatiko 
bereizkeria sentitu dutela.  

Talde osoa kontuan hartuta, Nafarroako gazteen hamar gaztetik bik esan dute noizbait 
beren adina dela eta bidegabe tratatuta sentitu direla. Presio hori batez ere lankideek 
edo ikaskideek eragin dute. Pertzepzio horri puntuaziorik altuena 25 urtetik gorako 
elkarrizketatuek eman diote, nahiz eta gazteagoenen artean ere nolabait islatu den eta, 
ustez, esperientzia faltak azalduko luke. Era berean, ikasketa maila txikienak 
dituztenak dira, batez ere langabezian daudenen taldekoak, aurretik lan egin badute 
ere. 

Neurri txikiagoan, Nafarroako gazteen %4 bidegabe tratatuta sentitu da etnia edo erlijio 
arrazoiak direla eta, eta ia %3 bere sexu orientazioagatik. Azken kasu honetan, 
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bereizkeria bizitzaren eremu gehiagotan ematen da, familia ingurunea edo 
gaztearengandik hurbilen dagoena barne. 

• Beste talde batzuk babesteari buruzko ikuspegia 

Nafarroako gazte gehienek, inkestatuen %52k, uste dute adingabeak direla 
erakundeen aldetik babes handiena jasotzen dutenak. 

Gazteen ikuspegitik, babes maila handia duten gainerako taldeak dira adindunak 
(%49,7), emakumeak (%48,8) eta desgaitasun fisiko, psikiko, sentsorial eta/edo 
gaixotasun mentalen bat dutenak (%41,1). Hala ere, elkarrizketatu gehienek (%52,7k) 
uste du Nafarroako Gobernuak gutxi babesten dituela gazteak.  

Aitzitik, gazte gehienen ustez, Nafarroako Gobernuak gutxi babeste ditu edo ez ditu 
ezer ere babesten beste talde batzuk, besteak beste: 

� Etxerik gabeko pertsonak (%76,2k uste du babes gutxi dutela edo ez dutela 
babesik). 

� Langabetuak (%71,8k). 
� Mendekotasun egoeran dauden pertsonak (%56,4). 
� Ijitoak (%54,8). 
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I. ERANSKINA: Nafarroako udaletako biztanleria gazt ea 

Nafarroan bizi den biztanleria, adinaren (14-30 urt e) eta udalerrien arabera. 
Iturria: Biztanleen Udal Errolda, 2014-1-1ean. NEI. 
      

  

  

UDALERRIAK BIZTANLERIA, 
OSOTARA 14-30 urte  

Gazteen pisu 
demografikoa, 

udalerriko 
biztanleria 
osoarekiko 

%, Nafarroako 
biztanleria 

gazte 
osoarekiko 

20.000 

biztanletik 

gora 

IRUÑA 

196.166 34.779 %17,73 %31,34 

  TUTERA 
35.062 6.301 %17,97 %5,68 

  BARAÑAIN 
20.458 4.481 %21,90 %4,04 

19.999 - 

10.000 

biztanle 

EGUESIBAR 

19.014 2.613 %13,74 %2,35 

  BURLATA 
18.237 3.529 %19,35 %3,18 

  ZIZUR NAGUSIA 
14.253 3.211 %22,53 %2,89 

  LIZARRA 
13.695 2.343 %17,11 %2,11 

  TAFALLA 
10.966 1.921 %17,52 %1,73 

  ANTSOAIN 
10.861 1.529 %14,08 %1,38 

  ATARRABIA 
10.211 2.049 %20,07 %1,85 

9.999 - 

5.000 

biztanle 

BERRIOZAR 

9.625 1.679 %17,44 %1,51 

  ARANGUREN 
8.982 1.834 %20,42 %1,65 

  BAZTAN 
7.848 1.179 %15,02 %1,06 

  NOAIN (ELORTZIBAR) 
7.837 1.248 %15,92 %1,12 

  CINTRUÉNIGO 
7.768 1.449 %18,65 %1,31 

  CORELLA 
7.753 1.434 %18,50 %1,29 

  ALTSASU 
7.612 1.321 %17,35 %1,19 

  UHARTE 
6.941 1.022 %14,72 %0,92 

  BERRIOBEITI 
6.444 936 %14,53 %0,84 

  SAN ADRIÁN 
6.216 1.216 %19,56 %1,10 

  AZKOIEN 
5.889 1.126 %19,12 %1,01 

  ZANGOZA 
5.078 861 %16,96 %0,78 

4.999 - 

2.500 

biztanle 

LODOSA 

4.760 885 %18,59 %0,80 

  CASTEJÓN 
4.120 651 %15,80 %0,59 

  VIANA 
4.084 645 %15,79 %0,58 

  CASCANTE 
3.888 654 %16,82 %0,59 

  ERRIBERRI 
3.886 662 %17,04 %0,60 

  BERIAIN 
3.874 632 %16,31 %0,57 

  AZAGRA 
3.801 776 %20,42 %0,70 

  ZIZUR 
3.796 838 %22,08 %0,76 
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  MURCHANTE 
3.761 716 %19,04 %0,65 

  BERA 
3.760 608 %16,17 %0,55 

  ORKOIEN 
3.743 580 %15,50 %0,52 

  RIBAFORADA 
3.687 704 %19,09 %0,63 

  MENDABIA 
3.616 589 %16,29 %0,53 

  MILAGRO 
3.366 604 %17,94 %0,54 

  CORTES 
3.199 573 %17,91 %0,52 

  LEITZA 
2.906 477 %16,41 %0,43 

  ALESBES 
2.860 495 %17,31 %0,45 

  MARTZILLA 
2.823 500 %17,71 %0,45 

  GARES 
2.812 515 %18,31 %0,46 

  CAPARROSO 
2.794 507 %18,15 %0,46 

  ANDOSILLA 
2.779 527 %18,96 %0,47 

  LESAKA 
2.742 407 %14,84 %0,37 

  AGOITZ 
2.629 447 %17,00 %0,40 

  ABLITAS 
2.549 405 %15,89 %0,36 

  FUSTIÑANA 
2.528 414 %16,38 %0,37 

  ESTERIBAR 
2.509 335 %13,35 %0,30 

  ZARRAKAZTELU 
2.504 511 %20,41 %0,46 

2.499 - 

1.000 

biztanle 

ETXARRI ARANATZ 

2.491 416 %16,70 %0,37 

  FUNES 
2.488 469 %18,85 %0,42 

  VALTIERRA 
2.467 413 %16,74 %0,37 

  FALTZES 
2.443 376 %15,39 %0,34 

  ARGUEDAS 
2.313 368 %15,91 %0,33 

  BUÑUEL 
2.279 388 %17,03 %0,35 

  IRURTZUN 
2.223 414 %18,62 %0,37 

  AIEGI 
2.191 367 %16,75 %0,33 

  LARRAGA 
2.093 389 %18,59 %0,35 

  FITERO 
2.062 333 %16,15 %0,30 

  CADREITA 
2.046 362 %17,69 %0,33 

  GALAR 
2.007 323 %16,09 %0,29 

  EZKABARTE 
1.816 329 %18,12 %0,30 

  OLTZA ZENDEA 
1.806 305 %16,89 %0,27 

  LERÍN 
1.706 269 %15,77 %0,24 

  ARTAXOA 
1.697 261 %15,38 %0,24 

  ULTZAMA 
1.668 291 %17,45 %0,26 

  DONEZTEBE 
1.644 309 %18,80 %0,28 

  OLATZAGUTIA 
1.552 238 %15,34 %0,21 

  DEIERRI 
1.517 194 %12,79 %0,17 

  LEKUNBERRI 
1.469 234 %15,93 %0,21 

  CABANILLAS 
1.429 251 %17,56 %0,23 

  IRUNBERRI 
1.346 199 %14,78 %0,18 

  SARTAGUDA 
1.317 208 %15,79 %0,19 

  LAKUNTZA 
1.262 209 %16,56 %0,19 
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  SESMA 
1.201 166 %13,82 %0,15 

  LOS ARCOS 
1.167 171 %14,65 %0,15 

  ITZA 
1.156 156 %13,49 %0,14 

  VILLATUERTA 
1.128 180 %15,96 %0,16 

  ARBIZU 
1.117 196 %17,55 %0,18 

  MONTEAGUDO 
1.105 158 %14,30 %0,14 

  CÁRCAR 
1.081 190 %17,58 %0,17 

  MENDIGORRIA 
1.078 162 %15,03 %0,15 

  ARROITZ 
1.078 159 %14,75 %0,14 

  ALLO 
1.019 154 %15,11 %0,14 

  KASEDA 
1.014 167 %16,47 %0,15 

  LARRAUN 
1.002 98 %9,78 %0,09 

FONTELLAS 
958 148 %15,45 %0,13 

OTEITZA 
944 134 %14,19 %0,12 

999 - 500 

biztanle 
ARAKIL 

941 148 %15,73 %0,13 

  OBANOS 
919 173 %18,82 %0,16 

  SANTACARA 
895 148 %16,54 %0,13 

  MIRANDA ARGA 
878 127 %14,46 %0,11 

  BASABURUA 
871 103 %11,83 %0,09 

  ALLIN 
840 129 %15,36 %0,12 

  UHARTE ARAKIL 
839 145 %17,28 %0,13 

  OIBAR 
836 142 %16,99 %0,13 

  ETXALAR 
819 108 %13,19 %0,10 

  ERROIBAR 
809 122 %15,08 %0,11 

  AMESKOABARRENA 
764 95 %12,43 %0,09 

  GOIZUETA 
747 116 %15,53 %0,10 

  MELIDA 
742 95 %12,80 %0,09 

  URDIAIN 
677 86 %12,70 %0,08 

  BARASOAIN 
676 124 %18,34 %0,11 

  BERBINTZANA 
673 96 %14,26 %0,09 

  MURILLO EL CUENDE 
653 119 %18,22 %0,11 

  SUNBILLA 
650 89 %13,69 %0,08 

  MURILLO EL FRUTO 
640 98 %15,31 %0,09 

  DEIKAZTELU 
639 78 %12,21 %0,07 

  
TEBAS-MURU 
ARTEDERRETA 633 90 %14,22 %0,08 

  ARANTZA 
629 85 %13,51 %0,08 

  IGANTZI 
625 83 %13,28 %0,07 

  BERTIZARANA 
602 109 %18,11 %0,10 

  ETXAURI 
586 93 %15,87 %0,08 

  OTSAGABIA 
584 73 %12,50 %0,07 

  AÑORBE 
557 83 %14,90 %0,07 

  ABARTZUZA 
556 82 %14,75 %0,07 

  TXULAPAIN 
548 74 %13,50 %0,07 

  ARAITZ 
533 61 %11,44 %0,05 

  ITUREN 
525 92 %17,52 %0,08 

  PITILLAS 
523 67 %12,81 %0,06 
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GARINOAIN 
495 70 %14,14 %0,06 

ZIRAUKI 
491 68 %13,85 %0,06 

499 - 250 

biztanle 
ELO 

478 70 %14,64 %0,06 

  IZABA 
474 63 %13,29 %0,06 

  ANUE 
462 68 %14,72 %0,06 

  GESALATZ 
456 48 %0,53 %0,04 

  DONAMARIA 
456 79 %17,32 %0,07 

  MAÑERU 
436 67 %15,37 %0,06 

  IMOTZ 
434 52 %11,98 %0,05 

  SAN MARTIN UNX 
414 47 %11,35 %0,04 

  OLLARAN 
407 54 %13,27 %0,05 

  ERGOIENA 
400 45 %11,25 %0,04 

  URROTZ-HIRIA 
398 77 %19,35 %0,07 

  URDAZUBI 
392 66 %16,84 %0,06 

  ITURMENDI 
392 75 %19,13 %0,07 

  ANTZIN 
385 59 %15,32 %0,05 

  ABERIN 
382 63 %16,49 %0,06 

  ZIORDIA 
380 57 %15,00 %0,05 

  LUZAIDE 
380 54 %14,21 %0,05 

  ODIETA 
364 61 %16,76 %0,05 

  PUIU 
347 36 %10,37 %0,03 

  MURIETA 
346 57 %16,47 %0,05 

  BAKAIKU 
336 49 %14,58 %0,04 

  ENERITZ 
334 52 %15,57 %0,05 

  IGUZKITZA 
333 52 %15,62 %0,05 

  BETELU 
332 45 %13,55 %0,04 

  EZKAROZE 
329 42 %12,77 %0,04 

  ZUBIETA 
319 43 %13,48 %0,04 

  MENDAZA 
318 34 %10,69 %0,03 

  LONGIDA 
318 41 %12,89 %0,04 

  LEDEA 
318 56 %17,61 %0,05 

  LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI 
317 46 %14,51 %0,04 

  EULATE 
315 42 %13,33 %0,04 

  BEIRE 
303 36 %11,88 %0,03 

  ZABALTZA 
295 39 %13,22 %0,04 

  BARGOTA 
295 27 %9,15 %0,02 

  URRAULBEITI 
290 37 %12,76 %0,03 

  OLAIBAR 
289 37 %12,80 %0,03 

  METAUTEN 
289 21 %7,27 %0,02 

  ARTZI 
282 37 %13,12 %0,03 

  MURUZABAL 
271 35 %12,92 %0,03 

  ARESO 
266 41 %15,41 %0,04 

  LEZAUN 
263 44 %16,73 %0,04 

  AURITZ 
260 41 %15,77 %0,04 

  LEOTZ 
253 30 %11,86 %0,03 

249 - 100 IBARGOITI 
248 31 %12,50 %0,03 
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ERRONKARI 
246 23 %9,35 %0,02 

BEINTZA-LABAIEN 
234 46 %19,66 %0,04 

biztanle 

UNTZITIBAR 
229 27 %11,79 %0,02 

  BURGI 
229 31 %13,54 %0,03 

  ELGORRIAGA 
226 35 %15,49 %0,03 

  ZUGARRAMURDI 
225 19 %8,44 %0,02 

  ESA 
223 20 %8,97 %0,02 

  BIURRUN-OLKOTZ 
223 20 %8,97 %0,02 

  ATETZ 
218 24 %11,01 %0,02 

  ORBAIZETA 
208 24 %11,54 %0,02 

  JAURRIETA 
208 17 %8,17 %0,02 

  ELIZAGORRIA 
204 25 %12,25 %0,02 

  BARILLAS 
201 36 %17,91 %0,03 

  UXUE 
198 19 %9,60 %0,02 

  UKAR 
191 24 %12,57 %0,02 

  OLORITZ 
191 24 %12,57 %0,02 

  GARRALDA 
186 21 %11,29 %0,02 

  ARELLANO 
184 31 %16,85 %0,03 

  ARAS 
184 18 %9,78 %0,02 

  LANA 
182 17 %9,34 %0,02 

  ITZAGAONDOA 
180 18 %10,00 %0,02 

  URROZ 
179 38 %21,23 %0,03 

  UTERGA 
172 33 %19,19 %0,03 

  ZARE 
172 12 %6,98 %0,01 

  IRAÑETA 
171 29 %16,96 %0,03 

  GOÑERRI 
170 16 %9,41 %0,01 

  ADIOS 
170 19 %11,18 %0,02 

  ERROMANTZATUA 
166 21 %12,65 %0,02 

  GARDE 
161 19 %11,80 %0,02 

  ERATSUN 
160 24 %15,00 %0,02 

  BIDAURRETA 
160 10 %6,25 %0,01 

  UZTARROZE 
158 6 %3,80 %0,01 

  NABASKOZE 
158 22 %13,92 %0,02 

  OROTZ-BETELU 
156 12 %7,69 %0,01 

  EZKURRA 
152 17 %11,18 %0,02 

  URRAULGOITI 
151 16 %10,60 %0,01 

  LANTZ 
149 7 %4,70 %0,01 

  LAPOBLACIÓN 
141 14 %9,93 %0,01 

  OIZ 
140 16 %11,43 %0,01 

  LUKIN 
138 19 %13,77 %0,02 

  TORRES DEL RÍO 
135 11 %8,15 %0,01 

  MORENTIN 
135 19 %14,07 %0,02 

  ABAURREGAINA 
132 12 %9,09 %0,01 

  
VILLAMAYOR DE 
MONJARDÍN 130 27 %20,77 %0,02 

  UNTZUE 
127 7 %5,51 %0,01 

  ESLABA 
127 7 %5,51 %0,01 
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  TULEBRAS 
125 15 %12,00 %0,01 

  BERASKOAIN 
124 18 %14,52 %0,02 

  ZIRITZA 
123 14 %11,38 %0,01 

  TORRALBA DEL RÍO 
120 12 %10,00 %0,01 

  ESPRONTZEDA 
119 13 %10,92 %0,01 

  JAITZ 
118 13 %11,02 %0,01 

  SALDIAS 
118 23 %19,49 %0,02 

  ARTAZU 
118 11 %9,32 %0,01 

  LARRAGOA 
116 13 %11,21 %0,01 

  JAVIER 
116 12 %10,34 %0,01 

  GALIPENTZU 
115 3 %2,61 %0,00 

  LEGARDA 
114 16 %14,04 %0,01 

  HIRIBERRI AEZKOA 
113 13 %11,50 %0,01 

  ARRUAZU 
111 16 %14,41 %0,01 

  ARANO 
111 6 %5,41 %0,01 

  LEGARIA 
106 15 %14,15 %0,01 

  ZUÑIGA 
104 17 %16,35 %0,02 

  SANTSOL 
104 9 %8,65 %0,01 

  CABREDO 
102 11 %10,78 %0,01 

  URZAINKI 
100 8 %8,00 %0,01 

ABAIGAR 
98 20 %20,41 %0,02 

GALOZE 
97 9 %9,28 %0,01 

100 

biztanle 

baino 

gutxiago 

BIDANKOZE 

96 13 %13,54 %0,01 

  GARAIOA 
95 14 %14,74 %0,01 

  ORISOAIN 
94 15 %15,96 %0,01 

  AGUILAR KODES 
94 8 %8,51 %0,01 

  GIRGILLAO 
86 10 %11,63 %0,01 

  DESOIO 
83 9 %10,84 %0,01 

  ESPARTZA ZARAITZU 
82 1 %1,22 %0,00 

  MUES 
81 7 %8,64 %0,01 

  ETAIU 
79 12 %15,19 %0,01 

  ETXARRI 
78 7 %8,97 %0,01 

  ARANARATXE 
77 12 %15,58 %0,01 

  GENEVILLA 
73 6 %8,22 %0,01 

  SORLADA 
71 15 %21,13 %0,01 

  EL BUSTO 
70 6 %8,57 %0,01 

  OKO 
66 9 %13,64 %0,01 

  LERGA 
65 1 %1,54 %0,00 

  BARBARIN 
63 9 %14,29 %0,01 

  SARTZE 
62 6 %9,68 %0,01 

  ARMAÑANTZAS 
61 4 %6,56 %0,00 

  TIRAPU 
57 3 %5,26 %0,00 

  ARIA 
55 11 %20,00 %0,01 

  MIRAFUENTES 
54 5 %9,26 %0,00 

  OLEXOA 
52 6 %11,54 %0,01 

  MARAÑÓN 
51 3 %5,88 %0,00 
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  ITZALTZU 
50 7 %14,00 %0,01 

  LEATXE 
49 2 %4,08 %0,00 

  ORONTZE 
46 7 %15,22 %0,01 

  EZPOROGI 
46 4 %8,70 %0,00 

  NAZAR 
45 6 %13,33 %0,01 

  GORZA 
45 1 %2,22 %0,00 

  ARIBE 
44 5 %11,36 %0,00 

  PIEDRAMILLERA 
43 0 %0,00 %0,00 

  ORBARA 
41 1 %2,44 %0,00 

  ABAURREPEA 
38 6 %15,79 %0,01 

  AZUELO 
37 0 %0,00 %0,00 

  PETILLA ARAGOI 
35 4 %11,43 %0,00 

  ORREAGA 
33 3 %9,09 %0,00 

  GAZTELUBERRI 
18 0 %0,00 %0,00 

 
NAFARROA, 
GUZTIRA 640.790 110.976 %17,32   

 

Nafarroan bizi den biztanleria, Nafarroa 2000 
zonifikazioaren, sexuaren eta adinaren arabera. 
 
 

 1 Ipar-mendebaldea 2 Pirinioak 3 Iruña 

Adina Guztira  Gizona  
Emakume

a Guztira  Gizona  
Emakume

a Guztira  Gizona  
Emakume

a 

14 504 272 232 135 66 69 3.564 1.816 1.748 

15 462 229 233 109 55 54 3.535 1.822 1.713 

16 474 254 220 103 58 45 3.590 1.833 1.757 

17 469 244 225 101 38 63 3.422 1.690 1.732 

18 436 232 204 106 47 59 3.421 1.794 1.627 

19 472 251 221 93 59 34 3.509 1.754 1.755 

20 478 250 228 112 62 50 3.481 1.805 1.676 

21 472 245 227 113 59 54 3.399 1.727 1.672 

22 507 272 235 94 54 40 3.518 1.797 1.721 

23 536 289 247 101 48 53 3.350 1.658 1.692 

24 524 273 251 129 74 55 3.598 1.831 1.767 

25 546 282 264 135 77 58 3.760 1.898 1.862 

26 567 302 265 142 85 57 3.752 1.856 1.896 

27 587 313 274 143 72 71 4.049 2.039 2.010 

28 596 309 287 158 83 75 4.205 2.039 2.166 

29 684 388 296 159 82 77 4.387 2.148 2.239 

30 655 345 310 156 86 70 4.613 2.329 2.284 

GUZTIR
A 8.969 4.750 4.219 2.089 1.105 984 63.153 31.836 31.317 
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 4 Lizarreria 5 Nafarroako Eki-erdialdea 6 Erribera 

Adina Guztira  Gizona  
Emakume

a Guztira  Gizona  
Emakume

a Guztira  Gizona  
Emakume

a 

14 359 196 163 315 181 134 522 278 244 

15 338 169 169 319 169 150 552 275 277 

16 312 162 150 265 132 133 576 293 283 

17 315 159 156 331 171 160 596 318 278 

18 319 151 168 294 143 151 528 256 272 

19 296 169 127 286 154 132 552 290 262 

20 286 157 129 301 145 156 554 255 299 

21 320 177 143 299 159 140 590 309 281 

22 351 182 169 279 147 132 594 312 282 

23 327 178 149 294 163 131 598 297 301 

24 334 173 161 304 145 159 639 315 324 

25 339 168 171 334 186 148 629 300 329 

26 355 167 188 309 170 139 658 334 324 

27 347 196 151 311 164 147 630 342 288 

28 357 185 172 331 169 162 688 356 332 

29 363 179 184 343 176 167 722 386 336 

30 416 209 207 342 185 157 735 405 330 

GUZTIR
A 5.734 2.977 2.757 5.257 2.759 2.498 10.363 5.321 5.042 

  7 Tutera       

Adina Guztira  Gizona  
Emakume

a       

14 827 439 388       

15 849 443 406       

16 799 400 399       

17 815 410 405       

18 796 380 416       

19 826 417 409       

20 821 447 374       

21 864 433 431       

22 882 453 429       

23 910 466 444       

24 893 427 466       

25 941 457 484       

26 929 466 463       

27 995 491 504       

28 1.040 519 521       

29 1.038 536 502       

30 1.186 613 573       
GUZTIR
A 15.411 7.797 7.614       
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