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1. DEMOGRAFIA

2014ko datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak (aurrerantzean, EAE) 
2.188.985 biztanle ditu guztira, eta %51,3 dira emakumeak. Sexuaren araberako 
banaketa demografikoa adinaren arabera aldatzen da: gizonen proportzioa apur 
bat handiagoa da 45 urtetik beherako biztanleriari dagokionez; adin horretatik 
aurrera, berriz, joera alderantzikatu egiten da. 

Erroldatutako biztanleria atzerritarrak EAEko biztanleria osoaren %6,5 hartzen 
du (141.316 pertsona). Kasu honetan, gizonek emakumeek baino pisu 
demografiko handixeagoa dute (%50,7 eta %49,3 hurrenez hurren).

EAEko sexu ezberdineko pertsonen arteko ezkontzen bilakaerari erreparatuz 
gero, beheranzko joera dagoela ikus dezakegu, bai zenbaki absolutuei 
dagokienez, bai tasari dagokionez; izan ere, 2013an 3,3 ezkontza izan ziren 
1.000 biztanleko, eta 2012an, 3,5. Ezkontzen diren emakumeen batez besteko 
adina 34,8 urtekoa da; gizonena, aldiz, 37,1 urtekoa. 

2013an 20.533 jaiotza izan ziren guztira, 2012an baino 1.417 gutxiago. Mila 
biztanleko jaiotza kopurua 8,8 da. Hartara, 2008. urteaz geroztiko beheranzko 
joera mantendu egiten da.

19.565 pertsona hil dira EAEn eta, horietatik, %50,5 emakumeak dira. 1.000 
biztanleko heriotza-tasa 9,3koa da EAEn.

2014an, emakumeen bizi-itxaropenak gizonena baino handiagoa izaten 
jarraitzen du (86,1 urte 80,4 urteren aurka).
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Bizi-itxaropena 

EMAKUMEAK 86,1 URTE 

GIZONAK 80,4 URTE 

DEMOGRAFIA-AZTERKETA

EZKONTZAK
2013 Ezkontza-tasa x1000 3,3

Emakumeen batez besteko adina 34,8
Gizonen batez besteko adina 37,1

JAIOTZA-TASA
2013 Jaiotzak guztira 19.116

Jaiotza-tasa x 1000 8,8
Amatasunaren batez besteko adina 32,7
Egoera zibila: Amen % 40 ez zeuden ezkonduta

HERIOTZA-TASA
2014 Heriotza-tasa 19.565

Heriotza-tasa x1000 9,3
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2. HEZKUNTZA 

2013-2014 ikasturtean, nesken eta mutilen arteko parte-hartze orekatua 
nabari izan da hezkuntza-sistemako hasierako mailetan. Hala, emakume 
gehiagok hartzen dute parte Batxilergoan (%52,6) eta Unibertsitatean (%52,7); 
Hasierako Lanbide Prestakuntzarako Programei eta Erdi Mailako Lanbide 
Heziketari zein Goi Mailako Lanbide Heziketari dagokie, gizonezkoek parte-hartze 
nabarmenagoa dute, %70 eta %60 baino gehixeago hurrenez hurren.

Emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunik aipagarrienak ikasketak 
aukeratzerakoan beha daitezke. Goi Mailako Lanbide Heziketaren kasuan, honako 
ikasketa hauetan dira emakumeak nagusi: Irudi pertsonala (%95), Ehungintza, 
jantzigintza eta larrugintza (%90), Gizarte, kultura eta komunitateko zerbitzuak 
(%82,9) eta Osasuna (%76,6). Gizonak, berriz, %85 baino gehiago dira 
Elektrizitatea eta elektronikan, Fabrikazio mekanikoan, Ibilgailuen mantentze-
lanetan, etab.

Unibertsitateko ikasketei dagokienez, zenbait alorretan emakumeak gailentzen 
dira (Osasun-zientzien %70 baino gehiago eta Arte, Humanitate eta Gizarte-
zientzien %60 dira); gizonak, aldiz, Ingeniaritza eta Arkitektura ikasten dutenen 
%70 baino gehiago dira.
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HEZKUNTZA
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3. LANA

2014an, EAEko emakumeen eta gizonen jarduera-tasaren igoerak jarraipena 
du (%57,3), batez ere emakumeei dagokienez (%51,9). Gizonen eta emakumeen 
arteko alderik txikiena adierazten du horrek 1991z geroztik, %11,1.

Adinak ere eragina du lan-merkatuko jarreran. 25 eta 44 urte bitarteko 
pertsonek (%90,8) osatzen dute biztanleria aktiboaren zatirik handiena, eta 
belaunaldien artean alde nabarmena dago; ezberdintasun hori areagotu egiten 
da adina handitu ahala. 16 eta 24 urte bitarteko emakumeak eta gizonak 
proportzio berean sartzen dira lan-merkatuan (%29,5 eta %29,7). 

Enplegu-tasa dela eta, %48,7 izan da 2014an. Prestakuntza-mailak eragin 
positiboa du lan-merkatuan sartzerakoan kasu bietan. Zenbat eta trebakuntza-
maila handiagoa, orduan eta enplegu-tasa handiagoak. Goi-mailako ikasketak 
dituzten emakumeen egoera, gainera, are hobea da (2,7 puntu gehiago, alegia).

2014. urtean langabezia-tasa berdina erregistratu da EAEko emakume zein 
gizonengan.

Azken urtean, emakumeek izan dituzte oraingo lan-merkatuko kontratu 
prekario gehienak. Kontraturik gabe lan egiten duten pertsonen %73,2 
emakumeak dira. Ildo horretan, EAEn lanaldi partziala duen biztanleria 
landunaren %80 baino gehiago emakumeak dira, 2006az geroztik errepikatu den 
adinaren araberako fenomenoa. 

Sendotu egin da emakumeen enplegu-kontzentrazioak zerbitzuen sektorean 
(hamar emakumetik bederatzi sektore horretan ari dira lanean), eta 
nabarmentzekoa da gizonen enplegu industrialaren ehunekoak gora egin izana.

Bestalde, norberaren konturako lan egiten duten emakumeen parte-hartzea 
biztanleria landunaren %37 da, zifra oso baxua gizonezkoaren aldean (%63).

2014an ere, emakume gehiagok baliatzen dituzte bateratze-neurriak (%95,5). 
Familia zaintzeko eszedentziak (seme-alabak nahiz familiako beste kide batzuk) 
%8,7 handitu badira ere, ukaezina da emakumeak direla horiek gehien erabiltzen 
dituztenak (%95).
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Oraindik ere, emakume eta gizonen rol tradizionalak mantentzen dira 
denbora-erabileran. Hartara, gizonek denbora gehiago ematen dute lanean, 
prestakuntzan eta aisian; eta emakumeek denbora gehiago ematen dute etxeko 
lanetan eta etxeko pertsonen zaintzan.



Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2015EKO ZIFRAK. Laburpena

9

LAN PRODUKTIBOA
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LAN ERREPRODUKTIBOA
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4. BALIABIDE EKONOMIKO ETA SOZIALAK

2013an pertsona bakoitzeko batez besteko diru-sarrerak 19.286 eurora igo 
ziren; halere, emakumeen eta gizonen arteko eroste-ahalmenean alde handia 
dago: emakumeen batez besteko errenta pertsonala 14.526 eurokoa da, eta
gizonena, berriz, 24.414 eurokoa.

Diru-sarrerak handitu egiten dira zenbat eta nagusiagoa izan, erretirodun 
biztanleriaren kasuan salbu. Nolanahi ere, adinean oinarritutako korrelazio hori ez 
da emakumeentzako aldagai erabakigarria. Izan ere, emakume izateak 
nabarmenki baldintzatzen du batez besteko errenta pertsonala, gizonek diru-
sarrera handiagoak jasotzen baitituzte adin-tartea edozein delarik ere.

Era berean, nazionalitatearen araberako ezberdintasun nabariak daude errenta 
pertsonalari dagokiolarik: biztanle espainiarrak dira errenta handienak dituztenak. 
Europako herritartasuna duten emakumeek beste nazioetatik datozenek baino 
diru-sarrera handiagoak dituzte.

Gizarte-zerbitzuak direla eta, egoitza-zentroak erabiltzen dituzten pertsonen ia 
%70 emakumeak dira. Pertsona ezinduei zuzendutako gizarte-zerbitzuei 
dagokienez, berriz, gizonezko biztanleriak pisu handiagoa du. Egoitza-zentroetan, 
erabiltzaileen %56,4 gizonak dira.

Emakumeak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten pertsona 
guztien %53 dira.
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ERRENTA
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5. OSASUNA

2013ko datuen arabera, pertsonen %80k uste du bere osasun orokorra ona 
edo oso ona dela. Emakumeen balorazioak gizonenak baino zertxobait 
baxuagoak dira (%76,7 eta %83,1 hurrenez hurren).

Emakumeen arteko ospitalizaziorik ohikoenek nerbio-sistemako eta 
zentzumen-organoetako gaixotasunetan dute jatorria (batez ere begien asaldura 
eta begi-lausoak). Gizonezkoen artean, berriz, diagnostikorik ohikoenak digestio-
aparatuko eta zirkulazio-aparatuko gaixotasunak dira.

2014an, laneko baja eragin duten 24.816 lan-istripu jazo dira lanaldian, horien 
%73,6 gizonei eta %26,4 emakumeei dagozkielarik. In itinere gertatutako 
istripuak direla eta, erregistratutako istripu guztien %58,8 emakumeek izan 
zituzten eta %41,2 gizonek. Izan ere, zerbitzuetan gertatzen dira in itinere istripu 
gehienak, eta sektore horretan hain zuzen ere emakumeen proportzioa handia 
da.

2013an, 4.270 HBE (Haurdunaldiaren Borondatezko Etendura) jakinarazi 
zitzaizkion erregistroari. Haietatik, %89,4 EAEn bizi diren emakumeei dagozkie, 
eta %10,6 beste autonomia-erkidego batzuetan bizi diren pertsonei. EAEn bizi 
diren eta HBE egin duten emakume guztietatik, %55,9 Estatuan jaioak dira eta 
%44,1, aldiz, atzerrian. 2013ko haurdunaldiaren borondatezko etendura-tasa 
9,89koa da 1.000 emakumeko.
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OSASUNA
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6. PARTE-HARTZEA

Eusko Legebiltzarrean, emakumeen presentzia pisua irabaziz joan da apurka 
1980an lehen hauteskundeak egin zirenetik. Izan ere, VIII. legegintzaldiaz 
geroztik, emakumeen eta gizonen parte-hartzea orekatua izan da Eusko 
Legebiltzarrean.

2015eko maiatzean ospatutako azken hauteskundeen ostean, gizonek 
zuzentzen dituzte hiru foru-gobernuak. Hala ere, hiru lurralde historikoetako 
sailetan emakumezko eta gizonezko diputatu kopurua orekatu samar dago. 

Udal-esparruan, EAEko hamar udaletik hirutan, emakumeak dira alkateak; 
udalerri horiek EAEko biztanle guztien %18 hartzen dute.

Zuzendaritza-mailetan eta instituzio ekonomiko eta sozialetan emakumeen 
partaidetzak oso urria izaten jarraitzen du. Euskadin egoitza duten finantza-
erakundeetako presidenteei eta zuzendaritza-batzordeari dagokienez, erakunde 
bakar batek baino ez du gainditzen emakumeen %30 administrazio-kontseiluan. 
EAEn egoitza duten IBEX 35 enpresen artean ere, egoera antzekoa da.

EAEko biztanleriaren parte-hartze sozialari buruzko datuen arabera, biztanleen 
%40 da sozietate eta elkarteren baten kide. Talde horren %46,6 emakumeak 
dira eta hezkuntza-elkarteetan, erlijio-aitorpenetan zein garapenerako 
lankidetzaren erakundeetan parte hartzen dute batik bat. Gizonak (%53,4), 
berriz, kirol-elkarte eta erakunde sindikaletako kide dira gehienbat.

2015ean, EAEko 7 eta 14 urte bitarteko 2.434 ikaslek parte hartu dute 
eskolako kiroletan, eta mutilak dira nagusi (%60). Ikastetxeetako kirol-jarduera 
horien hautaketa gazteen arteko genero-rolen gaur egungo egoeraren isla da. 
Hala, ezberdintasun nabarmenak daude neskek eta mutilek egindako kirolei 
dagokielarik: Mutikoek futbola, errugbia, esku-pilota, txirrindularitza eta mahai-
tenisa egiten dute batez ere, eta neskek aerobica, boleibola, gimnasia erritmikoa, 
hondartza-boleibola eta saskibaloiaren alde egiten dute oroz gain.
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7. INDARKERIA

2014ko biktimizazio kopurua 5.124 da; horien hiru laurdenak (%75,4) 
biktimaren bikotekideak eta bikotekide ohiak eragindako indarkeria-egintzak izan 
dira.

Indarkeria mota hau jasan duten emakumeen erdiak 31 eta 50 urte 
bitartekoak ziren, eta kasu guztien %59,1ean, erasotzaileak ere 31 eta 50 urte 
bitartekoak ziren.

Aurten genero-indarkeriagatiko 3.900 salaketa egin dira, iaz baino 53 gehiago, 
alegia. 778 babes-agindu eskatu dira, eta horien %52,6 gauzatu egin dira.

Emakumeen aurkako indarkeriaren adierazpen larrienari dagokionez, hiru 
pertsona hil dira Euskadin 2014an.

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
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