
EUSKADIKO BIZTANLE GAZTEEN IRTEERAK ATZERRIRA
ETA BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUETARA 

Azterlan honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle gazteak –18 eta 34 urte bitartekoak– atzerrira
eta beste autonomia-erkidego batzuetara joateari buruzko emaitza nagusiak ageri dira. Horretarako,
erroldatik ateratako datuak ere erabili dira (datu orokorrak eta bizitegi-aldaketen analisiak). 

Sarrera

Bizitegi-aldaketen estatistikako datuek ez dute mugimendu
demografikoen errealitate osoa islatzen, erroldan gertatzen
diren bajei eta altei buruzkoak baitira. Hala ere, azken urte
hauetan, krisi ekonomiko eta sozialeko testuinguru batean,
gertatzen denari buruzko datu objektibo eta ofizialak ematen
ditu. Halaber, oso informazio garrantzitsua ematen digute
datu horiek, gertatutakoa luzetara alderatzeko; izan ere,
2000tik 2014ra bitarteko datuak ditugu –une hauetan
berrienak–, eta hazkunde eta oparoaldi ekonomikoko aldia
(2000-2007) alderatu dezakegu, baina baita atzeraldi eta
krisiaren aldia ere (2008-2014).

Emaitzek erakusten dutenaren arabera, ez dago alde handi-
rik, atzeraldi ekonomikoko garaian eta oparoaldi ekonomiko-
koan EAEtik joan ziren biztanle gazteen kopuruari dagokio-
nez. Krisi-garaian, Estatuko beste leku batzuetara joan
direnen kopurua nabarmena da oraindik ere (%  48,1).
Atzerrirantz joan direnak gehiago dira (% 51,9), baina, batik
bat, atzerritar biztanleak ziren. Oparoaldi ekonomikoko
aldian EAEn kokatu ziren atzerritar gazteak ziren, euren sor-
terrira joatea edo beste herrialde batera emigratzea erabaki
zutenak, krisiaren edo beste faktore batzuen ondorioz. Esan
genezake horixe dela aldaketarik handiena.

1. Erroldako datu orokorrak

Erroldako datu orokorren arabera, EAEko
biztanleria handitu egin da azken 15
urteetan. 2.200.000 biztanle daude gaur
egun, 2.188.985, hain zuzen. 15 urte
horietan, 90.389 pertsona gehiago daude
EAEn, baina azpimarratu behar da,
biztanle -kopurua 2012ra bitartean eten-
gabe handitu ondoren, azken urteetan
biztanleria pixkanaka txikitzen ari dela.

Biztanle gazteen kasuan, berriz, egoera
bestelakoa da, 2000. urtetik hona haien
kopuruak behera egin baitu: 2000. urte-
an, 18 eta 34 bitarteko 571.024 pertso-
na zeuden, EAEko biztanle guztien
%  27,2, alegia; eta 2014an, berriz,
387.866 pertsona ziren, %  17,7
(183.158 pertsona gutxiago). Hori eten-
gabe ari da gertatzen, bai oparoaldian, bai
atzeraldian. Beste modu batean esanda, adin-tarte horreta-
ko biztanle-kopurua ez da nabarmen txikitu ekonomiaren eta
lanaren krisialdiko urteetan. Datu horiek aditzera ematen

dute EAEko biztanleria zahartzen ari dela eta, Euskadiko
egitura demografikoan, adin handiagoko tarteek garrantzi
erlatibo handiagoa dutela.

Biztanleria, guztira Gazteak (18-34 urte bitartera) Gazteen % (totalarekiko)
2000 2.098.596 571.024 27,2
2001 2.101.478 561.205 26,7
2002 2.108.281 553.144 26,2
2003 2.112.204 542.595 25,7
2004 2.115.279 531.337 25,1
2005 2.124.846 521.514 24,5
2006 2.133.684 509.932 23,9
2007 2.141.860 496.989 23,2
2008 2.157.112 486.637 22,6
2009 2.172.175 475.355 21,9
2010 2.178.339 458.609 21,1
2011 2.184.606 442.160 20,2
2012 2.193.093 425.937 19,4
2013 2.191.682 406.470 18,5
2014 2.188.985 387.866 17,7

1. taula. Guztizko biztanleriaren eta 18 eta 34 urte bitarteko
biztanleen bilakaera EAEn. 2000-2014

Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.
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Izan ere, 1. grafikoan ikus daitekeenez, 18 eta 34 urte bitar-
teko adin-tartea da 2000-2014 denboraldian txikitzen den
bakarra, eta gainerako adin-tarteetako biztanleak gehitu egi-
ten dira; hain zuzen, gehien handitzen den adin-tartea
18-34 tartearen ondorengoa da (35-64). Horrek guztiak
adierazten digu azken hamabost urteetan euskal gizartearen
zahartze-prozesu nabarmena gertatu dela; are gehiago, den-
boraldi horretan Euskadiko biztanlerian 90.389 pertsona
gehiago daudela kontuan hartzen badugu.

2. grafikoak ere joera hori islatzen du. Argi eta garbi ikus
daiteke 18 eta 34 urte bitarteko adin-tartearen garrantzia
txikitzen ari dela, gehienbat 35 urtetik gorako adin-tartearen
kalterako; izan ere, 18 eta 34 urte bitarteko tarteak galdu-
tako 9,5 portzentajezko puntuetatik, 8,3 puntu hartu ditu.

Beste modu batean esanda, zahartze-prozesuak eragiten du
18 eta 34 urte bitarteko biztanleriaren beherakada, neurri
handi batean, eta ez adin-tarte horretako pertsonak

Euskaditik joan izanak, azterlan honen hurrengo epigrafean
ikusiko dugunez.

1. grafikoa. EAEko biztanleriaren hazkundea,
adin-tarteen arabera. 2000-2014

Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.
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2. grafikoa. EAEko biztanleriaren bilakaera, adin-tarteen arabera. 2000-2014

Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.
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2. Biztanle gazteen irteerak eta helmugak

Euskadiko biztanleriaren kanpo-emigrazioa (atzerrirako emi-
grazioa) eta erkide arteko emigrazioa (beste autonomia-
 erkidego batzuetarako emigrazioa) aztertzeko, erroldako
bizitegi-aldaketei buruzko datuak ditugu. Euskadiko errolda-
ko altei eta bajei buruzko informazioa ematen digute datu
horiek, eta horrez gain, bajen zein alten jatorria eta helmu-
ga ere jakinarazten dizkigute.

2. taulan ikus daitekeenez, EAEko erroldako biztanle gazte-
en baja-kopurua –atzerrira edo Estatuko beste erkidego
batera joateko (erroldan baja egiten duten pertsona gehie-
nek alta egiten dute EAEn bertan)– handitzen joan da 2000.
urtetik aurrera. Izan ere, urte hartan, biztanle gazteenen
bajak baja guztien %  0,3 izan ziren, eta 2014an, %  1,1
izan ziren.

EAEtik irten diren pertsonen kopurua nabarmen handitu zen
hazkunde ekonomikoko garaian (2000-2007), eta handitzen
jarraitu zuen atzeraldiko lehen urteetan. Hain zuzen,
2009an irten zen gazte gehien EAEtik: 4.504. 

18-34 urte
bitarteko gazteak

EAEn baja eta alta EAEtik kanpo (Estatua
edo atzerria) egin duten gazteak

%

2000 571.024 1.967 0,3
2001 561.205 1.819 0,3
2002 553.144 2.693 0,5
2003 542.595 2.764 0,5
2004 531.337 3.275 0,6
2005 521.514 3.201 0,6
2006 509.932 3.699 0,7
2007 496.989 4.273 0,9
2008 486.637 4.204 0,9
2009 475.355 4.504 0,9
2010 458.609 4.220 0,9
2011 442.160 4.203 1,0
2012 425.937 4.033 0,9
2013 406.470 4.069 1,0
2014 387.866 4.088 1,1

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.

2. taula. EAEko erroldako baja-kopuruaren bilakaera,
18 eta 34 urte bitarteko adin-tartean. 2000-2014
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Urte hartatik aurrera, 4.000 gazte baino gehiago irten ziren
urtero Euskaditik, baina kopuru hori egonkortu egin zen, bai
eta, zenbait kasutan, txikitu ere. Horrenbestez, azken urtee-
tan irteeren ehunekoa handitu izana adin-tarte horretako biz-
tanle-kopuruaren beherakadaren ondorio da –3. grafikoa–.

Denboraldi horretako irteera guztiak batuz gero, guztira
53.012 direla ikusiko dugu. Haietatik, 23.691 irteera
(%  44,7) 2000tik 2007ra bitartean gertatu ziren, eta
29.321 (% 55,3), 2008tik 2014ra bitartean –3. taula–. 

3. grafikoa. EAEko baja-kopuruaren bilakaera (EAEtik kanpora), 18 eta 34 urte bitarteko adin-tartean.
2000-2014 (balio absolutuak)

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.
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2000 1.967 1.967 0,0 100,0
2001 1.819 1.819 0,0 100,0
2002 2.693 461 2.232 17,1 82,9
2003 2.764 536 2.228 19,4 80,6
2004 3.275 816 2.459 24,9 75,1
2005 3.201 828 2.373 25,9 74,1
2006 3.699 1.163 2.536 31,4 68,6
2007 4.273 1.387 2.886 32,5 67,5
2008 4.204 1.799 2.405 42,8 57,2
2009 4.504 2.158 2.346 47,9 52,1
2010 4.220 2.049 2.171 48,6 51,4
2011 4.203 1.968 2.235 46,8 53,2
2012 4.033 2.093 1.940 51,9 48,1
2013 4.069 2.106 1.963 51,8 48,2
2014 4.088 2.062 2.026 50,4 49,6

3. taula. EAEko baja-kopuruaren bilakaera, 18 eta 34 urte bitarteko biztanleriaren helmugaren arabera. 2000-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.

4. grafikoa. EAEtik Estatura eta atzerrira joaten diren 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen ehunekoaren bilakaera. 2000-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.
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Beraz, krisialdian irteera-kopurua zertxobait handitu da,
baina, oparoaldiko irteera-kopuruarekiko, aldea ez da hasie-
ran pentsa zitekeen bezain handia. 

2000-2014 denboraldian EAEtik irten diren 18 eta 34 urte
bitarteko biztanle guztietatik (bajak), gehienak Estatuko
beste leku batera joan dira (altak). Hain zuzen, joan diren
53.012 pertsonetatik, 33.586 (% 63,4) Estaturantz abiatu
dira, eta 19.426 (% 36,6), berriz, atzerrirantz –3. taula–.

Hala ere, alde handiak hautematen dira denboran zehar  
–4. grafikoa–. Izan ere, hasieran, oso pertsona gutxi joaten
ziren atzerrirantz; esate baterako, 2002an, % 17,1 ziren (ez
dago horri buruzko 2000ko eta 2001eko daturik). Dena
den, ehuneko hori apurka-apurka handitzen joan da, eta
2012tik aurrera, gazte gehiago joaten dira atzerrira Estatura
baino. Beraz, atzeraldian, atzerrirako irteera-kopurua handi-
tu eta finkatu egin da. Edonola ere, Estatura joaten direnen
kopurua handia da oraindik ere; 2008tik 2014ra bitartean,
irteera guztien % 48,1 izan ziren.

Atal hau amaitze aldera, EAEko 18 eta 34 urte bitarteko biz-
tanleriaren irteerak –bajak– eta helduerak –altak– alderatu-
ko ditugu, aztertutako denboraldian bi datu horien artean
zer erlazio dagoen ikusteko.

4. taulan ikus daitekeenez, 2000tik 2014ra bitartean, ain -
tzat hartutako adin-tartean, 252.293 pertsona etorri dira
Estatutik EAEra, joan direnak (53.012) baino nabarmen
gehiago; hau da, baja baino 199.281 alta gehiago izan dira.
Ildo horretan, EAEko biztanlerian gertatutako hazkundea
migrazio-saldoaren ondorio da, immigrazioa handitu baita,
batik bat atzerritik etorritakoa. Izan ere, 2004tik 2011ra
bitartean gertatu zen helduera-kopururik handiena; alegia,
Euskadira biztanle immigrante gehien iritsi ziren garaian.
2012. urtetik aurrera, helduera horiek gutxitu egin ziren, eta
migrazio-boomaren aurreko datuetara itzuli ziren.

Altaren jatorriari buruzko datuak oso antzekoak dira azter -
tzen ari garen denboraldian; hain zuzen, % 50,6 Estatutik
iritsi da, eta gainerako %  49,4, atzerritik –5. grafikoa–.
Aztertutako denboraldiko lehen eta azken urteetan, pertsona
gehiago iritsi ziren Estatutik atzerritik baino. Eta ondoriozta
daitekeenez, erdiko urteetan –atzerritar immigrante gehien
iritsi ziren garaian– atzerritik heldutakoen altak nagusitu
ziren; izan ere, 2006. eta 2007. urteetan, % 60tik gorako-
ak izan ziren (hurrenez hurren, % 60,5 eta % 60,7). Horri
dagokionez, honako hau hartu behar dugu aintzat: oparoal-
dian atzerritar biztanle gehienak atzerritik etorri ziren
EAEra, baina atzeraldian –batez ere, 2012tik aurrera–,
beste autonomia- erkidego batzuetatik etorri diren atzerritar
biztanleen kopurua nabarmen handitu da.

4. taula. Estatutik eta atzerritik EAEra heldu diren 18 eta 34
urte bitarteko biztanleen ehunekoaren bilakaera. 2000-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.

5. grafikoa. Estatutik eta atzerritik EAEra heldutako 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen heldueren bilakaera,
altaren jatorriaren arabera. 2000-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.
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2002 7.704 5.470 13.174
2003 8.490 5.869 14.359
2004 8.461 7.940 16.401
2005 8.120 9.427 17.547
2006 7.896 12.087 19.983
2007 8.883 13.719 22.602
2008 9.540 12.609 22.149
2009 9.640 9.077 18.717
2010 9.622 9.151 18.773
2011 10.176 9.347 19.523
2012 8.863 6.697 15.560
2013 8.251 6.103 14.354
2014 8.138 6.726 14.864
Guztira 2000-2014 127.664 124.629 252.293
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Atal honetan, pertsonen jatorria kontuan hartuta eta
Espainian jaiotako biztanleria eta atzerrian jaiotakoa berei-
ziz aztertuko ditugu irteera-datuak. Horri esker, atzerritar
jatorriko biztanleriak irteera horietan zer-nolako garrantzia
duen jakin ahal izango dugu, eta aldi berean, atzerritarrak
nazionalizatzeko prozesuak datuetan eragin dezakeen albo-
rapena saihestu (nazionalitatearen herrialdearen ordez
jaiotze -herrialdea aukeratuz).

5. taulan, irteeren bilakaera ikus daiteke, EAEko erroldan
baja egin duten pertsonen jatorriaren arabera. Datuek adi -
tzera ematen dutenaren arabera, egoera aldatzen ari da:
lehen, bertako biztanleen irteerak ziren nagusi, baina, azken
urteetako datuei erreparatuta ikus dezakegunez, 2008tik
aurrera, atzerritar jatorriko biztanleak dira EAEtik irten diren
gehienak. Horrek bi arrazoi ditu: alde batetik, EAEn, oparo-
aldian, migrazio-fenomenoa finkatzea –horren ondorioz,
atzerritar jatorriko biztanleria asko handitu da–; eta beste
batetik, aurrekoarekin lotuta, kolektibo horrek bertakoek
baino mugikortasun geografiko handiagoa izatea.

6. grafikoan, argi eta garbi ikusten da joera hori. Hortaz,
denboraldi osoa hartzen badugu aintzat –kasu honetan,
2002tik aurrera, 2000ko eta 2001eko daturik ez baitago–,
EAEtik irteten diren pertsona gehienak Espainian jaiotakoak
direla ikusten dugu. Hala ere, egoera ekonomikoak bereiziz
gero, alde esanguratsuak daudela ohartuko gara. Joera nagu-
sia oparoaldian areagotu zen. Garai horretan, irten ziren
pertsonen %  71,2 tokikoak ziren, eta gainerako %  28,8
atzerritarrean jaiotakoak ziren. Dena den, atzeraldian, datu
horiek goitik behera aldatzen dira, atzerrian jaiotako pertso-
na gehien irten baitira EAEtik bertan jaiotakoak baino
(hurrenez hurren, % 57,9 eta % 42,1).

Egia da bizitegi-aldaketei buruzko datuetan, eta batik bat
bajei buruzko datuetan, bertako biztanleria ez dagoela behar
bezain ordezkatuta; izan ere, lekuz aldatzean baja egiten ez
badute, beste lekuren batean alta egiten ez badute, erroldan
jarraitzen dute. Atzerritar biztanleren kasuan, berriz, bi urte-
an behin errolda berritzen ez badute, baja egiten zaie auto-
matikoki. Edonola ere, gure ustez, eskura dauden datuek
azken urteetan gertatzen ari denari buruzko hurbilketa egoki
samarra ematen digute.

3. Irteerak jatorriaren (sorterria) arabera

5. taula. EAEtik Estatura eta atzerrira joandako 18 eta 34 urte
bitarteko biztanleen kopuruaren bilakaera,

jatorriaren arabera. 2000-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.

Bertakoa Atzerrian jaiotakoa Guztira

2000 1.796 171 1.967

2001 1.658 161 1.819

2002 2.247 446 2.693

2003 2.252 512 2.764

2004 2.286 989 3.275

2005 2.125 1.076 3.201

2006 2.192 1.507 3.699

2007 2.306 1.967 4.273

2008 1.987 2.217 4.204

2009 1.874 2.630 4.504

2010 1.835 2.385 4.220

2011 1.818 2.385 4.203

2012 1.566 2.467 4.033

2013 1.598 2.471 4.069

2014 1.673 2.415 4.088

6. grafikoa. EAEtik Estatura eta atzerrira joandako 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen kopuruaren bilakaera,
jatorriaren eta egoera ekonomikoaren arabera, %-tan. 2000-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.
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Irteten direnen helmuga bereizi –atzerria edo Estatua– eta
“jaioterria” aldagaiarekin gurutzatzen badugu, bertako
 biztanleriaren eta atzerritar biztanleriaren artean desberdin-
tasun handiak daudela ikusiko dugu. Horrenbestez, bertako
biztanle gehien-gehienak Estatura joaten dira aztertutako
denboraldi guztietan; bertako biztanleen %  80 dira.
Atzerrian jaiotako biztanleriaren kasuan, egoera hori alde-
rantzikatu egiten dira, eta ehunekoak aldakorragoak badira
ere, biztanle horietako gehienak atzerrira joaten dira, 7. gra-
fikoan ikus daitekeenez.

Bertako biztanleen –Espainian jaiotakoen– kasuan, erroldan
baja egiten duten pertsona gehienak Espainiara joaten dira.
Halaber, atzerrira joaten direnen ehunekoa egonkor samarra
da: % 16,7 oparoaldian, eta % 19,9 atzeraldian. Termino

absolutuetan, 218 pertsona gehiago irten ziren 2008-
2014an 2002-2007an baino.

Atzerritar jatorriko biztanleriaren kasuan, joera bestelakoa
da, eta izan ere, gehienak atzerrira joaten dira. Hala ere, ego-
era ekonomikoari erreparatuta, desberdintasunak daude
kolektibo horretan. Hortaz, 2002-2007 denboraldian, atzerri-
tar jatorriko pertsona gehienak (% 54,6) Estatura joan ziren.
2008tik 2014ra bitarteko denboraldian, datu horiek goitik
behera aldatu ziren; hain zuzen, biztanle horien % 69,4 atze-
rrira joan ziren. Datu horietan oinarrituta, pentsa dezakegu
atzerritar jatorriko biztanleak, oro har, euren sorterrira itzuli
edo beste herrialde batera joan zirela. Horrek adierazten du
kolektibo horrek mugitzeko erraztasun handiagoa duela,
baina baita, beharbada, krisiak gehiago eragin diola ere.

6. taula. EAEtik Estatura eta atzerrira joandako 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen kopuruaren bilakaera, jatorriaren,
helmugaren eta egoera ekonomikoaren arabera. 2002-2014. 2002-2007. 2008-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.

2002-2014 2002-2007 2008-2014

Estatua Atzerria Guztira Estatua Atzerria Guztira Estatua Atzerria Guztira

K % K % K K % K % K K % K % K

Bertakoa 21.055 81,7 4.704 18,3 25.759 11.165 83,3 2.243 16,7 13.408 9.890 80,1 2.461 19,9 12.351

Atzerrian jaiotakoa 8.745 37,3 14.722 62,7 23.467 3.549 54,6 2.948 45,4 6.497 5.196 30,6 11.774 69,4 16.970

7. grafikoa. EAEtik Estatura eta atzerrira joandako 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen kopuruaren bilakaera, jatorriaren,
helmugaren eta egoera ekonomikoaren arabera (%). 2002-2014. 2002-2007. 2008-2014

Iturria: EINen mikrodatuetan oinarrituta egin da.
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761. Begirada - Euskadiko biztanle gazteen irteerak atzerrira eta beste autonomia-erkidego batzuetara

EAEko 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen kopurua denboraldi horretan zehar txikitu
da, bai termino absolutuetan (183.158), bai termino erlatiboetan: %  27,2 ziren
2005ean, eta % 17,7 2014an. Atzerritar jatorriko immigranteak –hain zuzen ere,
adin-tarterik gazteenetakoak– EAEra iritsi badira ere, adin-tarte horretako biztanleriak
txikitzen jarraitu du. Beherakada horren arrazoi nagusia Euskadiko gizartearen
zahartze -prozesua da.

EAEtik urtero irteten diren 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen kopuruak gora egin du
azken hamabost urteetan, bai oparoaldian (EAEtik irteten diren guztien % 44,7), bai
atzeraldian (% 55,3). 

Joaten direnen helmugaren arabera, zenbait desberdintasun ikusiko ditugu: oparoal-
dian, gehienak Estatura joaten ziren, baina, 2008tik aurrera, antzeko biztanle-
 kopuruek jo zuten Estatura eta atzerrira, eta azkenean, pertsona gehiago joaten dira
atzerrira Estatura baino. 

Hala ere, azken datu hori zehaztu behar da: Euskaditik irteten diren pertsona gazte-
en jatorria hartu behar da kontuan; izan ere, Espainian jaiotako pertsona gehienak
Estatura joaten dira bereziki (%  81,7), eta atzerrian jaiotako gehienak (%  62,7),
berriz, atzerrira joaten dira.

Oparoaldia eta atzeraldia aztertzen baditugu, ez dago alde handirik joaten direnen
kopuruari dagokionez. Atzeraldian, EAEtik joan direnen kopurua handitu egin da,
baina joan diren gehienak atzerritar jatorriko biztanleak izan dira. Beste modu bate-
an esanda, jendea beti joan da –eta etorri da–, eta atzeraldian joaten direnen kopu-
rua handitu arren, hazkunde hori ez da nabarmena.

Lehenengo eta behin, biztanle gazteak ez dira masiboki joan atzeraldian, baina,
horrez gain, datu horiek eta aurreko urteetakoak alderatzen baditugu, ikusiko
dugu ez dagoela alde handirik.

Bigarrenik, atzerrira joaten direnen kopuruak gora egin du, baina, oraindik ere,
oso kontuan hartzekoa da Estatura joaten direnen kopurua; izan ere atzeraldian,
2008tik 2014ra bitartean, Euskaditik joan direnen % 48,1 Estatura joan dira.

Hirugarrenik, atzerritar jatorriko biztanleak dira bereziki atzerrira joaten direnak,
eta kopuru hori atzeraldian areagotu da. Beraz, eskura dauden datuek ez dute
adierazten bertako gazte asko Euskaditik atzerrira joaten direnik. Izan ere, opa-
roaldian eta krisialdian atzerrira joandako bertako gazteen kopuruak alderatzen
baditugu, ikusiko dugu krisialdian oparoaldian baino 218 gazte gehiago joan dela
atzerrira. Atzerrira joaten diren gehienak honako hauek dira: oparoaldian EAEn
kokatutako immigranteak –atzerritar jatorrikoak–, eta krisiaren edo beste faktore
batzuen ondorioz, euren sorterrira itzultzea edo beste herrialde batera immigra -
tzea erabakitzen dute. 
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4. Ondorioak

Horrenbestez, Euskaditik joaten diren biztanle gazteei buruzko datuak aztertuz, zenbait
ondorio atera ditzakegu:

EAEko immigrazioaren inguruko informazio gehiago
nahi izanez gero, kontsulta ezazu gure web orria:
www.ikuspegi.eus

Behatokiaren beste zerbitzu batzuk:
– Dokumentazio zentrua: kontsulta zerbitzua eta

liburutegi mailegua eskeintzen ditu.
– Informazio estatistikoa.

Gurekin harremanetan jartzeko:
Tlf.: 94 601 82 75
Fax: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi.eus

Pertsonalki helbide honetan aurki gaitzakezu:
Liburutegi Zentraleko Eraikina, 6. pisua, UPV/EHU
Sarriena Auzoa, z/g. 48940 Leioa (Bizkaia)


