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LABURPENA

1996ko biztanleriaren eta etxebizitzen estatistikaren arabera, 680.000 familia bizi dira
Euskal AEn. Familia horietarik, gehienak seme-alabak dituzten senar-emateek edo biko-
teek osatzen dituzte; familia horiek, dena dela, garrantzi erlatiboa galdu dute 80ko urte-
etatik, batez ere pertsona bakarreko familien mesedetan. Era berean, orduz geroztik, igo
egin da familien kopuru absolutua, eta jaitsi egin da familia-kideen kopuruaren batez bes-
tekoa.

Bikoteetako bizikidetzak garrantzi txikia du. Ezkontideek elkarrekin dituzte hainbat ezau-
garri, adinari, jaioterriari eta eskolatze- eta euskara-mailari buruz (homogamia). Bikoteak
edo senar-emazteak hautsi daitezke, eta haietako batzuk berrosatu egiten dira, bigarren
elkartze edo ezkontza bat osatuz. Etxegunean irauten duten seme-alaben batez beste-
koa jaitsi egin da azken aldi honetan, nahiz eta beranduago uzten duten familia eta es-
kuarki ezkontza egiteko uzten duten.

Euskal AEren barruan, alde txikiak daude familia-moten eta -tamainen banaketan. Euro-
pako Batasuneko herrialdeen aldean, Euskal AE batez bestekotik nahiko urrun dago, eta
hurbilago dago hegoaldeko herrialdeetatik, hala nola Espainia, Portugal eta Greziatik, bai
eta Irlandatik ere.
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1. SARRERA

Kapitulu honetan Euskal AEko (EAE) familia-gertakariak azken urteotan izan duen bila-
kaera azaldu nahi dugu, biztanleria arloko estatistika-iturri nagusien bidez, hau da, biz-
tanleria-zentsuen bidez. Familiaren gaia hain zabala denez, erabiliko ditugun aztergai na-
gusiak familia-motak eta -erak dira, era horiek gure erkidegoan izan duten garrantzia eta
azken urteotako bilakaera.

Horrekin lotutako beste gai batzuk ere jorratuko ditugu, hala nola ezkon portaera, ezkon-
tza-homogamia, guneen haustea eta berrosatzea; seme-alabak eta etxegunea uztea, bai
eta familia-ereduen balizko lurralde-osagaia ere. Azkenik, erkatze-gune batzuk ezarri di-
tugu, EAEko familien ezaugarrien eta Europako Batasuneko herrialdeetakoen artean.

Familia bat da eskuarki ahaidetasun-lokarriz lotutako gizatalde bat; lokarri horiek odole-
koak eta ezkontzazkoak izan daitezke, maila alde batera utzita. Familiako gizatalde hori
elkarrekin bizi da, eta eskuarki etxebizitza osoa betetzen du. Etxebizitzan bizi diren per-
tsonen kopuruaren eta haien ahaidetasun-harremanen arabera, familia-era edo -mota
batez edo besteaz hitz egin dezakegu.

Lehenik, familia gunedunak dira, guneak daudenean, hau da, guraso/seme-ama ha-
rremana duten pertsonak daudenean, hala nola senar-emazteak edo bikote bat, seme-
-alabak dituztenak edo ez dituztenak, etxebizitza batean bizi direnak, eta gune osotzat
jotzen direnak. Guraso bakarreko familiak ere gunedunak dira, eta aitak edo amak eta
etxebizitzan bizi diren seme-alaba ezkongabeek osatzen dituzte. Gune askoko familiak
ere egon daitezke, gune bi edo gehiago etxebizitzan bizi badira.

Gainerakoak gunerik gabeko familiak dira, hala nola familia elkartuak, hau da, per-
tsona bi edo gehiago, ahaidetasun-harremana dutenak edo ez dutenak. Bai eta bakarrik
bizi diren pertsonak ere, haiek pertsona bakarreko familiatzat jotzen baitira. Gainera,
familia gunedunak, aurreko motak alde batera utzita, familia handituak ere izan daitez-
ke, elkarren ahaide diren edo ez diren pertsona bat edo gehiago bizi direnean.

Batzuetan, nabarmena izango da familia-erak familia-zikloaren fase bakoitzaren isla di-
rela, hau da, familiak sortzea, haztea eta desegitea, bai eta berrosatzea ere. Bestalde,
kontuan izan behar da pertsona bera familia-era askotako kide izan daitekeela bere bizi-
tzan zehar, eta haietan toki ezberdinak bete ditzakeela, bere bizi-zikloaren edo beste go-
rabehera batzuen arabera.
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Azalduko diren datuak 1996ko biztanleriaren eta etxebizitzen estatistikakoak dira, bai eta
1981eko eta 1991ko biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuetakoak ere, batez ere familie-
tan bizi den biztanleriari buruzkoak, hau da, familia-etxebizitzetan eta bizitegietan bizi
dena, eta biztanleriaren % 99 hartzen duena; beraz, alde batera uzten da establezimen-
du kolektiboetan bizi den biztanleria. 1997ko demografi inkestak aurreko informazio hori
handitzen du.

2. FAMILIAK EUSKAL AE-N

1996ko biztanleriaren eta etxebizitzen estatistikaren arabera, zuzenbidezko biztanleria ia
osoa, 2.098.055 biztanle, familietan bizi da (zehazki % 99,3). Ehuneko hori 1991koaren
antzekoa da (% 99,2). Biztanleria hori, aurreko irizpidearen arabera, guztira, 683.286 fa-
miliak osatzen dute Euskal AEn.

Kopuruari erreparatzen badiogu, familia-mota ohikoena familia gunedun osoa da, fa-
milien bi herenetik gora. Familia horiek seme-alabak dituzten edo ez dituzten bikoteek
edo senar-emazteek osatzen dituzte, nahiz eta beste ahaide edo ez-ahaide batzuk ere
bizi daitezkeen etxebizitzan.

1. grafikoa. Familiak Euskal AEn, 1996 (%)

Hain zuzen, EAEko familien erdiak aita eta ama batek eta seme-alaba batek edo
gehiagok osatutako familiak dira. Familietan bizi den biztanleriaren bi herenetik gora
mota horretako familietan bizi da. Familia horietarik, hamarren batean familia gunekoak
ez diren beste pertsona batzuk bizi dira, gehienetan ahaideak.

Etxegunean seme-alabarik ez duten senar-emazteek edo bikoteek familia guztien ia
bosten bat hartzen dute, eta familietan bizi den biztanleriaren % 12aren familia-mota da.
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Seme-alabarik gabeko familia gunedun horietan, batzuk familia sortzeko fasean egon
daitezke eta beste batzuk, berriz, familia desegiteko fasean, seme-alabek utzia badute
gurasoen etxea. Aurreko horren adierazle da gune horietako taldeburuen % 45ek 65 urte
edo gehiago izatea. Berriro ere, mota horretako familien ia hamarren bat ahaideren ba-
tekin bizi dira.

1. taula. Familiak eta familietan bizi den biztanleria, familia-motaka, 1996

FAMILIAK BIZTANLERIA

Guztira % Guztira %

GUZTIRA 683.286 100 2.083.099 100
Pertsona bakarrekoa 105.155 15 105.155 5
Elkartua 19.628 3 45.041 2
Gunedun osoa 466.860 68 1.628.230 78

Gunedun osoa, seme-alabarik gabe 115.096 17 240.569 12
Gunedun osoa, seme-alabekin 351.764 51 1.387.661 67

Guraso bakarrekoa 73.488 11 200.570 10
Gune askokoa 18.155 3 104.103 5
Handituak 49.971 7 219.837 11

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. EUSTAT.

Bigarren mota ohikoena pertsona bakarreko familia deitu duguna da, hau da, bakarrik bizi
diren familiak. Mota horretakoak dira familien % 15, baina biztanleriaren % 5 hartzen dute.
Familia-mota horrek bi errealitateri erantzuten die: bakarrik bizi diren pertsonak emakumez-
koak dira gehienak, oso gutxi 30 urtetik beherakoak, eta ia gehienek 65 urte eta gehiago di-
tuzte. Ezkon egoeraren arabera, ia hainbana alargunak edo ezkongabeak dira.

2. grafikoa. Pertsona bakarreko familiak, erreferentziako pertsonaren sexuka,
adinka eta ezkon egoeraka (%), 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. EUSTAT.
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Gizonezkoen eta emakumezkoen ezaugarriei bereiz erreparatzen badiegu, aldeak
are nabarmenago agertzen dira: bakarrik bizi diren gizonezkoak 30 eta 64 urteko
adin-tartean daude gehienak, nahiz eta laurden bat 65 urtetik gorakoak diren. Bi he-
ren ezkongabeak dira, eta gainerakoak alargunak eta bananduak edo dibortziatuak,
ia hainbana. Emakumezkoak 65 urtetik gorakoak dira ia bi herenetan. Erdiak baino
gehixeago alargunak dira, eta heren bat ezkongabeak; beraz, dibortziatuen kopurua
oso txikia da.

3. grafikoa. Pertsona bakarreko familiak, erreferentziako pertsonaren adinka 
eta ezkon egoeraka, sexuaren arabera (%), 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Oro har, pertsona bakarreko familietatik, gehienak gune deseginak dira, ezkongabeen
kopuruak oso handiak direlako (% 54). Hala ere, pertsona bakarreko familia batzuk ziu-
rrenik behin betikoak izango dira (% 47), hala nola 65 urtetik gorakoak, eta beste batzuk,
berriz, behin-behinekoak, familia-ziklo berri bat has baitezakete.

Antzeko garrantzia duen beste mota bat guraso bakarreko familiena da, familien ha-
marren bat hartzen baitute eta biztanleriaren hamarren baten familia-mota baita. Errefe-
rentziako pertsonak alargunak izan ohi dira, bi heren inguru, eta gutxiago, dibortziatuak
edo bananduak. Adinari dagokionez, erreferentziako pertsonak ez dira izaten talde gaz-
teeneko adin-taldekoak, 30-64 urteko taldekoak baizik; heren bat 65 urte gehiagokoak
dira. Aurrekoan gertatzen zen bezala, guraso bakarreko familia-motak errealitate ezber-
dinei erantzun diezaioke, bai seme-alaba nagusiak dituen ezkontide alargunak, bai
seme-alaba txikiak dituen ezkontide banandua/dibortziatua.
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4. grafikoa. Guraso bakarreko familiak, erreferentziako pertsonaren sexuka,
adinka edo ezkon egoraka (%), 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Guraso bakarreko familien % 80tik gora seme-alaba bat edo gehiagorekin bizi diren
amek osatuak dira. Bi herenetan, emakumezko horiek 30 eta 64 urte arteko adin-talde-
koak dira, eta gainerakoak, berriz, 65 urte eta gehiagoko taldekoak. Ezkon egoerari da-
gokionez, alargunak izan ohi dira, bai eta dibortziatuak eta bananduak ere, gutxi gora-
behera bostetik bat. Familia horien hamarren batean, beste pertsona batzuk ere bizi dira,
gehienetan ahaideak.

5. grafikoa. Guraso bakarreko familiak, erreferentziako pertsonaren adinka eta
ezkon egoeraka, sexuaren arabera (%), 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

67EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

Dibortz./bananduak

Alargunak

Ezkonduak

Ezkongabeak

65 edo gehiago

30-64 urte

14-29 urte

Emakumezkoak

Gizonezkoak

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

17

83

2

61

37

11

4

65

19

14-29 urte 30-64 urte 65 edo gehi. Ezkongabeak Ezkonduak Alargunak Dibortz./
bananduak

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

62 61

37 37

2 5

21

9

64 65

13

21

0

10

20

30

40

50

60

70

EmakumezkoakGizonezkoak



Hala ere, badaude seme-alaba bat edo gehiago dituen aita batek osatutako guraso ba-
karreko familiak ere (zehazki 12.184). Kasu horretan, beste pertsona batzuk ere bizi dira
(ahaideak gehienetan) familien hamarren batean edo gehiagotan. Aita horien ezauga-
rriak eta guraso bakarreko familien amenak berdintsuak dira, eta alde bakarra honako
hau da: bata bestearen aldean, legez dibortziatutako eta banandutako gizon gutxiago
daude (% 13), eta ezkondu gehiago (% 21), ziurrenik egitez bananduta daudenak.

Familia elkartuak ez dira oso ohikoak. Familia guztien % 3 dira, eta biztanleriaren 
% 2 hartzen dute. Familia horietako erreferentzia-pertsonen ezaugarriak, neurri bate-
an, pertsona bakarreko familienen antzekoak dira: eskuarki 65 urte edo gehiagoko
pertsonak; gehienak ezkongabeak; bosten bat alargunak dira. Mota horretako fami-
lietan bizi den biztanleriari dagokionez, biztanleria horren erdia baino gehiago errefe-
rentziako pertsonaren (pertsona nagusiaren) neba-arrebak edo koinatu-koinatak dira,
eta horrek esan bide dezake familia elkartuak zenbait kasutan familia gunedunen une
ondorengo bat direla, eta seme-alabek baino ez dutela irauten. Mota horretako fami-
lietan bizi den biztanleriaren laurden batek ez du inolako harremanik erreferentziako
pertsonarekin.

6. grafikoa. Familia elkartuak, erreferentziako pertsonaren sexuka 
eta adinka (%), 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Gune askoko familiak ere familia guztien % 3 dira, nahiz eta biztanlerian garrantzia are
handixeagoa duten. Eskuarki, bi gune dituzten familiak dira; nekez hiru familia-gune edo
gehiagokoak. Mota horretako familietako erreferentzia-pertsonak, kasuen erdietan baino

68 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

Dibortz./bananduak

Alargunak

Ezkonduak

Ezkongabeak

65 edo gehiago

30-64 urte

14-29 urte

0 10 20 30 40 50 60 70 80

11

38

51

72

3

21

4



gehiagotan, 65 urte edo gehiago dituzte. Familia horiek elkartzen dituzten belaunaldiei
dagokienez, ohikoena 3 belaunalditako pertsonak egotea da, ia % 80; oso txikia da 3 bai-
no gehiagokoen ehunekoa. Familien guztizkoan, heren batek baino gehiagok belaunaldi
bateko kideak ditu; erdiek baino gehixeagok 2 belaunalditako kideak ditu, eta hondar txi-
ki batek, 3 belaunalditakoak.

7. grafikoa. Familia elkartuetako biztanleria (erreferentziako pertsona izan ezik)
erreferentziako pertsonarekiko ahaidetasunari jarraiki (%), 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Familia handituei dagokienez, hau da, ahaideekin edo beste pertsona batzuekin bizi di-
ren familia gunedunei dagokienez, haien kopurua, familien kopuruaren aldean, ez da oso
handia; hamarren batetik beherakoa da, biztanleriaren guztizkoaren aldekoaren berdina.
Aurreko familia-motak ez bezala, familia handituetatik, bi heren inguru seme-alabak di-
tuzten guneak dira, eta gainerakoak seme-alabarik gabeko guneak eta guraso bakarre-
ko familiak dira, ia hainbana.

Ahaidetasunari erreparatuz, mota horretako familietan bizi den biztanleria, guneko
pertsonez gain, erreferentziako pertsonaren gurasoak edo aitagin-amaginarrebak
(biztanleriaren erdia) eta neba-arrebak edo koinatu-koinatak (bosten bat), eta horrek
esan bide dezake familia-era hori gune askoko familia baten desegitearen emaitza
izan daitekeela, edo guraso alargunetako bat seme-alaba ezkonduen etxera mugitze-
aren emaitza.
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8. grafikoa. Familia handituetako biztanleria (erreferentziako pertsona,
ezkontidea edo seme-alabak izan ezik), erreferentziako
pertsonarekiko ahaidetasunari jarraiki (%), 1996

3. FAMILIA-MOTEN BILAKAERA. FAMILIA-TAMAINA

Familien gaian aipatu behar den beste alderdi bat familien tamaina da. Hona hemen erre-
pikatzen den hipotesi bat: familien kopuruaren igotzea, neurri batean, familien tamaina
txikitzetik dator. Joera hori azken urte hauetan antzeman da; izan ere, 1981ean familien
kopurua 578.249koa zen; 1991n 632.075eraino igo zen, eta 1996an 683.286raino, nahiz
eta familietan bizi den biztanleria jaitsi egin den. Hori dela eta, familien tamaina ere mu-
rriztu egin da: 1986an familiako 3,7 pertsonakoa zen (1981eko biztanleriaren eta etxebi-
zitzen zentsua); 1991n 3,3 pertsonakoa zen (1991ko biztanleriaren eta etxebizitzen zen-
tsua), eta 1996an familien tamaina 3,1 pertsonakoa zen (1996ko biztanleriaren eta
etxebizitzen estatistika).

Familia-mota guztiak igo dira kopuruari dagokionez, elkartuak izan ezik, haiek berdin ja-
rraitzen baitute; gune askoko familiak eta familia handituak % 20 jaitsi dira. Izan ere, per-
tsona bakarreko familiak bikoiztu egin dira 1981etik 1996ra, eta 60.000 bat igo dira aldi
horretan. Adierazgarria honako hau da: 1981ean familietan bizi zen biztanleriaren % 2ren
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familia-mota zen; 1996an, berriz, biztanleriaren % 5ena da. Pertsona bakarreko familia
berri gehienak emakumeek osatuak dira, eta batez ere, emakume zaharrek osatuak; gi-
zonezko helduek (30-64 urte) osatutako familien kopurua ere hirukoiztu egin da aldi ho-
rretan berean. Guraso bakarreko familiak ere bikoiztu egin dira, eta haien garrantzi erla-
tiboa familien guztizkoaren % 7tik % 11ra igo da.

9. grafikoa. Familia-kopuruaren bilakaera, motaka. 1981-1996

Familia gunedun osoak zertxobait igo dira kopuruari dagokionez, baina haien garran-
tzi erlatiboa jaitsi egin da: 1981ean familien % 78koa zen; 1996an, berriz, % 68koa.
Ondorioz, 1981ean mota horretako familietan bizi zen biztanleria familietan bizi den
biztanleriaren % 83 zen, eta 1996an mota horretako guneetan bizi zen % 78. Familia
handituak, aldiz, jaitsi egin dira kopuruari eta garrantzi erlatiboari dagokionez. 1986an
familien % 7 mota horretakoa zen, baina 1981ean % 12 zen. Motei erreparatuz, ez
dago aldaketa handirik guraso bakarreko familietan eta seme-alabarik ez duten senar-
emazteek osatutakoetan. Jaitsiera seme-alabak dituzten senar-emazteek osatutako
familietan geratu da.

Familien guztizko batez besteko tamaina jaitsi egin da urte horietan, zeren 1981ean ba-
tez beste 3,7 pertsonak osatuta baitzeuden; 1996an, % 3,1ek, eta 1991n 3,3 pertsonak.
Guztizko hori 1981etik 1996ra familien tamaina mota guztietan jaitsi izanaren ondorioa
da (jakina, pertsona bakarreko familiena izan ezik).
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10. grafikoa. Familia handituak, familia-motaka. 1981-1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1981 eta 1991 eta Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

11. grafikoa. Familia-tamainaren bilakaera, familia-motaka, 1981-1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1981 eta 1991 eta Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Familia gunedun oso direlakoek 3,9 pertsonako tamaina zuten 1981ean, eta 1996an 3,5
pertsonak osatzen dituzte. Horietarik, seme-alabarik gabeko ezkontideak eta bikoteak
oso gutxi aldatu dira tamainan, 2,2tik 2,1era pasatu baitira. Seme-alabak dituzten ez-
kontideak, aldiz, 4,4ko tamaina izatetik 3,9 izatera pasatu dira.
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Guraso bakarreko familiak, oro har, 1981eko 3,0 pertsonatik 1996ko 2,7ra pasatu dira.
Aitak eta seme-alabek osatutakoek batez beste 3,1 pertsonak osatuta egotetik 2,7ra pas-
tu dira. Amak eta seme-alaben kasuan, 3,0tik 2,7ra pasatu dira, eta ondorioz, aita edo
ama duten guraso bakarreko familiak berdindu egin dira.

Gune askoko familiak 6,0 pertsonak osatzen zituzten 1981ean, eta hamabost urte be-
randuago, 5,7k. Familia elkartuetan, batez besteko tamaina 2,6 pertsonatik 2,3ra pasatu
da. Azkenik, familia handituak 4,9 pertsonak osatuta egotetik 4,4k osatuta egotera pasa-
tu dira aldi horretan berean.

12. grafikoa. Familia-tamainaren bilakaera: familia gunedun elkartuak eta guraso
bakarrekoak. 1981-1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1981 eta 1991 eta Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

4. FAMILIA-GUNEAK

Familia-gunearen ideiak familiari buruzko kontzeptu modernoari erantzuten dio, ahaide-
tasun-lotura estuenetara mugatua (gurasoen eta seme-alaben edo bikotekoen artekora).
Familiak gune batez edo gehiagoz osatuta egon daitezke (gune askoko guneak), mota
horretako lotura-kopuruaren arabera. Gunekoak ez diren pertsonak norbanako bakartu-
tzat sailkatzen dira.

Guneak ere mota askotakoak izan daitezke: senar-emazteak bakarrik, senar-emazteak
eta seme-alabak etxebizitzan, eta aita edo ama eta seme-alabak etxebizitzan. 1996an,
guztira, 577.445 familia-gune daude EAEn. Familietan bizi den biztanleriaren % 90 fami-
lia-gune batekoa da; 1991n % 91koa zen.
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Gune guzti-guztiak hartuz, motarik arruntena senar-emazteak seme-alabekin da. Gune
guztien ia bi heren mota horretakoak dira. Haren ondotik, garrantziari dagokionez, beste
hau dago: senar-emazteak bakarrik, guneen bosten bat. Ama seme-alabekin motak gu-
neen hamarren bat hartzen du eta, askoz urrunago, aita seme-alabekin mota. Senar-
-emazteak seme-alabekin motaren garrantzia jaitsiz joan da 1981etik (orduan guneen 
% 70etik gora hartzen zituen), ziurrenik ama seme-alabekin eta senar-emazteak baka-
rrik moten mesedetan, haiek igo egin baitira besteen aldean 1981etik.

13. grafikoa. Familia-guneen bilakaera, motaka (%). 1981-1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1981 eta 1991 eta Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

4.1. Ezkontza eta bizikidetza

Familia-guneetako taldeburuen ezkon egoerari dagokionez, mota zabalduena ezkondua-
rena da (% 80tik gora); haren atzetik, oso urrun daude alargunak (hamarren batetik be-
hera) eta ezkongabeak eta bananduak edo dibortziatuak hainbana. Emaitza horiek, jaki-
na, oso desberdinak dira, gune-motari erreparatzen badiogu.

Senar-emazteek edo bikoteek bakarrik osatzen dituzten guneetan, taldeburuaren ezkon
egoera ezkonduarena da hamar kasutik bederatzitan, eta ia gainerako guztiak ezkonga-
beak dira. Gunea senar-emazteek eta seme-alabek osatzen badute, taldeburu ezkon-
duen kopurua are handiagoa da, eta ia % 100era iristen da.

Guraso bakarreko guneak, eskuarki, alargunek eta haien seme-alabek osatuak dira.
Izan ere, aitak eta seme-alabak direnean, ia horietako bi heren alargunak dira, eta ha-
marren bat bananduak edo dibortziatuak. Gainerakoek, ia bosten batek, ezkonduaren
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ezkon egoera dute, ziurrenik izatezko bananduak. Gainerakoak, % 5etik behera, ez-
kongabeak dira. Amak eta seme-alabak direnean, alargunen kopurua berdina da (ia
bi heren). Hala ere, emakume bananduen edo dibortziatuen kopurua (bosten bat) 
aitek eta seme-alabek osatutako guneetan baino handiagoa da, bai eta emakume 
ezkongabeena ere (hamarren bat baino gutxixeago). Ezkonduen, izatezko banan-
duen, kopurua ere hamarren bat da.

14. grafikoa. Familia-guneak eta taldeburuaren ezkon egora (%). 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1981 eta 1991 eta Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Laburbilduz, badirudi bikoteko bizikidetza ia ezkontzaren baliokidea dela, batez ere
seme-alabarik badago. Horregatik, familia gunedunen azken urteotako garrantzi erlati-
boaren jaitsiera (familia-moten bilakaeran ikusi denez) lotuta egon liteke ezkontza-tasen
jaitsierarekin. 1997ko demografi inkestaren arabera, 1981-1985 aldian, ezkontzen indi-
ze sintetikoa (hau da, zenbat pertsona ezkonduko bide diren, aldi horretan antzemanda-
ko portaeraren arabera) % 60koa zen bi sexuetan. Indize horiek jaitsiz joan dira 80ko eta
90eko urteetan, % 40raino gizonezko eta emakumezkoetan.

2. taula. Ezkontza-indize sintetikoa, ezkontza-urteari jarraiki, sexuaren arabera (%)

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK

1981-1985 60 60

1986-1990 58 58

1991-1995 55 57

1996 40 40

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.
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Ezkontza-tasak jaisteaz gain, lehen ezkontza-uneko adina ere igo egin da, 80ko urtee-
tatik. 1981-1985 bosturtekoan, batez besteko adina 24,3 urtekoa zen emakumezkoetan
eta 26,8koa gizonezkoetan; 1991-1995 bosturtekoan adin horiek 27,6 eta 30,2 urtekoak
ziren, hurrenez hurren, 1996koak baino txikixeagoak, haiek 28,9 eta 31,8 urtekoak baiti-
ra, handienak 50eko urteetatik.

15. grafikoa. Batez besteko adina lehen aldiz ezkontzerakoan, ezkontza-urteari
jarraiki, ezkontideen sexuaren arabera

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.

4.2. Senar-emazteen homogamia

Homogamo deitzen zaie, lege-zentzuan, ezaugarri bat edo gehiago berdinak dituzten
senar-emazteei. Kontuan izan behar da ezaugarri horietako batzuk ezkondu ondoren
hartuak izan daitezkeela, eta inkesta egiten denean ezkontideek ezaugarri berdinak
izan ditzaketela. Hemen erabiliko diren ezaugarriak honako hauek dira: adina, jaiote-
rria, eskolatze-maila, euskara-maila eta lanbidea, 1997ko demografi inkestaren ara-
bera.

Ezkontideen adina nahikoa berdintsua da, zeren, dauden ezkontza gehienetan, senarra
emaztea baino zaharxeagoa izaten baita, 3 eta 4 urte zaharragoa. Batez beste, adinen
aldea 3,4 urtekoa da. Ezkontza-urteari erreparatzen badiogu, badirudi ezkontideen adi-
na hurbildu egin dela 70eko urteetatik, 1996an ezkondutakoen balioa salbuesten badu-
gu, 4 urte ingurukoa baita.
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16. grafikoa. Ezkontideen arteko batez besteko adin-diferentzia,
ezkontza-urtearen arabera

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.

Jaioterria. Ezkontzarik gehienetan, ezkontideak hurbileko herrietakoak dira. Izan ere,
ezkontzen bi herenetan bi ezkontideak autonomia-erkidego berekoak dira. EAEri da-
gokionez, emazteen % 80k autonomia-erkidego berean jaiotako ezkontideak dituzte.
Lurralde historikoaren eremura mugatzen bagara, Gipuzkoan jaiotako emazteek lu-
rralde horretako ezkontideak dituzte kasuen hiru laurdenetan. Araban jaiotako emaz-
teek lurralde horretako ezkontideak dituzten kasuen erdietan baino gehixeagotan. Es-
kualde mailan, lurralde-homogamia delako horren kopuruak % 62ra igotzen dira, hau
da, dauden senar-emazteetako emazteen ia bi herenak eskualde bereko gizonekin
ezkonduta daude.

17. grafikoa. Dauden ezkontza homogamoen ehunekoa, ezkontideen jaioterriaren
arabera. 1997

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.
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Eskolatze-mailari dagokionez, ezkontideak eskolatze-maila bera duten ezkontzen kopu-
rua nahiko handia da, 10etik 6. Eskolatze-maila bakoitzari dagokionez, bat etortzeen ko-
puru handienak muturreko mailetan daude; beraz, goi-mailako ikasketak dituzten 10
emaztetik 6k eskolatze-maila bereko ezkontideak dituzte, eta gauza bera gertatzen da
ikasketarik ez duten emazteekin, 10etik 6k ikasketarik gabeko senarrak dituzte. Behe-
-mailako ikasketak (eskolaurrea edo lehen mailakoak) dituzten 10 emaztetik 7k beren ez-
kontideen maila bera dute.

18. grafikoa. Dauden ezkontza homogamoen ehunekoa, ezkontideen jaioterriaren
arabera. 1997

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.

Euskara-mailari dagokionez ere nolabaiteko homogamia aipa daiteke, zeren, dauden
senar-emazteen artean, emaztea erdalduna denean (ez du euskaraz hitz egiten eta ez
du euskara ulertzen), kasuen 10etik 9an senarra ere erdalduna da. Emaztea euskaldu-
na denean (euskara zailtasunik gabe ulertzen eta hitz egiten du, alfabetatze-maila alde
batera utzita), kasuen 10etik 7an senarra ere euskalduna da.

Lanbidearen alorrean, soilik lan egiten duten edo lan egin duten emakumeak kontuan
izanik, senar-emazteetan lanbide-homogamia dagoela esan daiteke, hau da, ezkonti-
deak lanbide berekoak dira. Oro har, bosten bat homogamoak dira. Baina alde han-
diak daude, lanbide-mailen arabera. Aipatzekoa da nolako homogamia-maila dagoen
lanbide-maila altuenak betetzen dituzten emazteen artean (zuzendari eta kudeatzai-
leak, edo profesionalak eta zientzialariak), herenaren inguruko kopuruak baitituzte.
Baina, batez ere, emazteen artean, maila apaleneko motetan (nekazari eta arrantza-
leak, langile kualifikatuak eta makina-eragileak) 10etik 4ko kopuruekin edo kopuru
handiagoekin.
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19. grafikoa. Dauden ezkontza homogamoen kopurua, lanbideari jarraiki. 1997

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.

4.3. Seme-alabak familia-guneetan

Gunedun osoa eta guraso bakarrekoa motako familien batez besteko tamaina familiako
3,5 eta 2,7 pertsonakoa da 1996an. Soilik familia-gunekoak diren pertsonei erreparatzen
badiegu, hau da, gurasoei eta seme-alabei, emaitzak honako hauek dira: batez beste, fa-
milia-guneen tamaina gunekoak diren 3,3 pertsonakoa da 1996an, 1991koa (3,4 pertso-
na) eta 1981ekoa (3,6 pertsona) baino txikixeagoa. Seme-alabak dituzten senar-emaz-
teen familiak, batez beste, 3,8 pertsonak osatuak dira, hau da, senar-emazteak eta 1,8
seme-alaba. 1991n gunearen tamaina 4,0 pertsonakoa zen, eta 1981ean are handiagoa
zen (4,2 pertsona).

1996an guraso bakarreko guneek, bi motatakoek (aita edo ama seme-alabekin), tamai-
na berdina zuten, 2,6 pertsona. Batez beste, aitak edo amak eta 1,6 seme-alabek osa-
tuak dira. Gune horiek handixeagoak ziren 1981ean, 2,8 pertsona lehen motan (aita
seme-alabekin) eta 2,7 bigarrenean (ama seme-alabekin). Kopuru horiek 1991koen oso
berdinak dira (2,7 eta 2,6, hurrenez hurren). Azkenik, senar-emazteak bakarrik motako-
ak, jakina, bi pertsonak osatuta daude.

Familia-guneen tamainaren jaitsiera azaltzeko, normalean aipatzen da ugalkortasuna
jaitsi egin dela EAEn azken urteotan. 1970ean ugalkortasun-indize sintetikoa emakume-
ko 2,8 seme-alabakoa zen; 1996an, berriz, 1,1ekoa da, 1997ko demografi inkestaren ara-
bera. Ugalkortasun hori ia osorik ezkontza barrukoa da, zeren ezkontzatik kanpo jaiotzen
diren seme-alabak kopuru oso txikia hartzen baitute, % 8 1996an. Kopuru hori, dena
dela, haziz joan da 70ko urteetatik, orduan % 2an baitzegoen.
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20. grafikoa. Familia-guneen batez besteko tamainaren bilakaera, gune-motaren
arabera. 1981-1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1981 eta 1991 eta Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Familia-gune horietan bizi diren seme-alabei dagokienez, eta zehazki 30 urtetik be-
herakoei dagokienez (710.039 seme-alaba), ia hiru laurden familia gunedun osoeta-
koak dira, hau da, bi gurasoak dituen familia batean bizi dira, bakarrik. Guraso baka-
rreko familietan bizi diren 30 urtetik beherako seme-alabak hamarren bat dira. Kopuru
berdintsua bizi da familia gunedun handituetan, hau da, aita edo amaz gain, ahaide
ez den beste norbaitekin (% 9). Gainerako seme-alabak gune askoko familiakoak dira
(% 5).

21. grafikoa. 30 urtetik beherako seme-alaben ehunekoa, familia-motaka. 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.
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Seme-alabak sexuka eta jaiotza-urteka nola banatzen diren aztertzen badugu, lehenik
eta behin aipatu behar da gizonezkoen eta emakumezkoen kopuruak beti berdintsuak di-
rela 1996an jaiotakoetatik 70ko urteetan jaiotakoak arte. 20 urtetik beherako gazteetan,
nahiz eta aldea ez den oso handia, emakumezko baino gizonezko gehiago bizi da fami-
lia-etxean. Adinik gazteenetan, 10 urteak arte, seme-alabak 10.000 inguru dira urtero;
adin horretatik aurrera, igo egiten dira, eta 20 urteetan maximoa lortzen dute, ia bikoitza.
Maximo horretatik aurrera, seme-alaba kopurua jaisten hasten da adinarekin, dela gizo-
nezkoetan, dela emakumezkoetan.

22. grafikoa. 30 urtetik beherako seme-alabak, jaioturteari jarraiki, sexuaren
arabera. 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

1997ko demografi inkestaren emaitzen erakusten dute zenbatekoa den seme-alaben
irautearen batez besteko iraupena. Familia-etxean irauteaz ari gara, jakina. 1996an
etxea utzi zuten semeek eta alabek 27,7 urte zituzten batez beste. Adin hori 70ko ur-
teetan familia utzi zuten seme-alabena baino askoz handiagoa da, 23 urte ingurukoa
baitzen. Orduz geroztik, igoz joan da 80ko eta 90eko urteetan, orain seme-alabek 28
urterekin uzten baitute familia. Sexuei dagokienez, semeek alabek baino bi bat urte
beranduago uzten dute etxea; beraz, 1996 urtean etxea utzi zuten semeek 28,6 urte
zituzten batez beste, eta alabek, berriz, 26,7 urte.
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23. grafikoa. Ezkontzan jaiotako seme-alaba “abiatu”en bizikidetzaren iraupena,
sexuaren arabera

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.

70eko urteetatik, seme-alabek familia-etxea uzteko arrazoi nagusia ezkontzea da.
70eko urteen hasieran, etxetik joaten ziren seme-alaben ia % 90aren arrazoia zen, bai-
na 90eko urteetan horren garrantzia jaitsi egin da, eta hamarkadaren hasieran, erdien
baino gehiagoren arrazoia da, eta 1996an erdiena baino gutxiagorena. Ikasketak ga-
rrantzi erlatibo txikiko arrazoia izan dira (ez dira hamarren batera ere iristen). Eta lana ga-
rrantzia irabaziz joan da urteekin (hamarren bat baino gehixeago 1996an), baina hori ere
ez da garrantzi handiko arrazoia izan.

Alabetan, ezkontzea semeetan baino arrazoi ohikoagoa da etxea uzteko. Izan ere,
90eko urteen hasieran, emakumezkoek ezkontzeko uzten zuten etxea kasuen 10etik
7an, eta gizonezkoek 10etik 6an; 1996 urtean kopuru horiek 5 eta 4 izan dira, hurre-
nez hurren.
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24. grafikoa. Ezkontzan jaiotako seme-alaba “abiatu”en ehunekoa, abiatze-urteari
jarraiki, arrazoiaren arabera

Iturria: Demografi Inkesta 1997. EUSTAT.

4.4. Familia-guneen berrosatzea

Arestian, familia-guneak osagaien arabera sailkatu dira, hau da, gune osoak seme-ala-
bekin edo seme-alabarik gabe eta guraso bakarrekoak. Hala ere, egoeraren arabera ere
sailka daitezke fase hauetan: jatorria, haustea eta berrosatzea. Horrela, gune jatorriz-
koak daude, ezkontideen edo bizikideen lehen ezkontza edo elkartzea denean; gune
hautsiak edo guraso bakarrekoak, alarguntzeagatik edo banantzeagatik, eta gune be-
rrosatuak, bi ezkontideak bigarren aldiz ezkondu direnean edo bigarren aldiz elkartuta-
ko bizikideek osatuak direnean.

1996an gehien-gehienak gune jatorrizkoak dira (% 83) eta eskuarki legez ezkonduak 
(% 81) eta oso gutxi ezkongabeak (% 2). Beste zati handi bat gune hautsiak edo guraso
bakarrekoak dira (% 14). Gune horiek ez dira osoak, eskuarki ezkontide bat hila delako.
Bikotea edo ezkontza banantzea heren baten haustura-arrazoia da, gutxi gorabehera,
hautsiak deitzen ditugun gune horien artean.

Gune hautsietako batzuk berrosatu egiten dira, dela bigarren ezkontzen bidez, dela bi-
garren elkartzeen bidez. Guneen guztizkoaren aldean, berrosatuek zati oso txiki bat har-
tzen dute (% 2). Balio absolutuetan, 11.000 bat dira gune berrosatuak, gutxi gune hau-
tsien aldean, haiek 80.000 baitira.
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25. grafikoa. Familia-guneak, gune-motaka (berrosatua) (%). 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Gune berrostu horiek legezko ezkontzek osatuta egoten dira, eta, neurri handiago bate-
an, ezkondu gabeko bikoteek osatuta (% 55). Gune jatorrizkoetan, aldiz, ezkongabeen
eta ezkonduen kopuruak oso ezberdinak izaten dira. Gune horietan bizikidetza ohikoa-
goa izateak esan bide dezake, oro har, gune gehienak berrosatu, bizikidetzaren bidez be-
rrosatzen direla.

3. taula. Guneak, gune-motaka (berrosatua). 1996

GUZTIRA %

GUZTIRA 577.445 100

Jatorrizkoa Guztira 482.598 100
Ezkondua 469.797 97
Ezkongabea 12.801 3

Hautsia Guztira 83.555 100
Alargundu 51.885 62
Banandu 31.670 38

Berrosatua Guztira 11.292 100
Ezkondu 5.090 45
Elkartu 6.202 55

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Dena dela, ezkontideen eta bizikideen adinari dagokionez, alde batzuk ere badaude
orokortasun horren barruan. Taldeburuaren, hau da, senarraren, adinaren arabera,
gune berrosatuak daude adin-talde guztietan, are zaharrenetan ere, nahiz eta ehu-
nekorik handiena 24 urterainoko taldearena izan: mota horretako guneen % 4, gune
osoen guztizkoaren aldean, hau da, bi ezkontideak edo bikoteko bi kideak dituzten
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guneen aldean. Esan daiteke kopuru hori jaitsiz joaten dela adinarekin, baina ez da
desagertzen. Berrosatzeko modua ere aldatuz joaten da adinarekin; izan ere, elkar-
tze bidez berrosatutako guneen ehunekoa handiagoa da talderik gazteenetan, adi-
narekin jaitsi egiten da, eta ezkontzaren bidez berrosatutako guneen ehunekoa bai-
no txikiagoa izaten hasten da 55 urteetatik aurrera. Azken mota horretako guneen
kopurua konstantea da adin-talde guztietan (% 1 inguruko balioa, gune osoen guztiz-
koaren aldean).

26. grafikoa. Gune berrosatuen ehunekoa, gune osoen guztizkoaren aldean,
taldeburuaren adinari jarraiki. 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Loturaren bat egon daiteke bikoteko kideen eskolatze-mailaren eta gunearen berrosa-
tzearen artean; izan ere, gizonezkoetan zein emakumezkoetan, gune berrosatuen kopu-
rua, gune osoen guztizkoaren aldean, zertxobait igotzen da eskolatze-mailarekin. Hala
ere, deigarriagoa da egoera sozioekonomikoarekin duen lotura (biztanleria gizarte-tal-
deetan sailkatzea), desberdina baita gizonezkoetan eta emakumezkoetan.

Lehen kasuan, gune berrosatuen kopurua berdintsua da, eta batez beste % 2 ingurukoa,
taldeburua goi-mailako taldeetakoa denean (bitarteko profesionalak eta enplegatuak, ne-
kazariak, enplegatuak, etab.). Aldea honetan egon daiteke: kopurua handiagoa da langi-
le ez-kualifikatuen taldean eta, batez ere, ez-aktibo menpekoetan (gizabanako-talde txi-
kia, lan-jardueragatik sailka ez daitekeena, aurretik lanik egin ez duelako), haietan gune
berrosatuek, hurrenez hurren, gune osoen % 3 eta % 4 hartzen baitute. Emazteen ka-
suan ere kopuruak berdintsuak dira talde sozioekonomiko bakoitzean, eta muturreko ba-
lioak emakume ez-aktibo menpekoen minimoa (% 2) eta emakume langile ez-kualifika-
tuen maximoa (% 4) dira.
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27. grafikoa. Gune berrosatuen ehunekoa, gune osoen guztizkoaren 
aldean, taldeburuaren eta emaztearen egoera sozioekonomikoari
jarraiki. 1996

Ondorengoei dagokienez, familia-gune berrosatuen % 69k seme-alabaren bat du. Ko-
puru hori zertxobait igotzen da ezkontzaren bidez berrosatutako guneen artean (% 70),
eta gutxi jaisten da ez-ezkonduen gune berrosatuetan (% 68). Gune berrosatu horien ba-
tez besteko tamaina oso gutxi aldatzen da gainerako guneetatik eta batez bestekotik.
Gune berrosatu ezkonduek guneen guztizkoaren tamaina bera dute (3,3 pertsona), eta
gune berrosatu ez-ezkonduenaren oso berdina (3,2 pertsona). Ia gune hautsien seme-
-alaben batez besteko berdina dute (2,0 pertsona). Seme-alaben batez bestekoa zer-
txobait handiagoa da gune jatorrizko ezkonduetan (3,4 pertsona), eta txikiagoa gune ja-
torrizko ezkongabeetan (2,4 pertsona).
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28. grafikoa. Familia-guneen batez besteko tamaina (berrosatuak), gune-motari
jarraiki. 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

5. FAMILIA-MOTAK EUSKAL AE-KO LANDA-ALDEETAN, HIRI-ALDEETAN
ETA BESTE LURRALDE-EREMU BATZUETAN

Batzuetan uste izaten da familia-motak lurralde-ereduren bati jarraitzen diotela, eta, be-
raz, ez dutela garrantzi erlatibo berdina landa-aldean (10.000 zuzenbidezko biztanle edo
gutxiago dituzten biztanleri entitateen multzoan) eta hiri-aldean (10.000 zuzenbidezko
biztanle baino gehiago dituzten biztanleri entitateen multzoan) edo lurralde historiko ba-
koitzean.

Landa- eta hiri-egoitzako aldeetan, familien ehuneko-banaketa ia berdina da bi aldeetan.
Alde bakarra gune askoko familiena izan liteke, landa-aldeetan (guztizkoaren % 4) hiri-al-
deetan (% 2) eta guztizkoan (% 3) baino garrantzi handiagoa baitute.

Lurralde historikoei dagokienez, ez dago alde handirik banaketetan (familien ehunekoak
motaka), eta balioak ia-ia berdinak dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gainera, lurral-
de bakoitzean dauden landa- eta hiri-aldeak kontuan hartzen badira, banaketak oraindik
ere berdintsuak dira. Hala ere, zenbait berezitasun aipa daitezke, hala nola pertsona ba-
karreko familien ehuneko nahiko handia Arabako landa-aldean, bosten bat, bai eta seme-
-alabak dituzten familia gunedunen ehuneko nahiko txikia ere, erdia baino gutxiago.
Gipuzkoan kontrakoa gertatzen da, zeren, landa-aldean pertsona bakarreko familia gu-
txiago baitaude (% 14) besteen aldean, seme-alabak dituzten familia gunedunen mese-
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detan (% 54). Hiru lurralde historikoetan, ikusten da gune askoko familien ehunekoa han-
diagoa dela landa-aldean.

29. grafikoa. Familia-kopuruaren banaketa, motaka, landa- eta hiri-egoitzako
aldeetan. 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

4. taula. Familiak, lurralde historikoka eta egoitza-zonaka, familia-motaren
arabera (%). 1996

GUZTIRA Pertsona bak. Elkartua
Guneduna, seme- Guneduna,

Guraso bak.
Gune

-alabarik gabe seme-alabekin askokoa

EAE guztira 100 15 3 17 51 11 3
EAE landa-aldea 100 15 3 16 52 10 4
EAE hiri-aldea 100 15 3 17 51 11 2

Araba guztira 100 16 3 17 51 10 2
Araba landa-aldea 100 20 4 16 46 11 4
Araba hiri-aldea 100 15 3 17 53 10 2

Bizkaia guztira 100 15 3 17 52 11 3
Bizkaia landa-aldea 100 15 3 16 51 11 4
Bizkaia hiri-aldea 100 15 3 17 52 11 2

Gipuzkoa guztira 100 16 3 16 51 11 3
Gipuzkoa landa-aldea 100 14 3 15 54 10 4
Gipuzkoa hiri-aldea 100 16 3 17 50 11 2

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.
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Balizko beste eredu bat familia handituena da (familia-guneak, osoak edo ez, beste
ahaide batzuekin edo ahaidetasunik gabeko beste batzuekin bizi direnak). Familia gu-
nedunen guztizkoaren aldean, landa-aldeetan familia handituen kopuru handigoa
dago (% 11), eta hori hiru lurralde historikoetan islatzen da, nahiz eta aldeak ez diren
oso aipagarriak.

5. taula. Familia gunedunak, lurralde historikoari eta egoitza-aldeari jarraiki,
familia-motaren arabera. 1996

Guztira Gunedun ez- Gunedun Guztira Gunedun ez- Gunedun
gunedunak -handituak jandituak gunedunak -handituak handituak

EAE guztira 540.348 490.377 49.971 100 91 9

EAE landa-aldea 133.848 119.125 14.723 100 89 11

EAE hiri-aldea 406.500 371.252 35.248 100 91 9

Araba guztira 72.567 66.308 6.259 100 91 9

Araba landa-aldea 12.306 10.906 1.400 100 89 11

Araba hiri-aldea 60.261 55.402 4.859 100 92 8

Bizkaia guztira 296.100 268.989 27.111 100 91 9

Bizkaia landa-aldea 63.306 56.467 6.839 100 89 11

Bizkaia hiri-aldea 232.794 212.522 20.272 100 91 9

Gipuzkoa guztira 171.681 155.080 16.601 100 90 10

Gipuzkoa landa-aldea 58.236 51.752 6.484 100 89 11

Gipuzkoa hiri-aldea 113.445 103.328 10.117 100 91 9

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Aurreko emaitzok, neurri batean, Euskal AEko eskualdeetan ere islatzen dira. Izan
ere, pertsona bakarreko familiei dagokienez, kopururik txikienak Gipuzkoako mende-
baldeko eskualdeetakoak dira, hala nola Deba Garai, Urola-Kostalde, Goierri eta
Deba Beherekoak, guztiak % 15etik beherakoak. Guztietarik txikiena, dena dela, Biz-
kaiko eskualde hurbileko batekoa da, Durangaldekoa, eta Arabako beste batekoa,
Kantauri Arabarrekoa, hain zuzen. Pertsona bakarreko familien kopuru handiena du-
tenak Arabako Ibarrak eta Arabako Mendialdea dira, % 25etik gorakoa, bai eta Gor-
beia Inguruek ere, % 20tik gorakoxea.

Familia-tamaina, Euskal AEko guztizkoan, familiako 3,1 pertsonakoa da; landa-alde-
an (3,2 pertsona) hiri-aldean (3,0 pertsona) baino handixeagoa da. Baina eredu hori
ez da berdina lurralde historiko guztietan: Araban ez dago alderik landa-aldearen eta
hiri-aldearen artean, familia-tamainari dagokionez. Bizkaian, batez beste, 3,1 pertso-
nak osatuak dira landa-aldean, eta 3,0 pertsonak hiri-aldean. Azkenik, Gipuzkoako
landa-aldeak familiako 3,2 pertsona ditu, eta hangoa da, hain zuzen, familia-tamaina
handiena. Lurralde hori da, era berean, familia-tamaina handiena duena (familiako 3,1
pertsona).
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1. mapa. Pertsona bakarreko familiak Euskal AEko eskualdeetan (%). 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

30. grafikoa. Familia-tamaina, lurralde historikoka eta egoitza-aldeka. 1996

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.
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Familia-tamainak eskualdeka ere aldatzen dira. Izan ere, tamainarik handiena Urola-
-Kostaldekoa da (3,3 pertsona), bai eta Markina-Ondarroakoa (3,2 pertsona) edo
Durangaldekoa (3,2 pertsona) eta Kantauri Arabarrekoa (3,2 pertsona) ere, batez ere es-
kualde horietan seme-alabak dituzten familia gunedunen kopuru handiagoa dagoelako.
Arabako Mendialdea, Arrati Nerbioi, Donostialdea, Errioxa Arabarra eta Arabako Lauta-
da eskualdeek tamaina txikiagoak dituzte, familiako 3 pertsona edo gutxiago. Hala ere,
guztizko familia-tamaina 3,1 pertsonakoa dela kontuan izanik (minimoa 2,7 da, eta maxi-
moa, 3,3), ez daiteke esan alde handirik dagoenik eskualdeen artean, atal horri dago-
kionez.

31. grafikoa. Familia-tamaina eskualdeka. 1996

6. FAMILIAK ETA ETXEGUNEAK EUROPAKO BATASUNEAN ETA 
EUSKAL AE-N

Beste eremu batzuekiko erkaketak ezarri ahal izateko, etxegune kontzeptua aintzat har-
tu dugu. Etxegunetzat jo dugu etxebizitza batean dauden eta bizi diren pertsona guztiak,
haien arteko ahaidetasuna alde batera utzita. Hasteko, analisi-unitatea desberdina da fa-
milian eta etxegunean. Esanahia ere ez da berdina. Hala ere, kasurik gehienetan, bi kon-
tzeptuok erabat bat datoz, zeren alde bakarra familia askoko etxeguneetan bailegoke
(elkarren artean ahaidetasunik ez duten bi familia-talde edo gehiago daudenean).
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Etxeguneak eta familiak irizpide berdinekin sailka daitezke, baina kontuan izan behar da
etxegune batean familia bat baino gehiago egon daitekeela. Horixe gertatzen da Euskal
AEko 782 etxegunetan (etxeguneen % 1etik behera). Horregatik, praktikan, kontzeptuak
desberdinak izan arren, Euskal AEn ia berdina da familien eta etxeguneen banaketa.
Arrazoi bera dela eta, familien batez besteko tamaina eta etxeguneen batez besteko ta-
maina berdinak dira (3,1 pertsona).

Espainiari eta Europako herrialdeei buruz aipatuko diren datuen iturri nagusia Europako
Batasuneko Etxeguneen Panela da (PHOGUE); panel horretako analisi-unitatea etxegu-
ne pribatua da, hau da, etxebizitza nagusi bat edo haren zati bat elkarrekin betetzen duen
pertsona edo pertsona-taldea, eta elikagaiak edo beste ondasun batzuk aurrekontu be-
raren kontura kontsumitzen edo partekatzen dituena. Azken baldintza hori, kontsumoa-
rekiko edo gastu partekatuekiko lotura, ez da sartu EAEko datu-bilketan, eta hori izan dai-
teke, neurri batean, Europako Batasuneko herrialde batzuekin dauden alde hain
nabarmenen arrazoia.

Metodologian, bilketan eta denbora-erreferentzian egon daitezkeen aldeak gorabehera,
etxeguneen eta familien adierazle nagusiak erkatzeak nolabait erakuts dezake Euskal
AEk nolako toki erlatiboa duen gai horri dagokionez. Hemen honako datu hauek azaldu-
ko dira: etxeguneen batez besteko tamaina, pertsona bakarreko etxeguneak eta seme-
-alabak dituzten edo ez dituzten bikoteek edo senar-emazteek osatuak, bai eta etxegu-
neen egiturarekin lotutako beste portaera batzuk ere, haiek ere desberdinak baitira he-
rrialde batetik bestera.

32. grafikoa. Etxeguneen batez besteko tamaina Europako Batasunean, 1995 eta
Euskal AEn, 1996
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Etxeguneen batez besteko tamaina, Europako Batasuneko herrialdeei dagokienez,
1995eko etxegune-panelaren arabera, 2,6 pertsonakoa da. Datu hori ez da homogene-
oa Europako Batasunean, eta etxegune bakoitzeko bi batez besteko artean dago, Dani-
markako 2,2 pertsonaren eta Irlandako 3,2ren artean. Batez bestekorik txikienak iparral-
deko herrialdeenak dira, Danimarkakoaz gain: Alemania (etxeguneko 2,3 pertsona),
Herbehereak (2,4), Erresuma Batua (2,5) eta Belgika (2,6), are Frantzia ere (2,5). Balio-
rik handienak hegoaldeko herrialdeenak dira, Irlandakoaz gain: Espainia (3,2), Portugal
(3,0), Italia (2,8) eta Grezia (2,8), bai eta Austria (2,9) eta Luxenburgo ere (2,6).

Testuinguru horretan, Euskal AEko etxeguneko batez bestekoa (3,1) Europako Batasu-
neko batez bestekoaren gainetik dago (2,6), eta hurbilago dago hegoaldeko herrialde ai-
patuetatik, Portugalgoaren berdina eta Espainiakoa baino txikixeagoa. EAEn, azken ur-
teotako joera etxeguneen tamaina txikitzearena izan da; dena dela, Europako
herrialdeekiko distantzia nahiko aipagarria da atal horretan.

2. mapa. Etxeguneen batez besteko tamaina Europako Batasunean, 1995

Iturria: Panel de Hogares de la Unión Europea 1995. INE
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Pertsona bakarreko etxeguneei dagokienez, ondorioak aurreko puntukoaren berdinak
izango dira. Lehenik, pertsona bakarreko etxeguneen kopurua % 26koa da Europako Ba-
tasunean, 1995ean, etxeguneen guztizkoaren aldean; kopururik txikienak, gainera, he-
rrialde mediterranearrenak dira (sei etxegunetik bat baino gutxiago). Beste muturrean,
pertsona bakarreko etxeguneen kopururik handiena duten herrialdeak iparraldekoak
dira, Danimarka, Alemania eta Herbehereak (etxeguneen guztizkoaren heren bat ingu-
ru). Gainerako herrialdeak hurbilago daude batez besteko aipatutik (gutxi gorabehera
etxeguneen laurden bat).

33. grafikoa. Pertsona bakarreko etxeguneen ehunekoa, etxeguneen guztizkoaren
aldean, Europako Batasunean, 1995 eta Euskal AEn, 1996

Balio hori nahiko urrun dago Euskal AEko pertsona bakarreko etxeguneen ehunekotik 
(% 15 1996an), alde horretatik hurbilago baitago Espainiatik eta herrialde mediterranea-
rretatik. Etxeguneen tamainan gertatzen zen bezala, nahiz eta pertsona bakarreko etxe-
guneen kopurua % 8 igo den 1981tik, Europako batez bestekoarekiko distantzia oraindik
ere handia da.
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3. mapa. Pertsona bakarreko etxeguneak Europako Batasunean, 1995

Iturria: Panel de Hogares de la Unión Europea 1995. INE.

Seme-alabak dituzten bikoteek eta senar-emazteek eta seme-alabarik ez duten biko-
teek eta senar-emazteek osatutako etxeguneen garrantziak ere aurreko ereduei jarrai-
tzen die. Hau da, lehen taldeko herrialdeek (Espainia, Irlanda, Italia, Portugal eta Grezia) di-
tuzte seme-alabak dituzten bikoteek eta senar-emazteek osatutako etxeguneen kopururik
handienak (% 40tik gorako ehunekoak) eta seme-alabarik ez duten bikoteek eta senar-
-emazteek osatutako etxeguneen kopururik txikienak (% 20tik beherako ehunekoak). Horri
dagokionez, seme-alabak dituzten familia gunedunen kopurua (ez handituena, irizpide ber-
dina jarraitzearren) % 52koa da Euskal AEn, Espainiako ehunekoaren gainetik, hura baita
handiena (% 49). Iparraldeko herrialdeetan, aldiz, hala nola Danimarka, Austria, Alemania
edo Erresuma Batuan, seme-alabak dituzten bikoteak ia ez dira heren batera iristen, etxe-
guneen guztizkoaren aldean. Europako batez bestekoa % 37koa da.

Europaren Potret Sozialaren arabera (Eurostat, 1998), badira familia-osaketarekin lotu-
tako demografiako beste portaera batzuk ere, eta horietan ere alde handiak daude ipa-
rraldeko herrialde direlakoen eta hegoaldeko herrialde direlakoen artean, hala nola bizi-
kidetzaren aferan. Europako zenbait herrialdeetan, ezkonduta egon gabe bikotean bizi
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direnen kopurua oso handia da, hala nola Danimarkan (% 25), Frantzian (% 14), Herbe-
heretan (% 13) eta Erresuma Batuan (% 11); Europako batez bestekoa % 8koa da
1995ean. Baliorik txikienak Grezia eta Italiakoak dira (% 2), bai eta Espainia, Irlanda eta
Portugalgoak (% 3) ere. Berriro ere, Euskal AE (% 3,2 1996an) baliorik txikienen artean
dago (Demografi Inkesta, 1997).

34. grafikoa. Seme-alabak dituen edo ez dituen bikote batek bakarrik osatutako
etxeguneen ehunekoa, etxeguneen guztizkoaren aldean, Europako
Batasunean, 1995 eta Euskal AEn, 1996

Iturria: Panel de Hogares de la Unión Europea 1995. EUROSTAT;
Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996. EUSTAT.

Bikote ez-ezkonduak igotzearekin batera, ezkontzaz kanpo jaiotako seme-alabak ere
igo egin dira. Izan ere, Europako Batasunean, batez beste, seme-alaben % 23 ezkontzaz
kanpo jaiotzen dira. Ehunekorik handienak Suedia eta Danimarkakoak dira (% 50 ingu-
rukoak), bai eta Frantzia eta Finlandiakoak ere (heren bat inguru). Ehunekorik txikienak
Grezia (% 3), Italia (% 8) eta Espainiakoak dira (% 11). 1996an, EAEn ezkontzaz kanpo
jaiotako seme-alaben ehunekoa mailarik txikienetan dago, Europako Batasunean,
1996an % 8ra iristen baita (Demografi Inkesta, 1997).

Ezaugarri batzuek norabide berari jarraitzen diote Euskal AEn eta Europako Batasuneko
herrialdeetan, baina nabarmenago gurean, hala nola ugalkortasunaren jaitsieran eta
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ezkontza-uneko adinaren atzeratzean. Euskal AEko ugalkortasun-indize sintetikoa ema-
kumeko 2,8 seme-alabakoa zen 1970ean; 1996an indize hori 1,1 seme-alabara jaitsi da
(Demografi Inkesta, 1997). Indize hori Europako Batasuneko mailaren azpitik geratu da,
han 1970eko emakumeko 2,4 seme-alabatik 1995eko 1,4ra pasatu baita. Irlandak du
oraindik ere indizerik handiena (1,9); Espainiak eta Italiak dituzte, aldiz, ugalkortasun-in-
dize txikienak (1,2 bi kasuetan).

Europan jazo den beste gertakari bat ezkontza-uneko adinaren atzeratzea da, ze-
ren EAEn 1996an ezkondu diren gizonezkoek batez beste 31,8 ur te baitituzte;
1980ean 26,1 urtekoa zen adin hori. Emakumeak ere beranduago ezkontzen dira, eta
1996an ia 29 urterekin ezkondu dira (28,9 zehazkiago); 1980an 25 urte bete aurretik
ezkontzen ziren (24,3 urte). Europako Batasuneko herrialdeetan, jendea lehenago ez-
kontzen da; izan ere, 1995ean ezkontzerakoan gizonezkoek zuten adina ia 29 urtekoa
baita, eta emakumezkoena 26 urtekoa, nahiz eta 1980ean 26 eta 33 urtekoa zen, hu-
rrenez hurren.

7. ONDORIOAK

1996ko biztanleriaren eta etxebizitzen estatistikaren arabera, Euskal AEn 680.000 fa-
milia daude. Nahiz eta haien garrantzia jaitsi egin den 1981etik, familia-mota ohikoe-
na familia tradizionala da, hau da, etxean seme-alabak dituzten senar-emazteek osa-
tua, eta batez beste 4 pertsona dituena. Aldi horretan, batez ere, pertsona bakarreko
familiak igo dira, 1996an 7 familiatik bat baitira. Guraso bakarreko familiak ere igo
egin dira, eta 1996an guztizkoaren hamarren bat dira. Ez dira horrenbeste aldatu
seme-alabarik ez duten senar-emazteek edo bikoteek osatutako familiak, 1996an 6
familiatik 1 baitira. Egitura konplexuagoa duten familiak ere, hala nola familia handi-
tuak edo gune askokoak, garrantzia galdu dute, eta 1996an, hurrenez hurren, familien
% 7 eta % 3 hartzen dute.

Gainera, 1981 eta 1996 artean, familien kopurua igo egin da, eta familiako pertsonen ba-
tez bestekoa jaitsi. Aldaketa horiek urte horietan jazo diren beste gertakari batzuekin lo-
tuta daude, hala nola bizi-itxaropenaren igotzearekin eta pertsona bakarreko familien igo-
tzearekin. Azken familia horiek, eskuarki, emakume zahar eta alargunek osatuak dira.
Gaur egun, bizikidetzak garrantzi txikia du familia-osaketan; hori dela eta, ezkontza-ta-
sen jaitsiera eta ezkontza-uneko adinaren atzeratzea familia gunedunen garrantzi erlati-
boaren galtzearekin lotu ohi dira.

Familia-tamainaren atalean, batez bestekoaren jaistea familia handituen eta gune asko-
koen atzeratzearekin lotuta egon daiteke (gunetzea), alde batetik, eta, emakumezkoen
ugalkortasuna jaistearekin, bestetik. Seme-alaben batez bestekoa txikiagoa da familia-
-guneetan, nahiz eta luzaroago irauten duten eta eskuarki ezkontzeko uzten duten etxea;
arrazoi horren garrantzia, dena dela, jaitsi egin da.
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Gune hautsiak deitzen diegu ezkontide bakarra dagoen gunei (guneen % 14). Hauste ho-
riek alarguntzeagatik gertatzen dira, bai eta, neurri txikiago batean, dibortziatu edo ba-
nantzeagatik. Gune horietako batzuk berriro osatzen dira, eta guneen guztizkoaren al-
dean, % 2 hartzen dute. Berrosatze-modua berriro ezkontzea edo berriro elkartzea izan
daiteke, ia hainbana. Gune berrosatuen kopurua handiagoa da talderik gazteenetan, ba-
tez ere elkartzeagatik berrosatutako guneetan. Ezkontzeagatik berrosatutako guneak
nahiko konstanteak dira adin-taldeetan (% 1 inguru). Guneen tamaina ez dirudi erabaki-
garria denik gune berrosatuetan, nahiz eta seme-alabak dauden % 69an.

Euskal AEren barruan, alde txiki batzuk daude familia-moten eta -tamainen banaketan.
Alde horiek honako hauek dira: familia handituen eta gunedunen kopuru handiagoa lan-
da-egoitzako aldeetan, ezen ez hiri-egoitzakoetan. Familia-tamaina handiena Gipuzkoa-
koa da, batez ere landa-aldeetan, seme-alabak dituzten familien kopuru handiagoa da-
goelako. Beste muturrean, Arabako landa-aldean, pertsona bakarreko familien kopurua
1etik 5erakoa da.

Europako Batasunaren aldean (kontuan izanik datuak ez direla guztiz homogeneoak),
Euskal AEko emaitzak nahiko urrun daude herrialdeen batez bestekotik. Ondorio nagu-
sia honako hau da: Euskal AEko familien ezaugarriek antz handiago dute Europako Ba-
tasuneko hegoaldeko herrialdeak direlakoekin, hala nola Espainia, Portugal eta Grezia-
rekin. Eskuarki, Irlanda ere talde horri lotzen zaio, arlo horretan dituen antzengatik.
Herrialde horien ezaugarriak, iparraldeko herrialde direlakoen aldean, honako hauek
dira: pertsona bakarreko etxeguneen kopuru txikiagoa eta seme-alabak dituzten etxegu-
ne gunedunen garrantzi handiagoa, eta, ondorioz, etxeguneko batez besteko tamaina
handiagoa. Gainera, bikoteen bizikidetzak eta ezkontzatik kanpoko ugalkortasunak ere
garrantzi txikiagoa dute.
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