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Emakumeen jarduera- eta enplegu-tasak gizonenak baina txikiagoak izan dira hamarkada luzeetan, langabezia-tasa, 
ordea, handiagoa; dena dela, bai batzuen bai besteen datuek elkarri hurbiltzeko joera dute, argi eta garbi. Baina, zein 
izan da haien bilakaera azken urteetan? Nola ari da eragiten atzeraldi gogor hau EAEko gizonen eta emakumeen lan-
jardueran? 

Azken hamarkadetan emakumeak lan-merkatuan gero eta gehiago sartzea lortu dute, baina, sarrera hori behar 
bezain sendoa da, edo krisiaren ondorioz atzeraka egiten ari da berriz?, alegia, hainbat emakume –eta gizon– lan-
merkatua uzten ari dira enplegua lortzeko aukera urriengatik etsita? Gizonek, bestalde, kaleratze masiboak jasan 
dituzte industriaren eta eraikuntzaren arloetan, eta ondorioz, familia askok diru-sarrerak galdu dituzte; hori 
emakumeak lan-merkatuan sartzera bultzatzeko eta horrela etxeko ekonomia hobetzeko arrazoia izan da? Eta zer 
baldintzatan? Horrek ekar lezake ordaindu gabeko zereginak gehiago banatzea emakumeen eta gizonen artean?  

Txosten honek EAEko emakumeek ordaindutako lan-jardueran duten parte-hartzearen joera nagusiak aurkeztuko 
ditu, baita egungo krisiak horretan izan dezakeen eragina ere. Adierazitakoa lortzeko, biztanleen eta haien lan-
jardueraren gaineko estatistika nagusiek eskainitako datuak hartu ditugu oinarri (EUSTATen BJA eta EINen EPA edo 
Biztanle Aktiboen Inkesta –BAI–), baita beste iturri batzuetako erreferentzia puntualak ere (EUSTATen Pertsonen eta 
Familien Errentei buruzko Estatistika, EINen Soldata Egituraren Estatistika, eta Lanbideren kabinete teknikoak 
Unibertsitateko Promozioen Laneratze Aktiboari buruz eginiko eragiketak). Gaia osatzeko emakumeen egoera 
profesionalari, prestakuntzaren eta okupazioaren segregazioari, eta horrek guztiak lanaren garapenean eta 
promozioan dituen eraginei buruzko dokumentu berri bat erantsiko dugu. 
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Krisiaren joerak eta eragina lan-bizitzan 

Emakumezko biztanleria aktiboak hazten jarraitu du, baina 2012an eten egin da 

 

Gizonen eta emakumeen jarduera-kurbek eredu oso 

ezberdinak jarraitu dituzte. Hamasei urtetik gorako 

gizonen jarduera-tasa % 65-% 67 inguruan geratuta 

egon da 1990eko hamarkadatik krisia hasi arte; 

emakumeen jarduera, aldiz, etengabe hazi da, baita 

krisian zehar ere. Hazkundea zifra absolutuetan eta 

erlatiboetan izan da. Hala ere, hamasei urteko eta 

hortik gorako emakumeen (% 48,9 2012-III.ean) 

jarduera-tasa gizonezkoena baino 12 puntu txikiagoa 

da oraindik. 2012ko hirugarren hiruhileko datuak, 

ordea, aditzera eman dezake joera-aldaketa bat izan 

dela emakumeen lan-jardueran, aurreko urtearekiko 

zenbait hamarren galdu baititu. 

 
1. GRAFIKA: 16 URTEKO ETA GEHIAGOKO BIZTANLEEN JARDUERA 

TASAK. EAE, 1986-2012.  

 
Iturria: EUSTAT. BJA. 

Orain arte, 25-44 urteko biztanle taldean eta 45 

urtetik gorakoenean, emakumeen jarduera-tasek 

goranzko joera izan dute, eta joera horri eutsi diote 

krisian zehar, bereziki adin nagusiagoko taldeetan; 

gizonezkoen jarduera, aldiz, jaitsi egin da, edo 

geratuta egon da. Hori aintzat hartuta, badirudi 

lehenengo fasean krisiak ez duela geldiarazi lan-

bilaketa emakumeen artean. 

2008 eta 2012 bitartean, 16 urtetik gorako biztanleen 

kopuruak gora egin du EAEn (32.000 pertsona 

gehiago); horietatik % 47 gizonak dira eta % 53 

emakumeak, baina biztanleria aktiboak, aldiz, ia 3.000 

kide galdu ditu: 29.000 gizon gutxiago eta 26.600 

emakume gehiago.  
 

Epe labur/ ertaineko lan-eskaeraren bilakaerari 

erreparatu beharko zaio azkenean krisiaren luzapenak 

emakumeei lan-merkatuan sartzeko gogoa kentzen 

dion ikusteko, edo, aitzitik, generoaren araberako 

jarduera-kurbek joera konbergenteari eusten dioten 

ikusteko, Euskadiko enplegu-estrategiaren helburuek 

ezarritako bidetik (% 76,5 2014an eta % 78 2020an). 

Gaur egun, 16-64 urteko biztanleen jarduera-tasa % 

76,1ekoa da gizonengan, eta % 65,9koa emakumeen 

artean (EUSTAT. BJA. 2012-III. hiruhilekoa). 

 

2. GRAFIKA: EMAKUME AKTIBOAK ADIN TALDEEN ARABERA. EAE, 

2005-2012. 

 
Iturria: EUSTAT. BJA. 

Jarduera-tasak oso antzekoak dira 25 eta 34 urte 

arteko gizonen eta emakumeen artean, eta ikasi 

ondoren lan-merkatuan parte hartzeko erabaki garbia 

erakusten dute. Baina hogeita hamar urtetik aurrera, 

gizonen tasak gorantz egiten du adin nagusiagoko 
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taldearen artean 10 puntuko aldea lortu arte. 

Aurrekoa gorabehera, bi kurbak % 80aren gainetik 

daude 35 eta 54 urte artean, hori izanik pertsonen 

bizitza aktiboaren zati handiena biltzen duena, 

amatasunaren eta haurrak hazteko urteak barne; 

lehen, emakume kopuru handi batek lan-merkatua 

utzi ohi zuen urte horietan. 

 

Hortaz, ez dirudi krisiaren ondorioz emakumea 

pixkanaka eta sistematikoki bizitzako hainbat arlotan 

–hezkuntza, lana, politika, eta abar– sartzeari 

dagokionez gizarteak azken mende laurdenean 

jasandako eraldaketa sakonak gorabehera handirik 

jasango duenik.  Krisiak egoeraren araberako hainbat 

jarreratan edo mugimendutan eragin arren, argi dago 

emakumeak gero eta parte-hartze handiagoa duela 

ordaindutako lan-jardueran.  

 

Bestalde, enplegu-galerak hasiera batean gizonei 

emakumeei baino gehiago eragin izanaren, familiek 

diru-sarrerak galdu izanaren (etxe askotan bi soldata 

jasotzetik bat –sarritan txikiagoa– edo bat ere ez 

jasotzera igaro dira) eta egoera luzatu izanaren 

ondorioz, litekeena da etxeko ordaindu gabeko 

jardueren birbanaketa gertatzea, eta gizonek eta 

emakumeek etxe barruko zein kanpoko lan-jardueran 

(ordaindutakoa eta ordaindu gabekoa, alegia) eta, oro 

har, bizitzan, duten parte-hartzea berdintasunezko-

agoa izatea. 

3. GRAFIKA: JARDUERA KURBAK ADIN TALDEEN ARABERA.  

2012-III. hiruhilekoa. 

 
Iturria: EUSTAT. BJA. 

 

Enpleguaren suntsiketa eta langabeziaren hazkundea handiagoa izan da gizonen 

artean azken lau urteetan; hala ere, hasi da emakumeengana hedatzen. 

 

2008 eta 2012 artean ia hiru mila kide aktibo gutxiago 

dago enpleguaren bilakaera negatiboaren eta horren 

ondoriozko langabeziaren hazkundearen ondorioz: 

krisia hasi zenetik, EAEn ia 87.000 landun gutxiago eta 

84.000 langabe gehiago dago. Hasierako eragina 

bereziki bizia izan zen eraikuntzaren eta industriaren 

sektoreetan. Sektore horietan, gizonezkoak ziren 

nagusi. Horrela, 87.000 landun gutxiago horien 

artean, hamarretik bakarra zen emakumea. Baina 

gero eta gehiago dira krisiaren eragina jasan behar 

dutenak; azken urtean, esaterako, galdutako 33.000 

enpleguen herena emakumeen eskuetan zegoen. 

Emaitza hori zerbitzuen sektorearen hondatzearekin 

dago lotuta, sektore horretakoak baitira 2011ko 

hirugarren hiruhilekotik aurrera galdutako enpleguen 

erdia, industrian eta eraikuntzan ere beherakada 

nabarmenak izan diren arren.  

Gizonen eta emakumeen arteko sektore-banaketa 

desorekatua eta krisiak sektore ekonomikoen gainean 

izan duen eragin desberdina dela-eta, landunen tasa 

orokorretan emakumeen kopuruak gora egitea ekarri 

du; hori sexuen araberako segregazio iraunkorraren 

ondorio izan da, emakumeen enplegua hazi izanaren 

ondorio baino gehiago.  

Aurrekoa dela-eta, gizonezkoen langabezia-tasak 

emakumezkoena gainditu zuen lehenengo aldiz sail 

historikoan.  
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4. GRAFIKA: 16-64 URTEKO BIZTANLEEN ENPLEGU TASAK. EAE. 

2001-2012. 

 
Iturria: EUSTAT. BJA. 

5. GRAFIKA: 16 URTEKO ETA GEHIAGOKO BIZTANLEEN 

LANGABEZIA TASAK. EAE, 1986-2012. 

 
 

 

Baina atzeraldia zerbitzuetara hedatu izanak –sektore 

horretan emakume gehiago dago–, krisiaren 

luzapenak, eta aurrekontu eta gastu publikoaren 

mozketek (osasunean, hezkuntzan eta abar, zuzeneko 

eragina izan dute) desberdintasunak lausotzea eragin 

du, gizonen langabezia-tasa oraindik emakumeena 

baino puntu bat handiagoa bada ere: % 12,2 eta % 

11,3 hurrenez hurren. Izan ere, egoera ekonomikoa 

eragin latzak izaten ari da emakumeengan; 

dagoeneko % 44ko langabezia-tasa dute (landunen % 

43).  

Azken lau urteetan, langabezian dauden emakumeen 

zifra 3,1 aldiz biderkatu da (17.000 izatetik 53.000 

langabe izatera igaro dira), eta gizonena 3,5 aldiz 

(19.000tik 67.000tik gora izatera). 

Emakume gazteen langabezia ere batez 

bestekoaren azpitik dago 

Aurreko krisietatik ezagutzen dugunaren arabera, 

gazteen taldea bereziki ahula da kontratazioaren 

uzkurtzearen aurrean, hasieran, eta aldi-baterako 

lanpostuen kaleratzeengatik ondoren (lanpostu 

horietako asko gazteen eskuetan baitaude); dena 

dela, enpleguaren suntsiketa milaka lanpostu finkora 

eta plantilla osoetara hedatu da dagoeneko. Hala ere, 

langabeziaren hazkundea izugarria izan da gazteen 

artean. 

EAEko langabezia-tasa orokorra 8 puntu hazi bada 

azken lau urteetan, 16-24 bitarteko gazteena 27 

puntu baino gehiago hazi da, % 36,7ra iritsi arte, eta 

hori guztia aintzat hartuta biztanleria talde horren 

tamaina gero eta txikiagoa dela bilakaera 

demografikoaren ondorioz, eta, hortaz, gero eta kide 

gutxiago dituela 16 urtetik gorako biztanleen taldeak. 

Neska gazteak gutxiago dira espezialitate teknikoetan 

eta industrialetan, eta haien langabezia-tasa adin 

bereko mutilena baino 5 puntu txikiagoa da; hala ere, 

hirutik batek ez du lanik topatzen. 

Iraupen luzeko langabeziak eragin 

handiagoa du gizonengan, lehenengo 

enpleguaren bila dabiltzan emakumeen 

artean izan ezik 

Enpleguaren suntsiketarekin eta gazteen langabezia-

tasa izugarri handiekin batera, langabezian igarotako 

aldiaren luzapena da krisi honen ondorio 

kezkagarrienetako bat. 2012ko hirugarren 

hiruhilekoan, EAEn, langabetuen % 49k urtebetetik 
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gora daramate lan bila: gizonen artean, iraupen 

luzeko langabeziaren eragina emakumeen artean 

baino % 5 handiagoa da; batez besteko bilaketa-epea 

16,2 hilekoa da. Helburua lehenengo enplegua lortzea 

bada, batez besteko bilaketa-epea urte eta erdikoa 

da, eta bi urtera hurbiltzen da (22,3 hilabete) 

lehenengo enpleguaren bila dabiltzan emakumeen 

kasuan. Hortaz, emakumeei gehiago kostatzen zaie. 

Berez zaila den langabeziaren egoerari, egoera hori 

kroniko bihurtzeko arriskua batzen zaio, baita berekin 

dakarren giza kapitalaren zaharkitzapena ere. Egoera 

bereziki larria da pertsona helduagoentzat, lan-

merkatuak baztertu egiten baititu, ezkutuko 

ekonomiaren sektoreei loturiko emakumeen kasuan 

izan ezik; esaterako, etxeko langileak edo pertsonen 

zaintzaz arduratzen direnak.  

Enpleguen lan-baldintzak: prekarizazioaren gorakada 

(eragin handiagoa emakumeengan) 

 

Enpleguaren suntsitzearekin batera lanean jarraitzen 

dutenen lan-baldintzen prekarizazioa eta 

okerragotzea ere antzeman da: behin-

behinekotasuna, soldata, jardunaldi mota, ikasketa 

maila enpleguari egokitzea, ezkutuko ekonomia eta 

abar. Prekarietateak, gaur egun, gehiago eragiten die 

emakumeei gizonei baino. 

Behin-behinekotasun eta kontraturik 

gabeko egoera gehiago emakumezkoen 

enpleguan 

Behin-behinekotasunak, esaterako, emakume 

landunen % 25,3ari eragiten dio, eta gizon landunen 

% 19,5ari. Egoera are okerragoan daude lan-

kontraturik gabeko emakume landunen % 1,9 (eta 

gizonezkoen % 0,2).  2011n eginiko kontratuen 

artean, ordea, apenas dago hamarren batzuen aldea 

sexuen artean: emakumeen kontratuen % 94,6 eta 

gizonezkoenen % 94 izan ziren aldi baterakoak.  

Krisia hasi zenetik, aldiz, enpleguaren suntsiketak 

kontratu mugagabea zuten soldatapeko gizonei eragin 

die bereziki: ia 67.000 lanpostu finko edo mugagabe 

galdu dira (% 10eko beherakada 2008arekin 

alderatuta, eta % 2koa emakumeen kasuan), 4.300 

aldi baterako lanpostu (% 3ko beherakada) eta 7.500 

landun gutxiago dago kontraturik gabe (gehienak 

emakumeak).  

Aldi-baterako lanpostuen galera gizonezkoena izan da 

erabat: azken lau urteetan aldi baterako 

soldatapekoak % 12 gutxiago dira gizonen kasuan, eta 

% 8 behin-behineko langile gehiago emakumeen 

kasuan.  Azken gorakada horrek ez ditu estaltzen lan-

kontraturik gabe dauden 11.000 soldatapekoen 

lanpostu gutxiago horiek (haietatik 7.000 2012an 

galdu dira), baina gerta liteke hein batean azken urte 

honetan gertatu den etxeko lanaren erregularizazio-

prozesua islatzea. 

6. GRAFIKA: KONTRATU MUGAGABEA DUTEN SOLDATAPEKO 

BIZTANLEAK. EAE, 1986-2012. 

 
Iturria: EUSTAT. BJA. 
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Lanaldi partzialeko enplegua 

Enplegu bila dabiltzan emakumeek eragozpen 

gutxiago jartzen dizkiote lanaldi partzialeko 

jardunaldiak onartzeari, gizonezkoekin alderatuta; 

horren arrazoia ez da lanaldi mota hori bilatzen dutela 

berariaz, lana eta familia bateratzeagatik edo beste 

edozein arrazoigatik (emakumeen % 4k bakarrik 

bilatzen du lanaldi partzialeko enplegua, gizonezkoen 

zifra are txikiagoa den arren, % 1), baizik eta gutxiago 

exijitzen dutela lanaldi osoa (emakumeen % 15ek 

baino ez du eskatzen lanaldi osoa bakarrik, 

gizonezkoen kasuan, ordea, % 25ek). 

Borondatez aukeratu ala ez, lanaldi partzialeko 

enplegua emakumeena da: lanaldi partzialean 

jarduten diren 8 landunetatik 10 emakumeak dira (10 

landunetatik 4,6 diren arren emakumeak); joera 

horretan ez da aldaketa nabarmenik antzeman azken 

urteetan. Ehun gizonetatik bik edo hiruk baino ez dute 

lan egiten lanaldi partzialean, aldiz, 100 landun 

emakumetatik 15 jarduten dira lanaldi mota horretan. 

Errealitate hori batzuen eta besteen urteko diru-

sarreretan islatzen da zuzenean, eta, gainera, gizonek 

eta emakumeek ordaindu gabeko lanean baldintza 

beretan parte hartzea eragozten du, emakumeak 

baitira «merkatuko» lan-ordutegietatik kanpo 

denbora gehiago dutenak. 

Emakumeek ordaindu gabeko etxeko 

lana beren gain gehiago jarraitzen dute 

hartzen gizonek baino 

Etxeko lanak, oraindik ere, emakumeek egiten dituzte 

gehienbat, haien lan-egoera gorabehera –hau da, 

haiek landunak, langabeak edo ez aktiboak izan–, eta 

joera hori areagotu egiten da adinean aurrera egin 

ahala (hori ez da neurri berean geratzen gizonen 

artean). Etxeko lanak modu adierazgarrian egiten 

dituzte 25 urtetik beherako neska gazteen % 16k 

gutxienez (zenbakia txikia izan arren, adin bereko 

gizonezkoen bikoitza da), eta 45 urteko eta gehiagoko 

emakumeen % 94k gehienez (adin bereko gizonen % 

54k). Eta landunez ari bagara, 45 urtetik gorakoen 

artean, etxeko lanak modu adierazgarrian egiten 

dituzten emakumeen ehunekoa % 98ra igotzen da; 

hau da, ia gehienak, kategoria bereko gizonen % 

57aren aldean. 

7. GRAFIKA: ETXEKO LANAK MODU ADIERAZGARRIAN EGITEN 

DITUEN BIZTANLERIA LANDUNA. EAE. 2012-III. hiruhilekoa.  

 
Iturria: EUSTAT. BJA. 

Horretaz gain, krisi-garaietan, langabezia-egoeraren 

hazkundearekin eta luzapenarekin, prestazioak 

agortzearekin, eta horren ondoriozko familien diru-

sarreren gutxitzearekin batera, etxeko lanaren 

desmerkantilizazioa gertatu ohi da. Garai oparoetan, 

familiek etxeko lanak egiteko beste pertsona baten 

soldata ordain zezaketenean, kanpokoak kontratatzen 

zituzten haiek egiteko. Ordaindu gabeko lan-kargaren 

hazkundea, gehienbat, emakumeen hartzen dute 

beren gain. Biztanle langabeen artean ere, 

emakumeek jarraitzen dute lan horiek gizonek baino 

gehiago egiten, lanik gabeko 45 urtetik gorako gizonak 

gainerakoak baino gehiago inplikatzen diren arren (% 

75ek modu adierazgarrian egiten ditu etxeko lanak). 

Emakume langabeen artean, ratioak % 100 inguruan 

dabiltza. 

Ondorio gisa, familiaren arloan edo etxean ere 

gizonen eta emakumeen arteko parte-hartzea gero 

eta berdintasunezkoagoa da, baina emakumea da 

oraindik ere ardura horiek bere gain hartzen dituena; 

joera hori belaunaldi gazteenetan ere antzematen da. 

Azken bost hamarkadetan emakumeak lan-merkatuan 

sartu dira, baina gizonak ez dira proportzio edo 
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intentsitate berean etxeko lanetan inplikatu; horrek, 

emakumezkoen lanaldia bikoiztea edo haien 

ordaindutako lanaldia luzatzea ekarri du, etxeko 

ordaindu gabekoa batu baitzaio. 

Soldaten konbergentzia motela eta 

soldaten arteko aldea handitzea 

krisiaren ondorioz 

Gizonen eta emakumeen soldaten arteko aldea 

txikitzen joan da, baina oso handia da oraindik: 

2010ean (daukagun azken datua), EAEko emakumeen 

urteko diru-sarrera gizonezkoena baino % 24 txikiagoa 

zen; 2004an aldiz, % 29koa zen. Hala ere, badirudi 

krisiak eten egin duela konbergentzia motel hori: bai 

Estatuan bai Euskadin, gizonen eta emakumeen diru-

sarreren arteko aldea murrizten ari zen krisia hasi zen 

arte. Aldea % 22koa zen EAEn 2009an, baina 2010ean 

handitu egin da. 

Sexuen arteko soldaten desberdintasuna kontratu 

mota guztietan ikus daiteke (mugagabea edo aldi 

baterakoa), prestakuntza maila desberdinetako 

lanetan, eta adin-tarte eta sektore guztietan.  Aldeak, 

ordea, nabarmenak dira. Tartea txikitu egiten da 35 

urtetik beherako landunen artean (% 18), iraupen 

mugatuko kontratuetan (% 8), industrian (% 17) edo 

eraikuntzan (% 2), eta prestakuntza handiko lanetan 

(zuzendaritza-gerentzia postuetan dauden 

emakumeek, zientzialari-intelektualek eta teknikari 

laguntzaileek hiru talde horietako gizonek baino % 18 

gutxiago irabazten dute).  

Eta errenta txikietan zein handietan gertatzen da, 

lehenengoetan askoz ere gehiago gertatzen bada ere: 

diru-sarrera txikiagoak zituzten emakumeen % 10aren 

urteko batez besteko irabazia (8.4576 € 2010ean, 

EAEn) pertzentil bereko gizonena baino % 39 txikiagoa 

zen; gehien irabazten zutenen hilabeteko batez 

besteko diru-sarrera (41.080 €, 90 pertzentilarentzat), 

gizonezkoenena baino % 15 txikiagoa zen. 

Orduko soldata-tartea hain handia ez izan arren (% 15 

2010ean), emakumeen artean denbora partzialeko 

lanaldiek duten prebalentziak areagotu egiten du 

tartea urteko diru-sarrerak hartzen baditugu aintzat. 

8. GRAFIKA: URTEKO BATEZ BESTEKO IRABAZIA. EAE, 2004-2010. 

 
ITURRIA: EIN. EES (Soldata Egituraren Inkesta). 

Emakumeak zerbitzuen sektorean kontzentratzeak 

indartu egiten du erantsitako soldata-tartea, haren 

okupazio-egiturak, aldiz, berdintasun handiagoa 

ekarriko luke, emakume asko baitago prestakuntza 

handiko lanpostuetan: emakumeen orduko irabazia 

gizonezkoena baino % 13 txikiagoa zen prestakuntza 

handiko lanetan, baina ia % 25 txikiagoa prestakuntza 

txikikoetan. 

Emakumeek irabazi txikiagoak dituzte ordaindutako 

lanagatik, baina ez hori bakarrik, errealitate horrek, 

jarduerarekin loturiko egoera guztiei eragiten die: 

landunak izan, ikasleak izan, etxekoandreak, 

erretiratuak edo langabeak izan, emakumeek beti 

dute errenta txikiagoa. 

Langabeziagatiko kontribuziozko prestazioen 

estaldura maila txikiagoa sektoreen araberako 

banaketatik dator, baita arautu gabeko adarretan 

presentzia handiagoa izateagatik ere: industriatik, 

eraikuntzatik, garraiotik edo higiezinekin loturiko 

jardueretatik datozen langabeak dira prestazioen 

estaldura handiena jasotzen dutenak; zerbitzu 

pertsonaletatik eta, bereziki, etxeko zerbitzuetatik 

datozenak dira estaldura txikiena jasotzen dutenak. 
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