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II. HELBURUAK

Atal honetan, azterlan honen bidez lortu nahi izan ditugun informazio-helburuak aurkeztuko ditugu.
Denak ere helburu nagusi baten mende daude:

Errekalde auzoaren errealitate soziala deskribatzea, biztanleria autoktono eta etorkinaren arteko

harreman eta elkarreraginaren ikuspegitik, eta jarduera-proposamen edo -planak planteatzea.

Helburu nagusi hori lortze aldera, beharrezkotzat jo dugu hura moldatzen eta eratzen duten elementuei
buruzko informazioa biltzea, helburu zehatz hauen inguruan:

1. Helburu kuantitatiboak

• Errekaldeko barrutian bizi diren biztanle autoktono eta etorkinei buruz dagoen informazio kuantitati-
boa ezagutzea.

• Errekalde auzoan talde horien azken urteotako joera eta bilakaera aztertzea.

2. Helburu kualitatiboak

Errekalde auzoaren errealitate soziala deskribatzea, biztanleria autoktonoaren eta atzerritar biztanleria
etorkinaren arteko harremanaren eta elkarreraginaren ikuspegitik. Harreman hori bi kolektibo horien ikus-
pegitik aztertzearren, alderdi hauetan jarri dugu arreta:

• Ezagutzea biztanleria autoktonoak nola bizi duen atzerritar etorkinak heltzea eta horiekiko bizikidetza.

• Ezagutzea atzerritar etorkinek nola bizi duten Errekaldeko biztanle autoktonoekiko bizikidetza.

• Ezagutzea biztanleria autoktonoak zein iritzi duen atzerritar etorkinen helduerak ekar litzakeen aban-
taila eta alde txarren inguruan. 

• Aztertzea biztanleria autoktonoak zer egiten duen biztanleria etorkinaren integrazioa errazteko: piz-
garriak.

• Aztertzea biztanleria autoktonoak zer egiten duen biztanleria etorkinaren integrazioa geldiarazi edo
eragozteko: oztopoak.

• Aztertzea zer egiten duen biztanleria etorkinak biztanleria autoktonoarekin nahasteko.

• Aztertzea zer egiten duen biztanleria autoktonoak biztanleria etorkina erakartzeko.

• Ezagutzea nola eta zein esparrutan jartzen diren bi taldeok harremanetan. 
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• Biztanleria autoktono eta etorkinaren arteko elkarreragina eta harremana ezagutzea etorkinen ezau-
garrien arabera: sexua, jatorria, hizkuntza, erlijioa...

• Ezagutzea biztanleria etorkinak biztanleria autoktonoari buruz duen irudia, eta alderantziz.

• Integrazioa hobea izan dadin bi taldeok dituzten proposamenak ezagutzea.
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III. METODOLOGIA

Atal honetan, aurrekoan azaldu ditugun helburuak lortu ahal izateko behar dugun informazioa eskuratze
aldera egoki iritzi diegun urrats eta baliabide metodologikoak aurkeztuko ditugu.

Jarraian azalduko dugun metodologia alderdi kualitatiboari dagokio, azterlan honen helburu nagusia
denari, hain zuzen. 

I. I. Fasea: Errekaldeko errealitate soziala ezagutzeko lehen hurbilketa

Behin Errekaldeko biztanleria autoktono eta etorkinari buruzko datu kuantitatiboak aztertu ondoren,
lehen hurbilketa bat egin dugu, auzoaren errealitate sozialean eta aztergai diren bi kolektiboen arteko
harremanean sakontzeko giltzarri diren alderdiak aletzen hasteko. 

1.1. Publiko objektiboa

Gure publiko objektiboa edo informatzaileak Errekaldeko auzotarrak dira, eta, horien artean, auzoaren
errealitatearen berri dutenak, bai auzoarekin eta bertako bizilagunekin duten lotura sozial zein kulturala-
gatik bai auzoaren elkartegintzan parte hartzen dutelako.

1.2. Laginaren tamaina

Banakako elkarrizketak egin dizkiegu auzoko 8 gizarte-eragileri.

2. II. Fasea: Biztanleria autoktonoaren eta biztanleria etorkinaren arteko
harremanaren analisia

Bigarren fase honetarako, eta kontuan izanik gure ikergaia pertzepzioak, iritziak, ikuspegiak, usteak, jarre-
rak, balorazioak, proiekzioak, estereotipoak, aurreiritziak eta abar direla, egokia eta beharrezkoa iruditu
zaigu gure informatzaileak ordezkatuko dituen laginari zundaketa kualitatiboa egitea. 

Zehazkiago, "eztabaida-taldeak" edo "talde-dinamikak" egin ditugu gure publiko objektiboa —Errekaldeko
barrutian bizi diren komunitate autoktonoa eta komunitate etorkina— denaren lagin batekin.

"Eztabaida-taldea" talde-dinamikako teknika bat da. Taldea publiko objektiboaren baitako zortzi pertso-
na inguruk (6 eta 10 bitartean) osatzen dute. Gela batean bilera informal moduko bat egiten da, eta aha-
leginak egiten dira bilera egiteko baldintzak eguneroko bizitzan ematen direnen ahalik eta antzekoenak
izan daitezen. 

Teknika hori erabili ohi da kolektibo bateko pertsonek beren kidekoekin harremanak izatean ageri dituz-
ten jarrera, portaera eta proiekzioen inguruko informazioa bildu nahi denean.
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Eztabaida-taldeak gaien (edo galderen) gidoi bat jarraitzen du; gai irekiak dira, taldea osatzen duten per-
tsonek horiei buruz gogoeta egin eta iritzia emateko jarriak. Informazio-bilketa hutsal batean geratu
gabe, gidoiaz lortu nahi da agertutako iritzien eta egindako adierazpenen azpian dautzan jarrera eta
motibazioetan sakontzea. Beraz, eztabaida-taldeen oinarrian teknika psikologiko, psikosozial eta soziolo-
gikoak daude.

2.1. Publiko objektiboa

Orain arte adierazitakoari jarraiki, argi dago gure publiko objektibo edo informatzailea Errekaldeko barru-
tian bizi diren pertsona autoktono zein etorkinak direla.

2.2. Laginaren tamaina

Bi eztabaida-talde egin ditugu, bata biztanle autoktonoekin eta bestea biztanle etorkinekin.

• T1: Errekalden, lau gizon eta lau emakume autoktonorekin, bat 18 eta 24 urte artekoa, sei 25 eta 44
urte artekoak eta bat 45 eta 65 urte artekoa. Pertsonok enplegu-egoera ezberdinetan daude (lane-
an eta lanik gabe), ikasketa-maila ezberdinak dituzte (oinarrizko ikasketetatik goi-mailakoetara),
sektore ezberdinetan ari dira lanean, eta abar. 

• T2: Errekalden, gizon bat eta lau emakume etorkinekin, bat 18 eta 24 urte artekoa eta lau 25 eta 44
urte artekoak. Pertsonok enplegu-egoera ezberdinetan daude (lanean eta lanik gabe), ikasketa-maila
ezberdinak dituzte (oinarrizko ikasketetatik goi-mailakoetara), sektore ezberdinetan ari dira lanean
eta abar. Eztabaida-talde horretan, kolonbiar jatorriko bi pertsonak, eta boliviar, brasiliar eta ekua-
dortar jatorriko pertsona banak parte hartu dute.

Gure hasierako asmoa zen asiar edo magrebtar jatorriko biztanleekin beste eztabaida-talde bat egitea,
baina ezinezkoa suertatu da horrelakorik antolatzea. Ordainetan, elkarrizketak egin dizkiegu bi jatorri
horietako zenbait biztanleri; zehazki, magrebtar jatorriko etorkinen Onda Euskadi elkarteko Redouan El
Farah-ri eta Euskadiko txinatarren elkarteko lehendakari Xiao Rong Zhu-ri.

Laginaren tamainak ez du inolako adierazgarritasun estatistikorik. Zundaketa kualitatiboon xedea ez da
hori. Benetan funtsezkoa dena da taldera biltzen diren pertsonek zorrotz bete ditzatela markatu dizkie-
gun betekizunak eta aktiboki parte har dezatela dinamikaren garapenean, naturaltasunez eta zintzoki.

Eztabaida-taldeak Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiko langile teknikoek, soziologo, unibertsitate-
ko irakasle edo immigrazio-gaietako teknikariek zuzendu dituzte; denak ere teknika kualitatibo horietan
adituak dira. Taldeen informazioa euskarri magnetikoan grabatu da ondoren aztertua izateko. Azken ana-
lisi hori Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiko langile teknikoek egin dute osoki.

2.3. Informazio-bilketa

Eztabaida-taldeak Bilboko Udalaren beraren lokal batean egin dira, Errekaldeko Barrutiko Kontseiluan.
Zehazki, abenduaren 15ean (biztanleria autoktonoa) eta abenduaren 17an (biztanleria etorkina) egin
ziren.

Taldea osatzeko pertsonen hautaketa Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak egin du, Merka2
Consulting enpresaren laguntzaz; teknika horietan espezialista da aipatu enpresa, eta 20 urte inguruko
eskarmentua du lantegi horretan. Hautaketa egitean, tentu handiz errespetatu dira talde bakoitzak izan
beharreko ezaugarriak, aurrez aipatu ditugunak. 
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Eskuratutako informazioaz, hasierako txostena egin dugu, bi eztabaida-taldeen eta banakako elkarrizke-
ten analisia jasotzen duena.

2.4. Egiaztatze-taldea

Ondoren, beste eztabaida-talde bat egin dugu gizarte-eragileekin eta Errekaldeko pertsona autoktono eta
etorkinekin (lau pertsona).

Tankera horretako talde bat eratzean, bi helburu erdietsi nahi dira: alde batetik, eztabaida-taldeetan lor-
tutako informazioa alderatzea eta haren inguruan eztabaidatu eta hausnartzea; bestetik, erakundeek oro
har eta Bilboko Udalak bereziki abian jar litzaketen jarduera-ildoak landu eta taxutzea, Errekaldeko biz-
tanleria autoktono eta etorkinaren arteko harremana eta elkarreragina hobetzeko.

Eztabaida hori otsailaren 1ean egin da, biztanle autoktono eta etorkinez osatutako eztabaida-taldeetan
eta barrutiko auzotar eta gizarte-eragileei egindako sakoneko elkarrizketetan eskuratutako informazioa
aztertu ondoren.
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IV. ANALISI KUANTITATIBOA

Immigrazioak Errekaldeko barrutian bizi duen egoeraren analisi kualitatiboa egiteko, aurrez beharrezkoa
da gaur egun bertan bizi diren pertsonei —autoktono zein etorkin— eta azken urteotako joerei buruzko
datu kuantitatiboek eskain dezaketen testuingurua ezagutzea. Horretarako, Bilboko erroldaren datuak
ditugu, 2009eko urtarrilaren 1era eguneratuak eta udalak berak emanak.

Horrez gain, garrantzitsuak izan dira 2009ko Barometroaren emaitzak, Bilboko biztanleek atzerriko immi-
grazioari buruz ageri dituzten jarrerak eta iritziak biltzen dituena; emaitzok barrutika banakatuta ditugu.

1. 2009ko Bilboko errolda

Bilboko erroldaren datu nagusiak, 2009eko urtarrilaren 1era eguneratuak, honakoak dira:

Bilboko zenbakiak

1. taula. Atzerritar biztanleria barrutien arabera eta urte arteko hazkundea (2007-2009) (%)

Bilboko barrutietan, urte arteko hazkundea nahiko homogeneoa izan da. 2008an, atzerriko immigrazioa
%12,3 hazi da Bilbon, eta barrutietan, berriz, hazkundea Abandoko %8,3tik Otxarkoaga-Txurdinagako
%14,7ra bitartekoa izan da. Gainerako barrutiak batez besteko ehunekotik hurbilago daude.

Alabaina, nabarmentzekoa da Ibaiondoko barrutia: immigrazioari dagokionez kopuru aldetik eta segurue-
nik kualitatiboki ere garrantzitsuena, gehien hazi den bigarrena izan da. Badirudi Ibaiondo dela, gaur egun
ere, barrutirik erakargarriena Bilbon bizi den atzerritar biztanleriarentzat, edo harrera-gune edo lehen
egonleku gisa jokatzen duela. Haatik, hazkundea handixeagoa da Otxarkoaga eta Txurdinagako barrutian
(%14,7), zonalde horretan hasierako kopuruak oso baxuak baitziren.
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2007 2008 2009
Hazkundea

08-09 (K)
Hazkundea
08-09 (%)

Hazkundea
07-09 (%)

Deustu 3.024 3.462 3.857 395 11,4 27,5

Uribarri 2.143 2.486 2.815 329 13,2 31,4

Otxarkoaga-Txurdinaga 679 790 906 116 14,7 33,4

Begoña 2.013 2.315 2.523 208 9,0 25,3

Ibaiondo 5.900 6.923 7.903 980 14,2 33,9

Abando 2.715 3.077 3.331 254 8,3 22,7

Errekalde 3.557 4.070 4.641 571 14,0 30,5

Basurtu-Zorrotza 1.859 2.140 2.396 256 12,0 28,9

Bilbo 21.890 25.263 28.372 3.109 12,3 29,6

Urte arteko hazkundea (%) 15,4 12,3

Urte arteko hazkundea (K) 3.373 3.109



1. grafikoa. Bilboko biztanleria autoktonoaren, atzerritarraren eta guztizkoaren banaketa barrutien ara-
bera (2009)

1. Ibaiondo da atzerritar biztanle gehien bizi den barrutia; zehazki, guztizkoaren %27,9. Jarraian doaz
Errekalde (%16,4), Deustu (%13,6) eta Abando (%11,7).

2. Urrun samar, atzetik doakie Basurtu-Zorrotza (%8,4), Begoña (%8,9) eta Uribarri (%9,9).

3. Otxarkoaga-Txurdinaga da atzerritar gutxien bizi den barrutia (%3,2).

4. Barrutiko biztanleria ezberdinen (guztizkoa, autoktonoa eta atzerritarra) pisu erlatiboari erreparatuz,
Ibaiondok atzerritar biztanle gehiago hartzen ditu, guztizko biztanleak edo autoktonoak baino. Beste
hainbeste gertatzen da —ez ordea intentsitate beraz— Errekalden.

5. Gainerako ia barruti guztietan, bi biztanlerion pisua antzekoa da, batez ere Deustun, Uribarrin,
Basurtu-Zorrotzan eta, ez hain modu agerikoan, Begoñan eta Abandon.

6. Otxarkoaga-Txurdinaga barrutia aurkako ildotik doa: guztizko biztanleria (%8) eta biztanleria autok-
tono (%8,4) gehiago hartzen du, askoz gainera, atzerritar biztanleria (%3,2) baino.

Esan liteke biztanleria autoktono eta atzerritarraren banaketa ez dela gehiegi aldatzen Bilboko barruti
batzuetatik besteetara. Atzerritartasun-indizea antzekoa da, baina Ibaiondoko barrutia nabarmen liteke,
atzerriko biztanleria %12,9 baita barrutian. Beste muturrean dago Otxarkoaga, non biztanleria etorkina
barrutiaren guztizkoaren %3,2 baizik ez baita.
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2. grafikoa. Bilboko barrutietako biztanleriaren banaketa: biztanleria autoktonoa eta atzerritarra (2009)

3. grafikoa. Bilboko barrutiak atzerritar biztanleriaren jatorriaren arabera. 2009. (%)

1. Pentsatzekoa zenez, barruti guztietan Latinoamerika da etorkinen jatorrizko eremu geografiko nagu-
sia. Bilbo osoan, batez bestekoa %56koa da.

2. Ia barruti guztietan, etorkinen %50 baino gehiago latinoamerikar jatorrikoa da, eta zenbait barrutitan
ehunekoak Bilboko batez bestekoa baino askoz altuagoak dira, esaterako Deustun (%65), Abandon
(%64) eta Uribarrun. Salbuespenak Otxarkoaga-Txurdinaga (%47) eta Ibaiondo (%49) dira; azken
horretan, atzerriko biztanleriaren jatorria gainerakoetan baino askotarikoagoa da.

3. Barrutien arteko aldeei erreparatuz, Otxarkoaga-Txurdinagan handiagoa da EB-27tik heldutako biztan-
leen pisua. 

4. Begoñan, atzerritar biztanleen %27 Europar Batasunekoa da, gehienak errumaniarrak.

5. Ibaiondon, aipagarria da magrebtarren eta Saharaz hegoaldeko afrikarren pisua: bi talde horiek guztiz-
koaren %34 dira. 
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6. Errekalden, atzerriko biztanleriaren %12 txinatarra da. Kopuru horrek aise bikoizten du Bilboko txina-
tarren batez bestekoa, eta hirukoiztu zein laukoiztu ia beste barruti guztietakoa.

Errekaldeko zenbakiak

Errekaldeko barrutian biztanleria hazi egin da 2008an. Hazkunde absolutua 424 pertsonakoa izan da,
batik bat atzerritar biztanleen etorreragatik; izan ere, atzerritarren kopurua 571 pertsonatan areagotu da.
Hortaz, biztanleria autoktonoa murriztu da.

2. taula. Atzerritarren bilakaera Errekaldeko barrutian eta urte arteko aldakuntza (%)

%14ko gorakada horrekin, atzerriko biztanleriak duen pisuari dagokionez Bilboko bigarren barrutia da
Errekalde. Barruti horretan, atzerritarrak guztizko biztanleriaren %9,7 dira, eta Bilbon finkatutako atze-
rritar guztien %16,4 hartzen du. Sexuen arabera, gizonezkoak eta emakumezkoak paretsu daude.

4. grafikoa. Biztanleria autoktono eta atzerritarraren banaketa Errekaldeko barrutiko auzoetan 2009 (%)

Immigrante gehien dauden auzoak, oso antzekoak ehunekotan, Iralabarri (%28,6), Ametzola (%28,3) eta
Errekaldeberri (%27) dira. Beraz, bi biztanlerion banaketa ez da oso desorekatua auzoetan. Atzerritarren
ehunekoak altuagoak dira Ametzolan eta Iralabarrin, eta aurkakoa gertatzen da Errekaldeberrin.

Nazionalitate-eremuei dagokienez, atzerriko biztanleriaren %56 latinoamerikarra da, eta beste bi jatorri
garrantzitsuenak Txina (%12) eta Europar Batasuna (%12) dira. Era berean, atzerritarren %17 Afrikatik
dator: %8 Magrebtik eta %9 Saharaz hegoaldeko Afrikatik.

Auzoen artean alde nabarmenak hauteman dira: txinatar jatorriko biztanle gehiago dago Ametzolan eta
Iralabarrin, Saharaz hegoaldeko Afrikakoa Larraskitu, Uretamendi eta Iturrigorrin, eta Magrebkoa
Iturrigorrin.
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2005 2006 2007 2008 2009
Aldakuntza

K %

Biztanleria guztira 47.583 47.958 47.476 47.363 47.787 424 0,9

Atzerritar biztanleria 2.648 3.244 3.557 4.070 4.641 571 14,0

Atzerritar % / barrutia 5,6 6,8 7,5 8,6 9,7 1,1

Atzerritar % / Bilbo 15,9 16,3 16,2 16,1 16,4 0,3

Emakume % 50,3 49,8 50,0 50,0 50,1 0,1
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5. grafikoa. Errekaldeko barrutiko atzerritar biztanleriaren banaketa nazionalitate-eremuei dagokienez
2009 (%)

3. taula. Errekaldeko auzoak atzerriko biztanleriaren nazionalitate-eremuen arabera 2009 (%)

Hiru auzotan (Errekaldeberri, Larraskitu eta Uretamendi) nazionalitate garrantzitsuena Kolonbia da;
Ametzolan, Bolivia; Iralabarrin, Txina; eta Iturrigorrin, Maroko.

2. 2009ko Bilboko Barometroa

2009ko erroldaren datuak alderatuta, ohartu gara Errekaldeko barrutian dagoela asiar jatorriko etorkinen
proportziorik altuena, txinatarrak zehazki. Hala ere, zenbakiak, kopuru absolututan, txikiak dira. Bestalde,
errolden analisi diakronikoa eginda dakigu ondoko barruti eta auzoetatik etorkinak heltzen ari direla
aztergai dugun honetara. Etorkin horiek batik bat Hego Amerikakoak dira.

Era berean, 2009ko Barometroaren iritzi, jarrera eta portaerei buruzko datuek adierazi ziguten Errekaldeko
barrutian "zerbait gertatzen ari zela", atzerriko immigrazioari buruz Bilboko beste zonalde batzuetakoe-
kin alderatuta jarrera ez hain toleranteak, uzkurragoak eta itxiagoak islatzen baitzituzten (guk behintzat
hala ulertu genuen). Horregatik, beharrezkoa iruditu zaigu Errekaldeko barrutiaren azterlan sakon bat egi-
tea eta biztanleria autoktono eta atzerritarraren artean benetan dagoen elkarreragina aztertzea. 

Baina, zein dira Errekaldeko bizilagunak, neurri batean behintzat, beste hiritarretatik bereizten dituzten
jarrera horiek? Errekaldekoa da, Begoñakoarekin batera, atzerriko immigrazioarekiko diskurtso murriztai-
le edo eszeptikoena ageri duen barrutia. Guk hauteman ditugun aldeak hauek dira:

• Barruti honetan, dezente igotzen da etorkinen kopurua gehiegizkoa dela uste dutenen ehunekoa
(%45).

• Bestalde, Euskadiko arazo nagusiei buruz galdetuta, Errekalden nabarmen altuagoa da immigrazioa
hiru arazo nagusien artean sartzen duten auzotarren ehunekoa, hala bat-bateko erantzunetan (%27)
nola iradokitakoetan (%23).
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56 12 8 9 12 2 1

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Errekalde

Latinoamerika EB 27 Magreb Sahara heg. Txina EB gain. Asia gain.

EB Europako gain. Magreb Sahara gain. Latinoamerika Txina Gain. Guztira K

Ametzola 9,8 1,9 6,2 6,1 58,9 16,0 1,1 100 1.313

Iralabarri 11,2 1,7 7,2 6,0 52,3 20,1 1,4 100 1.326

Errekaldeberri 13,5 1,8 7,9 8,4 60,2 6,7 1,4 100 1.252

Larraskitu 12,7 0,4 8,6 13,5 63,3 0,4 1,2 100 245

Uretamendi 11,6 0,7 12,3 22,7 52,3 0,0 0,4 100 277

Iturrigorri-Peñascal 11,2 1,3 21,1 22,0 42,2 1,8 0,4 100 223

Errekaldeko ban. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 5

Errekalde 11,6 1,7 8,1 8,8 56,3 12,2 1,2 100 4.641



• Immigrazioaren ondorio negatiboak gehiago azpimarratzen dituzte, zehazki 10 puntutik 4,09 ema-
nez.

• Kultura-aniztasunari dagokionez, barrutian inkestatutako pertsonen %80k uste du pertsona autok-
tonoek ez dutela zertan etorkinen tradizioak ezagutzeko eta horietara egokitzeko ahaleginik egin
behar, eta %94k adierazi du etorkinak direla bertakoen usadioak eta tradizioak bereganatzen ahale-
gindu behar dutenak. Joera murriztaileagoa ageri dute, halaber, etorkinek eskubideak eta zerbitzuak
eskura izatearen inguruan. Inkestatuen %10ek bakarrik uste du etorkinek familiarekin elkartzeko
eskubidea izan beharko luketenik, eta %15 soilik dago etorkin guztiek doako laguntza juridikoa iza-
tearen alde.

• Errekaldeko auzotarrak dira, Uribarri eta Abandokoekin batera, aniztasun etniko handiagoa nahi
dutela gutxien adierazten dutenak, eta inkestatuen erdiek baino gehiagok diote aisialdian inoiz ez
dituztela atzerritar jatorriko pertsonekin harremanak izaten.

• Begoñan bezala, Errekalden, oro har Bilboko gizartearekin alderatuta, inkestatutako pertsonen arte-
an txikiagoa da etorkinengandik sentitzen duten begikotasun-maila, eta negatiboagoa etorkinek
integratzeko duten interes-mailari buruz duten pertzepzioa.

• Errekalde da, Begoñarekin batera, etorkin guztiak kanporatzearen aldeko pertsonen ehunekoa
gehien hazi den barrutia (%29), eta erregularizazio-prozesua enpleguarekin gutxien lotzen duena
(%37).

• Bakarrik dauden adingabe etorkinekin ezarri beharreko politikaren inguruan, Errekalden jaitsi egin
da erakundeek adingabeoi tutoretzapeko pisu edo egoitzak eskaini beharko lizkieketela uste dute-
nen ehunekoa.
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V. ANALISI KUALITATIBOA

Erroldaren datuekin (bizilekua) eta 2009ko Barometroarenekin (jarrerak) Errekaldeko "argazki" kuantitati-
boa atera ondoren, analisi kualitatiboari ekingo diogu orain, azken hilabeteotan egindako elkarrizketak
eta eztabaida-taldeak oinarri harturik.

1. Errekaldeko barrutiaren deskribapena

Elkarrizketatutako pertsonei eta eztabaida-taldeetan parte hartu dutenei paratu diegun lehen gaia da
nola definituko luketen Errekaldeko barrutia, zein diren haren ezaugarri nagusiak eta alderdi edo bereiz-
garri garrantzitsuenak. Errekaldeko auzotarrek egiten duten deskribapena aztertu aurretik, azpimarratu
behar dugu Errekalde auzo gisa ikusten edo ulertzen dutela, eta ez barruti gisa. Hala, Errekalderi buruz
galdetzen diegunean, gehienek Errekalde auzoa hartzen dute hizpide, eta ez barrutia osoki. Hain zuzen
ere, gehienei artifizial samarra iruditzen zaie eraketa administratibo hori. Hala eta guztiz ere, auzoaren
ikuspegi mugatu horretaz harago joaten ahalegindu gara, Errekaldeko barrutia osatzen duten beste auzo-
ei buruz ere hitz egin dezaten.

Adostasuna dago auzoaren identitatearen inguruan. Labur esanda, Errekalderen ezaugarri nagusia langile-
auzo errebindikatzaile izatearena da, elkarte-bilbe indartsua eta gizarte-dinamismo handia ageri dituena.
Elkarrizketatu gehienek nabarmendu dituzte zenbait azpiegitura lortzeko auzoan egin diren mobilizazioak
eta borrokak.

"Langile-auzo peto-petoa da" (E).

"Pertsonei dagokienez, klase ertain-baxua, sektoreren batean ertain-altua, negozioren bat dutelako eta

ongi doakielako, batez ere eraikuntza berrietan" (E).

"… Errekalde, Uretamendi, Peñascal eta Larraskitu, Ametzolatik hona klase ertain-baxua, baina Ametzolan

jada klase ertain-altua" (E).

"Zerbitzu politak dauzkagu, baina borroka eginez lortuak." (E).

"Izan diren elkarte guztietan lan egin dut, institutuarengatik borrokatu gara, Jesusen Bihotza ikastetxea-

rengatik borrokatu gara, auzoan zerbait esanguratsua edukitzearren, anbulatorioarengatik borrokatu gara,

semaforoengatik, eskolengatik, eta abar... ez gara geldirik egotekoak, beti dago zerbait egiteko. Orain

ditxosozko tranbia eta metroaren kontuarekin gabiltza buru-belarri auzoan" (E).

"… pixkana-pixkana, borrokatuz, borrokatuz, hemen zenbait gauza jartzea ditzaten nahi dugu, Bilboren

gainerakoa gogora dadin Errekalde existitzen dela." (E)

Horrekin batera, Errekalderen beste bereizgarri bat da bizilagunek auzoarekin duten lotura eta bertakoa
izatearen sentimendua. Bere burua egin duen auzo gisa definitzen dute auzotar horiek. Era berean, bizi
eta mugimendu handiko auzoa dela diote; jendea auzoan bizi da, auzora ateratzen da kalera eta auzoan
egiten ditu erosketak, horri buruz desadostasunik baden arren. Gainera, eta egia bada ere seguruenik
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ezaugarri hau Bilboko beste hainbat auzo eta barrutiek partekatuko dutela, "Bilbora jaistea" esapidea era-
biltzen dute hiriaren erdialdera egiten dituzten joan-etorrietarako.

"Bertakoa izatearen sentimendua oso garrantzitsua da, eta Errekaldeko jendea Errekaldeko sentitzen da,

historian errotutako ikuspegi batez, zeinaren arabera Errekalde bere burua egin duen auzoa baita" (E).

"Hori askorengan ikusiko duzu hemen, Errekaldekoa izatea Errekalden bizitzea baino gehiago baita; hori

hala da Errekalden bizi den jende gehienarentzat. Bertakoa izatearen sentimenduari buruzko datu adieraz-

garri bat atera liteke Errekaldeko etxebizitzen prezioa Bilboren gainerakoenarekin alderatuta. Izan ere,

Errekalden 60 metro koadroko eta bi gela baino gehiagoko etxeak Autonomia edo Labayru moduko zonal-

deetakoak baino dezente garestiagoak dira, Errekaldeko jendeak ez duelako kanpora irten nahi; beraz, eska-

ria handia da eta eskaintza txikia" (E).

“Jendea Errekalde inguruan ibiltzen da, baina ez soilik Errekalden, hor dago "Bilbora jaistea" esaldi fama-

tua. Auzoa nabarmentzen da, akaso hori bizi ez duenak ez du igarriko, baina nabarmentzen da bertan

dagoen dinamismo sozial komunitarioagatik. Eta ez da kasualitatea hemen egotea estatuko gaztetxerik

garrantzitsuena, dinamika izugarria eta itzelezko antolaketa-gaitasuna dituena" (E).

"Auzo-kontzientzia dago, Iralakoa izanez gero, esaten dugu "Iralakoa naiz...", identitate kolektiboa oso

indartsua da…" (E).

Era berean, auzotarrek iritzi diote bizi-maila edo -kalitate ona dutela, baina uste dute oinarrizko ekipa-
menduak falta zaizkiela, eta azpimarratzen dute daukatena ahaleginaren eta mobilizazio kolektiboen frui-
tu dela. Hori bai, beharrezkoa iruditzen zaie goiko eta aldiriko auzoak barrutiaren erdialdean daudenetik
bereiztea, eztabaida-taldeetan ere agerian geratu denez.

"Errekalden bizi-kalitatea nahiko ona da, auzotarrek egindako lan handiari esker. Errekalden anbulatorio

bat badago dituen espezialitate guztiekin, ez da Jainkoak hala nahi izan duelako; barrutiko beste auzo

batzuekin alderatuta, Iralak, esaterako, ez dauka anbulatoriorik" (E).

Inkestatuei barrutiaren alde on eta txarrei buruz galdeturik, adostasuna da nagusi Errekalden. Zalantzarik
gabe, elkarteko ordezkariek gehien gaitzesten dutena autobidea da, eta alderdi positiboenen artean lego-
ke auzoaren identitate kolektiboari eustea, nahiz eta, zenbaiten iritziz, denboraren joanarekin nortasun
hori galtzen ari den.

"Errekaldetik gehien gustatzen zaidana, nik uste, dena da, gustatzen zait plaza, bizitza, merkataritza, auzo-

tarrekiko harremana, gustukoa dut harrotasun-sentimendua... harrotasun-sentimendu hori positiboa da,

komunitatean harreman onak egon daitezen laguntzen duelako. Ez da bestearen arbuioan oinarritutako

harrotasun-sentimendua, baizik eta harrotasun-sentimendu konstruktiboa, Errekaldekoak ezberdinak izate

horretan oinarritua, eta jendeak ezberdin ikusten gaitu, ez dakigu oso ongi zergatik, baina gustatu egiten

zaigu" (E).

"Errekaldetik gutxien gustatzen zaidana da iraganeko Errekalde idiliko historikoaz oso bestelakoa den

Errekalde bat dugula aurrean, arazo asko dituena, batik bat familien eta gizakien desegituraketa-maila oso

altuak eragindakoak" (E).

"Neuri dramatikoena egiten zait Errekaldeko haurrei begiratzea, izugarri gogorra iruditzen zait haurrak

autobidearen azpian jolasean ikustea…" (E).

"Niri gutxien gustatzen zaidana autobidea da, lehenik eta behin estetikagatik, hori gutxienekoa den arren,

baina arrisku handia da, denetarik erori baita autobidetik, oso zorte txarra izan dugu... goi-labeetako bobi-

nak daramatzan kamioi horietako bat atera da, bobina ziztu bizian atera da, aldapan behera biraka doa

eta ikastetxe batetik 100 metrora erori da, neska-mutilak irten baino 10 minutu lehenago; hor katastrofea

gerta zitekeen eta ez da ezer gertatzen, inoiz ez da ezer gertatzen" (E).
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Bizikidetzari dagokionez, elkarrizketatuek uste dute ona dela; hain zuzen ere, horietako askorentzat
Errekaldeko alderdi positiboena da, auzoak berezkoa, bereizgarria duen zerbait. 

"Bada, nire ustez, bizikidetza auzoaren alderdi positiboenetako bat da" (E).

"Bizikidetza oso ona da, elkartasun sakon batean oinarritua, partekatzen dugulako auzo langile baten jato-

rria, klase ertaineko auzo baten oraina eta Errekalden ikusten ari garen aldaketek moldatuko duten etor-

kizuna" (E).

Gainera, azken urteotan bizikidetza hobetu dela uste duenik ere bada, hori ez den arren iritzi publikoaren
usterik zabalduena.

"Bizikidetza gehiago dago auzoen artean. Eliza aurreratuago dago lau parrokiekin lan egiten duelako,

Cáristasek ere lau parrokiekin lan egiten du" (E).

"Oro har, bizikidetza hobetu da, akaso lehen, mutikoak ginenean, orain esaten den guztiarekin... orduan ere

izaten ziren borrokatxoak. Nik gogoan dut… ni hona etortzen nintzen eta esaten zen hemengo koadrilek

erronka jotzen ziotela elkarri, borrokan aritzeko" (E).

2. Errekaldeko arazoak eta erronkak

Auzotarrek barrutiaren ezaugarriak aztertu ondoren, elkarrizketatuen eta eztabaida-taldeetan parte hartu
dutenen iritziz Errekaldek dituen arazo eta erronketan sakonduko dugu. Horietako batzuk aipatu dira jada,
barrutitik gehien eta gutxien gustatzen zaienaz galdetu diegunean.

Errekaldek aurre egin beharreko arazoak aletzen hasi aurretik, aipatu beharra dago aldeak nabaritu dire-
la iritzietan, edo diskurtsoetan bederen. Alde batetik, elkarteetako ordezkariak elkarrizketatu ditugu, eta,
bestetik, bi eztabaida-talde egin ditugu, bata pertsona autoktonoek osatua eta bestea atzerritik helduta-
ko etorkinek osatua. Hala, egiaztatu dugu herritarren segurtasunik eza dela auzotarren artean kezkarik
handiena eragiten duen arazoa. Arazo hori oso sarritan aipatu da eztabaida-taldeetan eta, gutxiago bada
ere, elkarrizketetan. Lehen batean, pentsa liteke elkarteetako ordezkariak zuhurrago edo tentu handiagoz
ageri direla, protesta arrazista edo xenofoboak pitz litzaketen une edo ekintza jakinen aurrean lasaitasu-
na gorde nahi dutelako.

A. Herritarren segurtasunik eza

Herritarren segurtasunik eza da auzotarren artean kezka handia eragiten duen auzietako bat. Arazo berri
samarra da gainera, auzotarren iritziz azken hiru urteotan nabarmen larriagotu dena. 

"Segurtasunik eza asko areagotu da Errekalden" (T1).

"Azken hiru urteotan, arriskua hazi egin da" (T1).

Eztabaida-taldeetan parte hartu duten pertsona gehienek zuzeneko edo zeharkako bizipenik badu horren
inguruan. Hala, parkean dagoen segurtasunik eza aipatu du Ametzolatik gertu bizi den bizilagun batek,
batez ere gauez, eta argi gutxi dagoela dio, gune iluna dela. Bestalde, adierazi dute segurtasunik eza han-
diagoa dela emakumeen kasuan.

"Nik haurrak ditut lagunartean kalera irteten direnak eta beldurra pasatzen dut... alabak 19 urte ditu eta

beti esaten diot ateraino norbaitekin etor dadila" (T1).

"Bakarrik ezin duzu, beldurrak airean zoaz…" (T1).

"Nire lagun bati goizeko 8etan eraso zioten, Errekaldeko institutura zihoala" (T1).
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"Nik 19 urteko alaba daukat eta ezberdina da…" (T1).

Auzotarrek aipatu dute, halaber, lapurretek gora egin dutela, baita egun argiz ere.

"… joan den egunean bitxi-denda batean lapurreta egin zuten egun argiz, jabeari ahoa zazpiz lotu zioten…"

(T1).

Auzotarrek behin eta berriro bereizten dute Errekaldeko erdialdean bizi den segurtasunik eza eta erdial-
detik urrunago dauden Errekaldeko auzoek bizi dutena. Aurrez esan dugun moduan, erdialdeak ere paira-
tzen du auzotarrek hizpide duten delinkuentzia edo segurtasunik eza. Horren harira, Ametzola parkean
gertatu diren azken sexu-erasoak aipatu dituzte.

"Iralan lapurreta asko dago, batez ere edadeko emakumeei... poltsatik tira egiten diete…" (T1).

"Nire lehengusuari Errekalde plazan egin zioten lapurreta, egun argiz…" (T1).

"Nik taxia hartzen dut nire auzoan, Larraskitun, dagoen segurtasun ezagatik" (T1).

"Ez da gauza bera erdialdean bizitzea eta Larraskitun, Uretamendin, Betolatzan… bizitzea" (T1).

"Nire auzotik Zabalburura joateko, Iralatik pasa behar dut, parketik, eta bihotza burrunba batean izaten

dut…" (T1).

"Eskailerak daude Artazura igotzeko, beldurra ematen dit, inoiz ez naiz eskaileretatik joaten…" (T1).

"Bandak daude zezen-plazaren ondoan, frantziskotarren jangelaren ondoan" (T1).

Zenbaitentzat, Errekalden dagoen segurtasunik eza ez da Bilboko beste zonaldeetakoa baino handiagoa,
eta, beraz, ez dute uste hori auzoaren bereizgarri bat denik.

"Errekalde ez da Bilboren gainerakoaz bestelakoa" (T1).

Elkarteetako ordezkariek ere hizpidera ekarri dute auzoan bizi den segurtasunik eza, zehazki auzotarrek
horri buruz eta delinkuentziaren igoerari buruz duten pertzepzioa. Aurrez aipatu dugu bi diskurtso horien
artean alderik nabari dela, eta akaso aldea egon liteke elkarteko ordezkari edo kideek sentitzen duten
erantzukizunean, horietako batek dioen moduan:

"Gatazkaz ari naizenean, ez naiz auzotarren arteko gatazkaz ari, baizik eta jendeak buruan duenaz etorki-

nen inguruan… bertako betiko biztanleen artean pertzepzioa badago segurtasun eza oso larria dela...

gatazka hortxe dago, horrek ez du esan nahi arazoa biztanleria autoktonoaren pertzepzioan edo buruan

bakarrik dagoenik, ezen lapurreta-olde hori... hori horrela da, gertatu egin da... baina ez da istilurik egon..."

(E).

"Baldintzak sortzen ari dira tentsio-gune handiak eragin ditzaketenak... baina Errekaldeko biztanleria anto-

latuaren artean erantzukizuna hain da handia ezen egingo diren eta egiten ari diren urrats guztiak egite-

ko orduan, tentuz jokatuko baitute herritar-patruilak sortzera eraman dezaketen uholde xenofoboak ez

eragiteko" (E).

Segurtasunik eza da Errekaldeko auzotarren artean kezka handiena eragiten duen arazoa. Badira, hala ere,
beste arazo batzuk, bai elkarteetako ordezkariek bai eztabaida-taldeetan parte hartu duten auzotarrek
aipatu dituztenak. Horietako batzuk lirateke garraiobide publikoak, autobidea, etxebizitza eta, modu oro-
korragoan, bizilagun batzuen iritziz Errekaldek pairatzen duen azpiegitura-falta, Bilbon hirigunetik ger-
tuago dauden beste zonalde batzuekin alderatuta.
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6. grafikoa. Errekaldeko arazo nagusiak

B. Garraio publikoa

Garraio publikoa hobetzea da auzotarren eskari nagusietako bat. Kexa zehatz bat da, esaterako, ez dute-
la ulertzen asteburuetan Basurtuko ospitalera joan ohi zen autobusa kendu izana.

"… oso gaizki komunikatutako auzoa da, garraio publikoari dagokionez, kaka bat da, nik ez dakit, autobus-

bideak bakarrik, nik ez dakit tankera horretako politikak egiten dituen jendeak, erabakiak hartzen dituen

jendeak, autobusik hartzen duen…" (E).

"Orain denek txalotzen dute tranbiak Errekalde Basurtuko ospitalearekin lotuko duela, baina autobusik ez

dagoelako da hori, diru mordoa gastatu behar da Errekalde Basurturekin lotzeko, zaharrak ezin dira aste-

buruetan gaixotu" (E).

Era berean, ohiko eskaria da Bilboko beste bizilagun batzuek dituzten beste garraiobide batzuk jartzeare-
na. Metroa eta tranbia dira garraiobide horiek, baina gai horren inguruan alderik bada auzotarren arte-
an: batzuek metroa bakarrik nahi dute, eta beste batzuek metroa eta tranbia. Kanpotik begiratuta, zaila
gerta liteke ulertzea bi eskari horiek nola planteatu diren kontrajarriak balira bezala, baina zenbaitek
pentsatzen dute tranbiaren alde agertzeak metroaren etorrera atzera lezakeela. Horren harira, metroaren
alde sinatu zuten zenbait pertsona kexu agertu dira, sinadurak erabiliak izan omen direlako metroari
baietz eta tranbiari ezetz esateko.

"Zuk jendeari galdetzen badiozu metroa nahi duen, denek nahi dute metroa, baina zurrumurrua hedatu zen

tranbia jartzen bazen ez zutela metroa jarriko.. Orduan jendea ikaratu egin zen eta tranbiaren aurka jarri

zen, ez kontra zehazki, baina bai metroaren alde. Bazter guztietatik hartu zituzten metroaren aldeko sina-

durak, baina gero sinadurak baliatu zituzten "metroa bai tranbia ez" esateko, sinadura horiek manipulatu

egin zituzten, jende mordoak sinatu zuen, manipulatuak izan ziren, kontu politiko nazkagarria izan zen,

erabat nahastu dute, eta azkenean ezer gabe geratu gara" (E).

Metroaren eta tranbiaren arteko eztabaida alde batera utzita, auzotarren ustez hiri-eraketa ez da egokia
eta barrutiko goiko auzoak, horien artean Peñascal, isolaturik daude. Hori da Errekaldeko auzotar askok
azpimarratu duten arazo zehatzeko bat. Argitzen dute Errekaldeko garraio publikoaren egoera eskasaz ari
direnean, bereizketa egin behar dela Errekaldeko erdigunearen eta erdigune horretatik urrun dauden
auzoen artean; azken horietan, larriagoak dira garraio publikoak Errekalden duen funtzionamenduak era-
giten dituen arazoak. 

Auzotarren iritziz, Errekaldeko garraio publikoa, batik bat erdialdetik urrunen dauden auzoetara doana,
oso eskasa da, eta kexu dira autobusen maiztasuna txikia delako. Badirudi egoera okerragoa dela astegu-
netan, auzotarrek diotenez maiztasuna are txikiagoa baita justu garraioa beharrezkoen denean, hau da,
lantokietara joan behar dutenean.
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Horrek guztiak sor ditzakeen traba eta eragozpenez gain, Errekaldeko bizilagunek jasaten duten isolamen-
du erlatiboak kostu ekonomiko handiagoa ere badakar berekin, ordaindu beharko luketena halako bi
ordaindu behar izaten baitute zenbaitetan. Izan ere, azkenean bi garraiobide erabili behar dituzte, bata
metroraino joateko, eta bestea metroa bera. Beraz, beharrezkoa iruditzen zaie metroa behin betikoz
Errekalderaino heltzea.

"Beti bi garraiobide hartu behar ditugu, bi autobus gutxienez…" (T1).

"Metroa jarri behar dute, behingoz" (T1).

Garraio publikoaren inguruko kexuak Errekaldeko bizilagun guztienak dira, autoktono zein etorkinenak.
Errekaldeko auzoekiko komunikazio txarraren ondorioetako bat da bizilagunek sarritan taxia erabili beha-
rra, batez ere gauez. Horrek duen kostu ekonomikoaz gain, zenbait auzotarrek, zehazki Larraskitu eta
Peñascalekoek, diote taxiak ez dituela etxeraino eramaten eta lehenago autotik jaitsi behar izaten dute-
la, taxi-gidariari oso deserosoa baitzaio hortik barrena ibiltzea.

C. Autobidea

Autobidea da Errekaldeko bizilagunen artean arrangura gehien sortzen duen azpiegitura, batez ere elkar-
teetako kideen artean. Ez dezagun ahaztu Errekalderen aldarrikapen historikoa dela autobidea kentzea, eta
elkarrizketatuko pertsonetako batzuk borroka horretan arituak dira. Inpaktu estetikoaz haratago —hori
gutxienekoa litzateke— autobideak etengabe sortzen dituen arazoak aipatzen dituzte: zarata, kutsadura,
istripuak eta segurtasunik eza.

"Daukagun arazorik handiena autobidea da, has gaitezen hortik" (E).

Errekaldeko bizilagunek uste dute, gainera, beren eskariak ez direla aintzat hartuak izango, eta horri
gehitzen diote Sabino Aranatik zeharreko autobidearen sarbidea, hori bai, kendu egingo dela.

"Gurasoek etxea erosi zutenean autobiderik ez zegoen, inposatu egin digute eta hor jarraituko du gizaldi

eta gizaldietan" (T1).

D. Etxebizitza

Etxebizitzarena ere aipatua izan da Errekaldek gaur egun dituen arazoen artean. Alabaina, aldeak suma-
tu dira elkarrizketatuen eta eztabaida-taldeetan parte hartu dutenen diskurtsoen artean. Izan ere, elka-
rrizketatutako pertsona bakar batek aipatu du etxebizitzarena Errekaldek duen arazo garrantzitsu gisa, eta
eztabaida-taldeetako parte-hartzaileek gehiago sakondu dute gai horretan, ikuspegi ezberdinez bada ere.

Eztabaida-taldean parte hartu duten etorkinen iritziz, etxebizitza da Errekaldek duen arazo handietako
bat. Etorkinek diotenez, azken urteotan asko igo dira prezioak, hainbeste ezen ezinezkoa baitute barruti
horretan bizitzen jarraitzea. Horietako batek dio Errekaldeko zonaldea oso gustuko duen arren beste nora-
bait lekualdatuko dela, ezin duelako alokairua ordaindu. 

Hala ere, bizilagun autoktono batek dio etxebizitza merkeagoa dela Errekalden eta horregatik etortzen
direla hainbeste immigrante auzora bizitzera; horregatik eta, hark dioenez, udalak ordaintzen dielako

"Hemen etxebizitzak merkeagoak dira, etorkin asko hemen bizi dira udalak ordaindu egiten dielako, lagun-

tza ugari daude…" (T1).

Bizilagun horrek azaldutakoaz bestela, bigarren eztabaida-taldean parte hartu duten atzerritar jatorriko
pertsonek diote beraiek autoktonoek baino askoz eragozpen handiagoak dituztela etxebizitza bat lortze-
ko. Esaterako, adierazi dute pisu bat alokatzeko oso fidantza altuak, abal-emaileak... denetarik eskatzen
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dietela. Horrez gain, haien iritziz atzerritarrak izateagatik traba gehiago jartzen dizkiete autoktonoek, eta
pisuak alokatzeko arazoak dituzte, non eta alokatzaileak pertsona ezagunak ez diren. Adierazi dutenez,
sarritan, pisu bati buruz informazio eske deitu eta, beren ahotsak entzunda, pisua alokatuta dagoela esa-
ten diete.

"Guri traba gehiago jartzen dizkigute... pisu bat alokatzeko denetarik eskatzen dizute…" (T2).

Alabaina, etorkinen taldean parte hartutako pertsona batek esan du askotan etorkinak berak direla etxe-
bizitzaren egoeraz baliatzen direnak, herrikideei logelak berralokatuz prezio neurrigabeen truke. Inork
esan du etorkin batzuei etxebizitza eskaini zaiela eta gero etorkin horiek dirua kobratzen dutela beste
etorkin batzuei logelak berralokatzeagatik.

Aurrez adierazi dugun moduan, ikuspegi ezberdinak agertu dira gai honen inguruan, eta horren erakus-
garri da Errekaldeko elkarte bateko ordezkariak planteatu duena. Haren iritziz, Errekalden etxebizitzak
sustatu beharko lirateke, batez ere gazteei begira; horrek auzoari buruzko irudia, bere ustez Errekaldetik
kanpo txar samarra dena, hobetzen lagunduko luke nolabait.

"... Errekalden etxebizitzak sustatzea, nahi baduzu lor dezakezu; nola? Komunikazioa hobetuz, bileretara

noanean beraiek esaten didatena esanez, alegia Errekalde auzo segurua, garbia dela..." (E).

E. Errekaldeko azpiegiturak eta abandonu-sentimendua

Oro har, Errekaldeko bizilagunek uste dute diskriminaturik daudela barrutiak pairatzen duen azpiegituren
gabeziagatik. Nolabait apaletsiak sentitzen dira, Bilboko erdialdean egiten diren azpiegiturei eta inber-
tsioei erreparatuz. Kexa hori, ordea, barruti mailan ere ageri da, eta zenbait pertsona kaltetuak sentitzen
dira Ametzolan egiten ari diren inbertsioak direla-eta. Hau da, badirudi barrutiaren baitan ere aldea an-
tzematen dutela tratuan, eta horien iritziz Ametzolako zonaldea hobetzen ari dira bazter utziak izaten ari
diren Errekaldeko beste zonalde batzuen kaltetan.

"Zergatik hobetu da Ametzola eta gainbalioekin erdialdea hobetu da, eta Errekalde ez? Zergatik egin dira

luxuzko txaletak Pagasarriren hegaletan? Zergatik Ametzolako zonaldea ederra da, eta zergatik trenbidea

lurperatzen denean 1984ko film batean ager litekeen eremu bihurtzen da?" (E).

Irala auzoari dagokionez, beharrezkoa jotzen dute alde zaharra eraberritzea, eta, besteak beste, tokian
bertan anbulatorio bat jartzea eskatzen dute, Miribilla aldean eraikitzen ari direna ez baita eskura
gelditzen.

"Osasun-zentrorik ez dago hemen, Miribillan jarri nahi dute, hori Miribillarako da, ez du Iralako edo alda-

menean dagoen eremu marjinaleko osasun-arloa hobetuko, leunduko... eta badago ideia bat ona den guz-

tia, azpiegiturak eta beste... hiriaren erdialdera eramatekoa, edo azkenaldian egin dituzten auzoetara...

hemen gabezia ugari daudenean" (E).

Aipatutako kontuez gain, Errekaldeko bizilagunek uste dute argiztapena ez dela egokia, eta beste hainbat
arazo aipatzen dituzte, hala nola trafikoa, kanalizazio-arazoak, kultur jardueren urritasuna eta eskultura-
rik ez egotea. Horrenbestez, orokorrean, eta aurrez aipatu moduan, udalaren eta, oro har, administrazio
publikoen aldetik abandonatuak sentitzen direla diote bizilagunek.

"Zenbat ekipamendu publiko daude Errekalden? Bat ere ez.

Arte eszenikoen eskola, nora doa? Bilboko erdialdera.

Eragilea eta suspertzailea den zein ekipamendu dago Errekalden? Bat ere ez.

Zergatik eduki ditugu Errekalden zabor-birringailua, zabortegia, errausketa-instalazioa?

Zaborrez inguratuta ibili behar al dugu?
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Zergatik haurrentzako programaren baitan egiten diren jardueretatik bakarra programatzen da, 40ren arte-

an, Errekalden?

Zergatik ez dago udalak jarritako eskulturarik Errekalden?

¿Por qué no hay una escultura municipal en Rekalde?

Zergatik ikusi behar dute nire seme-alabek antzerki-lan bat soinu-arazoekin, altzari desegokiekin, mundu-

ko akats guztiekin, hainbesterainokoak ezen aktoreak ere gogaitu egiten baitira, azkenean esateraino

Errekaldeko haurrek ez dietela begirunerik?

Zergatik ez dago kultura-programaziorik Errekalden?" (E).

Errekaldeko bizilagunei barrutiaren bereizgarri edo ezaugarri nagusiez galdetzean, gehienek auzo errebin-
dikatzailea izatearena azpimarratu zuten Ildo horretan, askok diote oinarrizko gauzengatik, gutxieneko
eskubideengatik borrokatu behar izaten direla. Uste dute Errekaldek beti amore eman behar duela,
garraiorik ez dago, postaririk ez dago...

"Errekaldek beti amore eman behar du, garraiorik ez dago, postaririk ez dago..." (T1).

"Oinarrizko gauzengatik, gutxieneko eskubideengatik borrokatu behar izaten gara... Bilboko beste edozein

auzoren modukoak gara" (T1).

Anekdota gisa, esaten dute E Planarekin Bilboko espaloi guztiak apurtu dituztela, baina Errekalden
ezertxo ere ez dutela egin.

"E Planarekin Bilboko espaloi guztiak apurtu dituzte, baina Errekalden...ezertxo ere ez" (T1).

F. Beste arazo batzuk

Beste arazo batzuk ere aipatu dituzte Errekaldeko bizilagunek:

I. Anbulatorioa

Etorkinek osatutako eztabaida-taldeko partaide batzuek adierazi dute ez daudela pozik Errekaldeko
osasun-zentroko medikuekin. Euskaldunen eta latinoamerikarren izaeraren artean aldeak badaudela onar-
turik ere, emakume batzuek uste dute medikuak lehorrak eta hotzak direla, eta ez dietela behar adinako
arretarik eskaintzen, ez beraiei eta ezta beren seme-alabei ere. 

Ikuspegi horri kontrajarriz, Errekaldeko zenbait bizilagunek (autoktonoak) uste dute zenbait etorkinek
neurriz kanpo baliatzen dutela osasun-arreta. Azken horien arabera, medikuarengana joan eta mediku-
azterketa osoa eskatzen dute aipatu etorkinek, eta biztanleria autoktonoak ez du hori egiten, egin deza-
keenik ere ez baitaki.

II. Uholdeak

Errekaldeko kanalizazio-arazoak ere hizpidera ekarri dira, eta ironikoki auzoan portu bat eraiki litekeela
iradoki duenik ere bada. Errekalden urtez urte errepikatzen den arazoa dela iritzi diote, eta udalak
prebentzio-neurriak hartu beharko lituzkeela horren inguruan.

III. Egitura soziopolitikoa

Errekaldeko egitura soziopolitikoa —Euskal Herri osora heda litekeena bestalde— barrutiak aurre egin eta
gainditu beharreko arazoetako bat da, elkarrizketatu dugun pertsona batek adierazi duenez. Gatazkak
zaildu egiten du, neurri batean, jarduera jakin batzuetan elkarrekin aritu eta parte hartzea.
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"Egitura politikoak gizartea zatikatzen du auzoetan, eta Errekalden hori igarri egiten da, auzo guztietan

bezala; gaur egun muga hor dago, biolentoa zaren edo ez, indarkeriaren alde zauden edo indarkeriaren

aurka zauden. Antolatuta dagoen jendearen artean, antzeman egiten da, ezen azkenean hau gertatzen

baita: "begira, jarduera hau hauek antolatzen dute, beste horiek ez, hauek beste hori, horiek bai, eta abar";

izan ere, Errekalde auzo bizia da sozialki, baina baita politikoki ere" (E).

IV. Posta

Auzotar batek dio postariak ez diola posta etxeraino (Larraskitu) eramaten, berak jaitsi behar izaten duela
posta dagoen lekura, eta behin baino gehiagotan aurkitu dituela gutunak lurrean eta bustirik.

"Postariak ez du posta igotzen... nik jaitsi behar izaten dut gutunak jasotzera…" (T1).

Behin Errekaldeko bizilagunek aipatu dituzten arazoak azterturik, agerikoa da Errekaldek duen erronka
nagusietako bat, zalantzarik gabe, herritarren segurtasunik ezarena dela. Delituzko ekintza-kopuruari
buruzko datuez haratago, pertzepzio orokortua da Errekalden gora egin dutela delinkuentziak eta arrisku-
garritasunak, batez ere zonalde jakin batzuetan.

Baina beste arazo eta aldarrikapen gehiago ere badira. Eskari orokor bat litzateke dauden azpiegiturak
hobetzea, baina erronka zehatzagoak ere planteatu dira; esaterako, aisialdi-guneak sortzea edo auzoaren
inguruko irudia hobetzea. Azken helburu hori lortzearren, eta etxebizitza-eskariarekin bat eginik, elkarriz-
ketatu dugun pertsona batek adierazi du lagungarria izango litzatekeela Errekalden etxebizitza berriak
eraikitzea gazte ugari, baita barrutian bizi ez direnak ere, Errekalden geratzeko, eta horri esker desagertu
egingo litzatekeela Errekaldek duen auzo makarroiaren irudi hori.

"Aisia oso garrantzitsua da, denbora zertan eman, denbora zertan pasa, baliabideren bat eman behar dizu-

te, eta orduan esan, horretan emango dut denbora. Esaten nizunez, tankera horretako eraikin bat behar da,

apur bat denetarik izango duena, gazteek eta haurrek beren lekua izan dezaten, bertan ongi pasa eta beren

bizimodua egin dezaten" (E)

"Egia da gauza asko hobetu direla, baina hobetzea ez da nahikoa, denetarik pixka bat gehiago egin behar

da, udalaren aldetik Errekalde bultzatu, eta horretarako onena kanpoko bat hona etortzea da ikus dezan

eta esan dezan hemen ez dutela inor hiltzen, jendea ez dabilela labana eskuan." (E)

3. Immigrazioa Errekalden

Errekaldek bizilagunek immigrazioaren fenomenoari buruz duten iritzia ezagutu nahi izan dugu, nola bizi
duten eta, oro har, zein den barrutiak gai horri buruz duen pertzepzioa. Kontuan izan behar da immigra-
zioa ez dela arazo gisa aipatua izan, ez elkarteetako ordezkarien aldetik ez eztabaida-taldeetan parte
hartu duten auzotarren aldetik. Horri buruz galdetu diegunean, oro har esan genezake itxura batean
immigrazioaren fenomenoa ez dela arazo gisa bizi, ez behintzat orokorrean. 

Alabaina, honakoan ere nabarmendu behar dugu diskurtso ezberdinak daudela Errekalden, eta baita eus-
kal gizartean ere. Diskurtso ofizial bat dago, politikoki zuzenagoa, elkarteetako ordezkariek helarazi digu-
tena (salbuespenen batekin), eta beste diskurtso bat, oinezko auzotarrena, eztabaida-taldeetan berretsi
ahal izan duguna. Horrek ez du esan nahi, jakina, elkarteetako ordezkariak errealitatetik edo Errekaldeko
bizilagunek duten pertzepziotik kanpo bizi direnik. Batzuk immigrazioa eta fenomeno horrek eragin
ditzakeen erreakzioak azaltzen ahalegindu dira Errekaldeko barrutiak historikoki bizi izan dituen barne-
migrazioko mugimenduen argitan:

"Bizikidetza kulturanitzak arazoak sortzen ditu, beti ere talde hegemoniko bat dagoenean. 40ko hamarka-

dan talde hegemoniko hori ez zegoen, eta emaitza komunitate-sentimendu bat izan zen. Baina orain ba-

dago, espainiar etorkinen seme-alabek osatzen dutena da" (E).
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"Fenomeno natural gisa ikusten dut, baina nahiago nuke kontrolatuagoa egotea, kontrolik gabeko immi-

grazio honekin gero eta arrazistagoak, xenofoboagoak, klasistagoak edo dena delakoak bihurtzen ari bai-

kara" (E).

Elkarteetako ordezkarien antzera, Barrutiko Kontseiluko lehendakariak ere uste du Errekaldeko bizilagu-
nek ez dutela immigrazioa arazo gisa ikusten, haren iritziz beste batzuk dira auzotarren artean kezka era-
giten dutenak. 

"… inola ere ez, arazo gisa ikusten dute auzoa narriatua dagoela erdialdearekin alderatuz gero, diru gehia-

go jarri behar dela obrak egiteko, Errekaldeko barrutian Abandon baino diru gehiago jarri behar dela, azken

horretan dena egina dagoelako" (E).

Alabaina, immigrazioa arazo gisa har genezake delinkuentzia immigrazioarekin lotzen denean, lotura hori
konpondu beharreko arazo bihurtzen baita. Gainera, gure gizartean oraindik indarrean dauden beste zen-
bait estereotipori indar ematea eragin lezake lotura horrek. Estereotipo horietako bat litzateke, esaterako,
etorkinek neurriz kanpo baliatzen dituztela gizarte-babeseko sistema, gizarte-laguntzak, etxebizitza-
laguntzak eta abar.

Gehienetan, immigrazioari buruzko aipamenak segurtasun-faltarekin eta delinkuentziaren gorakadarekin
—edo horren pertzepzioarekin— batera heldu ohi dira. Hala ere, segurtasunik eza areagotu izana neurri
batean etorkinekin lotzen den arren, lotura hori ez zaio kolektibo osoari hein berean atxikitzen.
Elkarrizketatuek aldeak ikusten dituzte etorkin-talde ezberdinen artean, eta immigrazioa arazo gisa iden-
tifikatzen denean edo delinkuentziaren gorakadarekin lotzen denean, magrebtarren taldeaz aritu ohi dira,
eta zehazkiago marokoarrez. Badirudi, gainera, azken hilabeteotan arazoa larriagotzen ari dela, batez ere
Errekaldeko barrutian gertatu diren azken sexu-erasoen ondoren.

Aurrez adierazi dugun moduan, elkarteetako ordezkariek auzoaren sentipenen berri badute, eta barrutian
bizi eta nabari diren etorkinenganako —zenbait etorkinenganako— arbuioaren nahiz arrazakeria- edo
bazterketa-zantzuen arrazoiak azaltzen ahalegintzen dira. Hala, eta datu objektiboak ezkutatu gabe,
auzotarrek bere egin duten estereotipo edo usteetako bat argitzen saiatu dira. Delinkuentziaren hazkun-
dearen inguruan psikosia dagoela aipatzen dute, baina akaso ikuspegi horrek ez du errealitatea osoki isla-
tzen. Elkartekideen iritziz, bizilagunen pertzepzioa ez da bera delituzko ekintzak etorkinek egiten badituzte.

"Ulertu behar da azken urteotan psikosia zabaldu dela delinkuentziaren inguruan, datu objektiboetan oina-

rriturik dagoena... baina orain delinkuentzia ez da gure delinkuentziarekin, gure historiaren emaitza dena-

rekin, identifikatzen, beste batzuek ekarri dute... Orain bestelakoa da, oldarka sartu direlako, gure seme-

alabak ez direlako, eta horrek nolabaiteko psikosia eragin du" (E). 

"Segurtasun ezaren sentsazioa egon badago, gauza batzuetan, baina batez ere talde batzuekin, zehazki

magrebtarrekin… Gehienak horietakoak izan dira, bi magrebtar egon dira hemen egunero-egunero lapurre-

ta egiten zutenak..." (E).

Elkarrizketatu gehienek, elkarteetako ordezkari diren neurrian, diskurtso zuhurrago edo zuzenagoa duten,
baina horiek ere esaten dute, era berean, ez dela hori bizilagun arruntaren irudipena, bizilagun arrunta
etorkinenganako uzkurrago ageri dela. Aurrez adierazi moduan, auzotarren artean kezka handia eragiten
duen auzietako bat da herritarren segurtasunik eza. Arazo berri samarra da gainera, auzotarren iritziz
azken hiru urteotan nabarmen larriagotu dena. Ondorioz, immigrazioa berez arazo gisa bizi ez den arren,
arazo bat da, baiki, delinkuentziaren eta immigrazioren artean lotura ezartzea.

Horretan bat datoz biztanleria autoktonoa eta etorkina. Delituzko ekintzak aipatzen direnean, gehienetan
errua etorkinei egozten zaie.

"5 moro sartu ziren matxeteak eskuan, eta ahoa zazpiz lotu zieten lonjan, lapurretan egiteko" (T1).
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"Ni ez naiz arrazista... baina atzerritarra izanda ere... moroek lapurtu egiten dute... asko sartzen ari dira."

(T2).

Bizilagunen iritziz, segurtasunik eza larriagoa da Peñascal, Uretamendi edo Larraskitu moduko auzoetan,
nahiz eta nabarmendu duten, era berean, Ametzolako parkea ere arriskutsua dela, batez ere gauez.
Alabaina, deigarria da bizilagunek, bai autoktonoek bai etorkinek, delinkuentziaren arazoa bereziki foka-
tzen dutela Frantziskotarren jangelaren inguruan eta Iralako parkearen eta Zabalbururen arteko zatian. 

"Banda modukoak daude... Frantziskotarren jangelaren ondoan..." (T2).

"Moro horiek Iralatik etortzen dira, frantziskotarren jangelatik... itsu galantarekin edo dena delakoarekin

etortzen dira" (T2).

Zenbaitentzat, hala ere, Errekalden dagoen segurtasunik eza ez da Bilboko beste zonaldeetakoa baino
handiagoa, eta, beraz, ez dute uste hori barrutiaren bereizgarri bat denik.

"Errekalde ez da Bilboren gainerakoaz bestelakoa" (T1).

Gai horren inguruan, bizilagunek polizia gehiago eskatzen dute, uste duten arren Ametzolako parketik
gertu izan diren azken erasoen aurretik baino polizia gehiago dagoela orain.

3.1. Diskurtsoetan nagusi diren estereotipo eta aurreiritziak

Herritarren segurtasunaren auzia funtsezkoa da bizilagun batzuek etorkinei buruz —edo biztanleria
etorkinaren baitako kolektibo jakin batzuei buruz— izan dezaketen pertzepzio negatiboa aztertzeko
orduan. Estereotipo horrek, gainera, beste estereotipo batzuei bidea ireki diezaieke. Normaltasunez onar-
tzen bada delitugileak etorkinak direla, nahiz eta etorkin denak delitugile ez izan, zailagoa gertatuko da
etorkinen inguruan hedaturik dauden beste estereotipo edo uste batzuk desagerraraztea. Beraz, delin-
kuentziaren eta immigrazioren arteko lotura hori eten eta desegiten saiatzen ez bagara, askoz gaitzagoa
izango zaigu beste estereotipo batzuk desegitea, hala nola etorkinek neurriz kanpo baliatzen dutela
gizarte-babesa edo administrazioek hemengoak, betikoak baztertzen dituztela.

7. grafikoa. Diskurtsoetan nagusi diren estereotipo eta aurreiritziak

"Etorkinek neurriz kanpo baliatzen dute gizarte-babeseko sistema"

Ikusi dugu immigrazioa delinkuentziarekin edo segurtasun ezaren gorakadarekin lotzen dela, baina ez da
hori immigrazioaren inguruan atera den gai bakarra. Errekaldeko bizilagunen artean berretsi egiten da
etorkinei buruz dagoen beste estereotipo bat, alegia gizarte-babeseko sistema neurriz kanpo baliatzen
dutela. Bizilagunon iritziz, badira lanera datozen etorkinak, baina beste batzuk gizarte-laguntzen bizka-
rretik bizitzera datoz.
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Etorkinek orotariko laguntzak kobratzen dituzten ideia oso zabaldurik dago biztanlerian, eta, horrekin
batera, kolpe zorririk jo gabe denetarik dutela eta pertsona autoktonoek ez dutela tratu bera jasotzen.
Auzotar batek dio gizarte-laguntza bat eskatzera joan zela, eta ez ziotela eman etorkin asko zegoelako.
Alde horretatik, uste dute sistemak gaizki funtzionatzen duela eta horri buruz kontrol handiagoa egon
beharko litzatekeela.

"Etorkinek laguntza guztiak kobratzen dituzte" (T1).

"Etorkinek, kolpe zorririk jo gabe, denetarik dute, etxebizitza…" (T1).

Gizarte-babesari buruzko beste diskurtso bat ere badago Errekaldeko bizilagunen artean. Pertsona guztiek
gizarte-babeseko laguntzak jasotzeko eskubidea duten alde batera utzita, haien iritziz lehendabizi berta-
koei lagundu behar zaie; gainera, etorkinak askoz erneago egoten dira eta guztiaren berri izaten dute. 

“Gu hemen bizitza osoan, eta haiek dena kontrolatzen dute" (T1).

"Lehendabizi betikoei lagundu behar zaie" (T1).

Etorkinek jasotzen dituzten diru-laguntzei eta gizarte-laguntzari dagokienez, etorkinen baitan ere asko-
tariko iritziak daude. Emakumezko etorkin batek adierazi du gizarte-laguntzaileak ez direla berataz fio
atzerritarra delako, eta etengabe trabak jartzen dizkiotela. Haatik, beste batek onartzen du badela jendea
(etorkina) neurritik irtenda ibiltzen dena eta gizarte-laguntza gehiegi eskatzen duena. Pertsona horrek dio
bere herrikide asko dagoela lanean ari den bitartean gizarte-laguntzak kobratzen dituena, eta beraz uste
du laguntza horiek gero eta kontrolatuago egon beharko liratekeela.

"Ezertaz ez dira fio… berez laguntzeko egon beharko lukete, ez trabak jartzeko" (T2).

"Bada jendea ere (nire herrialdekoa) pasatu egiten dena, aldi berean lan egiten eta kobratzen duena... hori

gehiago ikertu behar dute" (T2).

Parte-hartzaile batek adierazi du gehiegikeria horiek direla-eta biztanleria autoktonoak ezkerreko begiz
begiratzen diela etorkinei, eta, hortaz, kontrol gehiago eskatzen du guztientzat. Beste parte-hartzaile
batek uste du, ordea, etorkinak kontrolatuago daudela.

"Batzuk lanera etortzen dira, baina orain min egitera edo lapurtzera etortzen dira, eztitan bizitzera… ze ba,

Eusko Jaurlaritzak ordaintzen badit..." (T2).

Edonola ere, gehienen iritziz EAEn etorkinek arreta eta laguntza handia jasotzen dute. 

"Aitortu behar dugu hemen etorkinei asko laguntzen zaiela" (T2).

Elkarteetako ordezkari gehienek ez dute immigrazioa gizarte-laguntzak jasotzean etorkinek dituzten
balizko pribilejioekin lotzen, baina bat irmo ageri da kontu horretan, eta salatu du zenbait neurri bazter-
tzaileak direla biztanleria autoktonoarekiko.

"Jendeak uste du etorkin asko dagoela besteren bizkar bizi dena. Esaterako, jendeari asko gustatu zitzaion

neurri bat, autobusarena kentzea izan zen. Zu Bilbobusera igotzen zinen eta ordaintzen zuen bakarra zu

zeu zinen, lehen inork ez zuen ordaintzen, eta orain 27 zentimo ordaintzen dituzte... neurri horiek, nahiz eta

gutxi ordaindu, ordain dezatela... Ezen denok ezagutzen baitugu hemen 5 urte daramatzan norbait eta hiz-

kuntza batere menderatzen ez duena, eta horiei ikastaroak ordaintzen dizkiete. Hori lotsagarria da, erabat

lotsagarria. Ezen gauza bat baita jende abegikorra izatea eta immigrazioa hartzea eta beste gauza bat da...

ni Balira joana bainaiz, eta tapaki nazkagarri bat jantzi behar izan dut, bestela ez bainintzen tenplura

sartuko, eta hemen tapakia muturraren aurrean jartzen dizute" (T1).

"Sekula lanik egin gabeko etorkin heldu berriari laguntzak ematen dizkiote gizarte-segurantzan, Euskadiri

ezertan ez dio lagundu eta heldu bezain laster eskura du osasun publikoa…" (T1).
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Laburbilduz, egindako diagnostikoak aditzera ematen digu auzotarrek ez dutela immigrazioa arazo gisa
ikusten, baina arazo bat dela delinkuentziaren eta immigrazioren artean lotura ezartzea, horrek biztanle-
rian jada zabaldurik dauden beste estereotipo batzuk elika ditzakeelako. Alderdi horiez gain, elkarrizketa-
tuek eta eztabaida-taldeetan parte hartu dutenek beste arlo batzuk ere aipatu dituzte, immigrazioaren
fenomenoak horietan eragina dutela iritzi diotelako: merkataritza eta eskola.

"Txinatarren dendek bidegabeko lehia egiten dute"

Zenbait bizilagun kexu dira denda txinatarrek eragiten duten kalteaz, merkatari autoktonoak ezin baitira
haiekin lehiatu. Auzotarren esanetan, txinatar merkatariek ez dituzte ordutegiak errespetatzen, bost urte
igarota lekualdatu egiten dira, ez dituzte zergak ordaintzen eta betiko dendak, auzokoak, kaltetzen
dituzte.

"Txinatarren denda tzarrak daude, etengabe saltzen dute... itxi behintzat ez dituzte egiten" (T1).

Txinatarrek erosten dituzten lonja handiak ere aipatu dituzte, gehituz hemengoek ezin dituztela ordain-
du, eta beraz bertakoei ezinezkoa zaiela haiekin lehiatzea. Gizarte-laguntzen atalean bezala, auzotar
batzuen ustez gehiago lagundu beharko litzaieke hemengoei, betikoei.

"Haiek etortzen dira, denda erraldoi bat jartzen dute… eta betikoek denda itxi behar…" (T1).

"Ez dituzte ordutegiak errespetatzen, bost urte igarota lekualdatu egiten dira, ez dituzte zergak ordain-

tzen.... bertakoak kaltetzen dituzte" (T1).

"Zalantzarik gabe, txinatarrei diet ezinikusirik handiena, merkatariaren ikuspegitik. Hegoamerikarrei ez,

bidezko lehia da horiena… Txinatarrena bidegabeko lehia da, produktu txarrak baina txarragoak saltzen

dituzte..." (E).

"Ikastetxe batzuk ghetto bihurtzen ari dira"

Kezkagarria iruditzen zaie, halaber, A ereduko ikastetxe jakin batzuk ghetto modukoak bihurtzeko joera.
Itxura batean, Elexabarri eta Peñascaleko ikastetxeetan, adibidez, zenbait kasutan ikasleen %80 inguru
etorkina da. Etorkin gehienek diote beren seme-alabek B ereduan ikasten dutela, eta ama batek
hizkuntza-ereduen gaia atera du, adieraziz ez dagoela ados A eredua desagertzearekin. Haren ustez, kan-
poko jendeak pixkana-pixkana egokituz joan behar du, eta gaizki iruditzen zaio bat-batean A eredua ikas-
tetxeetatik kentzea.

3.2. Bizikidetza  —taldeen arteko harremana —

Errekaldeko bizilagunek diotenez, kolektiboen arteko bizikidetza urria da, baina ez soilik biztanleria
autoktonoaren eta etorkinaren artekoa. Adibide moduan, kanpoko jendearekin kasik harremanik ez duen
klan gisa definitu ditu Peñascaleko bizilagun batek bere auzokoak, eta kanpoko jendeaz ari denean ez da
etorkinez ari, baizik eta auzokoak ez diren pertsona guztiez.

Beste bizilagun batek dio hemen beste fenomeno bat dagoela, nolabait besteekiko harremanak eragozten
dituena: koadrila. Uste du, gainera, denok errazkeriara jotzen dugula, eta kanpoan gaudenean gu
gutarrekin biltzen garen moduan, haiek ere gauza bera egiten dutela.

Beste zenbaiten iritziz, haiek ez dute hemengoekin harremanik izan nahi; haiek dioenean, Frantziskotarren
jangelaren inguruan biltzen diren etorkinei buruz ari da. Hala ere, bizilagun batek adierazi du biztanleria
autoktonoaren eta etorkinaren artean dagoen urruntasun horren erantzuleak denok garela neurri batean.

"Gu ere ez gara haiengana joaten, ni gonbidatu izan naute... pertsona arruntak dira" (T1).
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"Nik harreman gehiago izaten dut kanpoko jendearekin edo ezagutu nahi dudan jendearekin" (T1).

Bizilagun gehienen iritziz, eskolan haurrek errazago eta naturaltasun handiagoz izaten dituzte harrema-
nak; hala ere, parte-hartzaile batek esan du eskolaren baitan egon daitekeen harreman horrek ez duela
zertan eskolaz kanpoko beste eremu batzuetara hedatu. Hala, auzotar batek adierazi du bere klasean beti
izan direla ijitoak, baina gero ez duela haiekin harremanik izan, eta gaur egun ere ez duela. Aipatu dugu
zenbait ikastetxek ghetto bihurtzeko duten arriskua, eta eskoletan kolektibo ezberdinen artean sor litez-
keen harremanen harira, bizilagun batek zehaztu du hizkuntza-eredua dela kolektiboen arteko harrema-
na edo ukipena baldintzatzen duena. Zenbait ikastetxetan handia da etorkinen proportzioa, baina ikasto-
letan edo D ereduko eskoletan, berriz, apenas dago etorkinik.

Etorkinen iritziz, bizikidetza ona da oro har, jarrera arrazistak ere nabari dituzten arren. Gehienek adiera-
zi dute biztanleria autoktonoarekin harremanak badituztela; batek ezetz esan du, batez ere herrikideekin
izaten dituela harremanak. Beste kolektibo batzuekiko harremanei dagokienez, gehienek diote ez dutela
harremanik magrebtar eta afrikarrekin; hala ere, haien hitzetan txinatarrek osatzen dute talderik itxiena,
beste ezein talderekin harremanik ez baitute.

"Nirekin hitz egiten duten denekin izaten ditut nik harremanak" (T2).

"Nik lanean izaten ditut harremanak biztanle autoktonoekin" (T2).

"Afrikarrekin ez, ez ditut ezagutzen, magrebtarrekin ere ez, batez ere latinoamerikarrekin" (T2).

"Txinatarrek ez dute inorekin harremanik izaten... ezta egun on esateko ere" (T2).

Eztabaida-taldeko partaide batek onartu du beraiek ere, etorkinak alegia, arrazistak direla, eta ez dituz-
tela batere gustukoak ez kolektibo errumaniarra ez magrebtarra. Izan ere, iritzi diote kolektibo horietako-
ek arazoak besterik ez dituztela ekartzen, delitugileak direla, drogarekin trafikatzen dutela, eta horrega-
tik ez zaie interesatzen haiekin harremanik izatea. Gainera, uste dute haien erruz, etorkin berrien erruz,
atzerritik heldutako biztanleria etorkin osoaren irudia okerragotu dela, eta, beraz, delituren bat egiten
duten guztiak kanporatu beharko liratekeela.

"Nik ez ditut gustuko errumaniarrak eta marokoarrak... gehienak jende gaiztoa dira: delitugileak... ez zait

interesatzen haiekin harremanik izatea. Horien erruz denok gaizki, arraza gaiztoa dira" (T2).

Errekaldeko bizilagunek etorkinekin duten harremanari dagokionez, nabarmendu behar da bizikidetza
baino elkarbizitza dagoela. Harreman hori era ezberdinetan arrazoitzen da, baina ia beti azpimarratuz
denboraren joanarekin nolabait normalduz joango dela.

"Harremanik ez dago, dagoena da, eta deigarria da... neska-mutikoek bai, gazteenek bai, baina ezta gehie-

gi ere. Eskolan eta koadriletan... irudipena dut koadrila makarroiaren profilari zenbat eta gehiago hurbildu,

orduan eta handiagoa dela kultura-aniztasuna. Profila arruntagoa denean, nahasketa txikiagoa da.

Intuizio bat da, besterik ez" (E).

"Harreman txikia, inolakoa ez esatearren… antolatu genituen bizikidetza-talde haiek, elkarrekin egoteko,

gabonetan latinoamerikarrekin errezoak egin ohi genituen, jo, gauza ederrak egiten genituen, baina bat-

batean desagertu egin ziren..." (E).

4. Errekalde etorkizunean

Errekalderen etorkizunari buruz, auzotarrak oro har nahiko baikor ageri dira, alderdi materialei dagokie-
nez bederen. Hala, etorkizuneko Errekalde barruti modernoagoa izango da, azpiegitura hobeak eta hiri-
gintza txukunagoa izango dituena. Haien iritziz Errekalde nolakoa izango den eta nolakoa izatea gusta-
tuko litzaiekeen, erantzunetan zaila da bi kontzeptuok bereiztea.
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"Nik auzoa irudikatzen dut autobiderik gabe, metroaz, tranbiaz, autobusaz, zerbitzu publiko guztiez" (E).

"… hirigintzaren, azpiegituren ikuspegitik hobetu egingo da, oso zaila baita okerragotzea, ez dut esan nahi

udalak Errekalde abandonatuta daukanik, ez baita egia, duela gutxitik hona lan asko egiten ari dira, eta

zenbait pertsonak oso serio hartu dute hori" (E).

"Etxebizitzaren kontua hobetzea espero dut, nire asko inporta baitzait hori, merkataritza bizirik manten-

tzen duen bakarra etxebizitza da, eta jendea Errekaldera bizitzera etortzea" (E).

Haatik, barrutiko bizilagunak ez dira etorkizunaren inguruan hain baikor ageri komunitateko eta auzota-
rren arteko harremanei dagokienez. Zenbaitzuen ustez, barrutiak bere identitatearen zati bat, bere
harrotasun-sentimenduaren zati bat, galduko du:

"Bere identitatearen zati bat, bere harrotasun-sentimenduaren zati bat, galduko du, daukagun guztia lana-

ren fruitu izatearen kontzientzia galduko da, horretan nahiko ezkorra naiz" (E).

Bizilagunek uste dute Errekalde hobeto egongo dela azpiegiturei dagokienez, baina bestalde beldur dira
sustraiak eta barrutiak hain berezkoa duen komunitate-sentimendua galduko dituztela.

"Nik uste dut bizi-kalitatea hobetuko dela, alderdi materialari erreparatuta. Baina komunitate-bizitzaren

ikuspegitik okerrera egingo du, Errekalde ez delako munduaren gainerakoaz bestelakoa, eta errealitatearen

logika oso ezberdina da" (E). 

4.1. Immigrazioa etorkizunean

Bizilagunak nahiko baikor ageri dira, era berean, biztanleria autoktonoak eta etorkinak epe ertainera izan-
go duten harremanari edo interakzioari buruz. Bi kolektiboen arteko gaur egungo harremanari errepara-
tuz, badirudi elkarbizitza dagoela, bizikidetza baino. 

Elkarrizketatu gehienen iritziz, denboraren joanarekin egoera normalduko da, denborak lagunduko du
biztanleria autoktono eta etorkinaren arteko harremanak naturaltasunez gara daitezen. Gehienek haur
eta gazteengan jartzen dituzte begiak; harremanak naturaltasun osoz izaten dituzte, eta eremu komu-
nak —esaterako, ikastetxeak— partekatzen dituztenez, haurrak elkarrekin ibiltzen dira, edozein naziona-
litatekoak direla ere. Beraz, ez gara harreman bortxatu batez ari, edo kanpoko faktoreek edo faktore arti-
fizialek eragindako harreman batez. Horrenbestez, denbora eta haurrak dira, auzotarren irudiko, etorki-
nekiko integrazioa eta elkarreragina ahalbidetu eta erraztuko dituzten faktoreak.

"Etorkizunean errazagoa izango da, nire semea Mouran, Carol eta abar izena duten neska-mutikoekin haz-

ten ari da; bakoitza leku ezberdin batekoa, edo haien gurasoak leku ezberdinetakoak, baina ikastetxe bere-

an ikasten ari dira. Horregatik, nire semeak Mouranekin, edo urlia eta sandiarekin, izango duen harrema-

na ez da izango nik haren amarekin izan dezakedana, baina normala da hori, elkarrekin hazi dira, eta ni ez

haren amarekin" (E).

"Ikusiko dugu, geure artean elkarrekin modu onean bizitzeko gai bagara, gure seme-alabek azkenean elka-

rrekin harremanak izango dituzte, hori bada faktore positibo bat etorkizunera begira" (E).

"… bizikidetza eta gizarte-kohesio handiagoa atzerritar etorkinen eta etorkin ez direnen artean, baina arra-

zoi soziologiko batengatik" (E).

"Zaila ez, astiro joango da, oso astiro. Erabateko integrazioa, esan nahi dut. Bikotekide bakoitza leku ezber-

din batekoa izatea... horretarako denbora behar da, beste kultura batetik zatoz, hona iristen zara... adibi-

dez, beste inor ez ezagutze hutsak, horrek uzkurtu egiten zaitu. Bestalde, ohiturak erabat ezberdinak dira

lehen zituztenen aldean, horrek uzkurtu egiten zaitu. Eta asimilatzen, onartzen ez zoazen arte... denbora

behar da" (E).
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Bizkaiko txinatarren elkarteko lehendakaria ere baikorra da horri buruz. Etorkizuna askoz hobea izango
dela uste du, eta ironiaz dio luze gabe litekeena dela Bilbon txinatar mediku bat egotea, edo udalean edo
zinegotzi moduan. Denborak integrazioaren eta harremanak normaltzearen alde egiten duela azaltzeko,
bere alaben adibidea jartzen du. Bilbon jaioak dira, eta erabat integraturik daude. Euskaraz mintzatzen
dira, hemengo lagunak dituzte eta ez dute familiaren negozioarekin —kasu honetan ostalaritza—
jarraitzeko asmorik. Elkarrizketatu horrek behin eta berriro errepikatzen du denbora kontua dela, denbo-
rarekin konponduko dela txinatar komunitateak integratzeko duen arazo nagusietako bat: hizkuntzarena.
Biztanleria autoktonoarekiko harremana erraztuko du horrek. Gainera, beste elkarrizketatu batzuen
antzera, uste du eskola funtsezko faktorea dela integraziorako eta elkarreraginerako, haurrak naturaltasun
osoz lortzen baitute hori. Era berean, txinatarrek gai honen inguruan duten bereizgarri baten berri eman
digu: askok seme-alabak Txinara bidaltzea erabakitzen dute, familiarekin egon daitezen, harik eta hazten
diren arte.

Alabaina, beste zenbaiten iritziz denborak ez du bizikidetza hobetuko, testuingurua edozein delarik ere.

"Alderantziz, denborak ez du bizikidetza hobea ekarriko, alderantziz, edo bitartekoak jarri eta orain kon-

tzientzia hartu eta esku hartzen dugu, edo gorriak ikusiko ditugu" (E).

Biztanleria autoktono eta etorkinaren arteko etorkizuneko harremanari buruzko iritziez landa, zenbaitek
uste du aurrera begira immigrazioa gehiago kontrolatu behar dela, edo hori nahiko luke. Pertsona batek
adierazi du arazoa ez dela immigrazioa fenomeno gisa, baizik eta kontrolik gabeko immigrazioa, eta haren
ustez hori da Errekalde pairatzen ari dena.

"Immigrazioaren gaia berraztertzea gustatuko litzaidake, dena kontrolatuago egotea, niretzat arazoa baita

ez dela kontrolatzen. Orain, krisiarekin, badirudi jaitsi egin dela. Orain kanbioen bila joan behar izan dut,

eta alde egin behar izan dut, gaur kobratu egiten baitute, konturik ere ez dute, joaten dira, ematen dizkie-

ten 400 euroak hartzen dituzte, ateratzen dituzte eta kito, ez dute gordetzen, ez dute dirua mugitzen, gaur

denak etorkinak dira bankuaren ilaran, eta hori ezin liteke. Eta nik pentsatzen dudana jendeak orokorrean

pentsatzen duena baino askoz leunagoa da" (E).

4.2. Jarduera-ildoen proposamenak

Elkarrizketatuei galdetu diegu haien iritziz udalak zerbait, jarduerarik egin beharko lukeen biztanleria
autoktono eta etorkinaren arteko harremana hobetu edo sustatze aldera. Egia esan, elkarrizketatuek pro-
posamen ugari dituzte udalari zuzenduak, baina gehienbat barrutia eraberritu edo hobetzera bideratuak,
kolektiboen arteko harremanak hobetzera baino. Dena den, hori lortzea ere lagungarria gerta liteke kolek-
tiboen arteko harremana hobetzeko. Hasieran esan dugunez, lehen batean Errekaldeko bizilagunek ez
dute immigrazioa arazo gisa ikusten, eta beste batzuk dira barrutiaren arazoak, erronkak eta horien ingu-
ruko proposamenak aztertzeko orduan aipatzen dituzten auziak. Hala ere, udalari zuzendutako zenbait
proposamen orokor bildu ditugu, etorkizunean aipatu kolektiboen arteko harremana hobetzeko. 

Polizia gehiago

Hainbat elkarrizketatuk aipatu dute barrutian polizia gehiago egoteko premia. Era berean, leku jakin ba-
tzuetan gehiegi daudela kritikatu dute, horrek nahasmena eta kezka eragiten dituelako. Azpimarratzen
dute benetan arriskutsuak diren zonaldeak daudela, Ametzola kasu, eta udaltzaingoak ez dituela behar
beste zaintzen.

Polizia gehiago eskatzeaz gain, bizilagunek zehazten dute kaleko poliziak nahi dituztela, autoan doazen
zaintza-patruilak baino eraginkor, gertuko eta atzera-eragileagoak iruditzen zaizkielako.
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"Polizia kalean, auzoa horren alde dago oso, eta neurri batean eskatu ere egiten dugu hori. Orain udal-

tzaingoa egoten da egunero jangelan ordu berean... baina beno, horrez gain, ez dakit zaintzak neurrizkoa-

goa izan beharko lukeen edo beste nonbait jarri, baina patruila gehiago bai behintzat, edo pixka bat erne-

ago egon daitezela inguru honetan. (…) Gure ustez hori ez da soluzioa, inoiz ez da izan, gure baitan dago

baina udalak asko du egiteko" (E).

"Gaueko 10etatik aurrera... egia esan beldurra ematen du kale jakin batzuetatik ibiltzeak, hemen,

Errekalden…" (E).

8. grafikoa. Jarduera-ildoen proposamenak

Eskola-eremuan taldeen arteko harremana sustatzeko ekintzak

Elkarrizketatu gehienentzat, etorkizunean bizikidetza posible izango da txikienen elkarreraginari esker
gizarte-harremanetarako eremu natural batean: eskola. Denek nabarmentzen dute kolektibo ezberdinen
arteko harremanak naturalki gertatuko direla, denboraren joanarekin, gazteen artean; gazteak dira, hain
zuzen ere, espazioak, aisialdia, koadrilak eta bestelakoak partekatzen dituztenak. Ondorioz, arlo horretan
taxutu beharreko eginkizunak funtsezkoak dira, gure helburua bizikidetza sustatzea bada, ezin saihestuz-
ko elkarbizitzaz haratago.

"Eskolan taldeen arteko harremanak sustatzea, arazorik gabe abegi egitearen aldeko diskurtsoa garatzea;

askotariko jendea bilduz kultura arteko aisialdia bultzatzea; eskoletan arduradunak egon daitezen berma-

tzea; Magrebeko ipuin-kontalaria, Boliviakoa eta abar gonbidatzea; beste kulturei balioa ematea; (…);

eskolan tankera horretako debateak sartzea, elkarrekin gustura egotea erraztuko duten jarduerak susta-
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tzea (…), aisialdi- eta kirol-jarduerak, ibilaldiak, irteerak; udako kanpamentuak egitea hainbat kulturatako

haurrekin" (E).

Azpimarratzen dute gizarte-harremanak ezin direla inposatu, eta, horregatik, naturalki garatzen diren
guneetan egin behar dutela administrazioek dagokien lanik gehiena, batez ere hezkuntzaren eremuan. 

"Ikasleen, neska-mutikoen arteko harremanak eratzeko ekimenak. Hori da gakoa" (E).

Hala ere, eskolaren eremuan politika publikoak aurrera eramateko gomendioa ez da etorkizunean biziki-
detza hobetzeko asmora mugatzen; itxura batean, zenbait ikastetxe erdi abandonaturik daude, eta ego-
era hori hobetu nahi da. Ikastetxe eta institutu batzuetan, ikasle etorkinen proportzioa oso altua da. Kasu
horietan, administrazioari eskatu zaio laguntza logistiko eta ekonomiko handiagoa eman diezaiela gaur
egun "fardela beren gain hartzen ari diren" ikastetxe eta institutuei; izan ere, eskolan egosiko da etorki-
zuneko gizartea, eskolan ernatuko da etorkizuneko bizikidetza, eta arlo horretan zuzen jokatzen ez bada,
ondoren egiten direnak beranduko lan antzuak izango dira. 

"Barrutiko zentroetan norbait jarri beharko litzateke baterako ekimenak, esku-hartze eremuak xedatzeko

(...); fardela beren gain hartzen ari diren ikastetxeei, etorkinen pisua oso handia den horiei, errefortzu eta

laguntza gehiago eskaini. Camachon ezin da eskolaz kanpoko jarduerarik egin ikasle etorkinen gurasoek

ezin dituztelako ordaindu... gaur egun dena ordaintzen da. Egin dezagun ahalegin bat ildo horretan (....);

izan ere, egiten dena ez da eskolaren jardunean parte hartzea, ez noski" (E).

Auzoaren irudia hobetzea, auzoa hobetzea

Bizilagunek behin eta berriro diote Bilboren gainerakoan auzoari buruz duten irudia oso negatiboa dela,
eta irudi horrek inola ere ez duela barrutiaren errealitatea islatzen. Horrenbestez, auzotarrek eskatzen
dute barrutiaren irudia txukuntzeko ahaleginak egin daitezela, bai publizitate-kanpainen bidez bai hain-
bat jarduketa sustatuz, besteak beste etxebizitza (batez ere gazteen artean), garraio publikoa eta herri-
erabilerako eremuak, plazak eta kiroldegiak kasu. Horrek guztiak bizikidetzaren eta auzoaren irudiaren
alde egingo luke, aisialdi-gune publiko egokiak egoteak komunitateen arteko hartu-emana erraztuko bai-
luke. 

"… tranbiarena ere ildo horretatik doa, hain zuzen. Guretzat funtsezko estrategia zen, apustu garbia.

Tranbia sartuta, auzorako sarbidea eta sarbidearen irudia bera aldatuko zen, auzoari beste ukitu bat ema-

nez: kultura, modernitatea, europartasuna... borroka bide horretatik ere badoa, garraio-azpiegiturak alda-

rrikatzeaz haratago" (E).

"Espazio gutxi dago, ez batzuentzat ez besteentzat. Parke gehiago, aisialdi-gune gehiago, eta horrela, eguz-

kia irteten denean, hobeto elkar ezagutu ahal izango dugu" (E).

Diskurtso-aldaketa, estereotipoak apurtuz

Etorkinek neurriz kanpo baliatzen dutela gizarte-babeseko sistema; hori da, herritarren segurtasunik eza-
ren gorakadarekin batera, immigrazioari atxikitako estereotipo zabalduenetako bat, eta biztanleria etor-
kinarentzat kaltegarrienetakoa. Biztanle autoktono askok uste dute etorkinen kolektiboko kide batzuek
pribilegioak dituztela alor horretan, autoktonoekin alderatuta. Elkarrizketatu batzuen iritziz, administra-
zioek esku hartu beharko lukete bi kolektiboen arteko harremanei kalte egiten dien diskurtso hain heda-
tu hori aldatze aldera.

"Egin genuen azterlan batean, deskubritu genuen Errekaldeko birgizarteratze-laguntzetatik oso zati txikia

ematen zaiela etorkinei, eta horren berri eman beharko litzateke, dena bereganatzen dutela eta antzekoak

helarazten dituen diskurtsoa deuseztatzeko... Heziketa-lana egin behar da" (E).
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"Sustatu edo bultzatu, immigrazioa kontrolatuago balego. Jendea ohartuko balitz laguntzak kontrolatu

egiten direla... Laguntzak oso-oso kontrolatuta baleude, eta ez gaur egungo nahaste-borrastea, nire iritziz

hori oso mesedegarria litzateke integraziorako. Udalak, funtsean, hori egin beharko luke, ematen dituen

laguntzak kontrolatu, horrela jendeak ez luke pentsatuko immigrazioaren alde lan egiten dugun ergelak

garenik" (E).

Kultura arteko jarduerak

Elkarrizketatu guztiek ez dituzte begi onez ikusten talde edo pertsona jakin batzuei begira antolatutako
kultura arteko jarduerak. Horri dagokionez, aldeko eta aurkako iritziak daude. 

Gehienentzat tresna egokia da askotariko harremanak sustatzeko, beste bizilagunen kulturak ezagutzeko
eta, azken finean, kulturaren esparruan elkarrekiko eragin-trukea bultzatzea. 

"Hemen bidezko salmenta egiten da jada, kalean egiten dute, horretarako gonbit egiten zaie, eta bakoitzak

bere produktu autoktonoak, latinoamerikarrak eta beste, erakusgai jartzen ditu. Udalak gehixeago lagun-

du beharko lieke, jarraitu ahal dezaten" (E).

Kultura arteko jarduera ugari dago, hala nola San Frantziskon kokatutako "Munduko arrozak". Horien
aldeko hausnarketaren baitan, ezin dugu ahaztu, elkarrizketatu batzuek adierazi moduan, etorkinek aisial-
dia izan dezaten bultzatu behar dugula lehenik; izan ere, eragin-trukea nekez sustatuko dugu, bi aldee-
tako batek horretarako denborarik ere ez duenean. 

"Edonola ere, bizikidetza oso zaila da, begira bestela dauzkaten lanei: esaterako, Getxon neskame den

batek, etxea Errekalden izan arren, ez du auzoko kalerik apenas zapalduko, denbora guztia Getxon egongo

da, neskame, lau pezeta kobratzen, uniformea jantzita eta dagoen etxetik irten gabe" (E).

Baina jarrera guztiak ez dira jarduera horien aldekoak. Batzuei lotsagarria iruditzen zaie diru publikoaz
sustatzea biztanleria autoktonoaren gehiengoak estimatzen eta balioesten ez dituzten festak eta kultura-
ekitaldiak. 

"Lotsagarria iruditzen zait, laguntzena bezala da, beraientzat festak egitea, gainera dirutza kostatuko

zaigu, ikaragarria da. Postarien eguna egin dezatela. Ez, gaizki iruditzen zait (…) udalari berariaz eskatzen

diot ez ditzala festen ekimenak eta bestelakoak antolatu hegoamerikarrentzat, edo jaiak... ez" (E).

Kolektiboen arteko harremana sendotze aldera jarduerak planteatzeko moduari buruzko debatea —esaterako,
jarduerak zehazki kolektibo bati begira antolatzea— beste arlo batzuetara ere hedatzen da. Barrutiko
Kontseiluko lehendakariak beste debate bat ekarri du hizpidera: etorkinen arretarako berariazko bulego
bat sortu behar den edo ez. Haren iritziz, lehen batean berariazko egituraren bat egon beharko litzateke,
kasu honetan etorkinei zuzendua.

"… nire iritziz, egoera normaldu arte trataera berezia izan behar dute hizkuntza moduko gaietan eta beste

batzuetan. Beste batzuek nahiago dute dena bulego berean bideratzea. Nik uste dut hasieran errefortzu

bat egon behar duela, egoera ezberdina delako." (E)

"Nire irudipena da administrazioak arazoak bereizi eta fokatzeko joera duela, eta ez duela denak barne har-

tuko dituen lotura komun bat osatzen; joera handiagoa du populazio jakin bati zuzendutako zerbitzuak

sortzekoa, dauden zerbitzuak era normalagoan eskaintzekoa baino. Eta guk, gizarte-mugimendu bat garen

heinean, aurkakora jotzen dugu, gehiago jotzen dugu zerbait normaltasunez sortzera, berariazko zerbitzu

bat sortzera baino." (E)
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Kultura-jarduera eta azpiegiturak indartzea

Bizilagunek uste dute udalak gehiago inbertitu beharko lukeela Errekaldeko barrutian kultura-jarduerak
sustatzeko. 

"Kultura-jarduera indartu. Udalak ezin du baleen desfileak antolatzen jardun, gizarte-egitura bat sortu

behar du. Errekaldeko kultura-aniztasuna islatuko duten jarduerak indartu" (E).

Horretarako, barrutian kulturaren arloan inbertsio gehiago egitea eskatzen da; esaterako, gizarte-etxe bat
sor liteke elkarteak bertan bildu ahal izateko eta kolektibo guztientzat aisialdirako eta entseguetarako
gune bat eratzeko.

Jarduera kultural horiek aurrera eramateko leku fisiko bat izatea lagungarria gerta daiteke, besteak beste,
Errekaldeko auzotarren arteko ezagutza eta eragin-truke kulturala bultzatzeko.

"Espazio gutxi dago, ez batzuentzat ez besteentzat" (E).

"Azpiegiturarik ez daukagu batere. Kiroldegi bat igerileku estaliaz, antzoki bat (...). Izan ere, gazterik ez da

ikusten ostiraleko gaueko 9etatik astelehenera bitarte" (E).

"... nik erabilera anitzeko zentro bat eskatzen diot... jendea erakarriko duena, monitoreak eta guzti... gizar-

te-etxe bat, baina ez orain duen funtzionamenduaz..." (E).

Baliabideak kudeatzea

Elkarrizketatuen artean hainbatetan aipatu den beste proposamen bat da dauzkagun baliabideak une
egokian kudeatzea.

Udalari kritikatzen zaio bururik gabe gastatzea, galdetu gabe eta kontrolatu gabe. Leporatzen zaio auzi
zehatz batzuetarako zerbitzuak sortzea, horiek lehendik dauden zerbitzuen bidez eskaini ordez.
Elkarrizketatuen iritziz, azken aukera hori egingarriagoa, merkeagoa eta integratzaileagoa da, biztanleria
etorkina biztanleria autoktonotik bereizten dituzten zerbitzuak sortzea baino.

"Burua pixka bat nekatu, egingo denaz hausnartu eta ondoren egin, ez perretxikoak bezala baliabideak

sortzen hasi, administrazioak egin ohi duen eran: pertsona bat jarri paperak erregularizatzen, jendea har-

tzeko bulego bat zabaldu eta kito" (E).

"Kontua ez da eraikin bat egitea egin behar hutsagatik, baizik eta ikustea eraikin hori beharrezkoa den, zein

den haren xedea... hau da, kontua ez da biztanleria etorkinaren eta autoktonoaren alde zerbait egiten den,

baizik eta zein den horren xedea eta zein metodorik egokiena, eta etorkizunean zer nahi dugun" (E).

Bestalde, etorkin batzuei egozten zaizkien delitu txikiak eta istilurako joera estuki loturik doaz horietako
askok bizi duten bazterketa-egoerarekin. Horrenbestez, administrazioek oro har eta udalak bereziki, modu
eraginkorragoan eta azkarrago kudeatu beharko lituzkete laguntzak eta gizarte-laguntzaren inguruko
arloa. Horri esker, etorkin askok pairatzen duten bazterketa-egoera saihestuko litzateke sarritan, lapurre-
tak bezalako delitu txikiak gutxituko lirateke eta, ondorioz, delinkuentziaren eta immigrazioren arteko
lotura hori, biztanleriaren zati batek egiten duena, ahulduko litzateke.

"Udalak asko du egiteko. Hezkuntzan egin beharreko ahalegina eta bestelakoak... behingoz egin behar ditu:

gizarte-laguntza, arrazoizkoa, eskaintzea; ez da posible pertsona batek gizarte-laguntzarako hitzordu bat

izatea larrialdi-egoera bat bideratzeko, hau da, biziraun ahal izateko oinarrizko laguntzak lortzeko, eta hiru

hilabetez zain egotea... nik neuk, hain zuzen ere, ulertuko nuke udalaren gizarte-laguntzako zentroa erre-

tzea ere... zertarako balio du bada... hori onartezina da... eta are onartezinagoa krisi garaian... gauza horiek

eragiten dieten sektoreetan, nik ulertzen dut delituak egitea, ez dut onartzen amona zahar bati poltsatik

tira egitea eta labana lepoan jartzea, baina bestelakoan... begira, oinarrizko eskubidea jateko eskubidea da.
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Zuk baliabide gutxiago dituen jende horrentzat beren egoera hobetzeko tresnak jartzen badituzu... biztan-

leriaren pertzepzioa aldatuko litzateke" (E).

Hizkuntza-ikastaroak

Hizkuntza funtsezko integrazio- eta komunikazio-tresna da. Elkarrizketatu batek onartu du hizkuntza
dela txinatarren integraziorako trabarik handiena. Haren ustez, udalak gaztelera ikastea erraztu beharko
luke, bai zuzenean bai zeharka, laguntzak emanez eta elkarteek abian jartzen dituzten ikastaroak diruz
lagunduz.

Elkarteak eta erakundeak hartu-emanean izatea, eta etorkinen elkarteak sustatzea

Errekaldeko barrutiaren bereizgarri garrantzitsuak dira elkartegintzaren indarra eta auzoaren identitate
sendoa. Horregatik, zaila gertatzen da proposamenen analisi bat egitea Errekaldeko elkarteak aintzat
hartu gabe. 

"… eta gero, gainera, elkarte-bilbe bat era dezagun, elkarte-bilbea bultza dezagun, elkarte-bilbea ez dadi-

la traba izan, gehigarri baizik, aintzat hartua izan dadila, aldian-aldian elkarteekin bil daitezela" (E).

Elkarrizketatuen iritziz, elkarteetarako garrantzitsuena da politikak garatu eta ezartzeko orduan kontuan
har ditzatela. Elkarte batzuen kexarik ohikoena da ez dituztela behar adina kontuan hartzen. Horregatik
diote udalak barrutian programa bat martxan jartzeko asmoa duenean, gomendagarria litzatekeela
beraiek aintzat hartzea, elkarteak direlako egunez egun auzoan daudenak.

"Jardunbidea bereizia da, udala alde batetik doa eta elkartegintza beste batetik; logikoena litzateke hurbi-

len dagoen administrazioak, alegia udalak, gizarte-mugimenduekin harreman handiagoa izatea eta, hortik

abiatuta, gauza gehiago, ekimen gehiago partekatzea" (E).

Edonola ere, elkarteek kontseiluan duten zereginaren eta udalarekiko harremanaren inguruan, bertsio
guztiek ez dute errealitate kritiko hori bera islatzen. 

Kontseiluak jakinarazi digu oso handia dela elkarteek haren funtzionamendu arruntean duten pisua. Izan
ere, proiektu bat goitik behera eztabaidatzen den batzordeetako kide dira elkarteak. Kontseiluak adierazi
digu, bestalde, boto eskubidea dutenek aintzat hartzen dituztela elkarteen ekarpenak, eta elkarteek egin-
dako eskaera bati ezezkoa ematen zaionean, erantzun horretan jasotzen direla erabaki hori hartzeko arra-
zoiak. 

"Baten bat kexu da botorik ez duelako, eta egia da osoko bilkuretan botorik ez dutela, baina ez dakit zen-

bateraino... den garrantzitsua, baina auziak batzordeetan lantzen dira, eta ez dira bozkatzen, eztabaida-

tzen dira, aztertzen dira et abar... eta proiektua jada idatzita heltzen da osoko bilkurara, eta bilkura horrek

hura berresten du.(…) ez dut inoiz alderdi politikorik ikusi, elkarte batek proposatutakoaren aurka bozkatu

duenik..." (E).

Elkarrizketatu batzuek nabarmendu dute kontseiluan elkarteek ere bozkatzeko eskubidea izan beharko
luketela, kontseilua gaur egungoa baino zilegizko eta parte-hartzaileagoa izan dadin. 

Parte-hartzeaz ari direnean, kontseilua etorkinen elkarteetara zabaltzeaz ere ari dira. Horretarako, biztan-
leria etorkinaren baitan elkartegintza sustatzea gomendatzen dute. Izan ere, jarduteko erarik onena
galdetzea da, eta biztanleria etorkina elkarteetan antolatzen bada eta barrutian parte hartzen badu, inte-
grazioa errazagoa eta egiazkoagoa izango da, integrazioan ari direnak beste batzuk direnean baino, bi
aldeetako bat kontuan hartu gabe. 
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"Nik elkartegintza sustatuko nuke biztanleria etorkinaren baitan, kaleetan bitartekari egonkorrak egon

behar dira, (…)" (E).

Horri dagokionez, aintzat hartzekoa da barrutiko kontseiluko idazkariaren iritzia; haren esanetan, aipatu
elkarteekin harremanetan jarri da, baina ez du erantzunik jaso. Beraz, informazioa eskaintzea ez da nahi-
koa, eta harreman pertsonala landu behar da, harreman formalaz haratago. 

"Nik elkarteen zerrenda atera nuen eta banan-banan deitu nien, gutun bana bidali genien, eta nik neuk

telefonoz deitu nien, txinatar batek hartu zidan, ijito batek, eta ez dut gogoan ez ote zidaten erantzun, edo

haiekin hitz egin, mezu bat utzi eta ez ote zidaten erantzun" (E).

“… gutun bat bidali diogu, telefono-dei bat du, eta orain ez dut gogoan, inoren erantzunik ez dudalako jaso;

egia da erregistroan elkarte gehiegirik ez dagoela erregistratuta, baina erregistratu gabeko elkarteen

zerrenda bat ere egina nuen..." (E).

4.3. Ekintza zehatzak egiteko proposamenak

Elkarrizketatuek egindako proposamen orokorrez landa, Errekalden bizi diren kolektiboen arteko harrema-
na sustatze aldera udalak abian jar litzakeen ekintza zehatzen zirriborro bat osatu dugu:

1. Futboleko edo areto-futboleko txapelketa (ez oso luzea), kirol-lehiaketak
Errekalde plazaren aldamenean dagoen jokalekuan egin liteke. Txapelketaren amaieran, herri-
merienda bat egin liteke parte-hartzaile guztiekin. Komeni da txapelketa luzeegia ez izatea.

2. Parrillada/sardina-jana Errekalde plazan
Jatordu herrikoi eta kulturanitzak plazan edo Errekaldeko azoka txikian ("Munduko arrozak" ekimena-
ren antzera).

3. Errekalde plazan txartelak, gozokiak, poltsak edota ogitartekoak doan banatzea

4. Ikastetxe guztietan hizkuntza-eredu guztiak eskaini behar dira
(Ez dakit, ordea, udalak arlo horretan zein eskumen duen).

5. Haurrentzako jolasak (gazteluak)

6. Txitxarrilloa/dantza-arrastoak Errekalde plazan (Etxetxua plazan bezala)

7. Lehiaketak

8. Jolas mistoak guraso eta seme-alabentzat, Errekaldeko ginkanaren antzekoak 
Haurrak elkarrekin hartu-emanean ariko lirateke eta, gainera, gurasoen artean harremanak eratzeko
aukera zabalduko luke ekimenak.

9. Egun jakin batzuetan, Gabonetan kasu, bederatziurrenak egin beharko lirateke 
Haurrei zuzendua, kantatu egiten dute, gabon-kantak ikasten dituzte eta, azkenean, abenduaren 24an,
opariak partekatzen dira. Hala, kolektibo ezberdinak batu eta bakoitzak bere gabon-kantak aurkeztu
ahal izango ditu.

10. Berbalaguna/mintzalagunaren aldaera bat 
Kulturen eta hizkuntzen hurbilketa, eta batik bat hizkuntzaren (kasu honetan gaztelania) erabilera
ezberdinena. Kolektibo ezberdinetako pertsonak astean behin bil litezke hitz egiteko.
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11. Oso beharrezkotzat jotzen dute egingo diren ekitaldi guztien inguruko propaganda eta
komunikazio-kanpainak hobetzea, kasu honetan udalaren aldetik
Bizilagun guztiek jakin behar dute zein jarduera egingo diren, non eta noiz.
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VI. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK

2009ko Barometroaren iritzi, jarrera eta portaerei buruzko datuek adierazten ziguten Errekaldeko barru-
tian "zerbait gertatzen ari zela", atzerriko immigrazioari buruz Bilboko beste zonalde batzuetakoekin alde-
ratuta jarrera ez hain toleranteak, uzkurragoak eta itxiagoak islatzen baitzituzten (guk behintzat hala
ulertu genuen).

2009ko erroldaren datuak alderatuta, ohartu ginen Errekaldeko barrutian zegoela asiar jatorriko etorki-
nen proportziorik altuena, txinatarrak zehazki. Hala ere, zenbakiak, kopuru absolututan, txikiak dira.
Bestalde, errolden luzetarako analisia eginda genekien ondoko barruti eta auzoetatik etorkinak heltzen ari
zirela aztergai dugun honetara. Etorkin horiek batik bat Hego Amerikakoak dira.

Harritzekoa gertatzen zitzaigun Errekaldeko barrutiko bizilagunek jarrera eta portaera uzkurrago eta ez
hain toleranteez "hartzea" auzotar berriak, beste auzo eta barruti batzuekin alderatuta.

Horregatik, sakon aztertu dugu Errekaldeko barrutia: informazio kualitatiboaz osatu dugu erroldetatik eta
iritzi-inkestetatik bildua genuen informazioa. Errekaldeko barrutiko kontseiluarekin bildu gara, barrutiaz
duten pertzepzioa ezagutzeko, haien kezkak eta arazoak zuzenean jakiteko, eta zonaldean aurrera eraman
litezkeen jardueren inguruan hausnartzeko, arazo horiei aurre egin eta konponbidea emate aldera.
Barrutiko ordezkari guztiekin hitz egin dugu: merkataritza-elkarteekin, auzotarren elkarteekin, gizarte-
eragileekin eta abar; horiei entzun eta ezagutu ditugu beren usteak, ekimenak, kexuak, eskariak, auziei
buruzko ikuspegia, komunitate autoktonoaren eta etorkinaren arteko bizikidetza nola ikusten duten, bizi-
kidetza horrek zein arazo sortzen dituen, nola konpon litezkeen eta abar. Auzotar autoktono zein etorki-
nekin ere bildu gara, eta eskatu diegu azal diezagutela nolakoa den beren eguneroko bizimodua, zein
arazo dituzten, zerk kezkatzen dituen, auzoa nola ikusten duten, auzokideak nola ikusten dituzten, zein
iritzi duten Bilbok bizi duen migrazio-prozesuaz —oro har eta Errekaldeko barrutian bereziki— nolakoa den
bizikidetza egunero, zein arazo sortzen diren eta abar.

9. grafikoa. Gomendioak
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Errekaldeko barrutiaren egoera sakon ezagutu ostean, ondorio nagusi bat atera dugu:

• Errekaldeko barrutiak ez dauka biztanleria autoktonoaren eta etorkinaren arteko bizikidetza-arazo bat,
lehen batean aurkakoa pentsa genezakeen arren.

Bilbon eta Errekalden atzerritar immigrazioari buruz dituzten jarreren inguruan 2009ko Barometroan bil-
dutako datuak arazo baten sintoma dira, baiki, baina ez da komunitateen arteko bizikidetza-arazo bat.
Eskura dugun informazioaz, egiazta dezakegu kexuak beste arazo baten gainekoak direla: barrutiak eta
haren auzoek pairatzen duten segurtasunik eza.

Geure buruari galde geniezaioke: eta zer zerikusi du herritarren segurtasunik ezak 2009ko Barometroaren
datuekin? Bada, segurtasunik eza, barrutiko bizilagunen esanetan, Magrebeko edo Ipar Afrikako jatorria
duten pertsona-talde txikiek eragiten dutela. Hau da, bizilagunek arazo bat ikusten dute, herritarren
segurtasunik ezarena, eta haien diskurtsoan arazo hori immigrazioaren fenomenoarekin eta etorkinen hel-
duerarekin lotzen dute.

Kasu honetan, ez da aurreiritzi edo estereotipo hutsa: biztanle autoktonoen, jatorri latinoamerikar zein
asiarrekoen, gizarte-eragileen eta baita magrebtar jatorriko pertsonen diskurtsoak gertaera pertsonalez,
duela gutxi gertatutako pasadizoez zipriztindurik daude, barrutian —batez ere aldiriko auzoetan eta
Ametzola parkearen ingurumarietan— bizi den segurtasun ezaren sentsazio hori islatzen dutenak.

Barrutia aztertzen daramagun denboran, tokiko prentsaz haratago hedatu diren ordena publikoko istilu
larriak gertatu dira, hala nola bortxaketa-saialdi bat aipatu Ametzola parkean eta gazteen arteko tiroke-
ta bat zonalde berean. Horiez gain izan dira, noski, liskar edo istilu ez hain larriak ere.

Azken batean, Errekaldeko barrutiaren arazoa, gaur egun, segurtasunik eza da, eta arazo hori etorkinekin
lotu ohi da. Hori da 2009ko Barometroren iritzi-inkestak agerian utzi duena: segurtasunik eza etorkine-
kin lotzen dutela, ia beti Magrebeko edo Ipar Afrikako jatorria duten etorkinekin.

Oraingoz, segurtasunaren arazoak ez du komunitate etorkinekin bizikidetza-arazorik ekarri, biztanle
autoktonoak eta beste jatorri batzuetako etorkinak gai direlako jatorri etniko bereko delitugileen eta
auzotar zintzoen artean bereizketa egiteko. Beraz, oraindik garbi bereizten dira delitugileak eta deliturik
egiten ez dutenak, pertsonak jatorri berekoak —Ipar Afrikakoak— izan arren. Baina ohartu behar gara
oraindik ez dela erremediorik gabeko ezer gertatu (kosta egiten horrelakorik idaztea, emakume batek
bortxaketa-saialdi bat jasan duenean, beldur baikara zauri hori ez ote den inoiz erabat osatuko...). Ezin
dugu deabrua tentatu eta segurtasunik ezaren arazoa bizikidetza-arazo larria —gaur-gaurkoz barrutian
inork sumatzen ez duena— bihurtzen utzi.

Egungo egoera jarrera intoleranteak eta aurreiritziz zein estereotipoz elikatuak indartzeko haztegi pare-
gabea da, eta jarrera horiek, denboraren joanarekin, portaera xenofobo edo arrazistetan hezurmami litez-
ke. Testuinguru horretan errazagoa da biztanleria arruntaren, oinezkoen diskurtsoa manipulatzea eta
estereotipoak elikatzea: frogatzen bada lotura dagoela herritarren segurtasunik ezaren eta atzerritar
immigrazioaren artean, zergatik ez da egia izango etorkinak neurriz kanpo baliatzen direnik gure
ongizate-estatuaz? Zergatik izango da gezurra txinatar dendariek zergarik ez dutela ordaintzen, hori egu-
nero auzoan ikusten badugu? Zergatik ez da egia izango agintariek hobeto tratatzen dituztela etorkinak
autoktonoak baino (diru-laguntzak, oinarrizko errenta, larrialdiko laguntzak...), denok ezagutzen ditugu-
nean, hurbilean, tankera horretako diskriminazioak? Eta horrela jarrai genezake, gure diskurtso zital eta
baztertzaileenetan sakon sustraitutako okerreko aurreiritzien parrastada luzatuz.

Egiaztatu dugu segurtasunik ezaren eta immigrazioaren arteko lotura "frogatu" horren gerizpean, barru-
tiko bizilagunek beren diskurtso gogorrenak ageri dituztela, eta jarrera murriztaileenak dituzten pertso-
nek indarra hartzen dutela, argudio horri beste batzuk pilatuz. Ohartu gara segurtasuna eta limurtzeko
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gaitasuna galtzen dituztela diskurtso ireki eta toleranteagoak dituzten bizilagunek, eta indarra, irmotasu-
na eta pisua irabazten, berriz, immigrazioarekiko proposamen kritikoenak dituztenek eta immigrazioari
buruzko aurreiritzi eta estereotipo "errazez" osatutako diskurtsoak irensten dituztenek.

Edonola ere, adierazi dugunez, Errekaldeko barrutian eta haren auzoetan ez daukagu bizikidetza-arazo bat
komunitate autoktonoaren eta etorkinaren artean. Bizilagunak, oro har, begirunetsu ageri dira, baina egia
da elkar ezagutzeko eta harremanak izateko gogo handirik ere ez dutela erakusten. Benetan elkarrekin bizi
diren bizilagun-multzoak haurrak eta gazteak dira, azken horiek gutxiago. Haurrak eskolan dituzten gura-
soek harreman gehiago izaten dituzte haienaz bestelako jatorria duten pertsonekin; hala ere, ezin da esan
harreman horiek erabat naturalak direnik. Ez dirudi soluzioa jatorri ezberdineko pertsonen arteko tratua
eta harremana behartzea denik ere: pertsonen arteko harremanak naturaltasun osoko testuinguru bate-
an garatu behar dira, egoerak behartu gabe. Denbora gure alde dugu, eta gaur haur eta lagun direnak,
bihar gazte eta etzi heldu izango dira.

Azken finean, benetako bizikidetzarik ez dago; jatorri ezberdineko pertsonen arteko harremanak elkarbi-
zitzara mugatzen dira. Elkarbizitza baketsua da oraingoz, segurtasun ezarekin lotuta Magrebeko edota
Ipar Afrikako jatorria duten pertsona-talde txikiei leporatutako kasu batzuk izan ezik.

1. Horregatik da funtsezkoa segurtasunik ezaren eta immigrazioaren arteko lotura hori apurtzea.
Delitugile autoktonoak barrutira erakartzeak egitasmo nekeza dirudienez, konponbiderik onena
herritarren segurtasunik ezari aurre egitea litzateke, delitu-kopuruak asko murriztea eta bizilagunei
argi eta garbi helaraztea kalea segurua dela eta haien udala, Bilboko udala, hiriko eta Errekaldeko
barrutiko auzotar guztietaz arduratzen dela.

2. Aldi berean, jatorri ezberdineko komunitateen artean harreman naturalak indartzeko neurriak hartu
eta ekimenak aurrera eraman ahal daitezke, denboraren etorri (ez beti) mantsoaren erritmoa pixka
bat bizkortuz eta pertsonen arteko hartu-emanak erraztuz, elkarbizitzatik bizikidetzara modu bake-
tsuan igarotze aldera.

3. Garrantzitsua da, halaber, diskurtso atzerakoi, sinplista eta demagogikoenen aurrerabidea etetea,
immigrazioaren egiazko datuen berri emateaz gain estereotipoak agerian utziko dituen
komunikazio-kanpaina bat abian jarriz.

Azken finean, gure gomendioa Errekaldeko barrutian eta haren auzoetan jarduera hauek martxan jartzea
litzateke:

1. Errekaldeko barrutian delinkuentzia prebenitzeko plan berezi bat taxutu behar dugu, Bilboko udalak
dituen ahalbideen baitan. Ezinbesteko eginbeharra da: auzotarrek hautematen duten segurtasunik eza-
ren arazoa portaera xenofoboetara lerratzea eragotzi nahi badugu, era horretako ekimen bat abian jarri
behar dugu.

Dagokien eragileekin batera (udaltzaingoa), bizilagunei "hor gaude" adieraziko dien proposamen bat
landu behar dugu. Onena oinezko errondak egitea izango litzateke, segurtasuna bermatzeko indarrak
hor daudela ikusarazteko: errondak autoan egiten badira, sentsazioa da "pasaeran daudela", eta
hurrengo kantoia hartu bezain laster desagertuko dela segurtasuna.

Ebaluazio-mekanismoak ezar ditzakegu eta ezarri behar dira, ekimen horren arrakasta edo porrota
egiaztatu ahal izateko. Alde horretatik, ekintzaren aurretik eta ondoren informazio objektiboa biltzeko
prest gaude, horretarako aztertuz udaltzaingoaren datu-baseak (delitu-tasak, delitu-motak eta abar)
nahiz Ikuspegik aldian-aldian egiten dituen edo Bilboko udalak ekintzaren aurretik eta ondoren egin
ditzakeen barometroetako datuak. Ebaluazioa osatze aldera, informazio kualitatiboagoa eskainiko
digun eztabaida-talde bat antolatu eta bidera liteke.
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2. Garrantzitsua da, bestalde, barrutiko eta haren auzoetako bizilagunei zuzendutako ekintzak taxutzea;
ekintzok denei zuzendurik egongo dira, bizilagunen jatorria edozein delarik ere. Komunitateen eta oro
har pertsonen arteko harremana indartu nahi badugu, zentzugabea da kolektibo horietako batzuei soi-
lik zuzendutako ekintzak antolatzea. Ez gaude berariaz etorkinentzat edo autoktonoentzat neurri bere-
ziak hartzearen alde. Jatorri ezberdinetako pertsonekin bildu ondoren, ohartu gara haien iritziz berbe-
rak direla barrutiari begira interesgarriak diren eta hartu-emana areagotu eta bizikidetza hobetzen
lagun dezaketen jarduerak.

Horretarako, garrantzitsua da Errekalden dagoen elkarte-bilbea aintzat hartzea. Izan ere, elkarteek
udalaren eta auzotarren artean hodi komunikatzaile gisa joka lezakete, eta ekintzak antolatu edo koor-
dinatu. Ildo horretan, futboleko edo areto-futboleko txapelketa bat antolatzeko orduan, esaterako,
udalak diru-laguntzak eman liezazkioke Errekaldeko Iturri futbol-klubari, eta klub horrek txapelketa
antola lezake.

Biztanle guztiei zabalik dauden eta haien arreta erakartzen duten ekitaldiak antolatzea da xedea (era
guztietara egiaztatu beharko litzateke ekitaldiak ez diola ezein kolektibori ezin saihestuzko trabarik
jartzen; esaterako, kirol-txapelketa batean kuota oso garestia jartzea edo jatordu herrikoi bat antola-
tzea txarriboda soilik eskainiz). 

Hainbat proposamenen artean, oso positiboa irudituko litzaiguke tankera honetako ekitaldiak antola-
tzea: kirol-lehiaketak (adibidez, areto-futbola edo saskibaloia), jatordu herrikoiak (adibidez, barrutiaren
edo auzoen egun seinalaturen bat ospatzeko, plazetan) eta askotariko estilo eta jatorriko dantzaldi
herrikoiak (adibidez, Etxetxua plazan antolatzen denaren antzekoak).

3. Azkenik, gure iritziz komunikazio-kanpaina bat egin beharko litzateke aipatu ekintza horiek guztiak
bultzatzeko; kanpaina irudimentsua, barrutiko bizilagun guztiei zuzendua (etorkinen kolektibo batzuek
biztanleria autoktonoak dituen estereotipo berberak ageri dituzte), informazioa eskaintzeko eta este-
reotipoen aurka borrokatzeko helburu argiaz eta zeharkako estrategia bat baliatuz (esaterako, jolas bat
erabil daiteke, "egia-gezurra" kasu, edo igarkizun bat...). Azken xedea da auzotarrei Errekalderen
errealitatea helaraztea eta estereotipoak suntsitzea. 

Ildo horretan, ekintza horrek arrakasta izan dezan funtsezkoa iruditzen zaigu komunikazio-bide
"errentagarriak" ezartzea. Hau da, sakon eta ongi hausnartu behar dugu zein izan daitekeen
Errekaldeko gure auzokideentzat informazio-iturri fidagarriena (egiazko iritzi-sortzailea), eta zein den
mezuak helarazteko bide egokiena.
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VII. ERANSKINAK

1. Sakoneko elkarrizketen gidoia

Elkarrizketagilearen aurkezpen laburra: izena, lantokia, ikerketaren helburuak eta ikerketak
Errekaldeko barrutiari ekar diezazkiokeen onurak

Eider Alkorta naiz, Errekaldeko errealitate soziala aztertze aldera Ikuspegi Immigrazioaren Euskal
Behatokiak proposatu duen ikerketa-proiektuaren koordinatzailea. Proiektua UPV-EHUko Soziologia
Sailaren eta Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta Herritarrak Sailaren arteko lankidetza-
hitzarmenaren baitan kokaturik dago.

Bera Begoña Muro da, UPV-EHUko migrazioei buruzko masterreko bekaduna.

Proiektu honen azken helburua da barrutia eta haren auzoak hobeto ezagutzea, zonaldearen premiak
aztertzea eta bizilagun guztientzat hobekuntzak ekarriko dituzten udal-ekimenak proposatzea. 

1. Elkarrizketatuaren lotura Errekalderekin (10')

Aipatu dizkizudan gaietan sartu aurretik, gustatuko litzaidake Errekalderekin duzun harremanaz pixka bat
hitz egitea: 

- Errekalden bizi zara?
- Zenbat denbora daramazu barrutian bizitzen edo bizi izan zara barrutian? (Zonaldeaz edo barrutiaz

zehazki galdetu)
- Barrutian lan egiten duzu edo egin duzu? Zein sektoretan?
- Zure ingurukoak Errekalden bizi dira? (familiartekoak, lagunak…)
- Errekalden ibiltzen zara, kalera ateratzen zara?
- Lagunartean Errekalden ibiltzen zara ardoak hartzen, kafea hartzen...?
- Erosketak barrutian egiten dituzu?

2. Errekalde (10')

Ongi baderitzozu, hitz egin dezagun Errekalderi buruz, nolako den barrutia, zer iruditzen zaizun, zer
nabarmenduko zenukeen, zein diren haren ezaugarri bereizgarriak... Ez dakit, esadazu zein den Errekalderi
buruz duzun ikuspegia eta iritzia.

- Zure iritziz, zer-nolakoa da Errekaldeko bizi-kalitatea?
- Turista bati edo ezagutzen ez duen kanpoko bati Errekalde zer den adierazi edo azaldu beharko

bazenio, zer esango zenuke?
- Zer nabarmenduko zenuke Errekalderi buruz, zer da aipagarriena?
- Zer da Errekalderi buruz gehien gustatzen zaizuna? Eta gutxien?
- Nolakoa da bizikidetza Errekalden?
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- Barrutia aldatu al da azken urteotan? Nola?
- Norantz doa Errekalde?

3. Oraina. Erronkak eta arazoak (15')

Oraingo Errekaldez hitz egin dugu eta barrutiaren alde on eta txarrak aipatzen hasi gara. Orain gustatu-
ko litzaidake esatea, zure iritziz, zein diren barrutiak dituen arazo larrienak. Zein dira gehien kez-
katzen zaituzten auziak?

- Zein arazo ditu Errekaldek gaur egun? (garraio publikoa, kirol-instalazioak, segurtasuna, zikinkeria,
aparkalekuak, langabezia, etxebizitza, prostituzioa, drogak….eta IMMIGRAZIOA?)

- Zure iritziz, zein dira Errekaldek orain dituen erronka nagusiak?
- Zein da immigrazioaren lekua? IMMIGRAZIOA (aipatua izan zein ez, hala arazo nola erronka gisa…)
- Nola ikusten duzu immigrazioaren kontua barrutian?
- Positiboa ala negatiboa iruditzen zaizu?
- Zein dira immigrazioaren alde onak? Eta zein dira txarrak, elkarrizketatuarentzat edo haren komunita-

tearentzat?
- Pertsona etorkinen batekin harremanik baduzu? (edo haren familiartekoren batek, seme-alabek,

lagunek...)
- Zein nazionalitatekoak?
- Non izaten dituzu harremanak? Zein eremutan?? Testuingurua, harreman edota interakzioko guneak…

- Tabernak, dendak, ostalaritza
- Haurrak, ikastetxea, eskola...
- Denbora libreko eta aisialdiko jarduerak: kirola...
- Lana
- Parkeak...

- Zein maiztasunez?
- Harremanik ez baduzu, zergatik ez duzu?

- Ez zaidalako interesatzen…
- Haiek ez dutelako integratzeko edo biztanleria autoktonoarekin harremana izateko ahaleginik

egiten (edo alderantziz)
- Ez dugulako topo egiten, espazio komunik ez dugulako... (elkarbizitza)

- Eta orokorrean, barruti mailan, zure harreman pertsonalez haratago…
- Nolakoa da bi kolektiboen arteko bizikidetza barrutian?
- Biztanleria autoktonoak harremanik badu biztanleria etorkinarekin?
- Zein testuingurutan?
- Nortzuek?

4. Etorkizuna. Erronkak eta arazoak (20')

BENETAKO EGOERA

Errekaldeko barrutia bikain ezagutzen duzula ikusirik, proiekzio-joko bat egitea gustatuko litzaidake,
geure buruak 2030-2040 urteetan kokatuz, Errekaldeko barruti honetan bertan. Kontua ez da barruti ideal
bat irudikatzea, baizik eta benetan izango dela uste duguna. Saia zaitez imajinatzen nolakoa izango den
Errekaldeko barrutia, zure seme-alabak edota ilobak biziko diren hori, etorkizunean...

- Nola irudikatzen duzu Errekalde 2030-2040 urteetan?
- Nolakoa da: alderdi guztiak deskribatuko ditugu (bat-bateko erantzuna)?
- Nolakoa dela esango zenioke ezagutzen ez duen pertsona bati?
- Nolakoa da bizikidetza?
- Nolakoa da kaletik dabilen jendea?
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- Nolakoak dira dendak?
- Zure ustez, etorkizunean zein aldaketa gertatuko dira Errekalden?
- Hobeto edo okerrago egongo da? Zertan?
- Zertan hobetu da eta zertan okerragotu?
- Zein alderdi hobetu beharko lirateke?
- Zure ustez, zein arazo izango ditu etorkizunean?

Errekaldeko barrutia 2030-2040 urteetan irudikatuz gero…

- Nolakoa izango da, zure iritziz, biztanleria autoktonoaren eta biztanleria etorkinaren arteko harremana
20-30 urte barru? Gaur egungoaren antzekoa izango da? Zertan aldatuko litzateke?

EGOERA IDEALA

Zure iritziz Errekalde etorkizunean nolakoa izan daitekeen, horri buruz jardun gara. Eta jada esan didazu
zure ustez autoktonoen eta etorkinen arteko harremanak nolakoak izango diren. Orain gustatuko litzai-
dake esatea nola nahiko zenukeen harreman horiek izatea, nolakoa izango litzatekeen zuretzat egoera
ideala:

- Nolakoa izan beharko litzateke Errekalde 2030-2040 urteetan, komunitateen arteko harremanei dago-
kienez?

- Nolakoa da: alderdi guztiak deskribatuko ditugu (bat-bateko erantzuna)?
- Nolakoa da bizikidetza?
- Nolakoa da kaletik dabilen jendea?
- Nolakoak dira dendak?
- Eta harreman hori nolakoa izatea gustatuko litzaizuke 20 urte barru?

5. Udalaren eginkizuna (15')

EGOERA ERREALAREN ETA IDEALAREN ARTEKO KONTRASTEA…

Esan dugun guztia esanda, badirudi aldea dagoela 20-30 urte barruko Errekalderen egoera errealaren
(nolakoa izango den) eta egoera idealaren (nolakoa izan beharko lukeen) artean, komunitateen arteko
harremanei dagokienez bederen.

- Zure iritziz zer egin genezake, zer egin behar dugu bi ikuspegi horiek antzekoagoak izan daitezen?
- Zer egin genezake, zer egin beharko genuke bertakook, autoktonook?
- Zer egin lezakete (zenezakete), zer egin beharko lukete (zenukete) pertsona etorkinek?
- Eta zein testuingurutan uste duzu udalak zerbait egin beharko lukeela horren inguruan? Zer egin

beharko luke?
- Zure iritziz, zein jarduera edo neurri bideratu beharko lituzke udalak?
- Uste duzu udalak zerbait egin beharko lukeela biztanleria autoktono eta etorkinaren arteko

harremana sustatu edo hobetzeko?

Garrantzitsua da elkarrizketatuak ahalik eta xehetasun gehien ematea bururatzen zaizkion gaien ingu-
ruan. Gaian sakon dezala eta ideia bakoitza zehatz-mehatz azal dezala eskatuko diogu. Ezer gehiago
bururatzen ez zaionean, proposatu dituen jarduerak laburbilduko ditugu (aipatu besterik ez), lehen-
tasunaren arabera sailka ditzan:

- Mesedez, jarduera hauek ordena al ditzakezu, duten garrantziaren arabera? Zein jarduerari heldu
beharko litzaioke lehenik? Eta ondoren?... Eta horrela bata bestearen ondoren, denak ordenatu arte.
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2. I. Eztabaida-taldearen gidoia (biztanleria autoktonoa)

1. SARRERA: TALDEEN AURKEZPENA (10')

- Taldeko kide bakoitzaren aurkezpen laburra
- Bizilekua (auzoa) eta lana

2. ERREKALDEKO BIZILAGUNAK KEZKATZEN DITUZTEN AUZIAK (25')

- Auzoan kezka-turri diren auziak: langabezia, etxebizitza, garraiobideak, autobidea, immigrazioa...
- Immigrazioaren auzia ateratzen denean, horretan sakontzen ahalegindu
- Nolakoak diren Errekaldeko pertsonak etorkinekin

3. IMMIGRAZIOAREN BALORAZIOA (20')

- Espainiar eta atzerritar immigrazioa: aldeak eta antzekotasunak pertzepzioan
- Immigrazioa (oro har) positiboa edo negatiboa da Euskadiko gizartearentzat? Eta Errekalderentzat?
- Oro har, zein abantaila eta alde txar ditu atzerritar immigrazioak?
- Atzerritar etorkinen kopuruari buruzko pertzepzio subjektiboa: handia da? Txikia? Nahikoa?

Gehiegizkoa?

4. IMMIGRAZIOA: IRUDIA ETA HARREMANA (25')

- Zein dira pertsona etorkinak?
- Biztanleria autoktonoaren eta atzerritarraren arteko aldeak eta antzekotasunak
- Atzerritar etorkinen jatorria: berdin al zaigu jatorria?
- Kolektibo ezberdinen gaineko estereotipoak eta aurreiritziak
- Norekin izaten ditugu harremanak?
- Harreman-eremuak: auzoa, eskola, elizak, tabernak, parkeak...
- Bizikidetzaren balorazioa
- Kolektibo ezberdinekiko harremana:

• magrebtarrak
• afrikarrak
• latinoamerikarrak
• txinatarrak

- Harremana eta bizikidetza etorkizunean
- Zer egin beharko luke biztanleria autoktonoak harreman hori hobetzeko? 
- Eta biztanleria etorkinak?

5. UDALAK ABIAN JARRI BEHARREKO JARDUERAK (20')

- Udalak zerbait egin behar luke kolektibo autoktonoaren eta etorkinaren arteko harremana sustatzeko?
- Udalak abian jarri beharko lituzkeen jarduerak kolektibo autoktonoaren eta etorkinaren arteko inter-

akzioa hobetu edo errazteko
- Jadanik badiren kultura artekotasuna edo kultura-aniztasuna sustatzeko jarduera edo ekintzen balora-

zioa (adibidez, "Munduko arrozak")
- Jarduerak zein pertsonari zuzenduko zaizkien zehaztea
- Jarduera-eremuak

6. GURE PROPOSAMENAK (20')

- Eskolan kolektiboen arteko harremanak sustatzea
- Kultura arteko aisialdia bultzatzea
- Diskurtsoa aldatzea kultura-aniztasuna sustatuz eta estereotipoak eta aurreiritziak baztertuz
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3. II. Eztabaida-taldearen gidoia (biztanleria etorkina)

1. SARRERA: TALDEEN AURKEZPENA (10')

- Taldeko kide bakoitzaren aurkezpen laburra
- Bizilekua (auzoa) eta lana

2. ERREKALDEKO BIZILAGUNAK KEZKATZEN DITUZTEN AUZIAK (25')

- Auzoan kezka-turri diren auziak: langabezia, etxebizitza, garraiobideak, autobidea, immigrazioa...
- Immigrazioaren auzia ateratzen denean, horretan sakontzen ahalegindu
- Nolakoak diren Errekaldeko pertsonak etorkinekin

3. HARREMANA ETA BIZIKIDETZA BESTE TALDEEKIN (25')

a. Harremanak norekin izaten dituzten (autoktonoak, magrebtarrak, afrikarrak, latinoamerikarrak, txina-
tarrak...)

b. Harreman-eremuak: auzoa, eskola, elizak, tabernak, parkeak...
c. Harreman-motak kolektibo ezberdinekin:

i. magrebtarrak
ii. afrikarrak
iii. latinoamerikarrak
iv. txinatarrak

d. Bizikidetzaren balorazioa
e. Integrazio subjektiboaren maila (pertsonala, kolektiboa eta beste kolektiboena)
f. Biztanleria autoktonoaren iritziz beraiek duten integrazio-maila
g. Integrazioa errazten eta eragozten duten faktoreak
h. Harremana eta bizikidetza etorkizunean
i. Zer egin beharko luke biztanleria autoktonoak harreman hori hobetzeko? Integrazioa erraztu?
j. Eta biztanleria etorkinak?

4. UDALAK ABIAN JARRI BEHARREKO JARDUERAK (20')

a. Udalak zerbait egin behar luke kolektibo autoktonoaren eta etorkinaren arteko harremana sustatzeko?
b. Udalak abian jarri beharko lituzkeen jarduerak kolektibo autoktonoaren eta etorkinaren arteko inter-

akzioa hobetu edo errazteko
c. Jadanik badiren kultura artekotasuna edo kultura-aniztasuna sustatzeko jarduera edo ekintzen balora-

zioa (adibidez, "Munduko arrozak")
d. Jarduerak zein pertsonari zuzenduko zaizkien zehaztea
e. Jarduera-eremuak

5. GURE PROPOSAMENAK (20')

a. Eskolan taldeen arteko harremanak sustatzea
b. Kultura arteko aisialdia bultzatzea
c. Diskurtsoa aldatzea kultura-aniztasuna sustatuz eta estereotipoak eta aurreiritziak baztertuz
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4. Elkarrizketatutako pertsonen zerrenda

1. Manuel Matos - Artazubekoa Auzotar-Batzordea
2. Miguel Gómez - Errekaldeko Gaztelekuko arduraduna
3. Saturnino Aransay - Caritas
4. José Luis Blanco - Iralako Auzotar-Batzordearen presidentea
5. Elena del Campo - Errekaldeko Merkatarien Batzordea
6. Igor Ahedo - Rekaldeberriz auzo elkartea
7. Estibaliz Merino - Errekaldeko Barruti-Kontseiluaren idazkaria
8. Catherine Verbruggen - Berdinak
9. Xiao Rong Zhu - Euskadiko txinatarren elkarteko presidentea
10. Redouan Al Farah - Onda Euskadi Elkartea
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