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GAZTELEKU 
Komunitatearen garapena helburu, Bilboko bazterrean 
dagoen eta etorkinen aterpe den Errekalden 

uggenhei
men dirdira 
edo hondar
tza berdea
ren i tzala ez 
dira Bilboko 

Errekalde auzora iristen. Me
troa ere lekutan dago, eta, buru 
gainean. zerua beharrean, auto
bidearen hormigoia dute. Au
zoa eraberritzeko eta aintzat 
hartuak izateko maiz borrokatu 
dira bertako bizilagunak. Mobi
!izazio tradizio handia duen au
zoa da Errekalde eta, egun ere, 
aldarrikapenen sokatik tiraka 
dtraute. 

Gazteleku da horren lekuko, 
auzotik, auzoarentzat eta auzo
tarrek sortutako elkartea. 35 
urte betetzear dituela, bere egi
tekoa ((inoiz baino premiazkoa
goa>> dela iritzita, etorkizunera 
begira harrapatu ditugu bertako 
kideak. 

Alberto Fernandez eta Goizal
de Azkona Gazteleku errealitate 
egiten duten dozenaka bolunta
rio horietako bi dira. Orain 35 ur
te, orduko instituzioek gazte eta 
nerabeen esparruan betetzen ez 
zituzten beharrak asetzeko bo
kazioz, sortutako mugimendua 
1aso dute oinordetzan. eta hura 
ondo baino hobeto kudeatzen 
dutela frogatu dute. «Elizatik al
dendu eta balio laikotan oinarri
tutako aisialdi eskaintza zabal
tzea zen lehen asmoa -hasi 
zaigu kontatzen Azkona-. Udale
kuak besterik ez zituzten egiten 
hasieran, baina arrakasta ikusita. 
lokal batzuk okupatu eta urte 
osora zabaldu zuten eskaintza,>. 
Errekaldeberriko Familia Elkar
teko Gazte Batzordeko garaiak 
ziren haiek, 70eko hamarkada
ren amaieran. 

Baztertutako auzoa zen Erre
kalde, eta Estatu espainoletik ze
tozen etorkin askoren aterpe. 
Egun ere bere horretan jarrai
tzen du auzoak eta mundu osa
ka pertsonak ditu bizilagun. Gi
zarte bazterkeria errealitate 
krudel duen langile auzo hone
tan, gizarte mugimenduaren in
darra esanguratsua zen, eta 
egun ere bada da. Erro(ik irauli 
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Gizarte bazterkeria errealitate krudel duen B1lboko 
Errekalde auzoan sortu zen Gazteleku. Auzotik, 
auzotarrek eta auzoarentzat sortu ere. Etorkin 
askoren aterpe, komun1tate garapena dute mugam. 
Umeak eta aisJaldia aitzakratzat hartuta, grzarte sa rea 
JOSJ eta bizJkidetza h1zki larriz rdazten dute. 

Gaztelekun ekimen ugari 
egiten dituzte. [rudian, 
adibidez, joskintza 
ikastaroa. 
)on HERNAEZ I ARGAZKI ?RES:; 

nahi zuten errealitate horretan, 
beraz, arin eta sendo sustraitu 
zen Gazteleku. 

Aisialdiko eskaintza zuten ha
sieran lan eremu, orain, baina, 
norabide anitzeko hamabi 
proiektu dituzte martxan. '<Gi
zarte eta kultura animazioa, gi
zarte sustapena eta parte-har
tzea eta komunitate garapena 
ditugu ian Ierro nagusi eta ho
riei erantzuten diete proiek
tuek)), azaldu digu Azkonak. 

·--------~----

Lau urtetik aurrerako haurrei 
egiten diete harrera Gaztelekun 
eta badira nerabezaroa gaindi
tuta begirale lanetan hasten di
renak. Nerabeei zuzendutako Li
lura proiektuko koordinatzailea 
dugu Azkona eta ondotxo eza
gutzen du jarraikortasun horren 
sekretua, hamar urte darama
tza-eta monitore lanetan. (<Fa
milia moduko bat da, gure opo
rraldiak udalekuak dira», esan 
du, alai. Ondo pasatzeko aitza
kiaren atzean, baina, balioetan 
oinarritutako hezkuntza egan 
badagoela gehitu du Azkonak, 
«Ondo lantzen ditugu taldeak, 
oso talde atseginak dira oroko
rrean eta bertan rolak hartzen 
ditugu aintzat, euskararen era
bilera, naturarekiko konpromi
soa edo berdintasuna ere lan
tzen saiatzen gara))_ 

Umeak arreta gune nagusi di
tuzte, baina, euren sokatik tira
ka, hamaika errealitate ikusi eta 
artatu ditu Gaztelekuk. Gizarte 
egoerarik ahulenean dauden 
gazteei eta euren familiei lagun-
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LZt:S:v. ElSECO programa eta Zir
Kilu eguneko zentr:1a dute. «Ho
r1eLan. ohikoak dirc:'n g:Hbiketa, 
;~likadur3 ~cio 0[X€!CO Janak lan
lZen dituzle ume 2t:1 sen!dee-
1Cln)), argiru dtgu. 

lptoek er::nzen dt:t:en gutxien
;o ernikoaren Komumtate gJ.ra
'JenJ Ou!tzatzeko. :,_Jii-kalo pro
:.?ra:nc, clute. BertJ.n ijitoak diren 
l!l'_eeKrn t>goteaz gJinerJ. ema
unleekrn d.a gizonekin lan egi
.1-='11 dute. talde bana· ueran 

.~ezhtrTZ3 dute cez!<J. nagusi 
:;:1inbenenn n 1baritzen zu-

ten eskola arrakastari eusteko, 
Arbela zentro pedagogikoa mar
txan jarri dute, orain urte gutxi. 
Bertako arduraduna dugu Fer
nandez. eta pozik agertu da ber
tan dituzten so ikasleek eman
dako aurrera pausoekin. 

0NURADUN ZENBA!ZINAK 

Astero. 7'20 errekaldetarrek jaso
tz.en dute Gaztelekuren zerbi
tzuren bat. eta, urtean. azken 
bast urteetako batez besteko da
tuen arabera. 1.86otik gora dira 
Gaztelekuren onuradunak. 

Aisialdia zuten hasieran lan eremu, orain, 
baina, norabide anitzeko hamabi proiektu 
dituzte. Eskola arrakasta, ijitoen integrazioa 
edota familien eguneko zentroa tarteko 

Er:rekaldeko belaunaldien joan-etorrian 
arrastoa uzterainoko balorea dueli elkarte 
honen lana kuantifikatzea zaila izan arren, 
Koheslan taldea horretan saiatu da bi urtez 

Bizilagun guztiek Gazteleku 
gertu senti dezaten, gainera, bere 
hamaika egoitzak Errekalden ba
rrena barreiatuta ditu. Eta erai
kin horiei bizia ematen dieten gi
za ba!iabide ugari daude atzean. 
Batzuk bertako langileak dira, 
beste askok, baina. musu-truk es
kaintzen dituzte euren den bora 
eta lana. Orotara, baiha, ehundik 
gora dira Gazte!eku errealitate 
bilakatzen duten herritarrak. 

«Zenbakiek ez diote zenbaki 
izateari uzten>>, esan du Fernan
dezek. Datuak alboratu eta ho
rien atzean ezkutatzen diren 
historiak arakatzea proposatu 
digu. lzan ere, ez da Ian erraza 
Errekaldeko belaunaldien joan
etorrian arrastoa uzterainoko 
ba!orea duen elkarte honen lana 
kuantifikatzea. 

Etorkin eta bertakoen arteko 
harremana normalizatzen Ian 
handia egiten du Gaztelekuk. 
Bertaratzen diren gazteak jato
rri anitzekoak dira eta hori gi
zarteratze prozesuan laguntza 
handikoa del a diote. « Kultura 
eta maila sozial askoren eztanda 
dira udalekuak eta bat-batean 
denak familia bat bihurtzen di
ra. Oso aberasgarria da hori 
umeentzat», esan du Azkonak. 

Eskola moduan, Gazteleku ere 
elkartzeko topagunea da eta gi
zarteratzeko duen modu natural 
horregatik auzoan sortzen diren 
gatazketan bitartekari lana egi
tea maiz egokitzen zaiela konta
tu digute, harro. 

Krisi ekonomikoak auzoan 
eragiten dituen gorabeherak az
kar sentitzen dituzte Gazte!eku
ko kideek. Askotan. baina, egoe
ra lazgarri horretan daudenek 
esan beharrik ere ez dute. «Lu
dotekan identifikatu ohi ditugu 
sintoma txiki horiek: kuotak or
daindu ezinik dauden gurasoak. 
umeen janzkeran nabaritzen di
ren premiak... Guk etengabe be
hatzen ditugu horre!ako gauzak 
eta dagokien arduradunei esa
ten diegu. !aguntza programak 
martxan jar daitezenl>, azaldu 
digu Azkonak. 

Azken urteetan bizi dugun 
krisi sakonak, baina, orain dela 
urte batzuk zai!tasunak izatea 
ezinezkoa zirudien familienga
na heldu da. «Haietako askok 
zerbitzu sozialen berri ere ez du-
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Fernandez, Azkona, Abad eta Arriaga, Gaztelekuren atarian. jon HERNAEZ 1 A PRESS 

UNIBERTSITATEA ETA 
GIZARTEA ESKUTIK HARTUTA, 
GEROA ZIURTATZEKO 
Hiru hamarkadatako bidea bizkarrean, atzera begira eta 
parentesi bat egin behar izan dute Gaztelekuko kideek. 
Hausnarketa kritikoa aurrera eramateko, baina, Koheslan, 
Gizarte Kohesiorako Ikasketa Taldea, izan dute bidelagun. 

Begoiia Abad, Mikel Arriaga, Oihane Garcia eta Javier G. 
Burutxaga soziologoek osatzen dute lantaldea, eta, hasieratik 
argitu nahi izan duten moduan, ikerketaren helburua ez da 
Gazte!eku neurtzea, fenomeno sozial hau ulertzea baizik. 

Gaztelekuren ibilbidean behin baino gehiagotan hartu dute 
hausnarketarako parada. Egoera aztertu, estrategia birpentsatu 
eta antolakuntza egokitzeko erabi!i dituzte abagune horiek. 
Orain, krisiaren atzaparrek bizilagunen bizi-baldintzak 
!arriagotuta, berriz ere elkartearen eginkizuna egokitzeko 
premia ikusi dute. «Errealitatea inposatzen ari zitzaigun 
sentsazioa genuen -azaldu digu Fernandezek-, badakigu dugun 
jantzia txiki gelditu zaigula». 

Gazteleku etorkizunera eramango duen bidea nondik abiatu 
jakin nahian, dialogoan oinarritutako ikerketa parte-hartzailea 
abiatu zuen Koheslanek. «Azterketa denen artean egin dugu. 
langile eta boluntarioekin», azaldu digu Arriagak. 

Berrikuntza soziala hartu dute marko kontzeptual gisa, 
terminoa produkzio edo teknologiatik aldendu guran. «Beste 
dimentsio bat eman nahi diogu, sozialagoa, kua!itatiboagoa. 
Gaztelekuk genetan darama berrikuntza, beti auzoarekin 
harremanetan egoten eta askotariko elkarte eta beharretara 
egokitzen asmatu dun, nabarmendu du Abadek. 

Unibertsitatearen eta gizartearen arteko harremana 
sendotzeko ikerketa izan da honakoa eta emaitzekin pozarren 
daude aide guztiak. Orain, baina, Gaztelekuko kideen txanda 
da, «nondik hasi behar dugun esan digute, orain gure esku 
dago», esan du Fernandezek. 

Asteartean dute lanean hasteko lehenengo hitzordua. 



nerrla 

ce, eta askok loL;a ere senti deza~ 
;<t:te horietara joz gero>>, esan du 
Fe!"nandezek 

Bidegurutze ,1orretan dauden 
r·::tmliiak identifikatu eta euren 
~~~eharTJk b1clentzeko gaitasuna 
:·Jttkt :nhl du Gaztelekuk eta 
~~or ~<:ni<:uzen tL. ad1bldez. egun 
:.likJg::u Oanku<~rekin duren ha-

lzan 
hon -:z 

:~<I! !la guK !:1gnnrza han erraztu 
!ZJn Jugu or:ur).. Gurea ez 

kor,tu .. 1. Guk ez diz-
c~L, ~non J.; JZoJk konpon

l~:n ck 2u1 211 anzoak kcn
'IJt:rze~o OitJ.r~ckoJk 1pintzen 
IJ:,:gq. '.!ctudei zerbitzuak es

·an:::cn dt .k:egu,l. esan du 
-.. ~r·;anctc::c :·: 

KONPROMISOA BUHTAN 

:)ane-hJ.rtzea 1j;1 oinarn eta lan 
1!do •.::;aztelekUien azken helbu

LL! 6!~uneo b·:ra aldatzea da 
:l:i l1erntarre~ euren bizt-bal
!ir:czak ~lidatze~w cresnak eskai

,-~i:;.:. norbanako<lk aldatzen ditu. 
::zer eskacu gabe egiten du ian. 
bama bueltan acxikimendua eta 
;\Onpronnsoa (:'skuratzen ditu 
Gazteiekuk. Asko dira udalekue 
t Jn umewn has1 eta egun moni
I_Jr~ Jirenak .4urten. adibidez, 
':rr2k::ddeko dozena bar gazte 
doaz Oeren borondatez udale
k,Jetara, begirale moduan. Eu
:-:::n kemenak mdarrez mugitzen 
Ju Gaztelekuren errata. 

PJ.ne-hartze kultura hori, bal
::a. ez cla Gazle!ekuan soilik go
Lortzen. ,,Auzo dkanean, parro
klan, g1ra1 b<~.tean Kukutza 
gaztetxeJn edota dantz.1 talde
J.n buru-belarrl dabi!tzan asko 
hemend1k pasatutakoak dira>) 
;eh1tu du Fernandezek, harro 

Desmobilizazwa !au haizerara 
zabaltzen den garai honetan. 
pa:te-hartzearen kultura indJ
rrl'an dago Erre~c1lden eta froga-
1z,~~l ;.a!la den arren, Gaztele
kuak hcrren ku!pa du. seguru. 
t~aztelekukc kideak ez dira 

..:kintza ikusgarnen maitale. Eu
r;:on lana ez da gthiegJ nabari, bai
~-:.a hor dago. Hor zegoen, eta, hor 
1arranzen du. !arraitutasunez, 
somu askorik egin gabe aritzen 
dJEL Tsilean. Auzoko familien 
premiak 1dentifikatzen, asetzen, 
gizarte sarea JOSten, eta, finean, 
btzikidetza hizk1 larriz idazten. 

jose Luis Acereda. Lu1s ]AUREGlALTZO I ARGAZKI PRESS 

JOSE LUIS ACEREDA 

FAMILIA HEZITZAILEA 

«Motibazioa eta laguntza eman dizkit, 
argi nuen Gaztelekura zuzendu nahi 
nuela nire bizitza profesionala» 

Zirkilu eguneko zentroko ateak 
zabaldu dizkigu Jose Luis 
Aceredak. Hori du lantegi eta 
bertan eman digu bere 
historiaren berri. Zazpi urte 
zituela ezagutu zuen Gazteleku, 
lehengusina zuen monitore eta 
berak berotu zuen izena 
ernateko. Haurtzaroko 
oroitzapen ederrak ez ditu 
oraindik ahantz~ ludotekan 
arratsaldeek di-da egiten zioten
eta ihes. 

Nerabetasunak Gazteleku 
tarte batez alboratzea eragin 
zuen. Banaketak, baina, ez zuen 
luzaro iraun. Bi urte geroago, 
Gaztelekukoak ate joka etorri 
zitzaizkion-eta. «Begirale bila 

zebiltzan eta egun baterako joan 
nintzen. Egia esan, probatzera 
joan nintzen, eta, gam arte», 
azaldu digu, bere artean 
barrezka. 

Begirale lanari gustua 
hartuta, poliki-poliki ardurak 
hartzen eta Gaztelekun 
murgiltzen joan zen. 

lkasle txarra zen Acedera Ez 
du hura onartzeko arazorik; 
<<alferrontzia nintzen>~, esan du. 
Gaztelekuk, baina, hori ere 
aldatu zuen. Bertan egindako 
lagunek eman zioten ikasketen 
munduan sartzeko hatsa, eta 
hantxe, liburu eta ikastaro 
artean atrapatuta jarraitzen du 
oraindik ere. Begirale titulua 

atera zuen lehenengo, zuzendari 
titulua ondoren, eta 25 urterekin 
unibertsitateko ikasketetarako 
hautaproba egiteko erabakia 
hartu zuen. «Ez nauzue 
ezagutzen -adierazi du, esatera 
zihoana gehiegikeria ez zela 
frogatzeko edo- orain hamar 
urte pentsaezina zen ni 
tlllibertsitatean ikasten ikustea)). 

Ez zuen hautaproba lehen 
saiakeran gainditu. «Abenturara 
joan nintzen, eta, sekulako 
zartakoa jaso nuen. Lanbide 
Heziketako bigarren mailara 
arte ikasi nuen gaztetan, eta, 
beraz, filosofia eta horrelakoak, 
erabat arrotzak zitzaizkidan. 
Non sartu naiz? Horixe pentsatu 

nuen azterketa ikusterakoan», 
kontatu digu. 

Amore ematekotan zegoela, 
Gaztelekuko kideek lagundu 
zioten eta animatu zuten. <<Ez 
nekien nondik hasi ere eta haiek 
informazioa eta laguntza ernan 
zizkidaten», kontatu digu. 
Akademia batean izena ernan 
zuen eta Gaztelekun 
boluntarioki aritzen zen lagun 
batek ingeleseko itzulpenekin 
lagundu zion. 

Hautaproba gainditu eta 
berehala, Gizarte Hezkuntzako 
ikasketetan eman zuen izena. 
«Motibazioa eta laguntza da 
Gaztelekun aurkitu dudana. Oso 
argi nuen zer ikasi nahi nuen, 
Gaztelekuren testuingurutik 
nentorren eta bertara zuzendu 
nahi nuen nire bizitza 
profesionala)), esan du, zalantza 
izpirik gabe. Gaztelekun 
sakontzeko nahi eta gogo horrek 
piztu zion ikasteko garra eta 
horri esker da gaur egun dena: 
adingabekoen hezitzaile lehen, 
eta, familia hezitzailea, egun. 

Egunerokotasunean, gazteek 
eta euren familiek topatzen 
dituzten trabak gainditu 
ditzaten tresnak eskaintzea du 
ian. Baloreak landuz, ohiturak 
nonnalizatuz, limiteak ezarriz 
edota erlazio sozialetan 
lagunduz, norberak bere 
errealitatea gainditzeko bidean 
ipintzen ditu. 

Etorkizunean, bere horretan 
ikusten du bere burna. 
Ondokoak heziz eta bera ere 
heziz: (<Ni hezitzailea naiz, baina 
ni ere hezten naute. Denek 
ikasten dugu zerbait 
Gaztelekunn. 

Argi du Gaztelekuk bera hezi 
eta formatu duela. «Bigarren 
familia moduko bat da 
niretzat, bertan jaso ditut 
hainbat balore, lagunak ere 
hemen aurkitu ditut, eta, 
prozesu pertsonala aurrera 
eramateko laguntza eta babesa 
eman didate,) . 

Ez zuen inoiz bere burna 
liburu artean imajinatzen, eta 
egun, euskara ikasten eta 
ikastaroak egin eta egin dabil. 
Gaztelekun, gainera, ez du 
soldatapeko lana bakarrik 
egiten, ludotekan boluntarioki 
ere bai baitabil. 


