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1. SARRERA
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Bizkaiko Foru Aldundiak iraunkortasuna eta garapen iraunkorraren aldeko 
hautu garbia egin du. Horren eredu Bizkaia 21 Egitasmoa eta Iraunkorta-
sunean oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoa (IHEE) egiteko 
konpromisoa izan da, prestakuntza, hezkuntza eta sentsibilizazioaren alo-
rrean.

Garapen iraunkorraren kontzeptua, prozesu osoaren oinarri eta helburua 
aldi berean, horrela definitu da: «orainaldiaren beharrizanak asetzea hurren-
go belaunaldiek bereak asetzeko duten gaitasuna aldatu gabe» (IHEE, 4. or.). 
Halaber, «horrek ekosistemen mugen barruan bizi kalitatea hobetzea dakar» 
(IHEE, 4. or.). Eta jarraian honako hau zehazten du:

«2001eko urtarrilaren 22an Bilbon onartutako Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Iraunkortasunaren aldeko Konpromisoan jasotzen den bezala, garapen eredu berri 
hori bere ondorio guztiekin onartzeak gaur egungoan aldaketa sakona eragiten du, 
ekonomia ongizatean, gizarte justizian eta ingurumen garbi eta osasungarrian oina-
rritzeko. Hiru zutabe horiek bultzatu behar dugun garapen ereduaren ezinbesteko 
oinarria osatzen dute».

Honako azalpen integrala benetako erronka azaltzeko abiapuntua da: garapen 
iraunkorraren alderdi bakoitzean politikak eta programak aurkezteaz gain, 
batik bat hiru dimentsioak bateratzea da helburua. Horrela, ingurumena eta 
gizarte alorreko ondorioak kontuan hartzen ez dituzten politika ekonomikoak 
ez dira ezarriko eta, era berean, garapen ekonomikoa eta gizarte ongizatea 
bermatzen ez dituen ingurumen programarik ez da ezarriko.
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Beraz, iraunkortasunak, garapen iraunkorreko prozesuaren emaitza gisa, 
ekonomia, gizarte eta ingurumen alorretako garapenak bateratzea dakar, 
kultur eremuarekin batera, Bizkaia 21 Egitasmoaren sarreran datorren beza-
la: «mundu osoan onartu denez, epe luzera, gizarte eta lurralde arteko kohe-
sioak, hazkunde ekonomikoak eta ingurumenaren babesak eskutik helduta 
etorri behar dute» (Bizkaia 21 Egitasmoa, 4. or.).

Bizkaia 21 Egitasmoaren garapenaren ondorioz, lehen aipaturiko alorretan 
–ekonomia, gizartea, ingurumena eta kultura– askotariko neurriak abian 
jarri dira, horietariko asko herritarrentzat argi eta garbi agerikoak.

Gainera, garapen iraunkorreko prozesuak ezartzeko, Bizkaia 21 Egitasmotik 
herritarren parte hartzerako prozesuei sostengua eman nahi izan zaie, eta 
horretarako, Bizkaiko udalerri gehienetan ezarritako Tokiko Agenda 21eko 
herritarren batzarrak eginez.

Azkenik, Bizkaia 21 Egitasmoaren barruan egindako jardunetariko askoren 
helburua herritarrak iraunkortasunean heztea eta sentsibilizatzea izan da, 
honako helburuen aldeko kanpainen bidez: ura zentzuz erabiltzea; hondaki-
nak murriztea eta birziklatzea; bizikletaren erabilera sustatzea; garraio publi-
koaren erabilera bultzatzea; adinekoak iraunkortasunaz kontzientzia hartzea; 
etab. Kanpaina multzo hori iraunkortasunean hezteko ekintza sorta batez 
indartu da, aipatu IHEEan jasotako moduan:

–  Iraunkortasunean hezteko plan eta programa espezifikoak.

–  Iraunkortasunean hezteko ekipamendua ezartzea eta sustatzea.

–  Ingurumenari buruzko prestakuntza planak ezartzea, honako eragi-
leak ere helburu izanik: enpresak, Administrazioaren langile teknika-
riak eta irakasleak.

Behin Bizkaia 21 Egitasmoaren indarraldia ia igarota egonik (gaur egun eba-
luatze eta birformulatze aldian), honako Herritarren Mahaiak bere jarduera-
ri ekitea pentsatu du, gogoeta prozesu eta formulazio berri horri bere eba-
luaketan eta inpaktuan ekarpena ematen saiatuz. Horretarako, Foru 
Programaren ekintza guzti horren helburua diren publikoetariko batekin 
jardutea proposatu da: herritarrak oro har. Eta horretarako herritarrei oro-
korrean galdetu gura izan zaie, iraunkortasunaren filosofia zein neurritan 
ezagutu eta bereganatu duten jakiteko, Bizkaian alor horretan izandako bi-
lakaera ebaluatuz. Gainera, eskaera berriak nahiz asetu gabeko eskaera zaha-
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1. SARRERA

rrak atzeman nahi izan dira, iraunkortasunaren aldeko etorkizuneko planak 
osatzeko abiapuntu gisa.

Horrenbestez, jarraian aurkezturiko ikerketa soziologikoak Iraunkortasunean 
Hezteko Bizkaiko Ekintza Planean agertzen den Herritarren Mahaia abian 
jartzeko lehenengo urratsa osatzen du. Bere helburuak Foru Aldundiak ga-
ratutako estrategiaren jarduna kontrastatzea zen: bere jardunek bizkaitarren-
gan izandako eragina («ea jarduerak ezagutzen dituzten, ea horiek eskuratze-
ko aukerarik duten, ea egin dituzten eta horri buruz zer uste duten, etab.»). 
Gainera, beren lehentasunak eta kezkak hala nola beren ikusmoldearen 
arabera horiek asetu diren ere ezagutu gura da.
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2. IKERKETAREN HELBURUAK

Aurretik adierazitakoa zehaztuz, honako ikerketa soziologikoaren helburuak 
hurrengoak dira:

a.  Bizkaitarrek iraunkortasuna eta garapen iraunkorraren kontzeptuak 
zein neurritan bereganatu eta ulertu dituzten zehaztea.

b.  Iraunkortasunari buruzko kezka sozialak zein alderdi eta gaietan ko-
katzen diren eta horien arrazoiak ezagutzea.

c.  Bizkaiko Foru Aldundiaren iraunkortasunari buruzko jardueren 
eragina eta balorazioa ebaluatzea, hala nola balorazio hori azaltzen 
duten arrazoiak ulertzea ere:

– Jarduera horiek ezagunak diren ikertzea.

– Kezka sozialei erantzuten dieten ezagutzea.

– Jarduerak nola baloratzen diren ezagutzea.

– Balorazio horren arrazoiak zehaztea.

d.  Asetu gabeko eskariak eta sortze bidean dauden eskari berriak antze-
matea.
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3. METODOLOGIA

Gizarte ikerkuntzako lan metodologia bere helburuen araberakoa da. Iker-
keta kualitatiboa onena dela ematen du honako helburuak bilatzen ditugu-
lako: bizkaitarrek iraunkortasunaren eta garapen iraunkorraren kontzeptuak 
zein neurritan bereganatu dituzten ulertzea; eta Bizkaiak garapen iraunko-
rrean aurrera jo duen mailari buruz gizartean nagusi diren diskurtsoak eta 
testuinguru honetan herri erakundeen jardunari buruz dagoen ikuspegia 
ezagutzea.

Guztira, sei eztabaida talde egituratu da parte hartzaileak hautatzeko hiru 
aldagai kritikoren inguruan:

a.  Adina, honako hipotesian oinarritu delako: kolektibo gazteenek 
iraunkortasunaren kontzeptua hobeto ulertu eta onartuko lukete, 
hezkuntza prozesu formalen bitartez horretatik hurbilago egon bai-
tira.

b.  Hezkuntza maila. Ildo berean, hezkuntza maila handieneko kolekti-
boenek seguruenik kontzeptuok hobeto ulertuko lituzkete.

c.  Azkenik, bizilekuaren aldagaia gogoan hartu zen, Bilboaldeko metro-
polian edo bertatik kanpo biziz gero, bizilekuaren urbanizatze maila-
ren aldagaiak iraunkortasuna eta garapen iraunkorrari buruzko kez-
kan oso eragin nabarmena eduki zezakeela uste zelako.
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Hipotesi horietatik abiatuta eta interestalde guztiei buruzko informazioa ba-
tzeko xedez, eztabaida taldeetako hurrengo koadroa osatu zen:

Aipatutako talde bakoitzean, 8 eta 10 lagun artean parte hartu dute. Beraz, 
jatorri sozioekonomiko eta kultural oso desberdineko eta bizitoki mota as-
kotariko 50 parte hartzaile inguru eduki da. Horrela, ikuspuntu kualitatiboa-
ren arabera, biztanleria osoa ordezkatzen duen kolektiboa osatzea lortu da.

Eztabaida talde hauetan, parte hartzaileei intereseko gai multzo bati buruz 
galdetu zaie, honako ikerketaren 1. Eranskinean agertzen den eztabaidarako 
edo elkarrizketarako gidari jarraiki. Jakina denez, ikerketa kualitatibo batean 
galdetzeko modua inkesta estandarrean erabilitakotik kanpo aurkitzen da 
neurri handi batean. Taldea zuzentzen duenaren eginkizuna gaiak iradoki-
tzen joatea da, baina aldi berean, taldeari askatasun handia ematen zaio bere 
diskurtso propioa eraiki ahal izateko. Galdetzeko era malgu eta ireki honetan 
soilik taldeen bat-bateko kezkak ezagutzera heldu daiteke, ikerlari taldearen 
aurrekontzepzioek baldintzatu gabe.

Ikerketa soziologiko mota honetan, partehartzaileen diskurtsoa audioko eus-
karrietan grabatzen da eta, horren ondoren, ikerlari taldeak aztertzen du, 
hurrengo gakoak ateratzen saiatuz:

Bilboaldeko Metropolitik kanpoko 
eta 50 urtetik gorako gizon 
emakumeak lehen mailako 
ikasketekin

Bilboaldeko Metropoliko nahiz 50 
urtetik gorako gizon emakumeak erdi 
eta goi mailako ikasketekin

Bilboaldeko Metropoliko eta 30 eta 
49 urte arteko gizon emakumeak 
lehen mailako ikasketekin

Bilboaldeko Metropolitik kanpoko 
eta 30 eta 49 urte arteko gizon 
emakumeak erdi- eta goi mailako 
ikasketekin

Bilboaldeko Metropolitik kanpoko 
eta 18 eta 29 urte arteko gizon 
emakumeak lehen mailako 
ikasketekin

Bilboaldeko Metropoliko eta 18 eta 
29 urte arteko gizon emakumeak erdi 
eta goi mailako ikasketekin



13

3. METODOLOGIA

a.  Interes eta parte hartze handiena sortu duten gaiak, eztabaida taldee-
tan ea interesik gabe igaro diren gaien aurrean. Horrela, biztanleak 
gehiago eta gutxiago kezkatzen dituzten gaiak ateratzen dira.

b.  Irizpide gehien bateratzen dituzten iritzi eta diskurtsoak, diskurtso 
minoritarioen aurrean. Halaber, gehiengoaren diskurtsoetan hizpide 
dugun gaiari buruzko azpidiskurtso sozialak eskuratu daitezke, esan-
guratsuak izan daitezkeen matizazioak eskaintzen baitituzte.

c.  Egitura linealak dituzten diskurtsoak, argi eta garbi ezarritako eta 
hausnartutako posizioak islatuz, diskurtso zirkularren aurrean. Azken 
hauek gainerako parte hartzaileen eraginpean taldean eraikitzen joa-
ten diren diskurtsoak islatzen dituztelarik.

Beraz, jarraian agertuko dena iraunkortasun eta garapen iraunkorrari bu-
ruzko diskurtso sozialen berreraikuntza bat da, egindako talde desberdine-
tan bildutako material multzotik ikerlari taldeak egindakoa. Egindako be-
rreraikuntza horren baliotasuna eta fidagarritasuna honako alderdietan 
oinarritzen da:

–  Biztanleriaren ordezkaritza zabala eta askotarikoa edukitzea ikerke-
taren helburu den kolektiboaren ordezkagarritasunaren bermea da.

–  Taldeak zuzentzeko eta materialak aztertzeko curriculum akademiko 
nahiz ibilbide profesional oso desberdineko bi profesional edukitzeak 
diskurtsoen berreraikuntzan lortutako adostasunak taldeetan adiera-
zitakoaren errealitate objektiboa islatzen duela bermatzen du, ez di-
relako ikerlari taldearen aurrekontzepzioak balioztatu.

–  Anonimotasuna arriskuan jarri dezakeen ezer ez gertatzeko ahal izan 
denean, garrantzia handieneko gaietan, taldeetako parte hartzaileen 
hitzez hitzezko zitak gehitu dira, ateratako ondorioen adibide gisa. 
Horri dagokionez, zitak grabatutako materialetik hitzez hitz jaso di-
rela esan beharra dago; beraz, ez dira zuzendu taldeetan egin zitez-
keen terminologia edo sintaxiaren alorreko okerrak.

Hala ere, baliotasun eta fidagarritasunaren berme gisa, landa laneko epean 
jasotako materialak behar den eran kreditaturiko ikerlarien esku daude, ho-
riek berriro ikertzean interesa baldin badute.
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4.  IKERKETAREN EMAITZA 
NAGUSIAK

4.1.  Iraunkortasuna: kontzeptua ezagutzea eta 
esangurak esleitzea

Helburuen atalean adierazi den moduan, herritarrek iraunkortasunaren 
kontzeptua eta berari egotzitako esangurei buruz duten ezagutza maila iker-
tu nahi izan da lehendabizi. Orokorrean, iraunkortasun hitzaren eta bere 
edukien ezagutza mailan eragina duen aldagaia heziketa maila dela esan 
behar da. Horrela, zenbat eta hezkuntza maila handiagoa izan, gero eta gehia-
go ezagutzen eta ulertzen da kontzeptua. Bere aldetik, adinak inpaktu txikia-
goa dauka kontzeptua ezagutu eta ulertzeko. Horrela, hura aditu ez izana 
aitortzen duten pertsona oso gazte batzuk aurkitzen ditugu, berrogeita hamar 
urtetik gorako beste batzuk ederto ezagutzen duten bitartean.

Ildo horretan, kontzeptuaren ezagutza oso hedatuta zegoen Bilboko gazteen 
taldean –horretan pertsona guztiek erdi eta goi mailako ikasketak zituzten–, 
hala nola Bilboaldeko Metropolitik kanpoko adin ertainetako –30 eta 50 urte 
bitarteko– pertsonen taldean ere. Hitzaren ezagutze maila murritzenak be-
rriz, lehen mailako ikasketak zituzten pertsona taldeetariko bitan lortu ziren: 
Bilboaldeko Metropolitik kanpoko gazteak eta Bilboaldeko Metropoliaren 
adin ertainetako pertsonak –30 eta 50 urte bitartekoak–. Gainerako taldeetan 
ezagutze maila ertainak lortu ziren.



16

Iraunkortasunaren kulturak Bizkaian izan duen  
    aurrerapenari buruzko pertzepzioa

Ikertu beharreko bigarren alderdia kontzeptua zeri lotzen zitzaion ikustea 
zen, ezagutzea alde batera utzita. Egindako taldeetan, esangura esleitzeko 
hiru maila desberdin bereiztu ditzakegu.

Iraunkortasuna hitzaren aipamenik aurretik entzun ez dutenen artean, eti-
mologiari oso lotuta dauden esanguren egozketak eman dira. Horrela, hona-
ko ideiei lotu zaie:

– Eustea, irautea.

– Oreka.

–  Ondo oinarrituta dagoen zerbait, oinarri sendoaz eta iraunkorra iza-
nik.

– Ongizatea.

Ikuspuntu honen arabera, iraunkortasuna arlo askori egotzi dakiokeen hitza 
dela ematen du eta, ondorioz, termino oso anbiguoa. Ildo horretan, bereziki 
interesgarria da Bilboaldeko metropolitik kanpoko eta 50 urtetik gorako egoi-
liarren taldeak gaiari buruz egindako gogoeta. Horientzat, iraunkortasunak 
alderdi dezente jorratzen ditu:

–  Enpresen eta ekonomiaren iraunkortasuna, burbuila eta tranparik 
gabeko garapen ekonomikoari dagokiona, enpresa eta produktu 
iraunkorrekin. Talde honen kide batek, arlo honetan, iraunkortasu-
naren ideia Ekonomia Iraunkorreko Legearekin lotu zuen, taldeetan 
datuak hartu zirenean Gobernua hori sustatzen ari baitzen.

–  Iraunkortasuna sendian, dibortzio eta banantze gutxiago edukitzea-
rekin lotuz.

–  Iraunkortasuna politikan, parte hartze handiagoari eta ustelkeria mu-
rritzagoarekin lotuz.

–  Iraunkortasuna erlijioan: Kristautasunari eustea «datorrenaren» au-
rrean.

– Eta, jakina, ingurumena.
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Horrela, lotura generikoez gain, talde guztietan iraunkortasuna kontzeptu 
zehatzagoekin lotu da, hurrengo alor hauekin harremanetan:

a.  Gizakia eta naturaren arteko oreka. Ingurumena narriatu gabe ekoiz-
tea, beste batzuk esango dutenez, gehiegi kutsatu gabe edo ahal den 
gutxien kutsatzen.

«...orain ekologiarekin eta ingurumenaren kontu horrekin, iraunkorra zerbitzu 
egokia ematen duen zerbait da, iraunkorra ez zen aurrekoa ez bezala, ingurune 
ekologikoa ez du izorratzen, eta parametro sozialak ere sartzen dira.»

(Bilboaldeko metropoliaren 30 eta 50 urte bitarteko taldea)

b. Natura zaintzea.

«Iraunkortasun ekonomikoa eta batik bat ekologikoa, ezta? ... Orain krisiaren 
inguruko guztiarekin, egin nahi den iraunkortasuna, ekologiaren ikuspuntutik 
planeta kaltetu dugun guztia da, eta gure zerarekin... desagerrarazi dugun guz-
tia, beharrik gabe geneuzkan gauzak edo baliabideak xahutzeko dugun modua-
rekin. Eta orain horri buruz apur bat berba egiten da, ezta? Eragin dugun kal-
teaz.»

(Bilboaldeko metropoliaren 30 eta 50 urte bitarteko taldea)

c.  Ingurumenaren kalitatea birgaitzea eta berreskuratzea narriatuta da-
goen kasuetan, eta ingurumena mantentzea, zaintzea errazten digu-
ten azpiegiturak berriro birgaitzea.

«Baina gero dena sartzen da iraunkortasun planetan sartzen dena guztia da, 
ezta? Ur hondakinen hodiak, ura, ezta? Leku bakoitzaren azpiegitura, nolabait, 
ezta? Birgaitu eta guzti ere bai.»

(Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteen taldea)

d.  Kontsumoa eta baliabideen arteko oreka: zentzuzko kontsumoa –
beste batzuk arrazoizkoa deitzen dute–, ingurumena kaltetu gabe. 
Zentzuzko kontsumo hori bereziki agortu daitezkeen baliabideei 
dagokie. Taldeetako kide batzuentzat helburua ez da gutxiago kon-
tsumitzea, hobeto baizik.
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«Ingumena kaltetzen ez den moduan baliabideak erabiltzea, ezta? Horrela gure 
atzean datozenek erabiltzeko aukera edukitzea bermatuko dugu.»

(Bilboaldeko metropoliaren gazteen taldea)

«Bada, beraz, ez kontsumitzea... zera baino gehiago. Hau da, kontsumo horrek 
ez du ... ez luke gure etorkizuneko belaunaldien etorkizuna hipotekatu beharko, 
ezta?»

(Bilboaldeko metropoliaren 50 urtetik gorakoen taldea)

e.  Agortu daitezkeen baliabideak berreskuragarriak diren baliabideekin 
ordezteko bideak bilatzea, bereziki energiaren alorrari dagokionez.

f. Ordezko energiak erabiltzea.

g. Aldaketa klimatikoa ekiditea.

h.  Bi taldeetan ere, Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteak eta hel-
duak hain zuzen ere, iraunkortasuna iraunkortasun planekin eta 
Tokiko Agenda 21ekin lotzen da.

Bizkaitarrek iraunkortasunaz zer ulertzen duten nolabait laburbilduz, iraun-
kortasuna gizarte garapena nahiz ingurumenaren babesarekin batera egin-
dako garapen ekonomiko orekatua dela esan beharko genuke. Ildo horretan, 
argigarria dirudigu Bilboaldeko Metropoliaren helduen taldeko parte har-
tzaile batek egindako gogoeta:

«Tira, esan nahi dudana zera da..., ezin duzu zerbait egin... araztegia..., berria den 
zerbait, iraunkorra den enpresa proiektu bat eta eskualdea lan barik uzten duena, 
adibidez, jardueraren eragina kontuan hartzen duen zerbait, hau da, jardueraren 
eremu guztietan daukan eragina.»

Laburbilduz, lehenengo ondorio gisa honako baieztapena luzatu dezakegu: 
iraunkortasunaren kontzeptua aski ezaguna eta barneratua da bizkaitarren 
proportzio nabarmen batentzat. Hala ere, badaude beste kolektibo batzuk, 
batez ere, prestakuntza formaleko prozesuei gutxien lotutakoak, kontzeptua 
ulertu eta ezagutzeko gabezia nabariekin.

Hurrengo orrialdeko grafikoan, iraunkortasunari buruz taldeetan agerturiko 
hainbat kontzepzioren sintesia jasotzen da.



19

4. IKERKETAREN EMAITZA NAGUSIAK 

Esanguren egozketa generikoak:
– Eustea, irautea
– Oreka
–  Ondo oinarrituta dagoen zerbait,  

oinarri sendoaz
– Iraunkorra
– Ongizatea

Arlo askori buruzko kontzeptua:
– Ekonomia
– Politika
– Erlijioa
– Familia

Esangura espezifikoen egozketa:
–  Ingurumena kaltetu gabe ekoiztea
– Natura kontserbatzea
– Ingurumena birgaitzea
–  Arrazoizko kontsumoa, batez ere,  

agortu daitezkeen baliabideena
–  Agortu daitezkeen baliabideen ordezkoak 

bilatzea
– Ordezko energien erabilera
– Aldaketa klimatikoa ekiditea
– Iraunkortasuneko planak
– Tokiko Agenda 21

IRAUNKORTASUNA
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4.2.  Iraunkortasunaren kontzeptua eraikitzeko 
bitartekoak

Iraunkortasunaren kontzeptua bizkaitarren multzo handi batentzat arrotza 
ez zela zehaztu ondoren, helburua kontzeptu hori ezaguna izatera nola heldu 
zen zehaztea zen.

Parte hartzaileek emandako informazioaren arabera, iraunkortasunaren be-
rri edukitzeko bitartekoak askotarikoak ziren:

a.  Iraunkortasunaren berri eduki duten taldeetako kide gehienek heda-
bideak aipatu zituzten –prentsa, irratia eta telebista– gaiaren berri 
eduki duten eremua zehazteko.

b.  Parte hartzaileen multzo handi batek iraunkortasunaren gaia ezagu-
tzen zuten sentsibilizazio kanpainen bitartez. Bereziki izendatzen 
zituzten, ildo honetan, etxeko hondakinak kudeatzeari buruzko kan-
painak. Etxez etxe banatutako informatzeko foiletoak, hala nola pren-
tsa, irrati eta telebistan jarritako iragarkiak, kanpaina hauen euska-
rriak dira. Bizkaia Maitea aldizkaria birritan aipatu da ingurumena 
eta iraunkortasunari buruzko intereseko informazioa atzitzeko eus-
karri gisa.

c.  Hezkuntza sistema iraunkortasunean hezteko baliozko bitarteko gisa 
agertu da. Bi planotan eman da:

–  Proiektuetan zuzenean inplikatuta dauden ikasleak. Horrela, ba-
tik bat, Bilboko gazteen taldean, lanbide heziketako ikastaroetan 
iraunkortasunari buruzko moduluak daudela aipatu da.

–  Ikasleen familiak, batez ere, lehen eta bigarren hezkuntzakoak, 
ikastetxeetan banatutako materialen bidez iraunkortasunari bu-
ruzko argibideak eskuratzen dituztelako.

d.  Gaiaren ezagutzan eragin nabarmena edukitzen ari den beste eragile 
garrantzitsu bat laneko ingurunea dugu, berriro ere hiru bitarteko-
rekin:

–  Enpresetako prestakuntza, langileak indarrean dagoen araudiari 
egokitzeko.
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–  Enplegurako prestakuntzako moduluak langabetuen kasuan.

–  Sektore publikoan, tokiko administrazio publikoan lanean dihar-
dutenak, beren laneko inguruneko erreferentzia kontzeptua 
behin eta berriz topatzen dutelako.

e.  Azkenik, Tokiko Agenda 21 ezagutzera emateko egindako jarduerak 
aipatzen dira. Bitarteko hori, bereziki Bilboaldeko metropolitik kan-
poan tamaina ertain eta txikikoak diren herrietako lagunek aipatzen 
dute.

Horrenbestez, Bizkaia 21 Egitasmoan eta IHEEn aurreikusitako bitartekoe-
tariko asko arrakastatsuak izaten ari dira herritarrak iraunkortasunari buruz 
sentsibilizatzeko.

4.3.  Garapen iraunkorra: kontzeptua ezagutzea 
eta esangurak esleitzea

Garapen iraunkorra kontzeptuaren ezagutze maila iraunkortasunaren bera 
da. Iraunkortasunaz zerbait entzun dutenek garapen iraunkorra hitza ere 
ezaguna zuten.

Orokorrean, eztabaidagaiei buruzko ezagutza eta beraiekiko harreman gu-
txien erakutsi zutenek joera bikoitza aurkeztu zuten. Zenbaitek iraunkorta-
suna garapen iraunkorrarekin lotu zuten, beharbada, terminologia hurrekoa 
delako, baina gehienek honako ezaugarriak dituen hazkunde ekonomikoare-
kin lotzen dute garapen iraunkorra:

– Eramangarria.

«Ez dadila gero gertatu oraintsu izandako burbuilan bezala, aurrera jo, aurre-
ra jo, aurrera jo eta gero dena…»

(Bilboko metropoliaren adin nagusiko pertsonen taldea)

– Jasangarria.
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– Tranparik gabekoa.

«– Bai, honako hau esan nahi dut: enpresa batek produktu jakin bat garatu de-
zake, baina produktu hori ez da iraupen laburrekoa izan behar, eramateko mo-
dukoa izan dadila, iraunkorra eta.

– Eta garatu dadila.

– Benetakoa izan dadila.

–  Iraunkorra izan dadila. Tira, enpresak ez dezala produktu hori garatu eta 
gero, produktua erori eta erori… eta enpresa osoa erortzen da.

– Estankatuta geratzen da.

– Laburbilduz, ez dadila soilik izan diru laguntzak jasotzeko enpresa.»

(Bilboaldeko metropolitik kanpoko  
50 urtetik gorako pertsonak)

– Orekatua.

Halaber, iraunkortasun hitza ezagutzen zutenek ñabardura garrantzitsuak 
gehitzen zizkioten hitzari:

a.  Batzuk oraindik jarraitzen dute garapen iraunkorra garapen ekono-
mikoarekin lotzen, baina iraunkorra izateko, garapena orekatua iza-
teaz gain, ingurumena nahiz etorkizuneko belaunaldien beharrizanak 
zaindu behar ditu.

«Tira, nik hitzen etimologiarekin jarraitzen dut, garapena hazkundea da… au-
rrera joatea… Bada, iraunkorra hitzarekin lotuz, gutxi gorabehera, nik ulertzen 
dudanaren arabera,… gu hobeto egoteko zerbait sortzea litzateke, baina, adi! 
Atzean datozenak txarrago egon gabe.»

(Bilboaldeko metropoliaren 50 urtetik gorako pertsonak)

b.  Iraunkortasuna geldirik dagoen hitza bada, garapen iraunkorra hitz 
dinamikoa da. Beraz, iraunkortasuna gaur egungo egoera manten-
tzeari dagokio, garapen prozesuan ingurumenaren ondorengo narria-
duretan erori gabe, eta garapen iraunkorra, berriz, narriatutakoa 
berreskuratzeari dagokio, ondorengo narriadurak eragin gabe.

c.  Iraunkortasuna xede gisa edo garapen iraunkorreko prozesuen emai-
tza bezala agertzen da.
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Taldeetan adierazitakoaren hitzez hitzeko hurrengo aipamenak ikuspegi bi-
koitz hori azaltzen du:

«Ez dakit, iraunkortasuna hemen esandakoa da: nolabaiteko… oreka, historia dagoen 
bezala uztea; eta garapen iraunkorra aurrera egitea, aurrerantz jotzea orekatuta da-
goena desagerrarazi gabe. Nolabait esanda, ekoizten dugunarekin gehiegikerietan ez 
erortzea da, sistema ez astintzeko. Ez dakit, egurra egitea, baina ez egin askorik, bes-
tela egurrik gabe geratuko zara, hau da, egizu dagokiona egurrean aurrera jotzeko. 
Mahaiak edo zurezko etxeak behar izanez gero, baina, esan bezala, nolabaiteko neu-
rria behar…».

(Bilboaldeko metropoliaren adin ertaineko pertsonen taldea)

4.4. Bizi kalitatea

Aurretik esan bezala, taldeetako parte hartzaileen multzo handi batek iraun-
kortasuna edo garapen iraunkorra hitzak ez zituen ezagutzen, izaera generi-
koa duten esanguren esleipenak edo antzeko hitzen arteko loturak besterik 
ezin zuten egin.

Hala ere, politika publikoen kudeaketaren ikuspuntutik, kolektibo honentzat 
ere, iraunkortasuna eta garapen iraunkorra helburu zuten politikek jasotako 
laguntza maila hala nola arlo horretan egindakoaren ebaluaketa ere ezagutzea 
interesgarria zen.

Informazioa atzitu ahal izateko, horri buruzko diskurtso zuzena egiteko 
saioak huts eginda, gertuago dagoen eta ezagunagoa den hitzaz galdetzea 
erabaki zen, bizi kalitatea alegia. Halaber, hitz horretatik abiatuta, bizi kali-
tatearen barruan zein neurritan iraunkortasunaren eta garapen iraunkorra-
ren alderdiak jasotzen ziren ikusi behar zen.



24

Iraunkortasunaren kulturak Bizkaian izan duen  
    aurrerapenari buruzko pertzepzioa

4.4.1.  Kontzeptua ezagutzea eta esangurak esleitzea

Ikerlari taldeak aurreikusten zuen bezala, biztanle guztiek gertuago zuten bizi 
kalitatearen kontzeptua eta hobeto zekiten erabiltzen. Eztabaida taldeetan 
horri buruz galdetzean, antza denez, ongizateko egoera objektiboa eta sub-
jektiboa dela ulertzen dute. Halaber, oharpen subjektibora iristeko ongizate-
ko gutxieneko helburuak bete behar direlako ustean bat datoz.

Herritar guztien ustez, bete beharreko alderdi edo beharrizan multzo bat 
dago bizi kalitatea deiturikoa lortzeko. Taldeetan horren harira parte hartzai-
leek aipatutako alderdiak honako hauek dira:

a.  Lan egonkorra, dagokion ordainsari minimoarekin eta zentzuzko or-
dutegiekin.

b.  Etxebizitza duina, gutxieneko prestazioekin. Esanguratsua da horren 
inguruan talde bateko kide baten lehenengo erreakzioa bizi kalitatea 
zer zen galdetzen zitzaionean:

«– Bizi kalitatea, honek zerbait adierazten du?

– Bai,

– Bai

– Berogailua.»

(Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteen taldea)

c. Lanaren, errenten eta zerbitzuen bidezko banaketa.

d.  Osasuna, eta horretarako behar diren ekipamendu sanitarioak. Eska-
ri hau nagusien kolektiboen artean bereziki premiazkoa da, beren 
eztabaida taldeetan ageri denaren arabera.

e.  Hezkuntza: ezagutza hartzearekin batera, bizikidetzarako balioak es-
kuratzea dakar, taldeetako parte hartzaileek «gizabidea» edo «gizarte 
hezkuntza» deiturikoak.

f.  Ingurune osasuntsua: kontzeptu honetan zaratarik, kutsadurarik, par-
kerik, ibiltokirik… ez egotearen moduko ideiak sartzen dira. Bitxia da 
Bilboaldeko metropolitik kanpoko nagusien taldean gertatu dena; izan 
ere, talde honetan ez zen bat-batean aipatu ingurumena zaintzea bizi 
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kalitatearen eragile gisa. Hala ere, gaiaz zuzenki itaunduta, ingurume-
naren zaintza beharrezko aurrebetekizuna dela uste dute. Zergatik ez 
zuten aipatu galdetzean, justifikazio bikoitza eman zuten: bestelako 
lehentasunak edukitzea (dirua eta osasuna) eta bizi diren eskualdean 
izandako hobekuntzak gai hori lehentasuna izateari uztea ekarri zue-
lako. Beste beharrizanak bezala, ingurumen osasuntsua beharrezkoa 
dela uste da bera eskasa denean, baina gutxienekoak aseta daudenean 
uste hori aldatzen da.

g.  Laguntza publikoa arazoak dituzten kolektiboak gizarteratzeko. Batik 
bat enplegua sustatzea. Beraz, gizarte arloa bizi kalitaterako funtsez-
ko dimentsio gisa agertzen da.

«Bai, dena lotuta dagoela uste dut. Herritar guztiek bizi baldintza egokiak edu-
kiz gero, gure arteko harremanak hobeak izango dira beste egoera batean baino…
ez dakit nik bada, kalean eske dabilena edo ezer ez daukana baino hobeto… 
beraz, azkenean, bestelako arazoetan amaitzen da jendea baldintza txarretan 
badago».

(Bilboaldeko metropolitik kanpoko nagusien taldea)

Sei taldeetariko lautan, immigrazioari buruzko eztabaida eta berta-
koek etorkinen aurrean laguntzak jasotzean izandako bazterketaren 
oharpena atzeman da. Horren inguruko kontrol handiagoa eskatzen 
da. Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteen taldean agertzen den 
joera indibidualista sakona posizio bitxia da, beste taldeetan ikusten 
ez den berezitasuna delako. Gazte talde horrentzat gizartetik bazter-
tuak izateko arriskuan dauden pertsonak laguntzea bizi kalitaterako 
positiboa da edozein arazoren eraginpean dauden pertsonen bizi 
kalitaterako, baina ez dira gai laguntza horrek bazterketaren arazoa 
jasaten ez dutenen bizi kalitatearekin duen harremana identifikatze-
ko, hau da, gizarte ingurunearen bizi kalitatearekin oro har, izan zi-
tekeen ekoizpen indarraren galeragatik ez bada:

«Nire ustez, zauden egoeraren araberakoa da, izan ere, zeuk esandakoari jarrai-
ki, gurpildun aulki batean dagoen bat, arrapalarik gabeko etxean bizi bada, 
baina neuk badaukadanez… niretzat etxean arrapala edukitzeak ez du esan 
nahi bizi kalitatea duzunik. Zeuk daukazunaren arabera, gehiago eskatzen duzu 
bizi kalitatea hobetu dadin, orduan, haiek beste gauza batzuk eskatzen dituzte, 
inolaz ere geureak ez direnak, baina dauden egoeragatik gertatzen da.»
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«– Oinarrizko beharrizanak beteta ez dituzten pertsonak ez egoteak ez dauka 
inongo eraginik komunitatearen bizi kalitatean?

Tira, horrela begiratuz gero, irabazten ez duzun dirua da, ezer egiten ez duen 
lan eskua…»

(Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteen taldea)

h. Aisialdia eta astialdia edukitzea.

i.  Kultur eta kirol ekipamenduez hornitzea. Beharrizan hori oraintsu 
herritar kopuruaren hazkundea izan duten udalerri txikietan agertzen 
da, aurretik zeuden ekipamenduak ez direlako bereziki handitu. Ho-
rren harira, honako adierazpena esanguratsua da:

«– Zer gehiago behar da bizi kalitatea edukitzeko?

– Herri duina, hemen hori nahiko falta da eta (barreak).

– Ekin, ekin, hori gura duzu eta.

– Utzi alde batean herri honen duintasuna.

– Herri duina?, zer da herri duina?

–  Herrian zerbait egin ahal izatea, ez, baina hemen behinik behin mendi apur 
bat daukagu ibiltzeko, baina horrelakorik ezean, hemen jaten gaituzte, otsoek 
jaten gaituzte, kanpotarrek dioten bezala. Ez dago ezer ere. Adiskiderik eduki 
ezean, hemen ez duzu zer egin. Orduan, bada dena, zera behar dugu…

– …erraztasunak gauzak egiteko.

–  Denetarik, apur bat kirola egiteko, ezer eduki behar izatekotan, mendia apur 
bat ondo eduki behar da.

– Horrek esan nahi du azpiegiturak eduki behar direla?

– Adibidez…

– Barakaldora joan behar ez izatea zinemara joateko.

– Baina naturarenak ere bai, ez soilik...

– Barakaldon dago gertueneko zinema»

(Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteen taldea)
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j.  Garraio publikoa eta zerbitzu publiko nagusiekiko lotura hobetzea, 
modu erraz nahiz eraginkorrean eta zentzuzko salneurrian. Bizi kali-
tatearen osagai hau Bilboaldeko metropolitik kanpoko taldeen eskari 
garrantzitsua izan da, horietan zerbitzuak efizientzia gutxiagoko es-
taldura daukala ematen du. Testuinguru honetan, bizi kalitatea den-
bora aurreztearekin lotzen da, bidaiatzeko denbora gutxien ematea 
bermatzen duen garraioaren aldeko hautua eginez.

k.  Herri administrazio efikazak eta duinak herritarren partehartzea sus-
tatuz. Talde gehienetan agertzen zen honako eskabidea. Hala ere, 
bozketaren bidez parte hartze modu bat dagoela onartu da, zenbaitek 
nahikotzat hartzen duelarik, gehienak ez izan arren. Gehienek zuze-
nago parte hartzeko erak eskatuko dituzte, administrazioek herrita-
rren beharrizanez nahiz eskariez hobeto jabetu ahal izateko. Hala ere, 
prozesu trinkoagoak eskatzen dituztenek ere horrek dakarren zailta-
suna onartzen dute, herritarren artean interes oso desberdinak dau-
delako hala nola baliabideak eskuratzeko arazoengatik ere, batik bat 
partehartze horretarako astiari dagokionez.

«– Baina beti egiten dizute kontsulta, ezta?

– Ez dizute beti kontsulta egiten.

– Zelako kontsulta egiten dizute beti?

– Baina gauza guztietarako kontsultak egin beharko balituzte… litzateke.

– Niri ez didate kontsultarik egin AHTren gaiari buruz.

– Ea, niri ez didate kontsultarik egin baina bozkatu egiten dut»

(Bilboaldeko metropoliaren 30-50 urte arteko pertsonen taldea)

Baina esan bezala, bizi kalitatea zehazterakoan elementu subjektiboak ere 
agertzen dira, faktore objektiboen hain menpekoak ez diren alderdiak, bizi-
tzaren aurreko jarrera pertsonalei dagokielarik:

a.  Askatasuna, honako esangurarekin: lan egiteko ez bizitzea, bizitzeko 
lan egitea baizik; eta horren ondorioz, astialdia edukitzea lehentasun 
bilakatzen da.

b.  Daukagunaz gozatzen jakitea, konforme egoten jakitea.
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c.  Norbere gustukoak diren jarduerak egin ahal izatea.

d. Gizarte eta familian gogobeteko harremanak.

e. Garapen pertsonala eta autonomia handiena.

f. Norberaren emaitzak gainditzea eta etengabe hobetzea.

Izatez, talde guztietan eztabaidatu zen bizi kalitatea kontzeptuak duen anbi-
guotasunaz edo, hobeto esanda, erlatibotasunaz. Izan ere, bizi kalitatearen 
zentzuzko mailak lortzeko gutxienekoen beharra onartu arren, kontzeptu 
hori gizakion hainbat beharrizan gogobetetzeari lotuta agertzen da eta alda-
korrak dira balio indibidualen arabera, indibiduo batentzat ere, denboran 
aldatzen dute.

«Zerbait oso erlatiboa dela, nire ustez gaur egun bizi kalitatea dena duela hamar urte 
ez zen, gaur egun ere niretzat eta zuretzat gauza bera ezin da izan, ezta?»

(Bilboaldeko metropoliaren adin ertaineko pertsonen taldea)

Izatez, beharrizan propioak apaltzea bizi kalitatera eraman dezakeen eragi-
leetariko baten modura aipatu zen hainbat taldetan.

Beraz, bizi kalitatearen herritarren oharpenean, psikologia sozialaren klasiko 
batetik oso gertu dagoen ikuspegia agertzen da: Abraham Maslow. Egile ho-
nen arabera, gizakiek hierarkizatutako beharrizanak aurkezten dituzte, ba-
tzuk besteen ezinbesteko gutxienekoa asetu denean agertzen dira. Lehenen-
goz, bizirauteari lotutako beharrizanak egongo lirateke (osasuna, lana, 
etxebizitza); bigarrenez, harremanen eta kide izateari lotutako beharrizanak 
agertuko lirateke (sendia, gizarte harremanak) eta, azkenik, autoerrealiza-
zioari lotutako beharrizanak agertzen dira (askatasuna, hazkundea, partehar-
tzea). Gainera, ikerketak zirauen bitartean, argi eta garbi atzeman da jatorri 
sozioekonomiko eta kultural altueneko pertsonek nola ematen dieten lehen-
tasuna beharrizan gorenei, jatorri sozioekonomiko eta kultural murritzene-
koen aurrean, azken hauek bizirauteko beharrizanei lehentasuna emateko 
joera dutelako.
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4.4.2.  Iraunkortasuna eta bizi kalitatearen arteko 
harremana.

Ikerketa honen helburu den iraunkortasunaren ikuspegitik, honako hau da 
esanguratsuena: naturarekin harremanetan egoteko aukera emanez, higiene 
eta kalitateko gutxienekoak betetzen dituen ingurune osasungarria bizi kali-
tateko maila egokiak eskuratzeko asebete beharreko aurrebetekizun gisa 
agertzen da. Hona hemen horri buruz taldeetariko batean egindako gogoeta 
oso esanguratsuak:

«Bai, zikinkeriaren erdian bazaude, osasuna, tira, tira… (barreak) ez dakit, apur bat 
txarto azaldu dut.»

(Bilboaldeko metropoliaren adin ertaineko pertsonen taldea)

«Tira, garrantzitsua dela uste dut, bestela… Baliabide guztiak suntsitzen baditugu xu-
rrupatu ditugunekin egiten ari garen bezala, atzean datozenek eta guk geuk ez dugu ezer 
edukiko… Parkea nahi dugu gure bizi kalitatean baina txikitzen ari gara. Espaloiak 
besterik ez daude, eraiki eta eraiki, gero itsasoa nahi dugu, eta pozoitzen ari gara zera 
sartzen dugulako…, edo gobernuek edo geuk ez ditugu zaintzen.

(Bilboaldeko metropoliaren adin ertaineko pertsonen taldea)

«Argi dago planeta pikutara joanez gero, geu berarekin goaz, hau da, gure etxea eta 
ama da.»

(Bilboaldeko metropoliaren adin ertaineko pertsonen taldea)

Izan ere, ingurune egokiaren beharrizanetik bizi kalitate maila ona lortu dai-
teke, eta horretatik iraunkortasunaz edo garapen iraunkorraz mintzatzea 
entzun ez dutenak eztabaidagaiari lotzeko gai dira.

Hala ere, nolabaiteko anbiguotasunak antzeman dira bizi kalitatea eta gara-
pen iraunkorraren arteko harremanean. Tentsio horren adibide gisa, Bilboko 
gazteen taldearen kideen kontzepzioa aipatu daiteke, iraunkortasuna sortze-
ko joera duten neurrien emaitza epe luzera eta maila kolektiboan bizi kalita-
te hobea edukitzea izan daitekeela uste baitute, baina epe laburrean eta nor-
banakoei dagokienez, bizi kalitate maila murritzagoak ekarriz. Anbiguotasun 
hori «bizi kalitatea» «ongizatearen hautemate subjektiboa» gisa, ulertzeko 
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modutik dator, oharpen hori batzutan iraunkortasunetik eratorritako obli-
gazio objektiboen kontra jarri daiteke eta.

Baina, orokorrean, ingurumena zaintzearekin batera, gizartearen eskaria ga-
rapen ekonomiko eta sozialari eusteko aukera ematen duten estrategiak bi-
latzea da. Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteen ustez ere, enpresa mota 
jakin batzuk ingurumenerako onuragarria izan daitezke. Zehatz-mehatz, 
eskualdean txerriek isurtzen dituzten mindak aprobetxatuz lantegi bat ezar-
tzea aipatu da, osagai kutsakorrak ezabatzeko eta tratatzeko baliabide gisa, 
energia baliabideak eta lanpostuak sortzen diren bitartean.

4.4.3.  Garapen iraunkorrak bizi kalitatearen esparruan 
duen garrantzia

Garapen iraunkorra eta, zehatz-mehatz, ingurumenaren zaintza, bizi kalita-
tearen osagai gisa ezarrita, bizi kalitatea beraren beste aurrebetekizunetarako 
bezala, aipatutako beste elementuen aurrean ikerketaren partehartzaile guz-
tiek zein garrantzia ematen zioten ezagutu behar zen.

Zehazki, adierazitakoaren arabera, bizi kalitate maila onak lortzeko bete 
behar ziren faktore eta beharrizan guztiak hautatzea eskatu zitzaien itaun-
dutako pertsonei, denak batera betetzerik egon ezean, lehentasunezkotzat 
jotzen dituztenak.

Horren harira, taldeen jarrera honako ideia multzoarekin bat datorrela esan 
behar da:

a.  Osasun fisikoa, eta batzuk gehituko dutenez, emozionala, eta hori 
gauzatzeko aukera ematen duten baliabideak bizi kalitaterako fun-
tsezko aurrebetekizuna dira. Kezka hori, batik bat, adin nagusikoen 
taldeen artean aurkitzen da, ikertutako biztanlerian orokorra den 
arren. Pertsona horientzat, dirua eta aberastasuna bera ere ez lirateke 
nahikoa izango funtsezko defizit hori konpentsatzeko.

b.  Aurrekoa honela dela kontuan hartuta, baliabide ekonomikoak edu-
kitzea gehienen ustez bizi kalitaterako bigarren aurrebetekizun gisa 
agertzen da. Termino makro sozialetan, taldeen ustez, garapen eko-
nomikoa eta bere korrelatuak dira (lanpostua, baliabide ekonomikoak 
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edukitzea maila indibidualean eta sozialean) ondorengo gizarte ga-
rapena ekarriko dutenak. Garapen ekonomikoari emandako lehen-
tasun horren adierazgarria da taldeetariko bateko honako interben-
tzioa:

«Eta ingurumen atsegina baldin badugu, hobeto, horren barruan, bizi kalitatearen 
barruan; nahiz eta batzutan hobe dugu haize txarretan bizi eta diruaz eta guzti 
egotea, eguzkitan eta poltsikoa hutsik baino».

(Bilboaldeko metropoliaren nagusien taldea)

Hala ere, ingurumenean duen eragina murrizteari buruzko ideiak behin eta 
berriz zehazturik eta partehartze sozialaren bidez azaldutako beharrizan ko-
lektiboak kontuan hartuz agertzen da garapen ekonomiko hori. Izan ere, bi 
taldetan, Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazteena eta Bilboaldeko metro-
poliaren nagusiena, hartu nahi den norabideari buruz oinarrizko adostasu-
nera heltzeko bitarteko gisa agertzen da herritarren partehartzea. Bizi kali-
tatedun gizartea eraikitzeko garapen ekonomikoak duen lehentasunarekin 
lehian agertu da parte hartze hori. Horren harira, honako interbentzioa oso 
esanguratsua delakoan gaude:

«Ez, nire ustez… nora joan nahi dugun pentsatu behar dugu, ezta? Garapen horrekin, 
garapen hori nola egin nahi dugun. Hau da, parte hartzeko eta garapen ekonomikoa 
egiteko aukera baduzu baina…, lehenik eta behin, zer eraiki nahi duzun argi eduki 
behar duzu ahal den beste lagunek parte hartu dezaten. Hau da, edonola ere ezin da 
egin. Hau da, jendearen beharrizanetan benetan islatzen den zer edo zer. Hau da, 
garapen ekonomikoa garapen ekonomiko beragatik, bada kontroletik kanpo egon dai-
teke guztiz. Proiektu batean islatutako zerbait izan behar da, kontrolpean eta guzti».

(Bilboaldeko metropoliaren nagusien taldea)

Hitz batean, iraunkortasunerako hezkuntza programak eta sentsibilizazio 
kanpainak beren helburuak betetzen ari direla aldarrikatu dezakegu. Egia da 
herritarrek garapen ekonomikoari lehentasuna ematen diotela banakako zein 
taldekako baliabideak lortzeko bitarteko gisa, beren beharrizanak hobeto 
asebetetzeari begira. Baina era berean, herritar horiek garapen ekonomikoa 
ingurumena narriatuz egin ez dadila eskatzen dute. Izan ere, ingurumenaren 
babesa, berez, garapen ekonomiko berak sustatu behar duen garapen sozial 
kolektiboaren osagaia delako iritzia dago. Hitz batean, herritar gehienen us-
tez –iraunkortasunaz hitz egiten ez dutenak barne–, garapen iraunkorreko 
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ideia garapen horren eragileei (herri–erakundeak eta enpresak) egindako 
eskakizuna dela baieztatu dezakegu, ingurunea guztiz errespetatzen duen 
hazkunde ekonomikoa eta soziala den heinean.

«– Tira, bada garapen ekonomikoa, iraunkorra izan... hau da, ingurumenarekin ba-
tera joan beharko litzateke. Nire ustez, garapen ekonomikoak gero partehartzean 
eragina edukiko du, ez dakit, baina baztertuengan adibidez, bai, gizarte mailan eta.

– Garapen ekonomikoa baldin badago, beti egongo dira laguntza gehiago.

– Zerbitzu gehiago.»

(Bilboaldeko metropolitik kanpoko adin ertaineko pertsonak)

Partehartze 
prozesuetan 

adierazitako beharrizan 
sozialak asetzea 

helburu

Ingurumenaren 
babesak eta berari 

egindako kalteak ahal 
den beste murrizteak 

mugatuta

Bizi kalitaterako elementuak lehenestea

Garapen  
ekonomikoa
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4.5.  Bizkaian lortutako bizi kalitate mailaren 
balorazioa

Ikerketa honetan ebaluatu nahi den beste alderdi garrantzitsu bat honako 
hau genuen: Bizkaian garapen iraunkorrean azken urteotan zein neurritan 
aurreratu den. Ebaluaketa hori egiteko ikuspegi metodologiko bikoitzaz jar-
dun dugu.

Lehenik eta behin, taldeetako kideen erdiak gutxi gorabehera iraunkortasu-
naren edo garapen iraunkorraren aipamenik entzun ez dutenez, diskurtso 
librean galdetu zitzaien zein neurritan hobetu den Bizkaian azken lau urteo-
tan, hala nola zein alderditan hobetu, okertu edo berdin jarraitu den ere.

Ebaluaketaren lehenengo zati honen osagarri gisa, ikerketa sustatzen duen 
erakunderako interes espezifikoa zuen alderdi multzo bati buruz zuzenean 
galdetu zitzaien taldeetako kideei:

– Uraren zentzuzko erabilera.

– Basoen zaintza.

– Airearen kalitatea.

– Energia aurreztea.

– Hondakinen tratamendua.

– Gure hirietako ingurumen zarata.

– Garraio publikoaren kalitatea.

– Bidegorriak.

– Udalerrietako ekipamenduak.

– Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna.

– Nagusientzako laguntza.

– Umeentzako laguntza.

– Desgaitasuna dutenentzako laguntza.

– Langabetuentzako laguntza.
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– Euskararen aldeko laguntza.

– Kirolaren aldeko laguntza.

– Oinezko guneen sorrera.

– Pobrezian daudenen aldeko laguntza.

– Iraunkortasunari buruzko herritarrentzako informazioa.

Bizkaian bizi kalitateak azken urteotan izandako bilakaerari buruzko galdera 
orokorrari dagokionez, honako ondorioak atera ditzakegu:

a.  Oro har Bizkaian azken urteotan bizi kalitatearen hobekuntza eman 
dela uste da. Horrek ez du esan nahi dena ondo dagoenik, baina bizi 
kalitateak aurrera jo duelako oharpen orokorra lortzen da.

b.  Hala ere, herritarren artean argi eta garbi bi aldi desberdin bereizten 
dira: krisialdi ekonomikoaren hasi baino lehen eta horren ondoren. 
Horrela, krisia baino lehen, bizi kalitatea modu nabarmenean hobetu 
zela igartzen den aldi luze bat emango zen, horren ondoren narria-
dura azkarra ikusteko. Langabeziaren hazkundea litzateke –itaundu-
tako guztien ustez– narriatutako egoera horren adierazlerik argiena. 
Halaber, etsipena atzeman da krisiak prestazio sozialen mailan eta 
kalitatean ziurrenik izan dezakeen eragin negatiboari buruz.

c.  Ikuspegi orokor baten arabera, oinarrizko bi zerbitzutan hobekuntzak 
eman dira: osasungintza eta hezkuntza. Azkenaren kasuan, hala ere, 
prestakuntza baino herritarren heziketarako jarduera gehiago falta 
da, partekatutako erantzukizuna eta gainerakoenganako errespetua 
lortzeko. Berez, indibidualismoaren gorakada dagoela adierazi da.

Garapen iraunkorrari argi eta garbi loturik, ikerketaren interes espezifikoa 
pizten zuten alderdiei buruz, hobekuntza nabarmenak dituen ezaugarri zen-
bait dagoela adierazi behar da, egia esan, horietariko gehienak. Beste batzue-
tan, berriz, egoera txarragotu dela ikusi da, gutxienak diren arren. Hainbat 
kasutan ez dago akordio orokorrik batzuen ustez hobekuntzak egiten ari 
direlako eta beste batzuen aburuz, egoerak okerrera jo du modu nabarian.

Hobekuntzak eman diren zenbait alderdi egon da. Horrek ez dakar dena ondo 
dagoela adieraztea eta, izatez, horietariko askotan, hobetzeari buruz taldeetan 
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adierazitako oharrak eta gogoetak sartuko dira. Gaiaren arabera, hobetu diren 
alderdiak honako hauek ditugu:

Oinarrizko baliabideen zaintzan izandako hobekuntzak:

–  Uraren egoera eta ura aurrezteari buruzko kontzientziazioa. Oharpen 
positibo hori Bilboko Itsasadarraren egoerari dagokio; hala ere, ba-
tzuen ustez azalezko berregokipena da oraindik ez delako konpondu 
hondoen kutsadura. Ikuspegi negatiboagoa dute Bilboaldeko metro-
politik kanpoko gazteek beren eskualdeko ibaiaren egoerari dagokio-
nez.

–  Energia aurrezteari buruzko kontzientziazioa, ez kanpaina espezifi-
koengatik, baizik eta energia garestitzearen ondorioz, edo produktu 
ez iraunkorrak kontsumitzea galarazten duten araudiak ezartzea. 
Horren harira, kontsumo murritzeko bonbillak aipatu dira. Kasuren 
batean kudeaketa publikoaren arduradunek erakutsitako arduraga-
bekeria adierazi da, sarritan, behar ez den ordutegian argiteria publi-
koa pizturik aurkitu delako.

–  Airearen kalitatea: modu nabarmenean hobetu omen da ibilgailuen 
trafikoaren inpaktu negatiboak atzeman diren arren, batik bat, me-
tropoliaren hiri inguruneetan.

–  Energia berriztagarriak ezartzea: horri dagokionez, Bilboaldeko me-
tropolitik kanpoko nagusien taldean bereziki, energia berriztagarria 
eta iraunkortasunaren artean dagoen beharrik gabeko korrelazioari 
buruzko eztabaida sartzen da. Izatez, energia eolikoaren kasua aipa-
tzen da, paisaian eta hegaztien faunan inpaktu gogorra eduki deza-
keelako.

–  Hondakinen tratamendua eta birziklapena. Hobekuntza nabarmena 
onarturik, zenbait zehaztasun ageri da. Batetik, publiko orokorrean 
eragin handiegia dagoela uste da, enpresekin exijentzia maila murri-
tzagoa erakusten den bitartean. Bilboaldeko metropoliaren gazte eta 
adin ertaineko pertsonen taldeetan gardentasun handiagoa eskatzen 
da birziklapenaren dimentsioa ekonomikoari dagokionez. Adminis-
trazioak lagundutako enpresa gutxi batzuk herritarren ahalegin esku-
zabalaren pentsutan aberasten ari direla uste da. Horregatik, nolabai-
teko ordainsaria edo konpentsazioa eskatzen dute birziklapenaren 
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trukean. Azkenik, birziklatzeko puntu gehiagoz hornitzea eskatu da, 
pilak edo CDak bezalako produktuek oso penetrazio murritza eduki 
dutela nabarmendu da. Landa eremuaren kasuan, birziklatzeko pun-
tuak urrun egotea (baita edukiontzi ohikoenak ere), birziklatzeko 
prozesuetan ez laguntzea dakarren eragilea da. Pertsona gehien ba-
tutako tokietan zaborraren bilketa handitu beharra –batik bat taber-
na eta kafetegietan– eta kartoizko ontziak – edukiontzian sartzeko 
eta kanpoan ez uzteko– tolesteko betekizunaz herritarrak kontzien-
tziatzeko beharra dira birziklapenari buruzko beste gogoeta batzuk.

–  Batzuen aburuz, ingurumena hobetu delako beste adierazle bat da 
hainbat espezie berriro sartzea da, esate baterako, zikoinak eta aha-
teak. Hala ere, Bilboaldeko metropolitik kanpoko nagusien taldean 
aipatu zenez, faunaren aldaketa hori ingurumenean izandako aldake-
ta sakonen adierazlea izan daiteke. Izan ere, espezie berrien aurrean 
lehen zeuden beste batzuk falta dira, adibidez, txori txikiak. Txori 
txikiaren desagerpenaren emaitza –itaundutakoen arabera– nekaza-
ritzan intsektizidaren erabilera hazi da, hegazti horien elikagaiaren 
iturria murriztea eraginez. Beste batek adierazi duenez, simaurra 
murriztu izana beste arrazoi bat izan zitekeela aipatzen zuen, txori 
txikiaren jatekoa ziren intsektuak bertatik ateratzen zirelako. Murriz-
keta hori abeltzaintza ereduan izandako aldaketatik dator: abelgorri-
tik ardi aziendara eta zelaiko aberetik ukuiluan edukitzera, abelburuak 
murriztu direlako oharpen okerra eraginez. Fauna aldaketaren gaiari 
helduz, usoen gainpopulazioa aipatu da.

Azpiegituretako hobekuntzak:

–  Mugikortasunari loturiko eremuan, batik bat udalerri txikietan, erre-
pideen hobekuntza da bilakaera positiboa izandako bizi kalitatearen 
beste alderdi bat, baita ingurumenaren ikuspuntutik ere. Zehatz
-mehatz, Bilboaldeko metropolitik kanpoko taldeetariko batean 
saihesbide baten eraikuntza hiri ingurunea hobetu duen faktore gisa, 
udalerriaren erdigunetik ibilgailuen trafikoak eragindako zarata eta 
kutsadura desagertu direlako.

–  Estolderiaren hobekuntzak. Bilboaldeko metropolitik kanpoko gazte 
taldearen arabera, azpiegitura hauen ezarpena batzuetan ez da zuze-



37

4. IKERKETAREN EMAITZA NAGUSIAK 

na eta, horren ondorioz, bildutako urak inolaz ere tratatu gabe berri-
ro isurtzen dira ibaietara.

–  Landa eremuetan gas naturala sartzea.

–  Argiteria publikoa hobetzea, Bilboaldeko metropolitik kanpoko tal-
deetan ere bai, homogeneotasunik eza kritikatuz. Halaber, Bilboalde-
ko metropoliaren kasuan, gero ikusiko den bezala, gehiegizkoa iza-
teagatik kritikatuko da.

Hiriguneetako kalitatean izandako hobekuntzak:

–  Parke gehiago eta hobeak.

– Oinezko guneak sortzea.

–  Batik bat Bilbori dagokionez, ingurune hartako taldeek aipaturik, tu-
rismorako hiri erakargarriagoa baliabide turistiko gehiagorekin.

–  Hiri eta herriguneak garbiago daude.

–  Gaueko zarata murriztu da.

Zerbitzuen eta ekipamenduen kalitatean izandako hobekuntzak:

–  Garraio publikoa, maiztasunetan hobekuntzak edukitzeko marjina-
rekin, batez ere asteburuetan; prezioak murriztea eta salneurrietan 
dauden murrizketei buruz. Metroaren ordutegiak luzatzea metropo-
li eremuan eta metropoli eremutik kanpoko udalerrietan maiztasunak 
eta norabideak handitzea, hala nola asteburuetan herritar gazteentza-
ko gautxori zerbitzuak ere, besteak beste, arloko beste eskari batzuk 
dira. Metropoli eremutik kanpoko inguruneetarako arazoa, antza 
denez, metropoli eremutik kanpoko gainerako udalerriekin lotura 
onik ez egotea da, Bilborekin baduten arren. Horren ondorioz, ia lo-
tura guztietarako Bilbora joan behar da, garraioari eskainitako den-
bora luzatuz, eta azkenik, garraio pribatuaren aldeko hautua eginez.

–  Bidegorriak: landa eremu jakinetan izan ezik, herritar gehienentzat 
hobekuntza nabarmena dirudi. Kasuren batean, Bilboko gazte taldean 
bezala, erabilera mailari buruzko eztabaida sortu da, txirrindularien 
erabilera maila murritza delako oharpena baitago. Halaber, hirigu-
neetan duen bereizketa eskasa aipatu da arazo bezala. Horrela, txi-
rrindulak helburu dituen espazio berezia inbaditzen ari dela ez da 
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hautematen. Azkenik, trazaduren jarraipen falta ere aipatu da erabi-
lera zailtzen duen eragile gisa.

–  Desgaitasuna dutenen hirirako irisgarritasuna. Hala ere, arazoa pai-
ratzen ez duten pertsonak kontzientziatu beharra adierazi da, desgai-
tasuna dutenei beren mugikortasuna errazten duten baliabideak es-
kaini diezazkieten.

–  Baztertuak izateko arriskupean daudenei arreta ematea eta laguntzea, 
laguntzetan izan litekeen iruzurra kontrolatu beharrari buruz aurre-
tik aipatutako salbuespenak gorabehera.

–  Kirolaren eta kirol ekipamenduaren sustapenean hobetu omen da, 
baliabide gutxien dutenentzako kostua merkeagotzeko aparteko aha-
legina eskatu arren. Udalerri txikietan bi arazo garrantzitsu igarri da: 
hainbat kasutan, aurrez antzeman den bezala, herritar kopuruaren 
hazkundeak aurretik zeuden horniduren estaldura gainditu du. Beste 
kasu batean, hezkuntza eta kirol arloen arteko jarduera deskoordina-
tuak daudela aipatzen da, azpiegiturak bikoiztaraziz. Ikerketaren 
partehartzaileek ere azaltzen dutenez, egoera horren arrazoia diru 
laguntza baten helburua den ekintza egitea da, benetako beharrizanik 
ez egon arren.

–  Oro har, Euskarari emandako laguntzarekin dagoen satisfazio maila 
altua dela ikusi da. Hala ere, talde gehienetan gaia gainetik begiratu 
da bizi kalitateari edo iraunkortasunari zuzenean lotutako arazotzat 
jotzen ez delako, taldeen eztabaida desberdinak zentratu dituen al-
derdia izanik.

Azkenik, aurreko hobekuntza guztiak zeharkatzen dituen ildo gisa, herrita-
rrak kontzientziatzea eta sentsibilizatzean hobetu dela aurkitu da. Horren 
harira, taldeetan erabateko adostasuna dago.

Baina bizi kalitatean narriadurako hainbat egoera antzeman da eta, zehatz
-mehatz, iraunkortasunean eragina duten alderdietan:

–  Eraikitako espazioa gehiegi haztea, edo taldeetan adierazi bezala, por-
lana eta eraikinen presentzia gehiegi handitzea.

– Argi kutsadura maila altuak.

– Zarata maila oso altuak Bilboaldeko metropoliaren obrak direla eta.
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–  Mendi eta basoetan azpiegitura handiek duten inpaktu negatiboa. 
Ildo horretan, hainbat partehartzailek Supersur delakoa eta AHT 
azpiegiturek izandako inpaktua aipatu dute. Honako debatea Bilbo-
ko gazteen artean ematen da, gaiari buruz gizartean dagoen eztabai-
da islatzen. Ingurumenean inpaktu garrantzitsua duten baliabidetzat 
jo dira azpiegitura hauek, baina garapen ekonomikoa eta bestelako 
inpaktuak murriztea sustatu ditzakeela ikusi da, esate baterako, aire 
trafikoak eragindakoa. Mendien egoerari buruzko beste kexa batzuk 
honako hauek dira: zikinkeria; behar ez diren itxiturak egotea; 
 eta mantentzerik eza. Gainera, pinuaren ordez eukaliptoa jartzea eta 
lur azpiko uren jarioan pisten eraikuntzak eragindako mozketak ego-
tea metropolitik kanpoko gazteek adierazitako hainbat alderdi nega-
tibo dira.

–  Bilboaldeko metropoliaren adin ertaineko pertsonen taldean gainera, 
partikularrei konpromiso handia eskatzea eta, industrien ingurume-
nerako kaltegarriak diren jarduerekin toleranteagoa izatea kritikatu 
da, eta zerbait egitekotan, itxurakeria baino ez egiten.

– Saitegiak ixteak ganaduan edukitzen ari den inpaktu negatiboa.

4.6.  Bizkaian bizi kalitatea hobetzen gehien 
lagundu duen herri erakundea

Bizkaian bizi kalitateak izandako bilakaerari buruzko gogoeta honen ondotik, 
ñabardurak gora behera, partehartzaile gehienek ebaluaketa positiboa egiten 
zutela ikusirik, hobekuntza horretarako gehien lagundu duen herri erakundea 
zein izan den galdetu zen. Orokorrean, Foru Aldundia eta Udalak, Aldundia-
ren laguntzaz, hobekuntza hori ematen gehien lagundu dutenak dira.

Bere aldetik, bizi kalitatean antzemandako Gobernu Zentralaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren eragina murritzagoa dela ikusi da. Bilboko gazte taldeak soilik 
adierazi zuen Gobernu Zentrala erantzule nagusi gisa. Ebaluaketa honek po-
litikaren ikuspegi bertikalista batean aurkitzen du zentzua. Horren arabera, 
gainerako alorretan Gobernu Zentralak erabakitako neurriak besterik ez da 
ezartzen.
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Aldundiaren eragina Bilboaldeko metropolitik kanpo bizi diren pertsonen 
artean bereziki antzeman da, hala nola zaharrenen artean ere, eurengan era-
gina duten zerbitzu sozialen kudeaketaren arduradun nagusia dela ikusten 
baitute. Bere aldetik, Udalei Aldundiaren edo Eusko Jaurlaritzaren kudea-
tzaile deritzete.
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Azkenik, sintesi gisa, jarraian jaso ditugu egindako ikerketatik atera daitez-
keen ondorio nagusiak:

–   Iraunkortasunaren kontzeptua guztiz ezagun eta familiarra da bizkai-
tarren multzo handi batentzat. Hala ere, kontzeptuaren ulermenean 
zein ezagutzan defizit garrantzitsuak aurkezten dituzten kolektiboak 
daude, batez ere, prestakuntza formaleko prozesuetan gutxien ibili-
takoak.

–  Iraunkortasunari buruzko heziketa eta sentsibilizaziorako Bizkaia 21 
Egitasmoan eta IHEEn aurreikusitako bitartekoak arrastatsuak direla 
ematen du. Hala ere, baliabide gutxien duten gizarte mailetan jorratu 
beharreko lagun multzo handi bat dago, garapen iraunkorraren garran-
tzia eta herritarren bizi kalitatean dituen inplikazioak ulertu ditzaten.

–  Garapen iraunkorra kontzeptuaren ezagutza maila iraunkortasuna-
rena bera da. Iraunkortasunaz zerbait entzun dutenek garapen iraun-
korra terminoa ere ezagutzen zuten. Oro har, eztabaidagaiak gutxien 
ezagutu eta beraiekin lotura gutxien zutenek joera bikoitza aurkeztu 
zuten. Batzuk iraunkortasuna garapen iraunkorrarekin identifikatu 
zuten, beharbada hurreko terminoak direlako, baina gehienek haz-
kunde ekonomikoarekin lotzen dute garapen iraunkorra, betiere, 
iraunkorra den garapen ekonomikoa. Iraunkorra izateko garapena 
orekatua izan behar da eta ingurumena nahiz datozen belaunaldien 
beharrizanak errespetatu behar ditu. Horrela, iraunkortasuna garapen 
iraunkorreko prozesuen amaierako emaitza bezala agertzen da.
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–  Iraunkortasunaz edo garapen iraunkorraz ezer entzun ez zutenen 
artean kontzeptu hauek zein neurritan beraiengandik gertuago ze-
goen termino batean barne hartuta zeuden ikertu zen, bizi kalitatea 
alegia. Kasu guztietan, garapen ekonomikoa, garapen soziala –oina-
rrizko zerbitzu multzoa herritarren esku egotea– eta ingurumenaren 
babesa bizi kalitatearen oinarrizko alderdiak ziren. Hiru osagai hauek 
garapen iraunkorreko prozesuaren oinarrizko ardatzak direnez, ga-
rapen iraunkorra, de facto, herritarrek bizi kalitateaz duten kontzep-
zioaren parte bat dela esan daiteke.

–  Gainera, ingurumenaren babesa garapen prozesuaren oinarrizko mu-
gatzaile bezala agertzen da. Alabaina, herritar guztien aburuz, bizi 
kalitate ona lortzeko lehentasuna garapen ekonomikoan jarri behar 
da. Hala ere, ingurumenean duen inpaktua gutxitzeko ideiak behin 
eta berriz baldintzatua agertzen da garapen ekonomiko hori. Halaber, 
partaidetza sozialaren bitartez azaltzen diren beharrizan kolektiboak 
asebetetzera bideratuta egon behar da. Partaidetza hori oinarrizko 
adostasunak ezartzeko oinarria da, aipatu garapen iraunkorra eraiki-
tzeko aukera emanez.

–  Orokorrean, Bizkaian bizi kalitatea azken urteotan hobetu dela ikusi 
da, azken bi urteotako bilakaera ekonomiko negatiboak oharpen hori 
zehazten badu ere, etorkizunaren aurrean ziurgabetasuneko senti-
mendua sorraraziz. Garapen iraunkorrari lotutako alderdi gehiene-
tara luzatzen da bizi kalitatearen hobekuntzaren hautematea. Hala 
ere, bizi kalitatean narriadurako ezaugarri batzuk nabarmendu dira, 
eremu batzuetako herriguneek, batik bat, Bilboaldeko metropolian, 
edukitako hazkunde trinkoarekin harremanduta, hala nola, eremu 
horietan ezarritako garraio azpiegitura handiek mendi eta basoetan 
izandako inpaktu negatiboarekin ere. Etorkizunari begira, hobetu di-
ren alderdietan antzemandako gabeziak konpontzea eta satisfaziorik 
ezaren alderdi nagusiak ezabatzea iraunkortasunaren alorrean ondo-
rengo garapenak egiteko oinarriak izan daitezke.

–  Herritar gehienen ustez, bizi kalitatearen hobekuntzan gehien lagun-
du duten herri erakundeak Aldundia eta Udalak dira, sarritan Aldun-
diak eskainitako dirulaguntzei eta laguntzei esker.
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Hasierako agurra, dinamika eta arrazoien azalpena eta bileraren grabaketaren 
ondorioak.

Lehenik eta behin, gure burua aurkeztuko dugu. Gure izena, lanbidea eta 
astialdiko zaletasunak aipatuko ditugu.

Orain ezagunagoak garenez, inoiz «iraunkortasuna» hitza entzun duzuen 
esatea nahiko nuke (eztabaida bideratzeko letra handiekin arbelean idatziko 
da).

•  Ezagutzen duzue?

•  Zerekin lotzen duzue?

•  Zer iradokitzen dizue?

•   Zeintzuk dira iraunkortasunaz hitz egiteko erabiliko zenituzketen beste 
hitzak?

Eta garapen iraunkorraz hitz eginez gero:

•  Dagoeneko entzun duzue?

•  Ezagutzen duzue?

•  Zerekin lotzen duzue?

•  Zer iradokitzen dizue?
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Eta bizi kalitateaz hitz egiten badizuet:

•   Dagoeneko entzun duzue?

•   Ezagutzen duzue?

•   Zerekin lotzen duzue?

•   Zer iradokitzen dizue?

Eta bizi kalitatea edo gizartearen eta pertsonen garapen iraunkorra hobetze-
ko, zure ustez, zeintzuk dira alderdi inportanteenak?

•   (Partehartzaileek bururatzen zaien guztia esan dezaten aukera emateko 
diskurtso librea. Esan ahala arbelean idazten joan).

Eta lehentasunak ezarri behar izanez gero, zeintzuk dira garrantzitsuenak 
aipatutakoen artean? Eta garrantzi gutxien dutenak?

•   Diskurtso librean agertzen ez badira, espezifikoki, honakoei buruz galde-
tuko da:

–  Garapen ekonomikoa. Bizi kalitatea, iraunkortasuna hobetzeko garran-
tzitsua dela uste duzue? Zertan datza zuen ustez garapen ekonomikoa?

–  Eta ingurumena zaintzea: kutsadurari aurrea hartzea, uraren aprobetxa-
menduan hobetzea, basoen babesa, errepideen ingurumen inpaktua 
murriztea, trenbideak, etab., bizi kalitatean hobetzeko garrantzitsua da?

–  Eta gizartearen pertsona eta talde ahulenen aldeko laguntza: bazterke-
tarik ez egiteko eta aukera berdintasuneko politikak, bizi kalitaterako 
garrantzitsuak dira?

–  Eta herritarrek erabakiak hartzean partehartzea bizi kalitaterako garran-
tzitsua da?

n  Nola egin dezakegu herritarrek partehartzea handiagoa erakutsi deza-
ten?

•   Helburu horiek aldi berean lortu daitezkeela uste duzue edo kontraesanak 
sortu daitezke?

•   Horietariko bati  lehentasuna emanez gero, zeini emango zenioke? Zein 
bigarren? Eta zein hirugarren?
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Orokorrean, Bizkaian bizi kalitatean azken urteotan hobetu, txarragotu, edo 
berdin jarraitzen dugula uste duzue?:

•   Zein alorretan ibili gara hobeto / okerrago?

•   Zuen iritziz, nolakoa da egoera zehatz-mehatz? Hurrengo alorrei dagokie-
nez hobetu dugu, txarrago gaude ala berdin jarraitzen dugu?:

–  Uraren zentzuzko erabilera.

–  Basoak zaintzea.

–  Airearen kalitatea.

–  Energia aurreztea.

–  Hondakinen tratamendua.

–  Gure hirien inguruneko zarata.

–  Kutsadura gutxiago sortzen duten ordezko energiak ezartzea.

–  Garraio publikoaren kalitatea.

–  Bidegorriak.

–  Udalerrien ekipamenduak.

–  Gizonezkoak eta emakumezkoen arteko berdintasuna.

–  Nagusiei laguntzea.

–  Umeei laguntzea.

–  Desgaituei laguntzea.

–  Langabezian daudenei laguntzea.

–  Euskara sustatzea.

–  Oinezko guneak sortzea.

–  Pobrezian daudenei sostengua ematea.

–  Iraunkortasunari buruzko informazioa herritarrentzat:

•   Zehatz-mehatz, sentsibilizatzeko kanpainaren bat gogoan duzue?

–   Zein zen bere mezua?
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–   Nork egiten zuen?

Zuen iritziz, nor izan da bizi kalitatean izandako hobekuntza / narriaduraren 
eragile nagusia?

•   Zehazki, honakoen jarduera positiboa, negatiboa edo garrantzirik gabekoa 
dela uste duzue?:

– Udalak

– Aldundia

– Eusko Jaurlaritza

– Enpresak

Etorkizunari begira, zein alderditan eragin behar da iraunkortasuna hobetze-
ko eta zeintzuk ez dira hain garrantzitsuak?

Etorkizunerako gai berriren bat egongo litzateke iraunkortasuneko politike-
tan sartzeko?

Amaiera eta eskerrona.






