
Auzokako bataz besteko errentak, beste kazeta-desinformazio kasu bat. 
  
Azken asteotan hedabideek EAEko hiru hiriburuetako biztanleen bataz besteko errentaren berri 
eman dute, eta datuok auzokako banaketa geografikoaren arabera eman dituzte. Datu horien 
arabera, Alde Zaharreko populazioak Gasteizko auzoetako bataz besteko errenta baxuenetakoa  
dauka (14.041 euro), Abetxuko eta Zaramagakoen aurretik. Auzo horietako guztietako 
biztanleen errentak gasteiztarren bataz bestekotik nahiko urrun geratzen dira, azken hori 17.597 
eurokoa baita. 
 
Askotan esan dugu blog honetan Alde Zaharra baldintza sozioekonomiko eskasenak dituen 
auzoa dela, beraz, datu horiek ikusita, baten batek pentsa lezake Arroita eta ARICHeko haren 
lagunak auzoan erroldatu direla (txantxetan ari gara, noski), edo horiek garatu duten politika, 
guk asko kritikatzen badugu ere, emaitzak ematen ari dela eta urteko diru sarrera baxuenak 
izatetik auzoa aurrera ateratzen ari dela. 
 
Zoritxarrez ez da gertatu ez bata eta ez bestea. Hasteko EUSTATen ikerketak 2006 urteko 
datuak jaso ditu (artean ez genituen pairatzen supergerentea eta haren lagunen lanaren 
emaitzak), eta okerragoa dena (ez baitugu nahi gure auzoa estatistika sozioekonomikoen 
azkenetakoa izatea), datuok sakonago irakurtzen baditugu (hedabideek ez dute horrelakorik 
egin, aitzitik landuta eman dietena argitaratu baino ez dute egin) ikusiko dugu, tamalez, Alde 
Zaharra, oraindik ere, hiriko azkena dela. 
 
EUSTATen webgunera sartzen bagara, ikusiko dugu hedabideetan jasotako datuez gain beste 
taula bat ere badagoela, eta taula hori EAEko hiriburuetako auzoetako familen bataz besteko 
errentari egiten diola erreferentzia. Eta datu horiei erreparatzen badiegu, konturatuko gara Alde 
Zaharreko familiek hiri osoko errenta baxuenak dituztela; familako errenta osoei dagokionez, 
zein errenta osoaren zati garrantzitsuenei dagokionez: Lan Errenta, eta Errenta Eskuragarria. 
 
Orduan, nola azaltzen da familako errentari dagokionez azkenak izanik pertsonako errentan 
azkenak ez izatea? Galdera honen gakoa, faktore bakarra izan barik (ez dago datu gehiago 
eskura, ezta horien irakurketa), honetan datzala uste dugu: Pertsonako bataz besteko errenta 
aztertzeko ikertutako urtean edozein errenta jaso duten pertsona helduak hartzen direla 
kontuan... baina ez dituztela kontuan hartzen ezer jasotzen ez dutenak. Baina, noski, familia 
osoa hartzen denean aztergai, hau aldatzen da, eta ezer jasotzen ez dutenen pisuak (handiagoa da 
horien kopurua Alde Zaharrean gainontzeko auzoetan baino) aldarazten ditu emaitzak. 
 
Hori islatzen da, halaber, Alde Zaharreko bataz besteko errentetan hiri osokoekin alderatuta. 
Pertsonako bataz besteko errentak hartzen baditugu kontuan Alde Zaharrekoa (14.041 euro) 
Gasteiz osokoa (17.597 euro) baino %20 baxuagoa da; baina familiako bataz besteko errentak 
hartzen baditugu kontuan, Alde Zaharrekoa (28.073) eta hirikoaren (39.679) arteko aldea 
areagotzen da, %29 arte. 
 
Datuok zaharrak dira eta ez dute azken urteotako garapena edo inboluzioa aztertzeko bide 
ematen, baina hori bai, aukera ematen digute, batetik, Alde Zaharrak pairatzen duen egoera 
sozioekonomiko larria salatzeko, eta bestetik hedabideek “informaziotzat” ematen dituzten 
datuak kontu handiz aztertu behar direla berriz ere ohartzeko, izan ere, informatu baino 
desinformatu egiten dute; nahita, utzikeriagatik... edo biengatik? Bakoitzak aukera dezala 
egokiago deritzon erantzuna. 
 
 


