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. Ausardia handiegitxoa ez bada, euskaraelkarteek ZER egin beharko luketen esanez
hasiko naiz: Herri edo eskualde-mailan
lehenbailehen ahalik eta euskarazko komunikabide gehien sortarazi. Horixe da, nire ustez, egin
beharko luketena. Eta orain has gaitezen esandakoa arrazoitu edo zehazten:
. Edozein herri txikik ezin du bere aldizkari
propiorik sortu; are gutxiago bere irrati edo telebistarik. Horregatik esan dut "herri- edo eskualde-mailan".
. Zergatik "lehenbailehen"? Beste batzuei
aurrea hartzeko; erdaraz sort litzaketenei aurrea
hartzeko, alegia.
. Eta "ahalik eta komunikabiderik gehienak"
sortu ere. Une honetan aldizkarien loraldia dago,
baina multimediaren ideia ere landu eta hausnartu beharra dago. Komunikabide ezberdinak osagarriak dira, eta aldizkariaz gain irratia sort
badaiteke, hobe; eta gainera telebista sortzen
bada, are hobeto. Medio bakoitzak du bere hartzailea, here momentua, bere eragina...
2. ZERGATIK EUSKARAZKO KOMUNIKABIDEAK SORTU?
Labur esanda, euskara-elkarte batek here
helburua betetzeko egin dezakeen gauzarik eraginkorrenetako bat delako; ez bakarra, noski.
Euskara-elkarteen helburua euskararen pre-
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sentzia eta erabilera gizartean areagotzea da,
ahal dituen baliabide guztiak erabiliz. Baliabide
hauen anean komunikabideak garrantzi handiko
zerbait dira, egungo gizartean duten presentziagatik.
Prentsa idatzi, irrati eta telebistak eragin
handia dute gure eguneroko bizitzan. Gure buru
gainera etengabe jausten den ur-tanta bat bezala
dira. Eragingarriak dira ez bakarrik gizabanakoari dagokionez, baita gizarteari dagokionez ere,
norberak irakurtzen edo ikus-entzuten duenaz
ingurukoekin hitz egiten baitu gero.
Komunikabideen indarraz jende dexente
dago jabeturik, eta seguraski gu baino lehen
beste batzuk (ez da guk esana komunikabideen
borroka Hego Euskal Herrian irabazia dutela
Espainiako komunikabideek). Hortaz, jadanik
handia da lehia edo konpetentzia, eta ez da gero
eta txikiagoa izango. Esan beharrik ez, gehiengehienek erdaraz funtzionatzen dutela Euskal
Herrian. Hortaz, euskal komunikabideetara irakurlego edo ikus-entzulegoa erakartzeko, behintzat jende-multzo handi samarrak eta luzaroan
erakarri nahi baditugu, ezin dira arrazoi sentimental, ideologiko edo euskaltzaletasunari
buruzkoak bakarrik aipatu. Besteek ematen ez
duten zerbait edo hobeto eman behar da.
Zer da besteek oraindik ematen ez dutena
edo gutxi ematen dutena? Informazio lokala,
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. Erdaldunei begira ere, seme-alabek euskara
dakiten neurrian, erdal familia askotan euskararen presentzia erregularra eta normalizatua ziurtatzen da. Bestalde, jende horrek agenda edo iragarki laburretara edo bereziki interesatzen zaion
albisteren batera jo beharra izaten duen neurrian,
euskararen "beharra" sumatuko duela pentsa daiteke.
Poliki-poliki, eta bide ezberdin askotatik,
gizarte-presio edo giro bat joango da gauzatuz,
euskara beharrezkoa dela sentiaraziz.

herri-informazioa. Hala ere, eta iragarle izan
gabe, pentsa daiteke etorkizun hurbilean arlo
honek ere gero eta garrantzi handiagoa izango
duela, eta saiatuko direla esparru hau ere erdaraz
okupatzen. Guk zenbat eta lehenago okupatu
esparru hori, eta beti ere kalitatez egiten badugu,
orduan eta aukera gehiago lasterketa irabazteko,

"Euskara-elkarteek herri edo
eskualde-mailan
lehenbailehen ahalik eta
euskarazko komunikabide
gehien sortarazi beharko
lukete"

3. NOLA EGIN EUSKARAZKO
KOMUNIKABIDEAK? Edo arrakastarako —
hau da, euskararen erabilera areagotzeko eraginkorrak izan daitezen— herri-komunikabideek
bete beharreko baldintzak.

erdaraz sort litezkeen lehiakideei aurrea hartzeko.
Hizkuntzaren ikuspegitik, komunikabideokin neurri batean behintzat lor daitezkeen aurrerapenak:
• Komunikabideetan euskara sartzeak, zenbait baldintza betetzen badira (maiztasuna, euskara hutsean egitea, kalitatea, onarpen zabala...),
esan nahi du eguneroko edo asteroko euskaradosi bat ziurtatzen dugula etxe bakoitzean; eta
hortik aparte, auzokoekin, lagunartean, lantegietan, bizitzaren arlo publikoetan... dinamika bat
sortarazten eta bultzatzen dela euskaraz.
• Euskaldun zahar izanik, euskaraz irakurtzeko edota zenbait gaini buruz euskaraz jarduteko batere ohiturarik ez dutenei, horretan hasteko
aukera ematen zaie. Nolabaiteko alfabetatze apal
bat izan daiteke.
• Soziolinguistika aldetik erdi-euskaldun
erdi-erdaldun diren herrietan, balantza aide batera makurtzen hasteko tresna interesgarria izan
daiteke.
(Hasieran oraindik ere albiste asko edo
gehienak erdaraz sortu arren, poliki-poliki gero
eta gehiago sortuko dira euskaraz. Esate baterako, alderdi politikoak beren buru edo bozeramaleak euskaldunak izan daitezen saiatuko dira
orain arte baino gehiago).
. Gehiengo handiz erdaldun diren hin i handietan, adibidez, euskaldunen konpaktazio eta
nolabaiteko koordinazioa lortzeko aukera eman
dezakete.

3. 1. Onarpen zabala
Ahalik eta gehiengorik handienarentzako
produktuak sortzea. Eta puntu honetan, euskaraelkarte edo komunikabideon kudeatzaileek izan
dezaketen tentazio pare bat aipatu nahi nuke:
• Lehen tentazioa: Elkartearen adierazpenorgano edo barne-buletinekin bakarrik konformatzea litzateke; edo, beste era batera esanda,
soziolinguistikako aldizkaritxo bat sortu, euskarari buruzko diskurtso zuzenaz osatua, eta nahikoa dela pentsatzea. Ez da esan nahi hauek
gauza txarrak direnik (adibidez, nekez uka daiteke Arrasaten JAZTEN aldizkariak argitaratzen
duen materialaren interesgarritasuna), baina oso
irakurlego mugatuarentzat dira, euskaltzale,
militante eta dagoeneko euskaraz irakurtzen
duen jendearentzat. Baina euskara-elkarteen helburua herri-aldizkariekin, gutxi edo batere irakurtzen ez duen gehiengo handi horrengana iristea da, eta honetarako beste mota bateko prentsa
behar da, kualitatiboki ezberdina.
• Bigarren tentazioa: Edozein planotan ere,
egileek beren gustoko zerbait egitea. Hau berez
oso zilegi da, baina gure kasuan, helburua kontuan izanda, ez! Egileek ez dute askatasunik
beren gusto, zaletasun, joera, filia eta fobiak...
komunikabideotan isladatzeko. Ez bakarrik ideologia aldetik, ezta estetika edo gaien aukeraketa
egiterakoan ere.
Inorentzat higuingarri ez eta ahalik eta sektorerik gehienen gustuko produktua lortu beharko
da. Beraz, atina, atsegina, irakurterraza edo ikusi
eta entzuteko erosoa... Ahalik eta gizarte-arlorik
gehienetara iritsi nahi honetan, ekintzak eta produktuak dibertsifikatzea da beste aukera bat.
(Adibidez, Bergarako Elkarteak astekariaz gain,
urtekaria, gida komertziala, amodiozko gutunen
lehiaketa, atletismo eta pilotaren historia, e.a.
eman ditu argitara. Oreretakoak, bertso-paperak
biltzen dituen urtekariak. Arrasate Press-ek ere
kaleratu izan du zenbait produktu berezi, e.a.).
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"Eguneroko orrialde bat seguraski eraginkorragoa litzateke estekariaren 20 orrialdeak baino".

Ahalik eta gehienak kontentatzeko praktika
honek euskara-elkarteek bultzaturiko komunikabideak halako neutraltasun edo aniztasun batera
eraman beharko lituzke, baina ez dut uste horregatik akritiko edo amorfoak izan behar dutenik,
plataforma irekiak baizik, aide bateko nahiz besteko iritziak orekaz kaleratzeko aukera emanez.
3.2. Maiztasuna.
Irrati-telebistaren kasuan egunerokotasuna
garrantzitsua da. Aldizkarien kasuan, eguneroko
orrialde bat seguraski eraginkorragoa litzateke
astekariaren 20 orrialdeak baino. Eta hilabetekarien edo tarte handiagoko aldizkarien eragina
oso zalantzan jartzekoa da. Ez dut esan nahi kaltegarri direnik, beti ere ezereza baino hobe izango dira eta. Baina maiztasunak edukia baldintzatzen du, eta edukiak, gaurkotasuna galdu
ahala, interesatuen kopurua murriztea dakar.
3.3. Kalitatea.
Kalitate teknikoa, estetikoa... mamiari nahiz
formani buruzko kalitatea. Gaur egun dagoen
konpetentziarekin, kalitatea ez bada zaintzen, ez
dauka zer eginik komunikabide batek. Gauzak
duintasunez ez badira egiten, ez dago lehian irabazterik. Berritasuna dela eta, lehen egunean irakurle edo ikus-entzulerik izaten badu ere, bigarrenean ez du izango.
Komunikabide hauek ez badira kalitatezko-
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ak, kaltegarri ere gerta daiteke euskararen irudirako, nahiz eta borondate onez eginak izan. Beste
borroka askoren artean euskarak gizarte-prestijioarena ere irabazi behar du. Ezin dugu txapuzarik
egin euskararen inguruan, edo beste garai bateko
giro eta jokaerekin identifikatuz segi.
Batetik, irudia zaindu behar da, oinarrizko
elementua telebistan esate baterako; baina hizkuntza ere (ahozkoa nahiz idatzizkoa) beti da
funtsezko beste elementu bat komunikabideetan.
Hizkuntzari dagokionez, batetik, kazetariak ondo
prestatu beharko lirateke, ikastaro bidez eta abar;
arlo honetan lan-metodoak duen abiadarekin,
berez ere onena ez den zuzentzailearen lana ezin
baita sarri aide guztietara iritsi.
Hizkuntza errazak ez du zergatik hizkuntza
onarekin kontrajarrita egon. Komunikabideek
hizkuntza ona, aberatsa eta landua eman behar
dute, eredu izateko modukoa; hau edozein kasutan eskatzen da, eta euskararen kasuan are gehiago, euskarak bizi duen pobretze-prozesuaren
sendagaietako bat izan daiteke eta.
Tokian tokiko hizkerak kontuan gehiago
hartzearen aldeko filosofia sanoaren ildotik egiten den zenbait proba niri behintzat ez zait ongi
bideratuta dagoenik iruditzen, eta sakonago
aztertu beharko liratekeela uste dut. Azken 25
urteotan hizkuntz normalizazioaren bidean nekez
emandako aurrerapausuetan batzuetan atzeraka
ote gabiltzan iruditzen zait, fire ustez gaizki
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ulertutako aberastasun baten izenean.
Beraz, kalitateak esan nahi du, batetik, ongi
prestaturiko langileak hasieratik bertatik, eta
gero ere profesionaltasunez erantzungo duen jendea. Jakina, honen beste aldea soldata duin bat
bilatu behar izatea da. Bestalde, kalitateak baliabide tekniko egokiak eskatzen ditu; hauek gaur
egun lehen baino askoz eskuragarriagoak badira
ere (autoedizio-sistemak, e.a.), halaz guztiz

"Udal-komunikabide hutsak
badira, arrisku handia dago
zirkunstantzia politikoen,
indar-erlazioen, udalaldi
bakoitzeko gorabeheren
menpe egoteko"
kostu dexentea dute, beharbada ez hainbestekorik aldizkari edo irratiaren kasuan, baina bai telebistaren kasuan.
Esango nuke ekonomiaren gai honetan ere
herri-elkarteok salto kualitatibo bat emateko
ausardia izan behar dugula, normalean oso
finantzabide urriekin baikaude ohituta.

3.4. Euskara hutsean.
Gure gizartean oso erraza da elebitasuna
justifikatzea. Askoz zailagoa elebakartasuna
arrazoitzea —euskara denean hizkuntza bakar
hori—, herri gehienetan behintzat.
Udal-arduradun, politikari, etab. komentzitu
beharra dago elebitasunak ez duela batere
laguntzen euskararen beharra sentiarazten, ez
dela benetan eraginkorra euskararen berreskurapenerako. Gainera, gure egungo errealitatea kontuan izanda, badakigu elebitasunaren dinamikak
berehalaxe nora eramaten gaituen. Gauza hauek
behar denari azaltzeko, euskara-elkarteen presentzia erabakiorra izan liteke.
Beste kontu bat da, aurrez sorturik dauden
erdal komunikabideetan euskarak muturra sartzeko aukera baldin badu, hori ere aprobetxatzea.
Nork esango du kaltegarri denik? (Adibidez,
Eibarko Elkarteak Radio Estudio eta Onda Cerorekin badu traturen bat horien irratsaioetan euskara sartzeko).

3. 5.- Titularitatea.
Badirudi, ahal izanez gero, irtenbiderik onenetarikoa, komunikabideen jabe edo titular euskara-elkarte edo ad hoc sorturiko elkarte bat izatea dela, elkarte ireki eta herrian onarpen zabala
duena baldin bada behintzat.
Zergatik? Udal-komunikabide hutsak badira,
arrisku handia dago zirkunstantzia politikoen,
indar-erlazioen, udalaldi bakoitzeko gorabeheren
menpe egoteko. Eta egonkortasuna behar da gauzak ondo eta profesionaltasunez egiteko.
Bestalde, alderdi nagusiek, oso ikusmen
laburra baldin badute, esku sartzeko tentazioa
ere erraz izan dezakete. Eta diru publikoaz euskara hutsezko zerbait finantzatzeko ere askatasun edo gogo gutxiago izan dezakete.
Titularra elkarte pribatu bat izan arren, garbi
dago multimediak garatzeak baliabide dexente
eskatzen duela eta, euskara oraindik arlo gutxitan denez negozio-bide, diru-laguntza indartsuak
behar direla. Ez dirudi honelako eginkizun bati
erraz ekin dalciokeenik laguntza publiko sendorik gabe.

3. 6.- Iraunkortasuna.
Oparoaldietan izan dezakegun baikortasunezko lilurapenik gabe, estualdi eta larrialdietan
ere irauteko moduan planteiatu eta planifikatu
behar dira gauzak: tamaina aldetik, kasurik txarrenean ere jarraipidea izan dezaketen proiektuak
abiaraziz, norberaren baliabideen araberakoak
betiere; eta bestetik, finantzabideak dibertsifikatuz.
Diru publikoaren konpromezu sendo eta
egonkor samarraz gain —etengabeko behinbehinekotasuna gaindituz alegia—, publizitatea
da beste zutabe sendo bat, eta beraz serio eta
profesionaltasunez landu beharrekoa.
Aldizkarien kasuan, badirudi momentuz
garrantzizkoa dela dohaintasuna eta etxez etxeko
banaketa; dena dela, proba interesgarria litzateke, eta badaezpada ere baztertu ezin daitekeena
(beste diru-ituni bat bailitzateke!), herri-aldizkari hauek salmentan jartzea, ea jendeak nola
erantzuten duen.
Bukatzeko, berriro azpimarratu nahi dut.
Euskararen erabilera areagotzea lortu nahi dugun
guztiok —herri-elkarte, udal, foru-aldundi,
Eusko Jaurlaritza, alderdi politiko, bestelako erakunde eta abarrek— buruargitasun eta etorkizunaren sen pixka bat izango bagenu, geure indarrak elkartu eta oraindik bete gabea dagoen
herri-komunikabideen alorra bete beharko genuke lehenbailehen euskaraz, beste borroka bat ere
gal ez dezagun euskaldunok.
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