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Kazetarien lan baldintzei buruz idaztea. Horixe besterik ez da txosten 

honetarako eskatu zaidana. Deskuidatuz gero, kazetarien lan 

baldintzak deskribatzea ere eskatuko dit norbaitek. Egia da eginkizun 

egin ezina mugatu ere egin didatena: euskaraz diharduten kazetarien 

lan baldintzez aritu behar dut. 

 

Lehenengo errepasoak, errazenak, medioen arabera banatzera 

garoatza: primerako medioak, bigarrenekoak eta medio bakoak. 

Laneko baldintzei begiraturik, primerako medioak medio publikoak 

dira: Euskal Telebista, Euskadi Irratia: horko kazetariek 35 orduko 

lan astea dute, jai egunetan lan egiteagatik egun bi libre hartzeko 

aukera, soldata ondo horniturikoa, aparteko ordain-sari bi, sindikazio 

eskubidea, bajak hartzeko eskubide praktikoa... Gainera, eguneko 

eginkizuna ondo zehazturik dago eta, normalean, ez du lan handirik 

eskatzen: bideo bakarra izan liteke —hizkuntza bietan, askotan 

euskarazko katearen kalitatearen kaltetan, jakina—, edo gertakari 

zehatz bat kubritzea. Astean bost egunean egiten dute lan, edo 

eguenetik domekara. Azkeneko txanda horretan jarduteak diru 

gehiago irabaztea dakar, jakina. 

 

Bigarren mailakoetan, berriz, lanaldia luzeagoa izaten da, 

astean berrogei ordu edo gehiagokoa, eta egunean egin beharrekoak 

ugarixeagoak dira. Badira kasuak, non berri bera hainbat 

hedabidetarako landu behar den. Esate baterako, aldizkarirako 

kronikatxoa idatzi, eta telebistarako ahotsa sartu, edo berria emango 

duenari informazioa pasatu. Enpresak hedabide bakarra izanez gero, 

idatzia, esate baterako, normalena egunean zenbait berri idaztea da. 

Norberaren jai egunetan lan egiteak ez dakartza jai egun bi, lan 
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astearen iraupena gutxi gorabeherakoa da, soldata ez dago 

aurrekoen maila berean, sindikazio eskubidea planteatu ere ez da 

egiten, eta bajak hartzeak lana kideen artean banatzea dakar. 

 

Medio bako medioetan, erremediorik ez. Jai egunetan lan 

egiteak ez du aparteko eskubiderik ematen, kontratuan agertzen 

diren orduek —berrogei— asteko minimoa markatzen dute, 

sindikatuek sarrera galarazita dute, bajak hartzeak ondokoa 

izorratzea dakar —lan taldea hain da murritza, lepo dauden 

kazetariek gainezka egitea da ondorioa— ordain saria txikia da, 

askieza, eta denetarik egin behar da, arineketan egin ere. 800 euroko 

soldata, astean berrogei orduko kontratuarekin, eta aparteko lan 

orduak, nahitaez egin beharrekoak, zenbatu ere ez dira egiten. 

Unibertsitateko lizentziadun elebidun edo eleanitz eta espezializatuen 

lanaren ordaina. (Eta, gainera, enpresaren kontuek zero ematen ez 

dutela eta, txosnetan lan egin, errifak saldu eta Euskal Herri honetan 

asmatu direnetako gehienak errepikatu). 

 

Banaketa horrela egin liteke. Baina ez lituzke kasu guztiak 

barne hartuko eta, batez ere, ez litzateke justua izango. Banaketa 

horrela eginez gero, eman lezake medioen diru-osasunaren 

araberakoak direla bertako langileen lan baldintzak. Eta hori ez da 

egia. Lubaki gero eta sakonagoa dago, hedabide guztiak gurutzatu —

primerakoak, bigarrenekoak eta, askoz maila apalagoan bada ere, 

lurpekoak— eta kazetarien mundua bitan banatzen dituena. Lubaki 

hori, gainera, urteekin sakonduz doa. Free lance edo autonomo 

faltsuez ari naiz. Free lance, gezurretako autonomoa eta bekarioa. 

Paria berriak. Hedabide guztietan daude, arrazoi nagusi bategatik: 

enpresako gastuak murriztea. (Lehenengo galdera: horren aurrean, 

sindikatuek zer?). 
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Komunikazio-enpresa guztietan dauden arren, badira bereziki 

mingarri diren kasu bi. Lehenengoa, enpresa publikoena. (Jar 

gaitezen panfletario: guztion diruarekin ordaintzen dira, eta hiritar 

guztiok eskubide berberak ditugula dioskuen politikariek dute medio 

horien gaineko azkeneko berba). Mingarria, lubakia pitzadura delako: 

kazetari pariak bestaldera ailegatzeko oso aukera gutxi ditu, 

lanposturik ez da ateratzen eta. Ondoan duen kidearen maila berean 

dihardu lanean, hark bezain ondo/txarto egiten du eta produktibitatea 

parekoa da. Bakarrik: lan kontratu merkantila du, eta horrek ez dio 

lanean egonkortasunik eskaintzen: nagusien aurrean defentsa barik 

dago. Ezta ordainduriko oporrik ere —ekainean langabe; autonomoa 

barik, azpikontrataturikoa bada, urte batzuetan saria izango du, beste 

batzuetan ez; duenean, diru publikotik kobratzen du, benetako 

langabeei legokiekeen poltsatik—. Bajarik ezin du hartu, sindikatzeko 

aukerarik ez du, eta jai egunetan lan egitea ohitura osasuntsua 

bihurtu da. Langileak erretirorako gutxiago kotizatuko du —sei 

urtean, kontratudun langile batek baino urtebete gutxiago— eta 

erretiro txikiagoa izango du. Haurdun geratuz gero, hor konpon. 

Umea adoptatu edo bikotekidearekin izanikoa hezteko erabakia 

hartuz gero, hor konpon. Enpresak ez du langile horrekiko loturarik, 

eta dituen langileen multzoan sartu ere ez da egiten. Horri eskerrak, 

lege-iruzurra egiteko aukera du EITBk, Eusko Jaurlaritzako 

komunikazio-talde publikoak: langile finkoen eta behin-behinekoen 

arteko ratioa doitzeko aukera ematen dio. Euskal irrati publiko 

nazionalean sindikatuen euskal gehiengoak prekarizazioari ateak 

parez pare zabaldu dizkiola jakitean, sindikatuak azpikontratatzeko 

gogoa ematen du. (Argazkilariak azpikontratatzeko enpresa sortu 

zenean langabezira joaniko argazkilari batek zuzendariak 

azpikontratazeko enpresa sortzea proposatu zuen. Zuzendari bati 

proposatu zion, eta hari ez zitzaion ideia ona iruditu). 
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Bigarren kasu bereziki mingarria ezkerreko planteamendutik 

antzeko egoerak —beste enpresa batzuetan gertatzen direnean— 

salatzen dituzten medioena da. Praktiketako langileekin beteriko 

lanpostuak dituenik ere bada. 

 

Gezurretako autonomoak izendatu behar dira, ez baita egia 

langile autonomoak direnik: medio bakarrarentzat egiten dute behar 

—edo, kasuren batean, langilea erdibana kontratatzea hitzartu duten 

medio birentzako, publikoa bata, herri ekimenekoa bestea— eta 

egunero behar egin behar dute. Praktikan, kontratudun beharginak 

bezalakoak dira; bakarrik baldintzetan dira ezberdinak.  

 

Bekarioen kasuan, gezurretako bekarioez ere berba egin liteke: 

orrialde bat bete behar dute, edo albiste bateko bideoa egin, edo 

albistegian ahotsa sartu. Baina zenbatek jasotzen du benetako 

trebakuntza? Zenbatek ez du, lehenago edo geroago, beste edozein 

langilek egingo lukeen lana egiten? 

 

Lan baldintzek eragin zuzena dute profesionalarengan eta, 

beraz, produktuan: txarragoa da. Eta euskal kazetaritza, inguruko 

gainerako kazetaritzak legez, ez dago kalitatez sobera.  

 

Amaitzeko, amorruzko lerro batzuk, eta proposamen bikoitza. 

Amorruz idatzi behar dut sortu eta berehala zarraturiko euskarazko 

komunikabide borondate nazionaleko bati buruz. Kudeatzaileek 

eginiko hanka sartzeez gainera, agintarien ganorabakokeria salatu 

behar da: kopuru bat esan, beste bat eman, eta proiektua zulora. 

Euskara biziberritzeko plangintza guztiak bazterrean lagata. Eta 

elkartasunik ez, eta langileak kale gorrira. Bidegabekeriak salatu egin 

behar dira, bekatua nork egin duen begiratu barik. Zilegi bada 

autonomo faltsuez baliatzen den enpresa publiko baten kontra 

auzitara jotzea, langileen eskubideak urratzen dituelako, zilegi da 
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egoera berberean baina beste enpresa baten —herri ekimenekoan, 

esate baterako— dauden langileei epaitegietara jotzeko eskubidea 

onartzea. Eta epaiak bete daitezela eskatzea ere bai. 

 

Proposamenak: bata parte-hartzaileentzat: jardunaldiotan 

dauden kazetariei euren bazkari-dieta, kilometraje, ordainduriko 

hotelez eta gainerakoez galdetzea: bete dezatela horien berri ematen 

duen orritxo bat, hilean kontzeptu horien truke jasotzen duten gutxi 

gorabeherako kopurua emanez. (Izenik eman barik: enpresa baino 

ez). Bigarrena, antolatzaileentzat: hurrengoan, medioetan lan egiten 

duten ez-kazetariez txostena egitea: batetik, telebista-produktorak; 

bestetik, argazkilaririk ez duten egunkariak. Badago albistea; nork 

kubridu falta da. Eta argitara non eman.  

 

PS: Konponbideez idaztea ahaztu! Erraza da hutsuneak zein diren 

zehaztea, baina ez da hain erraza horiek zelan artez daitezkeen 

esatea. Sindikatu bateko kide naizenez, sindikatuek egin beharko 

luketena zehazten ahaleginduko naiz. Hasteko, medio bakoitzak izan 

beharreko gutxieneko plantilla zenbat lagunek osatu beharko luketen 

aztertu. Argi dago komunikabideen izaerak —eta gaur egungo 

sozietateak— kontratu pean ez dauden langileak izatea eskatzen 

duena. Baina komunikabide batek, ganoraz komunikatzeko, gutxienez 

behargin kopuru bat izan behar du. Zenbat? Kasu bakoitzean aztertu 

beharko litzateke. Baina, esate baterako, irrati nazional batek 

herrialderik populatuenean soinu-teknikari bat izatea, edo egunkari 

nazional batek, herrialde horretan bertan, kirol kazetari bat izatea, ez 

da asko eskatzea. Beharbada, minimora ere ez litzateke ailegatuko.  

 

Gutxieneko plantilla zenbat lagunek osatzen duten zehaztu eta 

gero, lagun horien baldintzak ere zehaztu beharko lirateke. Baina, 

batez ere, talde horretan sartzen ez diren langileen lan baldintzak 

dira zehaztu beharrekoak: kode-etikoa behar da, plantillakoak ez 
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diren langile guztien lan baldintza guztiak arautzeko. Eta kode hori 

betetzen ez duen produktorak, esate baterako, ezin izango luke 

hedabide horretarako lan egin. Autonomoen bidea, free lancena, 

benetan autonomo diren langileentzat gorde beharra dago. Enpresa 

batek bide horri dirua aurrezteagatik ekin gura badio, salatu egin 

beharra dago, eta horren kontrako lan sindikala egin beharra ere bai. 

Ildo horretan, praktiketako langile batek zer eginkizun duen, eta 

bekadun baten lana zein den ondo zehaztu beharra dago. Zehaztu eta 

betearazi. 

 

Sindikaziorako eskubideak erabatekoa izan behar du, hedabide 

guztietan. Lan sindikalerako aukerak ezin dira murriztu, ez behintzat 

kooperatiboak ez diren hedabideetan. Sindikatuek, gainera, 

bidegabekeria guztiak salatzeko konpromisoa hartu beharko lukete. 

Guztiak, edonon. 

 

Badago sindikatuek ezin egin dezaketena: enpresa sortzen eta 

kudeatzen dutenek zuzen jokatzea. Enpresan bideragarritasuna ezin 

da langileen lan baldintzak behera kalkulaturik zehaztu. Proiektu 

batek beharrezkoa duen finantzazioa ezin da soldaten ataletik 

kenduta segurtatu. Eta proiektu hori ezin da lan baldintzen pentzudan 

hazi. 

 

Andoni Basabe  

Kazetaria eta ETBko enpresa batzordeko LABeko kidea 
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HEDABIDE TXIKIAK ERE, BAGARA 
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1.- ATARIKOA 
 

Euskarazko Kazetaritzaren 1. Kongresua den honetan parte 

hartzeko gonbita egin zidatenean, harritu egin nintzen eta apur bat 

beldurtu ere bai. Drogetenitturri bezalako herri-aldizkari txiki eta 

xume baten izenean, nik zein ekarpen egiteko neukan zalantzan jarri 

nuen. Drogetenitturri ez baita herri aldizkarien eredu eta erreferente, 

bai ordea, tokian tokiko prentsaren errealitatearen zati bat.  

Lehenengo eta behin argi utzi nahi dut, nire ibilbidea Ermuko 

herri aldizkarian nahiko motza dela, 2000. urtean hasi nintzelako 

koordinatzaile bezala lanean bertan, nahiz eta aurretik kolaborazio 

lanak egin izan nituen. Hala ere, proiektua gauzatu zenean ni ez 

nintzen lekuko izan eta, zalantzarik gabe, orduko lan taldeak 

borondatez egin zuen lan izugarriak aipamen berezia merezi du. 

Lehenengo kide haiek jarri zuten martxan Drogetenitturri duela 10 

urte, eta horien ostean izan diren guztien lanari esker, iraun du gaur 

egun arte bizirik aldizkariak. Beraz, 4 urte hauetan ikusi eta ikasi 

dudanaren ekarpena egiteko asmoarekin idatzi ditut hurrengo 

lerroak. 

 

2.- Aldizkariaren hastapenak  

 Drogetenitturri Ermua eta Mallabiko herri aldizkaria da. 

1990ean lehenengo alea kaleratu zen. Hasieran aldizkaria saldu 

egiten zen eta bi hilean behin kaleratzen zen. Orduan ez zegoen 

langilerik eta Drogetenitturri egiten zuen lan talde osoa borondatez 

aritzen zen. Proiektua erabat militante jaio zen, gertuko informazioa 

eskainiz euskara gure herrietan zabaldu eta sustatzeko asmoz.  

1992an kaleratzeari utzi eta hausnarketa sakona egin ondoren, 

aldizkaria ganoraz egiteko, profesional baten beharra zegoela 

konturatu ziren eta aldizkariaren pisu handiena kazetari-

maketatzailea zen langile finko baten esku lagatzea erabaki zen. 

Horrez gain, kolaboratzaile sarea izango zuen ondoan eta publizitate 
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lanetan arituko ziren bi lagun. Horrela, 1994an hilabetero kaleratzen 

hasi zen berriz, gaur egun arte.  

 

3.- Gaur egungo aldizkaria 

Drogetenitturrik, beste herri aldizkari askok bezala, Euskara 

Elkarte edo Kultur Elkarte bat du atzean. Gurean, Euskal Birusa 

Elkarte Kulturalak kaleratzen du eta berau Topagunea, Euskara 

Elkarteen Federazioko bazkidea da. Aldizkaria, gaur egun ere 

hilabetekaria da, 1.650 aleko tirada dauka eta doan banatzen da 

Ermuan eta Mallabian. Batez beste 24-28 orrialdeko aldizkaria egiten 

dugu. Barruko orriak zuri-beltzean eta azala eta kontraazala bi 

tintatan izan da uztailera arte. Irailean azalean eta kontraazalean 

kolorea sartzea erabaki genuen.  Urtean 11 ale kaleratzen ditugu eta 

Udal hauteskundeetan lau orrialdeko ale berezia. Gaur egun ere, gure 

herrietako berriak emanez, euskararen normalizazioan eragitea dugu 

helburu. Azken 10 urteetan egindako lanari esker, herritar asko 

euskaraz irakurtzen jarri baditugu ere, oraindik handia da egiteko 

dagoen lana. 

 

4.- Ermua eta Mallabiko datu batzuk 

Ondoko datuek, 2 urte eta gehiagoko biztanleria, lurralde-

eremuen arabera sailkatuta, euskara-maila globalaren jakintza maila 

erakusten dute. Iturria www.eustat.es (2001. urtekoak). 
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5.- Lan taldea 
 Aldizkariaren lan taldea 5 pertsonek osatzen dute eta 

kontratupeko langile  bakarra dago, egunean 4 orduz aritzen dena eta 

hilero ia 400 euroko soldata jasotzen duena (14 hilabetez). Soldata 

horri, Gizarte Segurantzako gastuak gehitu behar zaizkio. Bestalde, 

hilabetean behin aldizkaria maketatzeaz arduratzen den diseinugilea 

dago. Honek, ia 200 euro jasotzen ditu hilabetero baina ez dauka lan 

kontraturik. Hilabetean behin asteburu batean (larunbat eta 

igandean) maketazio lanak egiten ditu. Publizistak hilabetero 

fakturatzen den diruaren %30eko komisioa jasotzen du eta ez dauka 

soldata finkorik. 

Formazioari dagokionez, lan taldean kazetari bakarra dago. 

Erredakzio taldeko gainontzekoek erredakzio lanak borondatez egiten 

dituzte; guztiak tituludunak diren arren, ez dago kazetaritzan 

lizentziaturik. Lan taldean, aritu izan dira kazetaritza ikasi dutenak 

ere, kolaborazio lanak egiten baina beste lan batzuk direlako edo 

nekatu direlako, utzi egin dute.  

Bestalde, 7-8 laguneko kolaboratzaile talde bat daukagu eta  

bakoitzak hilero aldizkariko atalen bat idazten du borondatez. 

Azkenik, bi banatzaile daude aldizkaria Ermua eta Mallabian banatzen 

dutenak. 

 

6.- Azpiegitura 

2001. urtetik Euskal Birusa Elkarte Kulturalarekin erdibana 

daukagu egoitza alokairuan. Ordura arte, Euskal Biruseko bazkide 

batek utzitako lokal batean aritzen ginen ahal bezala, eta azpiegitura 

egokirik gabe.  Ermuko Udalak duela 7 urte herriko beste hainbat 

talderi bezala, Udalarena den eraikin batean egoitza eskaini zigun 

baina ez zituen beharrezko baldintzak betetzen eta bazkideak 
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utzitako lokalean aritzen ginen. Gaur egungo egoitzan, autoediziorako 

tresneria guztia daukagu, kamera digitala, telefonoa eta 

Interneterako sarea.   

 

7.- Finantzaketa 

Gurean, beste hainbat herri aldizkariren kasuan bezala, 

dirulaguntza ofizialak eta publizitatea dira diru iturri nagusiak. Alde 

batetik Ermuko eta Mallabiko udalek ematen dizkiguten 

dirulaguntzak, bestalde Eusko Jaurlaritzako dirulaguntzak eta 

Bizkaiko Foru Aldundikoak. Publizitateari dagokionez, dirulaguntza 

ofizialak jasotzeko eskatzen diren baldintzen mugan gaudela esan 

beharra dago. Alegia, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak ematen 

dituzten dirulaguntzak jasotzeko baldintzen artean, gutxienez, 

%35eko auto-finantzaketa izatea beharrezkoa da. Drogetenitturri 

ozta-ozta heltzen da kopuru horretara. Jakina da, oro har, 

euskarazko prentsak zailtasunak dituela publizitatea lortzeko eta 

saltzeko. Horren erakusle, orain arte egin diren mahai-inguru, 

jardunaldi eta hitzaldiak euskarazko publizitatearen inguruan1.  

Norbaitek gure edozein ale hartuko balu ez luke hori 

pentsatuko, lehen begiratu batean barruko orrietan publizitate 

dezente agertzen delako, ulergarria da ordea, gure publizitate tarifak 

duela 10 urteko berberak dira-eta. Gaur egun oraindik asko dira 

gurean hilean behin publizitatea laguntza gisa sartzen duten 

bezeroak, euskararen aldeko militante direlako eta ez ordea, interes 

komertzial hutsagatik. Batez ere, hilero publizitate bezero finkoak 

direnak. Izan ere publizitate neurri txikiak erosten dituzte. Neurri 

handiak eta kolorean erosten dituen bezero gutxi dago herrian. Maiz, 

inguruko herrietako (Eibar, Elgoibar) bezeroek erosten dituzte. Beti 

pentsatu izan dut eta batez ere publizista lana egiten dudanetik, 

                                                 
1 Arkok Arrasaten antolatutako Prentsa lokalari buruzko 1., 2. eta 3. jardunaldiak, 1991an, 1993an eta 1999an 
hurrenez hurren. 2003ko urtarrilaren 17an, Eusko Ikaskuntzak eta Topagunea Euskara Elkarteen Federazioak 
antolatutako Publizitatea eta herri komunikabideak jardunaldiak. 2003ko azaroaren 28an eta 29an Zamudioko 
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euskaraz aritzen garelako zailtasun gehiago ditugula herrian 

publizitatea saltzeko, eta horrek ere izango du eragina neurri batean 

baina, duela 4 urte Ermuko Telebistan (gaur egun desagertua) ari 

nintzenean lanean, publizistak zailtasun handiak zituen publizitatea 

lortzeko eta hura gaztelerazko telebista zen.  

Zoritxarrez, Ermuan eta Mallabian gure hilabetekaria ez da 

publizitatean erreferente baina prestigioa omen dugu. Horrela diote, 

2004an LKS ikerketa enpresak Ermuko Udalak eskatuta, Ermuan 

egoera soziolinguistikoa aztertzeko egindako ikerketaren datuek. 

Euskal Birusak eta Drogetenitturrik prestigioa dute eta erreferente 

dira Ermuan, baita biztanle erdal hiztunen artean ere2.  

8.- ONDORIOAK 

Horrela ateratzen dugu hilero-hilero gure produktua gure 

herrietako (Ermua eta Mallabia) etxe eta kaleetara. Ez gara erabat 

profesionalak eta argi dago beste herri komunikabide askoren ondoan 

gure aldizkariak ez duela maila bera izango eta asko dugula ikasteko 

oraindik, baina gure neurrira kaleratzen dugun produktu duina egiten 

saiatzen gara. Eta hor dago, 10 urtean kalean, jende askoren parte-

hartze eta lan militanteari esker.  

Orain zalantzarik gabe ez gaude baldintza onenetan. 

Drogetenitturrik eskaintzen duen soldatatxoarekin zaila da gaur egun 

bizitzea. Ezin da ahaztu ordea, garai txarragoak ere izan direla 

(ganorazko egoitzarik gabe, autoediziorako tresnarik gabe, lan 

kontraturik gabe…). Gurean ere egon da bilakaera, ez beste herri 

komunikabide batzuetan egon den bilakaera, baina hasierako 

urteetatik gauzak hobetu dira, nahiz eta oraindik ere badagoen zer 

hobetu zalantzarik gabe.  

Herri aldizkarietako kazetari euskaldunaren lan egoera 

azaltzeko ponentzia prestatzeko eskatu zidaten antolatzaileek eta 

gure errealitatearen isla dena azaltzen saiatu naiz. Gu ez gara eredu 

                                                                                                                                               
Teknologia Parkean Topagunea Euskara Euskara Elkarteen Federazioak antolatutako Tokiko Hedabideak 
etorkizunera begira jardunaldiak. 
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herri aldizkarien panorama orokorrean. Baina nor da bada eredu edo 

erreferente? Arrasate Press?, Ttipi Ttapa?, UK?... 90eko 

hamarkadaren hasieran Arrasate Press ezagun egin zen Euskal Herri 

osoan eta haren eredua jarraituz, makina bat izan ziren herrietan eta 

batez ere Gipuzkoan sortu ziren herri aldizkariak. Gerora Bizkaian ere 

sortu ziren. Iparraldean eta Araban ordea, herri aldizkari gutxiago 

sortu dira. Formula egokia zen baina bakoitzak bere herri eta 

errealitatera moldatu behar izan zuen. Gurean hasieran ez zen agian 

ongi planteatu, arestian esan bezala, egitasmoa erabat militante jaio 

baitzen eta jakin badakigu, borondatezko lana lagungarri izan behar 

dela eta ez egitasmoaren zutabe nagusia. Asier Arangurenek bere 

tesian bildu zituen proposamen artean, honako hauek gogora 

ekarriko ditut:  

? “Enpresa egitura landu behar da lehiakortasunean aritzeko. 

Kontabilitatea profesionalen eskuetan utzi beharra dago eta 

auto-finantziazio bideak urrunago eraman”. (Aranguren, 1999a: 

227). 

? “Borondatezko lanak, nire ustez, lagungarri izan behar du, 

baina inoiz ez komunikabidearen zutabe nagusia”. (Aranguren, 

1999a: 228). 

? “Lantaldeek profesionalak behar dute izan eta horretarako, 

onenak bertan egoteko, lan-kondizio duinak eskaini behar dira. 

Hasiera batean, orain hamar urte, langile ia denak ziren 

gazteak honelako proiektuetan baina, jakina, hor jarraitzen 

dutenek hamar urte gehiago dituzte eta normalean baita beste 

erantzukizun batzuk ere”. (Aranguren, 1999a: 228). 

 

Zorionez, herri aldizkari gehienen egoera ez da gurea bezain 

prekarioa baina ez gara egoera horretan gauden bakarrak, gu baino 

okerrago daudenak ere badira eta azken finean, herri aldizkarien 

panorama anitz eta askotarikoa osatzen dugunon artean, gu ere 

                                                                                                                                               
2 LKS. Ermuan egoera Soziolinguistikoa aztertzertzeko lan mailetan ateratako behin-behineko ondorioak. 2004. 
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bagaude eta bagara errealitatearen zati bat. Gure aldizkariak, ahalik 

eta txukunen ateratzeko lanean ari garenak alegia. Beharbada hori 

izan da gurean orain arte bizirauteko modu bakarra. Bestalde, ezin da 

ahaztu, proiektu bakoitzak bere jaiotza prozesua eta bere bilakaera 

daukala, bidean hainbat faktore eta baldintza lagun edo arerio izanik. 

Dena den, onartzen dut gurean ez direla urteetan gauzak modu 

profesionalean egin eta ondorioz, ez dela lan talde sendoa eratzerik 

lortu eta gaur egungo gure egoera, horren guztiaren isla eta ondorioa 

izatea. Hala ere, azken 2 edo 3 urteetako bilakaera, aurreko 

urteetakoa baino azkarragoa eta handiagoa izan dela ere onartu 

behar da. Horretan zalantzarik gabe ondoan, eskarmentu handia 

duen herri aldizkaria izatea lagungarria izan da guretzat azken 

urteetan. Eibarko …eta kitto! astekariaz ari naiz. Arestian aipatu 

bezala, bertako langile bat da gurean diseinu lanetan dabilena hilean 

behin 2000ko irailetik. Ondorioz, bi herrien arteko harremana sendotu 

egin da eta elkarlana indartu. Aholkuak jasotzeko erreferentzia 

garrantzitsua izan da eta egoera zailetan lagungarri oso.  

 

9.- Aurrera begira 

Orain artekoa ikusita, badugu etorkizuna itxaropenez 

begiratzeko arrazoirik. Izan ere, bailarako multimedia egitasmoa 

lantzen ari gara, Deba Barreneko gainontzeko Euskara Elkarteekin 

batera.  

Deba Barrena, 8 herrik osatzen dute: Mutriku, Deba, Mendaro, 

Elgoibar, Eibar, Soraluze eta Bizkaikoak diren Ermuak eta Mallabiak. 

Bailara osoan 6 euskara elkarte daude eta gaur egun, euskara elkarte 

bakoitzak herri aldizkari bat kaleratzen du: Kalaputxi hilabetekaria 

Mutrikun, Berriketan hilabetekaria Deban, Barren astekaria Elgoibar 

eta Mendaron, Pil-pilean hamaboskaria Soraluzen, …eta kitto! 

astekaria Eibarren eta Drogetenitturri hilabetekaria Ermua eta 

Mallabian.  
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Deba Barreneko 6 euskara elkarteek, Deba arroko beste aldean, 

Deba Goienean alegia, 2000. urtean eman zen bateratze prozesua 

ikusita eta etorkizunari begira gure artean zegoen ardurak bultzatuta, 

2003ko maiatzean bailarako 6 euskara elkarteak bilera bat egin eta 

herri aldizkari ezberdinen bateratze prozesua emateko lehen urratsak 

adosten hasi ginen. Bailara osoan zabalduko litzatekeen astekari bat 

kaleratzeko bideragarritasun plana egiteko erabakia hartu eta 2003ko 

irailean prestatzen hasi ginen. Eskualdeko astekariak gehitu egingo 

luke gaur egun herriz herri, tokiko aldizkariek duten hedapena.  

Egun, 6 aldizkariek tirada bakoitzeko orotara 18.100 ale botatzen 

dituzte eskualdean. Astekari berriak 20.000-21.000 ale kaleratuko 

dituela aurreikusten da eta herri guztiek astekaria jasoko luketela, 

beraz maiztasunean alde handia egongo litzateke, hamaboskari (Pil-

pilean) eta hilabetekarien (Berriketan, Kalaputxi eta Drogetenitturri) 

kasuan batez ere.  

Horrela bada, astekariak eduki beharko lituzkeen ezaugarriak 

jaso eta horrelako produktuaren bideragarritasun ekonomikoa 

aztertzen hasi ginen. 2003ko abenduan aldizkariaren bideragarritasun 

plana bukatu eta ekonomikoki bideragarria litzatekeela diote datuek.  

  

10.- Bailarako Telebista 

Bitartean, espero ez zen eta aprobetxatu beharreko aukera 

sortu zen bailaran euskara elkarteentzat. Mendaroko telebista, gaur 

egun Mendaron soilik ikusten dena, euskara elkarteen eskutik, 

eskualdeko telebista bilakatzeko aukera sortu zen. 2003ko abenduan 

hasi ziren lehen harremanak Mendaroko Udalarekin eta Udalaren 

jarrera proiektuaren aldekoa izan da beti. Mahai gainean aukera hau 

izanda, gure plangintza moldatu behar izan dugu eta 2004. urtean  

lehentasuna eman zaio telebistari. Beraz, bideragarritasuna aztertu 

da, dirulaguntzak kudeatu dira, udaletan bilerak egiten ari dira eta 

egitasmoa Debabarreneko Garapen Ekonomiarako Elkartea den 



 

 17

DEBEGESAri  aurkeztu zaio. Bertan, Debabarrena osatzen duten 8 

herriak eta bertoko alkateak ordezkatuta daude.  

 

11.- Internet 

 Honekin batera, multimedia egitasmoa osatzeko, Internet arloa 

lantzen ari gara. Hau da, eskualdeko atari digitala martxan jartzeko 

bideragarritasun plana egiten ari gara. DEBEGESAk aurrera begira, 

Deba Digitala proiektua garatu nahi du eskualdean eta euskara 

elkarteen egitasmo multimedia bete-betean sartuko litzateke bertan.  

 Proiektua martxan dago jada. Hurrengo hilabeteetan, Telebista 

eta Internet arloa garatuko dira. Izan ere, 2004. urte bukaerarako 

biak martxan egotea aurreikusten da. Horrez gain, egitura juridikoa 

aztertzen, irudi korporatiboa prestatzen, dirulaguntzak kudeatzen eta 

bailarako udalekin bilerak egiten ari gara. 

 Telebista berrikuntza da elkarte guztietan. Gaur egun ez 

baitago eskualde honetan telebista kudeatzen duen euskara 

elkarterik. Internet arloan aldiz, Eibarko Eta kitto! eta Elgoibarko 

Barren ditugu aurreratuenak. Gainontzeko aldizkariek ez dute edizio 

elektronikorik ezta web orrialderik ere ez.  

Beraz herri aldizkariak dira, bailarako elkarte guztiek komunean 

duten produktua. Bateratze prozesua berez, eskualdeko astekaria 

sortzeko asmoarekin hasi zen, nahiz eta tartean telebista eta Internet 

garatzeko aukera agertu den eta horri eman zaion lehentasuna 2004. 

urtean. Hala ere, eskualdeko astekaria sortzeko bideragarritasuna 

eginda dago eta talde multimediaren hirugarren hanka, idatzizko 

prentsa izango dela aurreikusten da.  

Idoia Camachok, bere tesian jasotzen du herri aldizkarien 

etorkizuna, bailaraka antolatzean egongo litzatekeela, une honetan 

esparru horretan dauden interesei aurre egin ahal izateko. “Goienak 

eman duen urratsa etorkizunean tokian tokiko hedabideek eman 

beharreko pausoa da, informazio lokalaren esparruan sartzen ari 

diren interes ugariei aurre egin ahal izateko. Aldizkariak eskualdeka 
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antolatu eta landu behar dira, euren egiturak sendotuz biztanle eta 

merkatu kopuru handiagoari egokiago erantzuteko. Herri hedabideak 

eskualdeetako enpresa multimedia modernoetan bildu behar dira eta 

hurreko komunikazioaren esparru guztiak profesionaltasunez landu, 

elkarrekin lan egitearen ondorioz sortzen diren sinergiak 

aprobetxatzeko”. (Camacho Idoia, 2001: 336). 

Guk ere asmo horrekin egin nahi dugu aurrera eta batez ere 

Drogetenitturri kaleratzen dugun lan taldeak argi ikusten dugulako 

etorkizunean askoz errazagoa egingo zaigula bidea gure ingurukoekin 

bilduta egitea, orain arte bezala baino. Erronka handia da eta egiteko 

dagoen lana ere bai, batez ere hasieran, ez baitira hasierak errazak 

izaten. Hala ere, hoberako bada, gure aldetik daukagun guztia jarriko 

dugu egitasmoak aurrera egin dezan.  

Bukatzeko pare bat ideia azpimarratzea gustatuko litzaidake: 

 Alde batetik, herri aldizkarien eredu ez bagara ere, euskarazko 

aldizkari txikiak bagara, gure txikitasunean, duintasunez eta poliki, 

lanean dihardugu gure proiektuak, gure erritmora, hobetzen saiatuz. 

Ez da erraza ordea, zenbat eta txikiagoak izan, orduan eta militantzia 

handiagoa, soldatak eskasagoak, baliabide gutxiago lan egiteko… Luis 

Fernandezek Euskaldunon Egunkarian ari zenean, “Euskal Kazetarian 

Profila” izeneko artikuluan horrela zioen: “(…) kiroltasunez, espiritu 

olinpikoz, jasotzen ditugu gure soldatak” (Fernandez, 1996: 61). 

Batzuk, herri aldizkarien urrezko aroa deitu zuten garai horretan ez 

genituen gauza asko alde izan eta ilusioa eta itxaropena lagun, erabat 

militanteak ziren proiektuak bultzatu genituen eta gaur egun, egiten 

dugun horretan sinestea da agian bizirik irauteko modu bakarra. Ez 

dakit horrela izan behar duen, modu bakarra hori den, baina gurean 

behintzat horrela da, horrela egin dugu aurrera. Garai latzagoak ere 

pasa ditugu, 1999an aldizkaria noraezean  egon zen desagertzear.  

Profesionalak ez bagara ere, horrek ez du derrigorrean esan 

nahi gauzak ganorarik gabe egiten direnik. Guztiak izan gara txiki eta 

gaur egun, batzuk baliabide gehiagorekin, soldata hobeagoekin, 
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kalitate handiagorekin, baina euskaraz ari garen guztiok txiki gara 

gaztelerazko edozein hedabideren aurrean. Beraz, gure etorkizuna, 

hainbeste aipatzen den elkarlana eta sinergiak batzean  dagoela argi 

ikusten badugu, norbera bere zilborrari begira egon beharrean  

pentsa dezagun zabaltasunez, egin ditzagun benetako urratsak 

elkarlana gauzatzeko. Galduko dugu gurea den zerbait, baina 

guztiontzat mesedagarria izango den asko  irabaziko dugula ziur 

nago. 
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