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Azaroak 25
eskailera ditu igo:
“eraso gehiagorik ez!”
aditu dugu berriro.
Egunkarietan, zifrak:
zenbat gorpu, zenbat tiro.
Inon agertzen ez diren
zenbat kate posesibo?
Baina ez gara zenbaki
edo biktima pasibo!
Badugu antolatzeko
adina sen ta motibo
izan dezagun eraso
bat jasaten den aldiro
erantzun personal bat ta
mila erantzun kolektibo.

Emakumeak gizona
behar du, ez al da hala?
arrainak bizikleta bat
behar dezaken bezala.
Elkartu eta gozatu
dezakete, ta oxala!,
libertatea delako
itsaso oso zabala.
Norberak bere burua
errespetatu dezala,
zainduz bidea ta ura,
izedia ta kresala.
Arrainak hegan ikasi
baitezake berehala
bizikletak igerian
ere ikasi ahala.

Norberak daki ondoen
zer den eraso, zer txantxa,
norekin ta ze ordutan
joan nahi duen etxerantza,
non hasten den abusua,
non amaitzen konfiantza,
zer den menpekotasuna
eta zer adiskidatza.
Feminismoak indarrak
metatzera garamatza,
sare zulaezina da
konplizeen aliantza.
Ongi etorria zara,
zatoz, izan segurantza:
iraultza honen musikan
egingo dugula dantza. n
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KRISIAREN aitzaki erraza erabi-
liz, euskaraz lan egiten dugun
hedabide bakanon egunerokoa
oztopatzeko eta gure animoa
mikazteko hainbat erabaki
politiko hartu ditu UPNren
gobernuak azken urteotan.
Gure diru laguntzak erabat
desagerraraztea izan da orain-
goz azkena. Euskarabidea-Ins-
tituto Navarro del Vascuence-
ren aurrekontuetan 2012tik
aitzinera ez da gehiago diru
laguntzarik izanen “Nafarroa-
ko hedabideetan euskararen
erabilera sustatzeko”. Aurretik
Topagunean biltzen garen
hedabideok lau urte emanak
genituen Euskarabidearekin
harremanetan gaia onbidera-
tzeko. Alferrik. Mahai gaineran
jarritako proposamen eta argu-
dio guztiek ez zuten deusetara-
ko balio izan. 

Baina UPNren gobernuak
aipatzen duen krisiaren ondo-
rioa ez da bera hedabide guz-
tientzat. Iaz arte, gaztelaniaz
ziharduten hiru telebista priba-
tuek (Canal 4, Canal 6 eta Popu-
lar Televisión) 3 milioi euro
inguru jasotzen zuten hiruren
artean. Gobernuko publizitate
iragarkien eta bertzelako zerbi-
tzu prestazioen bitartez jaso-
tzen dutena kontatu gabe, aur-
ten bertan, otsailaren 29an,
Nafarroako Gobernuaren pren-
tsa ohar batean jakinarazi zen
Canal 6 eta Popular Televisión-i
2 milioi euro eman zaizkiela
“lurraldeko ikus-entzunezko
programazioa bermatzeko”.
Hara, euskarazko komunikabi-
deok sekula ez dugu “progra-

mazioa bermatzeko” diru
laguntzarik izan. Dirua jaso
dugun urteetan (240.000 euro
urterik onenean 21 hedabideren
artean banatzeko) “komunika-
bideetan euskararen erabilera
sustatzeko” izan da, Euskararen
Legeak hala aginduta, eta betie-
re erdarazko medioekin (Diario
de Navarra, Diario de Noticias...)
konpartituta. Kontzeptuen
nondik norakoa hutsala dela iri-
tziko dio norbaitek. Nik ez dut
uste.

Uneotan euskarazko komu-
nikabideok 50 lanpostu inguru
ditugu sortuak, Navarra Tele-
visión maiatzean sortu aitzine-
tik Canal 6 eta Popular Televi-
sión-ek zuten adina lanpostu.
Ez dakit kate bakarrean daude-
netik lanpostu kopuruari eutsi
ote dioten. Argi dagoena da
gainerakook bai murriztu
behar izan dugula, halabeha-
r rez,  lanpostu kopurua eta
baita ekoizpena ere.  Ttipi-
Ttapa Telebista 2009an itzali
zen, Xaloa Telebista enplegu-
erregulazioko espedienteare-
kin dago 2011z geroztik, Esan-
Erran eta Beleixe irratiak ia
erabat mututu dira aur ten.
Lanpostuak galtzen ari gara
baina jakin badakigu gober-
nuaren aldetik bertze politika
batekin, lanpostu horiek egon-
kortu eta handitzeko aukera
izan badugula. Horretarako
zera eskatzen dugu: diru lagun-
tzak doitzea eta
duintzea batetik
eta publizitate ins-
tituzionala sartzea
bestetik. n
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