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ISILTZEN 
BAGARA

DENA 
GALTZEN

DUGU
Mozal Legea aplikatuz lehen zigorra jaso dugu. 

Editorial hau da ARGIA egiten dugunon erantzuna. 
Argazkiak: Dani Blanco
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Isiltzen baldin bazara ez dago proble-
marik. Esatea erabakitzen duzunean 
sartzen zara eremu labainkorrean, bes-
te norbaiti gusta ez dakiokeen zerbait 
adieraz dezakezun lurretan. Eta hitz 
egitea kontu pribatua izan ordez pu-
blikoa baldin bada, mezuaren hartzai-
le kopurua bezainbeste ugaritzen dira 
problema potentzialak. “Hobe publi-

katuko ez bazenu” eta “ez dut adieraz-
penik egingo” guztien aurka borrokatu 
behar izaten dugu kazetariok egunero 
eta, gezurra esango genuke batzuetan 
borroka galtzen dugula onartuko ez 
bagenu.
	 Hori	gertatzen	denean	ofizioak	muta-
zio bat jasaten du, ez da gehiago kazeta-
ritza, harreman publikoen eremuan sar-

tu gara: hedabideetan eragiteko indarra 
daukan norbaiten transmisio-tresna 
huts bihur daitezke kazetariak. Isilik 
daude, hizketan ari diren arren, “toka-
tzen ez den” ezer egiteko aukerarik ez 
daukatelako.
 Lan honen zailtasun handienetakoa 
da nagusi diren botere-harreman, balo-
re-sistema eta inertzien kontra aritzea. 
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Horiek kolokan jartzeko moduko galde-
rak egiten hasten garenean eskaintzen 
diogu zerbitzurik onena gizarteari.
 Bestela ere zaila zena asko oztopa-
tzeko legea jarri zuen indarrean Es-
painiako Gobernuak 2015ean. Herri-
tarren segurtasunaren kontzeptua 
desitxuratzen duen “Mozal Legea” ka-
zetariek beren buruei logika prebenti-

boa aplikatzeko pentsatuta dago: ezer 
esan aurretik, kasu eman ondorioez. 
Zuzenbidearen alorreko hainbat adituk 
nabarmendu duten moduan, ez die he-
rritarrei argi uzten zergatik zigor ditza-
keten eta zergatik ez; eta horrek indar 
polizialei euren legea ezartzeko modua 
ematen die.

“Badaezpada isildu” dio Mozal 
Legearen sen arruntak
Adibidez, 52. artikuluan zehazten da 
gertakari baten lekuko izan den agen-
tearen deklarazioa nahikoa dela isuna 
jartzeko. Baimenik gabeko manifesta-
zioak deitzen eta promozionatzen di-
tuztenentzat ere, isunak. Baina manifes-
tazioa promozionatzen ari al da haren 
berri emateko sare sozialetan argazkia 
publikatzen duen kazetaria? Ez dakigu. 
“Badaezpada ez egin”, dio legeak ezarri 
nahi duen sen arrunt berriak. “Gorde 
kamera hori”, “amatatu telefonoa”, “cir-
culen, aquí no pasa nada”. 36. artikuluan 
arau hauste oso larritzat jotzen da “he-
rritarren segurtasuna asaldatzea”: zer 
esan nahi du horrek? Parlamentu bate-
ko osoko bilkura etetea, kalean protesta 
egitea,	trafikoa	moztea?	Ez	da	zehaz-
ten. Eta ez da zehazten zer den poliziari 
“errespetu falta” adieraztea: keinu itsusi 
bat? Bideoz grabatzea ote? Non jartzen 
da muga? Nork jartzen du?
 Galdera horietako batzuen erantzu-
na jaso dugu ARGIAn joan den astean: 
Axier Lopez kazetariak martxoaren 
3an egindako lana delitutzat jo du Es-
painiako Gobernuak Gipuzkoan duen 
ordezkaritzak. Zergatik eta poliziak 
egun argiz kalean egin zuen atxiloketa 
erakusten duen argazkia Twitter bidez 
zabaltzeagatik. Askotan egin izan du-
gun lan mota da eta oztopoak oztopo, 
egiten jarraituko dugu, horrelako ger-
takarien berri ematea gure jardun nor-
malaren parte baita. Ez dugu uste, jaso-
tako zigorrean iradokitzen den bezala, 
inori “baimenik eskatu” behar diogunik 
gure lana egiteko. Mozal Legea bidega-
bea dela diogu, problema legea dela eta 
ez kazetaritza, eta horregatik erabaki 
dugu isuna ez ordaintzea eta helegitea 
jartzea.

Gure kazetaritzak ez du  
baimenik eskatzen
Proiektu hau inori baimenik eskatu 
gabe sortu zen, debekuak eta zentsura 
ezagutu ditu, gure lankideen atxiloketa 

Bidelagun ezin 
hobea izan nuen 
#KazetaritzaEzDaDelitua 
kanpainan. Gaurkoa ez 
da kasualitatea. Gora 
#ARGIAmozalikgabe
Iraitz Salegi @EsanOzen

Mozal Legearen lehen 
kolpeak ta ez dira azkenak 
izango. Elkartasuna  
@argia eta @axierL-ekin! 
#KazetaritzaEzDaDelitua
Kazetarien Euskal Elkargoa  
@kazetariak

Gernikan Berri Txarrak 
Argia aldizkariko kazetariei 
eskainitako kantua 
#ARGIAMozalikGabe 
#JMHgaztetxebira
Patxi Gaztelumendi @iPatxi

Nire elkartasun osoa 
helarazi nahi diot Axier 
Lopez Argiako kazetariari, 
mozal legearen aurka! 
#ARGIAMozalikGabe
Arnaldo Otegi @ArnaldoOtegi

Txalotzekoa+babestu 
beharrekoa @argia ren 
erabakia. Adb, harpidetza 
eginez. Holako kazetariza 
behar dugu #PiztuArgia
Oihana Bartra @OihanaBartra
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eta tortura. Eta gure ibilbideak erakutsi 
digu eman dezakegun erantzunik onena 
grabagailua martxan jartzea dela, kame-
rarekin fokatzea, argiak piztea. Jakin de-
zazuela. ARGIA jarraitzen duten horien-
ganakoa da gure konpromisoa. Haiek 
baitira Mozal Legeak ezartzen duen or-
denaren kaltetu nagusiak. Bi modutara: 
batetik, hau ez da ARGIAren aurkako 
erasoa bakarrik; komunitate bati esker 
bizirauten duen hedabidea izanda, isun 
honek eta etor daitezkeenek eskatzen 
diguten dirua ARGIA babesten duten 
pertsona guztiei kendu nahi dietela 
ulertzen dugu. Bestetik, gure lana orain 
arte egin dugun bezala egiteari utziko 
bagenio, euren informazio-eskubidea 
urratuko litzateke.
 Zer pentsatua ematen du Mozal Le-
gea kazetari baten kontra aplikatu den 
lehenbiziko kasuan isuna jaso duen 
profesionala Euskal Herrikoa izateak. 
Komunikazioaren esparruan ere, bizi 
garen lekuak demokrazia batean gerta 
ezin direnak ezagutu ditu. Bi egunkari 
itxita, Egin eta Euskaldunon Egunka-
ria; eta Egin irratia; eta Ardi Beltza al-
dizkaria; baita Gaztesarea, Apurtu.org 
eta Ateak Ireki webguneak ere, besteak 
beste. Mozal Legea beste marka bat da, 
aipatutakoen aldean txikiagoa diru-
diena, baina indarrean dagoen bitar-
tean kazetaritza egiteko modu batzuk 
–Espainiako Estatuko botereek nekez 
onartzen dituzten horiek–, asko baldin-
tzatuko dituena. Zer pentsatua eman 
beharko luke zigorra jasotzen lehena 
euskaraz argitaratzen den hedabide 
bat izateak ere. Hizkuntza bakarrean 
idatzita zegoen isunaren berri emateko 
jasotako idatzia eta, bistan denez, ez 
da informatzeko erabiltzen dugun hau. 
Gaztelaniaz zigortzen da euskaraz ari 
den proiektua, egunero darabilgun hiz-
kuntza ez den beste horretan, euskaraz 
ez dakien euskal herritarrak ere, uler-
tu ahal izateko birritan irakurri behar 
duen Gobernuaren hizkera administra-
tiboan. Hedabide honen ildo editoriala 
baldintzatzen saiatzeko neurri honek 
gogoeta eskatzen du: ezaguna da gure 
konpromisoa lan eginez aurrera egiten 
duen jendearekin, lan egin nahi baina 
ezin dutenekin, gure hizkuntzarekin, 
feminismoarekin, mugimendu sozia-
lekin, ingurumenarekin, kulturarekin, 
elikadura burujabetzarekin, herri hau 
bere lurralde-osotasunean irudika-
tzearekin. Ezaguna, halaber, ekonomia 

sozial eraldatzaileko enpresa garela: 
langileek hitza eta erabakia duten lan-
tokira gatoz goizero, bizitza erdigu-
nean jartzen duen ekonomia-eredua 
bultzatzen dugu informatzen ari garen 
bitartean. 
 Zigortuko al gintuzten hori guztia ez 
bagina?

Erakundeen babesarekin Mozal 
Legea indargabetu daiteke 
Zorionez Mozal Legearen lehen kolpeak 
hedabide honen lan taldea hunkitze-
rainoko erantzuna jaso du euskal he-
rritar askoren partetik. Kopuruagatik, 
ezin diegu erantzun azken astean jaso 
ditugun babes mezu guztiei, baina lerro 
hauen bidez den-denak eskertu nahi 

ditugu. Bai hemengoak, bai atzerritik 
etorri direnak ere: horiek gabe nekez 
iritsiko zen albistea, argitaratu eta bi 
egunera, mundu mailako oihartzuna 
eman dion Associated Press agentziara. 
Horren ondotik nazioarteko hedabide 
handietan irakurri ahal izan da, besteak 
beste The New York Times eta The Guar-
dian egunkarietan.
 Ez genuke aipatu gabe utzi nahi, ha-
lere, oihartzun handi hori garrantzitsua 
den arren, Mozal Legea indarrean da-
goen euskal lurraldeetako erakundeen 
inplikazioa ere ezinbestekoa dela. Hego 
Euskal Herriko alderdi politiko nagu-
siek bozkatu dute Mozal Legearen aur-
ka, eta hori egitea adierazpen askatasu-
na bermatzeko pauso garrantzitsua den 
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arren, ez da nahikoa. Legearen aplikazio 
zehatzen aurrean erakundeek erreak-
zionatu behar dute, osterantzean babes-
gabetasun sentsazioa areagotu egiten 
da kazetarion artean. Beharrezkoa da 
bidegabekeria honen aurrean jarrera 
aktiboa hartzea, jokoan dagoena demo-
kraziaren zutabeetako bat den informa-
zio-eskubidea baita.
 Euskal Herriko erakundeetan bada-
go kontsentsu nahikorik Foru Pasea-
ren	filosofia	aplikatzeko:	Madrilen	legea	
atzera bota bitartean hura ez betetze-
ko	baldintzak	jarri	behar	dira,	azken	fi-
nean, euskal hedabideen informatzeko 
askatasunaren aurkako neurriak auto-
gobernuaren aurkakoak ere badirelako. 
Eta gure erakundeak ezin dira Moncloak 

hemen ezarri duen ordezkari baten ape-
ten menpeko izan.
 Asko dugu jokoan herritarren aska-
tasunak murrizten dituen lege hau in-
darrean dagoenetik. Axier Lopezek eta 
beste zenbait kazetarik argi ikusi zuten 
hori iaz Kazetaritza ez da Delitua ekime-
na martxan jarri zutenetan. Egin zituz-
ten aurreikuspenak betetzen ari dira, eta 
lege bidegabea salatzen nabarmendu den 
profesional bat bihurtu da, gainera, mo-
zalaren lehen helburu. Guztion esku dago 
azkena ere izan dadila: interes partikula-
rren, momentu politiko konkretuen eta 
alderdikerien gainetik, herritar guztiona 
den eskubidea defendatzea ezinbesteko 
zeregina da. Alternatiba isiltzea da. Eta 
isiltzen bagara, dena galtzen dugu. n

Kazetari eta harpidedun 
bezala ni ere 
erasotua sentitu naiz. 
#KazetaritzaEzDadelitua 
#ARGIAMozalikGabe 
#IzanArgia
Bittor Alonso @bitoralonso

Askatasunari hegoak 
moztu nahi dizkioten 
aldiro @argia k jauzi 
bikoitza ematen 
du #bejondeizuela 
#ARGIAMozalikGabe
Izar Mendiguren @itzulipurdika

Moxalak larrera eta 
kazetariak kazetaritza 
librea egitera! Besarkada 
bana @axierL eta @argia 
-ko gainerako guztiei 
#KazetaritzaEzDaDelitua
Gotzon Hermosilla @GotzonH

BERRIAko langile 
batzordeak elkartasun 
osoa adierazi die  
@axierL-ri eta @argia-ri 
#KazetaritzaEzDaDelitua
Berria.eus @berria

Kazetariak isiltzen dituen 
gobernu batek oinarrizko 
eskubideak errespetatzen 
ez dituela besterik ez du 
erakusten
Pablo Iglesias @Pablo_Iglesias_ 


