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miKEL SAEnZ dE BuruAgA, HALA BEdi irrAtiKo KAZEtAriA
ertzaintzak kazetaria Mozal legeaz zigortu ostean, hala bedik “informatzeko 
eskubideari eginiko erasoa” eraman du auzitegietara. “epaituko direnak ertzaintzaren 
eta eusko Jaurlaritzaren gezurrak dira. Jokoan dagoena ez da gure kasua, ezta 
isuna bera ere; guztion eskubideak eta kazetarion lanerako eskubidea baizik. Mozal 
legearekin, denok gara errudun kontrakoa frogatu arte”. ARgIA.EuS (2019/04/02)

“Guztion eskubiDeAk etA kAzetArion 
lAnerAko eskubiDeA DAuDe JokoAn”

Jende 
arraroa

Polemika ekarri du Rammstein-en kanta –”Deutschland”– 
berriaren bideoak. Edo, hobeki erranda, kanta berriaren bi-
deoaren iragarkiak piztu du kalapita. 35 segundoz, taldeko 

lau kide ageri dira kontzentrazio esparruko uniformea jantzita, 
urka-bilurra lepoan, exekutatzeko agindua noiz ailegatuko. Me-
lodia malenkoniatsu bat bertzerik ez da aditzen. CSUko poli-
tikari batek Dachau bisitatzera gonbidatu du taldea; gobernu 
federaleko antisemitismo auzietarako arduradunak “askatasun 
artistikoaren gustu txarreko erabilera” egotzi dio taldeari. Apa-
lago, bertze zenbaitek azpimarratu dute Holokaustoa ez litzate-
keela erabili behar amu komertzial gisa.

Hori, amu hutsa, bertzerik ez baitzen iragarkia: bideoa argita-
ratutakoan, martxoaren 28an, argi gelditu da kontzentrazio ze-
laikoa pasarte bat bertzerik ez dela Alemaniako historiako zulo 
beltzei emandako errepaso luze batean. Errepaso posmodernoa, 
zinemako irudien galbahetik pasatua eta Rammsteineko kideen 
irudimenetik ateratako izugarrikeriekin zamatua. Inork ez du, 
halere, balizko nazismozaletasunaren arrastorik aurkitu.

Rammstein taldekideak 60ko hamarkadan sortu ziren –1971n, 
gazteena–, Ekialdeko Alemanian. Halere, bazekiten juduen unifor-
mea janzte hutsa –bertzelako keinurik egin gabe, biktimei inolako 
burlarik egin gabe– probokazioa izanen zela, eta horrek jarraitzai-
leen jakin-mina piztuko zuela. Hain zuzen ere, erabilera makur 
hori leporatu diete. Halere, prentsa –FAZ, Der Spiegel, Die Zeit– 
gauza izan da taldearen asmoa kritikatzeko eta bideoan ikusten 
dena aztertu eta baloratzeko. Bada identitatearen auziaren gaine-
ko ikuspegi ironikoa txalotu duenik, “identitateen inguruko poli-
tikak gogortzen ari diren garai honetan”. Inork ez du debekatzea 
eskatu. Inor ez da kartzelara joanen.

Jendea arraroa da Espainiatik kanpo. 


