
Euskara hedabideetan 

 

Jexux Olaziregi 

 

 Betidanik entzun izan dugu hizkuntza baten osasuna hizkuntza horren hiztunen 

kopuruaren arabera ezagutuko genukeela, alde horretatik hizkuntza baten diagnostikoa egiten 

badugu auskalo nolakoa izango zen euskararen egoera. Baina, diagnostiko hori hedabideetan 

hizkuntza baten erabilera neurtuta egingo balitz euskararen erabilera nahiko baxua dela 

konturatuko ginateke.  

 

 Gaur egun euskararen erabilera oso urria da komunikazio euskarri batzuetan, 

interneten presentzia gutxi dauka eta zer esanik ez telebistan. Bestalde irratian euskarak bere 

txokoa aurkitzea lortu du. Gogoeta-lan honen bitartez komunikazio euskarri horietan euskarak 

duen presentziaren analisia egin nahi da, batez ere gazte esparru batetik, gazteei gehien 

interesatzen zaizkigun hedabideak analizatuz. 

 

Prentsa idatzia. 

 

 Euskal Herrian betidanik egon da nolabaiteko mirespena prentsa idatziarekiko, baina 

arazoa hizkuntza izan da. Prentsa idatzi gehiena erdaraz egin da, hegoaldean euskarak 

presentzia gutxi izan du normalean eta iparraldean hutsaren hurrengoa izan da euskararen 

presentzia. 

 

 Prentsari dagokionez printzipioz bi azpitalde bereiz ditzakegu, prentsa orokorra eta 

tokian-tokiko prentsa. Tokian-tokiko prentsari dagokionez gero eta hedabide gehiago aurki 

ditzakegu, eta batez ere euskaraz. Bertako Hedabideak (EKT) enpresari esker, Hitza 

egunkariaren editorea, euskarazko hedabide lokalek sekulako bultzada eduki dute eta leku 

askotan euskarak hedabideetan eduki beharko lukeen presentzia berreskuratu dute. Hala ere 

oraindik eskualde asko eta askotan ez dago Hitza egunkaria. Hurrengo lana eskualde horietan 

egunkari hori argitaratzea izango litzateke. 

 

 Ez da ahaztu behar horrelako argitalpen batek instituzioen laguntza behar duela 

eguneroko eskaera asetzeko, ondorioz instituzio askok aurrera eramaten dituzten politikak 

kaltegarriak izaten dira euskal hedabideentzako, batez ere aipagarria da Nafarroako kasua, 

diru-laguntzak ukatzeaz gain, udaletxe batzuek liburutegiari egunkari euskaldunak erostea 

debekatzen baitiete. 

 

 Egunkari orokorrei dagokionez, hau da, teorian Euskal Herri osoa argitaratzen direnen 

kasuan, Berria da guztiz euskaraz argitaratzen den egunkari bakarra. Beste egunkari batzuk 

ere argitaratzen dituzte albiste ala erreportaje batzuk euskaraz, adibidez Garak,  baina beste 



alderdi batzuei garrantzia ematen diete eta irakurle gehiagorengana iristeko asmotan, 

gazteleraz argitaratzen dituzte eduki gehienak. 

 

 Berria ostera euskararen erreferentea bihurtu da azken urteotan. Duela sei urte 

Euskaldunon Egunkaria ixteak ekarri zuen kolpea gainditu duela erakutsi du eta eguneroko 

lanean bere lekua berreskuratu du euskal kultura eta euskalgintzan. Irakurle kantitateari 

begiratu ezkero badirudi ez duela garrantzirik euskal gizartean, baina guztiz euskaraz 

argitaratutako egunkaria izateak sekulako balio kualitatiboa ematen dio. 

 

 Beste paradoxa bat ere gogora ekarri nahiko nuke. Gipuzkoa oso herrialde euskalduna 

da eta euskal abertzaletasunak indar handia dauka, baina prentsari begiratu ezkero El Diario 

Vasco da irakurriena, eta askogatik. Duela urte batzuk Joseba Egibar EAJko Gipuzkoa Buru 

Batzarreko lehendakariak esan zuen “gaur egun jende abertzaleak prentsa españolista 

irakurtzen du, egun bat iritsiko da prentsa españolista horren ondorioz jendea españolista 

bihurtuko dena”. Nik ez dakit esaldi hori egia izango den ala ez, baina datuak ikusi ezkero egia 

da herrialde abertzale batean prentsa “española” dela gehien irakurtzen dena. 

 

 Bestalde azpimarratu nahi dut aldizkari espezializatuek duten garrantzia. Asko eta asko 

dira euskaraz idazten diren aldizkariak. Aldizkari hauen artean bi esparru bereiz ditzakegu, 

gazteei zuzendutako aldizkariak, adibidez Matraka edo Gaztezulo, eta euskal kulturaren 

gonapean sorturikoak, adibidez Bertsolari aldizkaria. 

 

Irratia. 

 

 Komunikabide euskarriei dagokionez ziurrenik irratia izango da euskara gehien 

erabiltzen den eremua. Irrati ugari daude euskaraz emititzen dutenak, irrati libretatik irrati 

orokorretaraino. 

 

 Lehenik eta behin irrati libreak eta herri irratiak dauzkagu. Hauetako asko Arrosa 

izeneko irrati sare batean aurki ditzakegu. Arrosa Euskal Herriko irrati ezberdinen elkarlanetik 

sortutako sarea de, gaur egun 20 bat irratik hartzen dute parte. Oso proiektu interesgarria da 

hau, irrati hauek gertutasuna eskaintzeaz gain beste herrietan gertatzen diten ekimenak 

ezagutarazi egiten baitigute. Askotan uste dugu ekimenak, ekitaldiak... hiri handietan soilik 

aurrera eramaten direla, baina horrelako irratsaioek hirien gainetik bizitza dagoela ere 

erakusten digute. Horretaz gain Arrosa sareak esaten duen gisa, Euskal Herria eremutzat 

edukita euskara dute hizkuntza eta ondorioz euskalki ezberdinen erabilera bultzatu nahi du. 

 

 Euskaraz emititzen duten beste irrati mordoxka bat dago, Euskal Herri osoan emititzen 

dutenen artean bi aipa ditzakegu, bi irrati publiko hain zuzen ere: Euskadi irratia eta Euskadi 



Gaztea. Lehena irrati serioaren erreferentzia bihurtu da Euskal Herrian, eduki serioak: 

erreportajeak, kronika, albisteak... ugariak izaten dira irrati honetan.  

 

 Euskadi Gaztea ostera, nire ustez, gaur egun irrati komertzialegia da. Estatuko irratiekin 

alderatu ezkero Cuarenta principalesen funtzioa betetzen du, baino Euskal Herrian. Korronte 

zuzentzailea da, ematen du Euskadi Gaztean emititzen ez den musika ez dela existitzen, 

edukia oso hutsalak izaten dira... Gazteok irratiak behar ditugu, baina gazte guztientzat 

bideratutakoa ez gazte sektore batentzat bakarrik. 

 

Telebista. 

 

 Telebistari dagokionez euskararen egoera nahiko ahula da. Gaur egun Euskal Herri 

osoan emititzen duten bi kate besterik ez daude, ETB1 eta ETB3. Telebista publikoa izateak 

nolabaiteko kalitatea mantentzea ekarri du edukietan, batez ere albistegietan. Urteak aurrera 

doazen heinean teknologia asko garatu da eta kate publikoak teknologia berrietara egokitzen 

jakin du. 

 

 Datorren urtean itzalketa analogikoa gertatuko da, telebista digitalak irabazi du lehia, 

bakarrik geratuko da. ETBk egoera berrira egokitzen jakin du eta horretaz gain telebista kate 

berriak atera ditu ETB3a eta Betizu. Lehenengo gazteentzat zuzendutako telebista katea da,  

bertan dokumentalek eta musika programek garrantzi berezia daukate. Telebista kate hau LTD 

eta Euskaltelen soilik ikus daitezke, euskarri analogikotan ez dira emititzen. Betizu 

haurtxoentzat zuzendutako telebista katea da. Euskaraz emititzen du oso osorik eta haurrei 

zuzendutako programazioa dauka. Euskaltelen bakarrik ikus daiteke. 

 

 ETB aipatzerakoa ezin da ETBsat aipatu gabe utzi, munduan zehar badira milaka 

euskaldun arrazoi ezberdinengatik herritik kanpo bizi direnak. Hauei zuzendutako telebista 

katea da, ez da guztiz euskaraz, baino euskarazko programak Euskal Herritik kanpo ikusteak 

zirrara sortzen du eta sekulako garrantzia dauka hemendik kanpo bizi direnentzat. 

 

 Azken hilabete hauetan ikusmin osoz ikusten ari gara proiektu berri eta interesgarri bat 

nola garatzen ari den, Hamaika telebistarena hain zuzen ere. Tokian-tokiko telebista izatea dute 

helburu eta horretarako eskualde ezberdinetan telebista kate berriak sortzeari ekin diote. 

Hamaika Euskal Herriko sei komunikabide enpresen elkarlanetik sortutako komunikabidea da. 

Telebista urbanoa, gertukoa eta euskalduna izan nahi du. 

 

 Eskualde gehienetan Hamaika telebistak multiplexazioko lizentzia lortu du; Arrasaten 

(Goiena), Beasainen (Goierri), Zarautzen (Erlo), Tolosan (28 kanala) eta Gernikan (oizmendi) 

bertako telebistak mantendu egingo dira, baina Hamaika sarean sartuko dira. Etxalarren (Ttipi 



Ttapa), Alduden (Ele Bista) eta Baztanen (Xaloa) tokiko telebistekin harremanetan egongo da 

Hamaika. 

 

 

Internet. 

 

 Etorkizuneko euskararen osasuna ona izatea nahi badugu internet ezinbesteko tresna 

da. Gaur egun euskararen presentzia interneten ez da oso handia, baina pixkanaka euskara 

zabaltzen ari den eremu bilakatzen ari da ere. Gaur egun interneten dauden hedabide gehienak  

beste euskarrietako komunikabideen web orriak... dira, euskara ere ez da salbuespen bat. 

 

 Euskaraz komunikabide bat bakarrik zegoen gaur egun arte interneteko euskarri 

bakarra zuena, Gaztesarea. Gaztesareak bere burua Euskal Herriko gazteon atari gisa azaltzen 

du eta Euskal Gazte Mugimenduaren garapenerako bitartekoak eskaintzen dituen egitasmoa 

da. Oso webgune interesgarria da Euskal Herriko edozein txokotan Gazte Mugimenduak 

aurrera eraman duen edozein ekimenen berri ematen baitu. Irakurleentzako tresna 

garrantzitsua bada are gehiago da ekimena aurrera eramaten duenarentzat, Gaztesareak 

sekulako tresna jartzen du erabiltzaileen eskuetan euren informazioa zabaltzeko. 

 

 Hurrengo kasua ez da komunikabide batena, baina oso esanguratsua da. Oiartzungo 

gazte koadrila batek Kamiyoplanet izeneko web orri bat sortu zuen duela urte batzuk. Ziurrenik 

Euskal Herriko lehenetariko blog kolektiboa izan zen, beste askori bidea zabaldu zion web orria. 

Kamiyoplanet euskal gazte parrandazaleen bilgune izan zen urte batzuetan, hasiera batean 

Oiartzungoak zeuden soilik, baina denbora pasa hala web orri hau zabaltzen joan zen eta ahoz 

aho herri askotara iritxi zen.  

 

 Interneten sortu berri den komunikabide bat ere oso interesgarria dela iruditzen zait, 

Zuzeu izeneko web orria hain zuzen ere. Zuzeu albistari digital bat da, internetzale euskaldunok 

munduari begiratzeko lehio moduko bat. Bere burua blogen bloga gisa aurkezten du, 

erabiltzaileari tresna bikaina uzten dio Zuzeuk albisteak zabaldu eat ezagutarazteko. Hori da 

Zuzeuren helburua, norberak bere albistari digitala egitea, horizontalki sare sozialak sortuz. 

 

Ondorioak. 

 

 Ikusi dugun gisa gaur egungo euskararen presentzia nahiko apala da euskal 

komunikabidetan. Komunikazio euskarri ezberdinen artean ere badago nahiko tarte euskararen 

erabileran, ez da berdina irratian duen erabilera edo telebistakoa. 

 

 Irratian euskara nahiko erabilia da, tokian-tokiko irratietan normalean euskararen aldeko 

apustua egiten dute. Normala iruditzen zait, gertutasuna eta berotasuna mantentzeko aukera 



egokiena da nire ustez. Irrati orokorretan ere euskararen presentzia gero eta handiagoa da, 

baina lehen aipatu bezala Euskadi Gaztean aldaketak egingo nituzke. Gazteen beharrei ez 

diela erantzuten iruditzen zait, gaur egungo sistemak eskatzen duen gazte ereduari baizik, hots, 

gazte eredu bakarra sortu nahi dute akritikoa, kontsumitzailea… Aldaketa beharra dago 

Euskadi Gaztean, gazteak hasi behar dute irrati hau zuzentzen eta ez bulegoetan dauden 

gorbatadunak. 

 

 Jada etorkizunean gaude eta gaur egun inoiz baino garrantzi gehiago dauka 

teknologiak. Lurreko Telebista Digitalak telebista analogikoa gailendu du, internetek sekulako 

iraultza ekarri du komunikazioaren munduan. Gaur egun interaktibitatearen munduan gaude. 

Euskal gizarteak eta euskarak baditu tresnak XXI. mendean bizirauteko, askotan falta zaigun 

bakarra borondatea da. 

 

 Borondatea da euskararen etorkizunerako giltza. Euskal komunikabidetan inbertitzeko 

borondatea, euskal komunikabideak kontsumitzeko borondatea, sormenezko mundua euskaraz 

egiteko borondatea… Etorkizuna euskaldunona da. 

 

 Hori dela eta oso interesgarriak iruditzen zaizkit azkenaldian martxan jartzen ari diren 

proiektuak. Zuzeu eta Hamaika bezalako proiektuak miresmena sortzeaz gain, esperantza 

ekartzen du euskaldunon komunitatera. Herritik, komunikabide ezberdinen elkarlanetik 

sortutako proiektuak beti dira onak gizartearentzat, edukien kalitatea eta euren buruen 

independentzia bermatzen baitute.  

 

 Aitzitik aipatu bezala borondatea da euskara komunikabidetan bizirik mantenduko 

duena, eta borondate horren jabeak gu gara. Beraz, ekin diezaiogun lanari, manten ditzagun 

euskaraz hitz egiten diren txokoak eta irabaz ditzagun komunikazio esparru berriak. Oiartzungo 

musika talde batek esaten duen bezala euskara da gure lurralde libre bakarra. 


